
NATURA 
VIVET Zpravodaj

Zoologického klubu 
Ústí nad Labem z. s.

2/2022



Zpravodaj Zoologického klubu, z. s.
Ús� nad Labem

NATURA VIVET
PŘÍRODA ŽIJE

2/2022



    Zoologický klub z. s.
    sídlo: Masarykova 1000/3
    400 01 Ús� nad Labem
    e-mail: info@zoologickyklub.cz
    www.zoologickyklub.cz
    www.facebook.com/zooklub.us�

Partneři Zoologického klubu:

Zpravodaj NATURA VIVET, číslo 2/2022, vyšel v srpnu 2022

Redakční rada: Balejová Andrea, Padalíková Petra, Polanská Jitka, 
Vohralíková Houšková Markéta, Vrabcová Věra

Za věcnou správnost zodpovídají autoři

Adresy autorů jsou k dispozici na požádání na e-mailu ZK.

Uzávěrka dalšího čísla je 28. 2. 2023



Úvodní slovo   ..................................................................................................................      7

 Činnost ZK, společné akce, exkurze, přednášky

Činnost ZK v roce 2021   ....................................................................................................        8
Věra Vrabcová

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o včelách (a báli jste se zeptat)   ..................................      11
Petr Urban

Budoucnost přírody v čínských rukách   ...........................................................................     12
Stanislav Lhota

 Pozorování v přírodě, výzkum, příspěvky členů

Bobr evropský (Castor fiber) v Děčíně   ............................................................................      34 
Lukáš Bartoň

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) na Maxičkách   ........................................................      37
Lukáš Bartoň

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) na Kvádrberku   ................................................     39
Lukáš Bartoň

Stepník rudý (Eresus kollari) v NPR Oblík   .........................................................................      42
Lukáš Bartoň

Užovka hladká (Coronella austriaca) v PP Nebočadský luh   ...........................................     45
Lukáš Bartoň

Překvapení u vody   ............................................................................................................     48
Roman Najbert

Neobvyklá zvířata v české přírodě   .....................................................................................     52
Petr Skalka

Vzteklina   ..........................................................................................................................     56
Petr Skalka

Lokality na území města Ús� nad Labem   .........................................................................    60
Václav Vysoký

Motýli čeledí , ,  a  nalezené v roce Nep�culidae Bucculatricidae Lyone�idae Tischeriidae

2020 na území města Ús� nad Labem ( )   ..........................................................    71Lepidoptera
Václav Vysoký

 

NATURA VIVET 2022 – OBSAH A ŘAZENÍ PŘÍSPĚVKŮ

 Ochranářské projekty

Projekt PESISIR BALIKPAPAN v roce 2021   ..........................................................................    75
Stanislav Lhota

THE KUKANG RESCUE PROGRAM v roce 2021   ..................................................................      85
Fran�šek Příbrský, Lucie Čižmářová 

TRENGGLING CONSERVATION PROGRAM v roce 2021  ..................................................    92
Fran�šek Příbrský, Lucie Čižmářová

Projekt „CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY“ v roce 2021   ........................................................    96
Hana Svobodová

 Fotogalerie členů

V hledáčku fotoaparátu   ..................................................................................................   108
Jana Pavlíková

„Komár“ na sněhu   ..........................................................................................................   113
Jitka Polanská



Vážení a milí čtenáři,

dostává se vám do rukou (tedy spíše do počítačů, notebooků či tabletů) druhé 
číslo zpravodaje Natura vivet, který v roce 2021 začal vydávat Zoologický klub 
Ús� nad Labem. Bohužel, kvůli nedostatku financí nebylo možné vydat jej 
v �štěné podobě, ale i tak věříme, že se nám podařilo naplnit publikaci tak, 
aby články zaujaly všechny, kdo se zajímají o přírodu, ať již tu u nás "za humny" 
či na druhém konci světa.
Kdo naši činnost sleduje, ví, že Zoologický klub již řadu let podporuje projekt 
Pesisir Balikpapan, který je situován do jihovýchodní čás� ostrova Borneo. 
V průběhu minulých let však navázal spolupráci i s dalšími českými nadšenými 
ochranáři, kteří se zabývají např. mořskými želvami v Indonésii, outloni na 
Sumatře či nártouny na Filipínách. Těmto projektům je věnována jedna sekce 
našeho zpravodaje.
Samozřejmě nechybí ani informace z pozorování živočichů přímo v přírodě, 
a nezáleží na tom, jestli se jedná o dlouhodobý vědecký výzkum, pravidelnou 
návštěvu konkrétních lokalit či o zachycení prchavého okamžiku hledáčkem 
fotoaparátu. Autoři se snažili podělit se s vámi o své poznatky, zkušenos� 
a zážitky, které oboha�ly jejich život.
Dozvíte se také více o činnos� členů Zoologického klubu, byť byla v roce 2021 
nega�vně ovlivněna epidemiologickou situací související s onemocněním 
Covid-19. Každé setkání členů, které se v příznivé době koná vždy jednou za tři 
měsíce, je srdeční záležitos� na bázi přátelství. Hlavním bodem programu je 
přírodovědná a cestovatelská přednáška, díky které se posluchači přenesou 
do míst, které třeba nikdy nenavš�ví, ale dostanou se na ně prostřednictvím 
fotografií a poutavého vyprávění přednášejícího. I tyto přednášky jsou 
obsahem našeho zpravodaje.

Ještě jednou vám přejeme příjemné počtení. A pokud patříte k milovníkům 
přírody a náš zpravodaj vás jakkoli zaujme, dveře k nám máte vždy otevřené.

Ing. Věra Vrabcová, předseda ZK
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Činnost Zoologického klubu v roce 2021

Věra Vrabcová, předseda ZK

Činnost Zoologického klubu stejně tak jako v roce předchozím silně 

poznamenala epidemiologická situace v souvislos� s onemocněním 

COVID-19. Na začátku roku byla vyhlášena vládní opatření, která omezila 

možnos� setkávání, na konci roku jsme naopak sami zhodno�li vysoké počty 

nakažených osob a poslední naplánované setkání v prosinci pro jistotu 

odvolali. Zároveň byly v průběhu roku zredukovány i jiné ak�vity, takže se 

neuskutečnila plánovaná pomoc v muzeu při akcích pro veřejnost ani 

společná exkurze.

První setkání, které bylo zároveň valnou hromadou ZK, proběhlo tedy až 

10. července 2021. Vzhledem k tomu, že uplynulo tříleté období, byly jedním 

z bodů programu volby do orgánů ZK, tedy do výboru a do kontrolní komise. 

Všichni stávající členové těchto orgánů byli na příš� období, které trvá do roku 

2024, opětovně zvoleni. Valná hromada pokračovala nezbytnými 

informacemi uplynulého roku. Členové byli seznámeni s hospodařením 

a činnos� klubu v roce 2020, získali informace o zpravodaji Natura vivet 

a o členské základně. Zároveň byl odsouhlasen rozpočet a návrh činnos� 

klubu na rok 2021, který se samozřejmě bude odvíjet podle epidemiologické 

situace. Součás� VH byla přednáška Petra Urbana s názvem Všechno, co jste 

kdy chtěli vědět o včelách (a báli jste se zeptat). Přednášející seznámil 

přítomné s druhy včel, systema�kou, historií chovu a využi� ve světě, ale i 

s fascinujícími zajímavostmi ze života včely medonosné.

Na druhém setkání (18. září 2021) byl přednášejícím Stanislav Lhota a svojí 

přednáškou Budoucnost přírody v čínských rukou přiblížil posluchačům 

čínskou kulturu a národní poli�ku, jak po stale� ovlivňuje stav přírody ve 

východní a jihovýchodní Asii a jak se v poslední době podílí na by� a neby� 

přírody na celém světě.

Tře� setkání bylo naplánováno na 11. prosince 2021 a ředitel SZTŠ Libverda 

Libor Kunte připravil přednášku o východní Brazílii. Bohužel, kvůli 

vzrůstajícímu počtu nakažených byla přesunuta do roku 2022.

V roce 2021 se členská základna snížila o pět členů (2x dospělí, 2x důchodce, 

1x student), tři požádali o ukončení členství a u dvou nebyl uhrazen členský 

příspěvek. Naopak, dva členové (1x dospělý, 1x dítě) přibyli. K 31. 12. 2021 

bylo tedy složení členské základny následující:

řádné členství – dospělí – 21x, důchodci – 4x, studen� – 1x, dě� – 1x, MD nebo 

RD – 4x; čestné členství – 2x; kolek�vní – 2x (Zoo LB a Zoo PZ). Z toho vyplývá, 

že celkový počet členů k 31. 12. 2020 je 35, z toho u 31 se jednalo o řádné 

členství. Dá se říci, že se členská základna udržuje na stálé úrovni.

Hospodaření roku 2020 prošlo pravidelnou revizí kontrolní komise, která se 

schází vždy 1x ročně před valnou hromadou. Kontrolován byl stav pokladny, 

stav účtu, příjmy a výdaje v daném roce a z toho vyplývající účetní závěrka. 

Komise neshledala žádné nedostatky.

Na konci roku 2021 se podařilo navázat na spolupráci s partnery z minulých 

let, takže příspěvek na hlavní ochranářský projekt Pesisir Balikpapan opět 

poskytla Zoo Liberec a Zoo Plzeň, což je velice záslužný počin v oblas� ochrany 

přírody.

V roce 2021 vyšlo první číslo nového zpravodaje, který dostal jméno Natura 
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vivet a který má podobný cíl jako sborník FBS. Obsah byl po diskuzi ustálen na 

několik okruhů – informace o činnos� ZK, přednášky daného roku, výroční 

zprávy ochranářských projektů, zajímavé články z pozorování v přírodě 

a fotogalerie se zajímavými snímky a krátkými informacemi. Natura vivet 

1/2021 byl nejprve připraven v .pdf podobě a umístěn na webové stránky. 

Díky finančnímu příspěvku společnos� Juros, s. r. o. bylo možné vydat jej i jako 

�štěnou publikaci, a to v nákladu 200 kusů. Jedná se o plnobarevný zpravodaj 

ve formátu A5, na �tulní stránce prvního čísla je fotografie sýkořice vousaté. 

Na přípravě a distribuci se podílela nová redakční rada. Byl rozšířen cílový 

okruh čtenářů zejména díky novým e-mailovým adresám (školy, ekocentra, 

ochranářské organizace, senioři, zájemci o přírodovědu…). Tištěná verze byla 

v omezenějším počtu (důvodem jsou náklady na poštovné) rozeslána 

ins�tucím, autorům a dalším zájemcům. Další distribuce proběhla osobním 

předáním a přidáním k rozesílanému sborníku muzea Příspěvky k ústecké 

vlas�vědě. V muzeu zároveň probíhá i komisní prodej zpravodaje za 

symbolickou částku 50 Kč. Rezervy jsou ještě v distribuci svépomocí na 

zajímavá místa v Ús� i v okolí (kavárny, správa NP, AOPK apod.).

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.

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o včelách (a báli 

jste se zeptat)

Petr Urban

Přednáška pro členy Zoologického klubu konaná dne 10. července 2021

Bohužel, přednášející obsah své přednášky do zpravodaje Natura vivet 

nedodal, proto tento krátký příspěvek vychází ze zaslané anotace a dojmů po 

uskutečněné přednášce:

Pod�tul „Letem včelím světem, zejména světem včely medonosné“ 

zahrnoval nejprve seznámení i s jinými poddruhy včel, které se na našem 

území většinou vyskytovaly, jejich vlastnostmi a odlišnostmi od včely 

medonosné, nechybělo shrnu� o historii vztahu včel a člověka. Nejzajímavější 

byla část přednášky, která přítomné seznámila se způsobem života tohoto 

společenského hmyzu. Byl popsán vývoj včely od jejího „narození“, byly 

vysvětleny jednotlivé pracovní funkce dělnic, které se mění během jejich 

života, a představeny taje včelího rojení. Nechyběly informace o chorobách 

a škůdcích včelstev. Na závěr zazněla řada dotazů, takže posluchači se navíc 

dozvěděli další konkrétní informace, např. podrobnos� o chování včel, výčet 

jejich predátorů či zajímavos� o práci včelařů.
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Budoucnost přírody v čínských rukách
Stanislav Lhota

Přednáška pro členy Zoologického klubu konaná dne 18. září 2021

Čínu jsem navš�vil dvakrát, ale s Číňany se v rámci ochrany přírody setkávám 
už dlouhá léta i všude jinde po světě, od Indonésie až po Afriku. Vyprávění 
o vztahu čínského etnika k přírodě, tak jak jsem se s ním seznámil při 
nejrůznějších příležitostech, bude nutně plné zvratů, extrémů a paradoxů. 

̌Když Britové́ obsadili Malajský poloostrov, našli tu zemi plnou cenných 
a nedotčených přírodních zdrojů. Ale chyběla tu kvalitní a levná pracovní síla, 
která by všechno to bohatství zpeněžila. Malajci pro ten účel nebyli ani dost 
pracovi�, ani snadno ovladatelní. A tak Britové do svých malajských kolonií 
přivezli Indy a Číňany a zaměstnali je v dolech i na plantážích. Jejich potomci 
tu žijí dodnes. Z dnešní Malajsie tak Britové udělali sociologickou laboratoř, 
která nám dnes krásně ukazuje, jak se liší nejen vztah různých asijských etnik 
vůči sobě navzájem, ale i jejich vztah k přírodě.

Pro poslední zbytky přírody
Malajsijská provinční města vás nejspíš ničím neohromí. Jsou stavěna bez 
ohledu na architektonické tradice a patří k těm nejošklivějším v Asii. Jedna 
věc nás na nich ale potěšit může. Najdete tu to�ž často docela hezké zbytky 
přírody. Jsou to často vzrostlé sekundární tropické lesy se středně velkými 
zvířaty, jako jsou hulmani nebo giboni, nebo důležité ptačí oblas�. Někdy jde 
o mokřady, jindy se takové zbytky přírody podaří zachovat někde na kopci. Ale 
nemusí to být kdoví jak strmé svahy, pořád by se na nich ještě dalo stavět nebo 
budovat, třeba luxusní vilové čtvr�. 
Jak je možné, že tyhle zbytky přírody přežily všechen ten bezohledný rozvoj, 
který dnes v Asii pozorujeme? Chodí sem to�ž lidé. Vedou sem pohodlné 
cesty a na nich potkáváte desítky chodců. Většinou jsou to Číňané, méně 
Indové, jen velmi málo Malajci. Tu a tam někdo z nich nese dalekohled nebo 

̌drahý fotoaparát s obrovským objek�vem, ale to jsou spíš výjimky. Daleko 
spíš potkáte někoho, kdo si s sebou nese na rameni magnetofon a velmi 
hlasitě vyhrává čínskou hudbu, protože �m podle jeho mínění atmosféru 

přírody ještě vylepšuje, jak pro sebe, tak i pro ostatní́. 
Pro Číňany představují takové procházky jak sportovní, tak i společenské 
vyži�. Na spoustě míst najdete altánky, kde dobrovolníci zdarma nabízí horký 
čaj. Výletníci se tam zastavují a konverzují. Taková setkání v přírodě jsou 
důležitou součás� společenského života Číňanů. Přírodě je to ovšem 
k prospěchu. Číňané jsou ochotní se zapojit do občanského hnu� za 
zachování takových přírodních refugií a víceméně demokra�cké zřízení 
malajsijské federace jim k tomu dává prostor. Pokud tedy chcete na okraji 
nějakeho malajsijského města zachovat zbytek deštného pralesa před 
developerskými plány, zpřístupněte ho čínským chodcům! 
Hezkou ukázkou takového občanského hnu� je Langur Project v malajsijském 
státě Penang, který vede místní Číňanka Joleen Yap. Joleen svůj projekt 
prezentuje jako ci�zen science, tedy občanská věda. Většinu Penagu dnes 
tvoří městské čtvr�, mezi kterými jsou ale stále roztroušené zbytky pralesa 
a v nich žije mimo jiné hulman tmavý.́  Mezi lidmi je celkem populární díky své 
roztomilé obličejové kresbě. Joleen sestavila tým místních dobrovolníků 
a s jejich pomocí začala svůj doktorandský výzkum hulmanů. Většina jejích 
dobrovolníků jsou také místní Číňané, často v produk�vním věku, manažeři 
kolem čtyřicítky, dobře situovaní. Výzkum hulmanů berou jako společensky 
prospěšného koníčka. Kromě výzkumu organizují i komentovaná pozorování 

̌pro širokou veřejnost. Ovšem ne zas až tak úplně širokou, protože vše se děje 
v čínš�ně.
To malajsijskou společnost také charakterizuje. Občanské ak�vity jako je tato 
jsou často ostatním etnikům nepřístupné, protože ak�vní čínská menšina se 
opro� zbytku společnos� hodně vyhraňuje. To může ve svém důsledku 
nezájem ostatních etnik o ochranu přírody ještě víc prohlubovat. 
Pokud se podíváte na složení obránářských týmů v Malajsii, zjis�te velmi 
podobný poměr etnik jako když pozorujete chodce v příměstských rezrvacích. 
Většinou Číňané, méně Indů, občas nějaký západní expert a docela málo 
majoritního etnika, tedy Malajců. Je otázka, jak by dnes malajsijská přiroda 
vypadala, nebýt ak�vit čínské menšiny.
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Co zvířata chtějí
Ne všichi Čínani ale rádi chodí do přírody, řada z nich má raději přírodu doma. 
Jedna z věcí, které jsem si všimnul v Singapuru, jsou soustavy háčků na stropě 
společných prostor u vchodu do bytových jednotek. Háčky vypadají jako by se 
na ně měla zavěšovat ramínka s vypraným oblečením nebo lampiony, ale ve 
skutečnos� slouží k zavěšování klecí s ptáky. Jsou to takzvané ptačí koutky. 
A opět jsou to singapurš� Čínani, kdo sem tenhle zvyk přivezl. Číňané milují 
zpěvné ptactvo. Často chovají po jednom ptákovi v malých klecích, které 
společně s ptákem tvoří jednotnou bytovou dekoraci. Ptači koutky slouží 
k tomu, aby se společně setkávali jak majitelé, tak i jejich ptáci. Nikdo se ale 
neptá, jestli to ptáci ocení a jestli jim takové setkávání stojí za pravidelný stres 
při cestě tam a zase domů. V Asii se to�ž na welfare zvířat dívají úplně jinak 
než my na západě.  O tom, co se zvíře� líbí nebo nelíbí rozhoduje jeho majitel, 
vhled do emocí samotného zvířete tu chybí. 
S takovým postojem k welfaru zvířat je pak pochopitelné, že právě v Asii byla 
vyšlechtěná ta nejzrůdnější okrasná plemena zvířat, od psů a koček přes 
drůbež až po ryby. Nikdo neřeší útrapy života takových těžce hendikepova-
ných roztomilých zvířat. 
Z téhle dogma�cké dominantní snahy o sounáležitost z přírodou ostatně 
vychází i tradiční čínská medicína. I tady jde v podstatě o lásku k přírodě, a i 
tady jde o velmi slepou a bezohlednou lásku.

Na svobodu
Tak jako běžným Číňanům chybí pochopení zvířecí duše, tak jim chybí 
i pochopení základních ekologických principů. Správa rezervace Sungai Wain 
v Indonésii musí během čínských svátků pravidelně řešit jeden problém. Musí 
odmítat buddhis�cké rodiny, které nakoupily na trhu invazivní americké 
želvičky nádherné, aby je mohly vypus�t do přehrady na okraji rezervace. 
Zvyk nakupovat na trzích zvířata a vypouštět je do volné přírody se v Indonésii 
postupně rozšířil z Číňanů i na ostatní etnika a přestal být jen budhis�ckou 
tradicí. Dnes už i indonéš� křesťané i muslimové skupují na trzích nejrůznější 
druhy ptáků a vypouštějí je ve městech. Vypouštění ptáků propagoval 
v mediích na sociálních si�ch i indonéský prezident, který také v rybnících 
kolem prezidentského paláce v Bogoru nechal vysadit invazivní skokany 

volské. 
Teprve až po těchto incidentech se ochranářské organizace zmohly k první 
vlně osvěty. Začaly lidem vysvětlovat, že vypouštěním ptáků a dalších zvířat 
nakoupených na černých trzích podporují pytláctví, že se většina vypuštěných 
zvířat nedokáže zotavit a přizpůsobit novému prostředí a že uhyne velmi 
krutou smr�. A z těch, kterým se podařilo přežít po vypuštění mimo svojí 
domovinou, se mohou stát závažní zemědělš� škůdci a velký problém pro 
původní druhy fauny a flóry. 
K těm napraveným se nakonec přidal i prezident, který svojí další vypouštěcí 
akci pojal jinak, díky intervenci organizace Jakarta Animal Aid Network. Šlo 
o doléčené luňce brahmínské z rehabilitačního centra. Luňci jsou sice jinde 
docela běžní, ale na Jávě jsou vysoce ohrožení ilegálnín obchodem. Takto dal 
prezident národu najevo, jak můžeme starobylou čínskou tradici vypouštění 
zvířat do přírody proměnit v něco opravdu smysluplného.

Tradice, strana a lid
V samotné Číně se ovšem tyto staré tradice setkávají s jedním novodobým 
fenoménem – se socialis�ckým státním zřízením. Na rozdíl od Malajsie, 
Singapuru nebo Indonésie Čína není svobodná a demokra�cká země. V Číně 
jste neustále pod dohledem. Všude jsou kamery a mikrofony, kamkoli 
vstoupíte, musíte se dokladovat. Skoro každá platba, včetně jídla v pouličním 
stánku, je elektornická, kartou nebo telefonem. I žebráci vybírají almužnu 
pomocí elektronického kódu a stejně tak můžete i přispět v budhis�ckém 
chrámu, aby tak strana mohla sledovat vaše sociální a náboženské smýšlení. 
Internet je pod kontrolou a zahraniční servery, které vláda a strana 
kontrolovat nemůže, jsou blokované. O každém vašem kroku vědí. 
Tím ovšem z Číny zmizela i podstatná část drobné kriminality. Před pár lety 
nás vezlo auto s řídičem do malé ptačí rezervace na kraji města Dali 
v Yunnanu. Bylo tam rušno, plno lidí, měli jsme se zdržet dvě nebo tři hodiny. 
Chtěl jsem se ujis�t, jestli řidič zaparkované auto zamknul, měli jsme tam věci. 
On že prý ne, moc to nechápal, ale nakonec se sebral a vrá�l se k autu, aby ho 
zamknul. Když jsme pak před polednem k autu přišli, ukázalo se, že opravdu 
zamknul, ale zároveň se mu zdálo, že bude vevnitř horko, a tak doširoka 
otevřel všechna čtyři okénka a nechal je tak. No zkuste to udělat v Evropě!
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Autoritářské čínské vládě se zkrátka podařilo drobný zločin v ulicích měst 
vymý�t. Stejným způsobem se jí podařilo dostat pod kontrolu i zbraně a jejich 
vlastnictví. A to všechno přispělo tomu, že během pouhých asi 10 let Čína 
z významné čás� svého uzemí vymý�la lov ohrožených zvířat.

Dočasné i nenávratné ztráty
Ješte to ale bohužel není moc poznat. Minulá dese�le� rozvoje čínské 
společnos� proběhla ve znamení bezohledné decimace přírody. Kvůli 
životnímu prostoru, pro jídlo, pro tradiční medicínu, pro ochranu životů 
i majetku. Převážná většina velkých zvířat se v Číně dostala na pokraj 
vyhubení nebo až za něj. V přírode už tu nepotkáte jihočínského tygra, 
malajského medvěda, gibona bělolícího, dokonce už ani gibona lara.
Asi největší neštěs� je vyhubení del�novce čínského z řeky Yangtze, který 
představoval samostatnou čeleď starobylých kytovců. A není to jediný 
obyvatel Yangtze, o kterého přicházíme. Z řeky zmizela například i jedna 
z největších sladkovodních ryb, veslonos čínský. Doporučuji k přečtení knihu 
Samuela Turveye “Witness of Ex�nc�on”, která velmi výs�žně popisuje to, jak 
při snaze o záchranu del�novce selhala nejen čínská vláda, ale i celá 
mezinárodní ochranářská komunita.

Místo pro přírodu
Biotop, který byl v Číně vyhrazený pro ochranu přírody, nebyl zvolený 
náhodně. Větší část země tvoří pouště, skalnaté náhorní plošiny a strmé 
něpřístupné hory. Právě tato místa byla přírodě ponechána. Obrovská, pokud 
jde o rozlohu, ale ne až tak vynikající, pokud jde o vhodnost a úživnost 

̌prostředí. Kdekoli byly podmínky aspoň trochu příznivé, všude byla v Číně 
půda zemědělsky obhospodařovaná. Terasovitá políčka drobných rolníků 
vystupijí vysoko do svahů. 
I to se dnes ale mění. Čína zažívá nebývale masivní vlnu stěhování obyvatel 
z venkova do měst. Hodně z toho probíhá samovolně, ale lecčemus vláda 
ještě pomáhá. Jedním z hlavních bodů plánu rozvoje čínské socialis�cké 
společnos� je úplná eradikace chudoby v celé zemi. Součás� této snahy je 
i rušení nejodlehlejších vesnic. Do každé vesnice bude buď zavedená silnice, 
anebo se vesnice k silnicím přestěhují. Nejodlehlejší čás� země se tak pomalu 

vylidňují a přírodní rezervace začínají být ponechané přírodě. 
V řadě rozlehlých oblas� Číny zaniká zemědělství a terasovitá políčka se buď 
přeměňují v pastviny nebo zarůstají křovinami a lesem. Škoda je jen toho, že 
čínská vláda nenechává věcem volný průběh a zasahuje tam, kde by 
nemusela. Snaha ohromit mezinárodní veřejnost sta�s�kami o zalesňování 
země vede k rychlému šíření ekologicky bezcenných monokultur borovice, 
eukalyptů, topolů a vrb.

Návraty zvířat
Problém lovu a pytláctví se daří řešit jak díky vylidňování venkova, tak i s �m, 
jak účinně despo�cký režim prosazuje všechny regulace. Populace některých 
z nejohroženějších druhů primátů se nejen stabilizovaly, ale začaly i narůstat. 
Týká se to i nejohroženějšího druhu primáta na světě, gibona hainanského 
nebo hulmanů bělohlavých, kteří byli ještě nedávno zpracováváni 
v továrnách na tradiční čínskou kořalku, která měla léčit revma�smus.  
Populace volně žijících zvířat ale byly v Číně v nedávné minulos� 
zdecimované, potravní řetězce zkolabovaly a společenstva se zhrou�la. Lesy 
jsou prázdné a �ché, ani v květnu jsme v nich neslyšeli skoro žádný ptačí zpěv. 
Čína je mezi všemi zeměmi světa na tře�m místě pokud jde o počet druhů 
savců. Žije tu jedna dese�na všech savčích druhů a z nich 20 % nenajdete 
nikde jinde na světě. Při cestování po Číně jsme ale s vyjímkou několika druhů 
opic, veverek a netopýrů neviděli naprosto nic.

V lidské péči
Kořenové příčiny takového kolapsu už ale byly do značné míry odstraněné 
a vyhlídky nejsou úplně marné, ani pokud jde o některé lokálně vyhubené ́ 
druhy. Čínské zoo se zaměřují na chov místních ohrožených druhů tak, aby 
v blízké budoucnos� mohly probíhat rozsáhlé reintrodukční programy, 
například pro hulmany uzdičkové. 
Některé z komerčně využívaných druhů zvířat se v Číně začaly chovat na 
farmách. V případě aligátorů čínských farmový chov nejspíš celý druh 
zachránil před vyhubením. Populace volně žijících zvířat vzrostla z posledních 
11 v roce 1998 na dnešních asi 300 kusů. Na farmách žije dalších více než 20 
�síc kusů, z nichž část slouží k posilování divoké populace. 
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V případě pomalu rostoucích velemloků čínských byl v první fázi dopad 
farmového chovu právě opačný. Nevyplácí se čekat, než velemloci dorostou, 
a tak jsou farmy často využívané spíš k legalizaci zvířat tajně odchycených ve 
volné přírodě. Během velmi krátké doby tak čínš� velemloci z volné přírody 
téměř úplně zmizeli. Na druhé straně už ale dnes probíhá snaha o iden�fikaci 
gene�cky čistých linií velemloků z farem, protože by ve skutečnos� mohlo jít 
o několik různých druhů, a začíná se s chovem těchto čistých linií pro účel 
ochrany druhu spíš než pro obchod s masem. Plány na ochranu velemloků 
jdou tak daleko, že jsou dnes z některých řek odstraňované hráze, což by ve 
většině jiných asijských zemí bylo nemyslitelné. Je nanejvýš zřejmé, že Čína 
bude v příš�ch dese�le�ch zažívat velkolepý návrat divočiny.

Spotřebitelé
Jenže stěhování obyvatel z venkova do měst s sebou přináší i jeden závažný 
problém – roste to�ž spotřeba přírodních zdrojů včetně masa, palmového 
oleje, uhlí, ropy, papíru. To vše hlavně proto, že sílí střední ekonomická́ vrstva 
společnos�, která si teď může dovolit kupovat spoustu nových věcí, které 
doteď nebyly ani dostupné, ani potřebné. Jejich výroba ale vyžaduje přírodní 
zdroje. Odkud se vezmou, pokud se Čína začíná chovat hospodárně 
a využívání svého přírodního bohatství omezuje, reguluje a plánuje? 
Řešení nabízí čínská neoimperialis�cká zahraniční poli�ka. Ta má dva 
rozměry. Jednak legální rozměr, tedy to, jaký je oficiální postoj Číny 
k využívání přírodních zdrojů jiných zemí. A potom ještě ilegální rozměr, tedy 
to, nakolik je vláda ochotná přivírat oči nad �m, co se do země dováží 
v rozporu s mezinárodními dohodami. 
Číňané už nejsou chudí, nemusí lovit volně žijící zvířata, aby pokryli svojí 
spotřebu bílkovin. Ale zájem o divoká zvířata coby delikatesy a zdroj tradiční 
medicíny nevymizel, a naopak stále sílí s �m, jak si čím dál víc Číňanů může 
takový luxus zapla�t. Za�mco ohrožené druhy se dnes přímo v Číně těší 
intenzivní ochraně, čínská poptávka po nich stoupá ve většině okolních zemí 
i mimo asijský kon�nent, v Africe. Ilegální lov luskounů v Africe probíhá nejvíc 
tam, kde čínské společnos� staví silnice nebo těží dřevo. Příliv čínských 
dělníků to�ž zásadně zvýší poptávku po luskounech a produktech z nich, 
především po šupinách, které jsou využívané v tradiční čínské medicíně.

Známky dobré vůle
Čína s �m za�m dělá málo, ale na druhé straně se nedá říct, že vůbec nic, 
S velmi otevřenou propagací této problema�ky a s kampaní pro� poptávce po 
produktech z ohrožených druhů zvířat se dnes v Číně setkáte překvapivě 
často. To, že se na le�š�ch objevují podobné billboardy, v Číně znamená víc 
než by to znamenalo v jiných zemích. Je to indikátorem toho, že totalitní vláda 
dala tomuto aspektu ochrany přírody zelenou, a to v Číne znamená dost 
hodně. 
Říká se, že Čína dosáhne všeho, co je v národním zájmu totalitní společnos�. 
Panda už dnes opravdu není ohroženým druhem. Pokud se tedy z potlačení 
obchodu ohroženými druhy zvířat a rostlin v ostatních zemích stane čínský 
národní zájem, je tu velká naděje.

Rozvoj nebere ohledy
Největší problém je ovšem tam, kde se mezinárodní ochrana přírody dostává 
s čínskými národními zájmy do konfliktu. Čína dnes životně závisí na dovozu 
levných přírodních surovin z mnoha zemí celého světa. Zajištění a další 
zvyšování tohoto neustálého přísunu surovin je nejvyšší nutnos� pro další 
rozvoj čínské ekonomiky. 
A tak čínská vláda iniciovala největší rozvojový program v historii lidstva. 
Čínský prezident ho líbivě přirovnává k nové hedvábné stezce. Projekt byl 
nazvaný OBOR, tedy One Belt, One Road. OBOR propojí celou východní 
polokouli od Afriky a východní Evropy po Indonésii a nakonec možná i Karibik, 
a nasměruje proud přírodních zdrojů z převážné čas� světa do největších 

̌čínských megapolí. Jde o síť infrastruktury a energe�ky, včetně silnic, 
přístavů, ropovodů a plynovodů, elektráren, hnědouhelných dolů, přehrad 
a hydroelektráren. Vše má být naprosto zelené, udržitelné a environmentálně 
zodpovědné. Přesto bývá tento projekt označovaný za nejen největší, ale 
i nejničivější a nejnebezpečnější rozvojový projekt v historii. 
Jedním z jeho mnoha dílčích projektů je i přehrada na řece Batang Toru na 
Sumatře. Konkrétně v místě, kde si řeka Batang Toru prořízla hluboké údolí 
přes horský masív porostlý primárním deštným pralesem. Energie řeky by 
měla být zadržena v přepouštěcí přehradě, která by podle propagandy 
investorů měla pokrýt větší část potřeb celé provincie. Samozřejmě včetně 
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čínských zájmů, což je především těžba zlata. Přehrada nemá být velká, jenže 
údolím řeky má vést také silnice, vedení vysokého napě�, odvodný kanál, 
a vzniknout tu má i několik výsypek zeminy odvezené ze staveniště. Právě tato 
infrastruktura by zničila klíčovou část habitatu nedávno popsaného 
orangutana tapanulijského. Orangutan tapanulijský se po svém popisu stal 
nejohroženějším velkým lidoopem světa, s posledními asi 800 jedinci. Většina 
z nich byla zatlačená do poměrně nehos�nného prostředí horského lesa. 
Údolí řeky Batang Toru představuje jejich poslední nížinný biotop, který může 
hrát pro přeži� celé populace zásadní roli.
Do čela odboje pro� stavbě přehrady v Batang Toru se postavila holandská 
zooložka Gaby Fredriksson. Bojovalo se na všech frontách, počínaje 
poli�ckým loby, přes soudní procesy až po demonstrace v Indonésii i po celém 
světě. Z Číny samotné známe případ, kdy se stavbě přehrady podařilo zabránit 
z důvodu ochany mnohem méně charisma�ckých zvířat – pávů. Rada od 
čínských ak�vistů, kteří byli zapojeni do tohoto úspěšného případu, je prostá. 
Číně to�ž velmi záleží na mezinárodní reputaci, protože i dobrá pověst je 
jedním z klíčů ekonomického ovládnu�́ světa. Komunis�cká strana Číny má 
naprostou kontrolu nad národním �skem i elektronickými médii, 
mezinárodní �sk ale za�m neovládá. Kri�ku v mezinárodním �sku proto musí 
Čína řešit vyjednáváním a třeba i ústupky. 
Právě proto proběhly v mnoha zemích světa demonstrace před čínskými 
ambasádami a před budovami Čínské banky, které požadovaly zastavení 
stavby přehrady v Batang Toru. Demonstrovalo se i v Praze. Stavbu přehrady 
se ale zastavit nepodařilo. Organizace, která v Indonésii zaměstnávala Gaby 
Fredriksson, se dostala pod tak silný tlak, že Gaby i jejího partnera ze dne na 
den propus�la, a dokonce vzápě� i veřejně podpořila stavbu přehrady. Jeden 
z indonéských ak�vistů, který pro� stavbě veřejně protestoval, zahynul za 
záhadných okolnos�, které policie odmítla prošetřit. Čínská rozvojová poli�ka 
opět dostala zelenou.

Virus
Paradoxně, vzápě� na to byla stavba přehrady v Batang Toru přeci jen 
pozastavená kvůli úplně jiné hrozbě, která ale také přišla z Číny. Covid-19. 
Většina dělníků, kteří na stavbě pracovali, byli to�ž čínš� státní občané, kteří 

museli po propuknu� pandemie Indonésii opus�t.
V tu chvíli to ještě vypadalo, že by covid mohl přinést planetě úlevu. Na 
několik týdnů se pozastavilo drancování přírodních zdrojů a prudce stoupla 
kvalita vody a ovzduší nad světovými industriálními velmocemi. Nad Čínou víc 
než kdekoli jinde. Stejně tak ale prudce poklesly i inves�ce do ochrany 
přírody, po�rání pytláctví nebo kontroly lesních požárů. Za�mco těžba 
surovin a průmyslová výroba se v Asii začala vracet do normálu během pár 
týdnů po začátku pandemie, ochranářské snahy zůstávají oslabené dodnes.  
Pro přírodu tak pandemie představuje stejně tvrdou ránu jako pro lidskou 
společnost.
Ale při tom všem se úplně zapomíná na to, jak vlastně celá pandemie začala. 
Stejně jako v případě virů SARS a MERS se i Covid-19 s největší 
pravděpodobnos� přenesl na člověka ze zvířete, nejspíš cibetky, na jednom 
z čínských trhů. Asijské trhy představují ideální prostředí pro šíření nových 
typů virů z divokých zvířat na člověka. Zvířata i lidé jsou tu natěsnaní ve 
velkých počtech na malém a špatně větraném prostoru, v ubohých 
hygienických podmínkách, zvířata jsou zesláblá, nemocná a umírající. Jde 
přitom nejen o domácí zvířata, ale i o nejrůznější druhy divokých zvířat, každý 
druh se svou vlastní paletou choroboplodných zárodků. 
Už od samého začátku pandemie se většina odborníků shodla na tom, že 
původ Covidu-19 musíme hledat právě tady. A zdálo se už, že toto odhalení 
přinese zvrat. Trh s masem a mořskými plody ve Wuhanu, kde se virus začal 
šířit, byl uzavřený, a stejně tak i několik dalších podobných trhů v Číně a ve 
Vietnamu. Začala mezinárodní kampaň za uzavření dalších trhů i v jiných 
asijských zemí. Ve stejné době se ale začaly objevovat i konspirační teorie 
o tom, že byl virus uměle vytvořen v laboratoři a že jde o biologickou zbraň, 
hned čínskou a hned zas americkou. Tyto líbivé teorie k sobě strhly veškerou 
pozornost médií a zájem o řešení problému na tržiš�ch se zvířaty postupně 
ustal.
Co je ale horší, i čínská vláda zahájila poli�ckou kampaň, která měla jejich 
zemi prezentovat jako zachránce a nikoli jako původce celé pandemie. Došlo 
to tak bezprecedentně daleko, že se i největší přírodovědný časopis Nature 
omluvil za zveřejnění odborného článku, který dokládá původ viru v Číně. 
Ne proto, že by v článku byly nalezeny nějaké závažné chyby, jak tvrdí čínská 
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media. Ale proto, že taková prohlášení údajně diskriminují čínskou 
národnost. A tak Čína opět zvítězila. Svými levnými zdravotními pomůckami 
a vakcínou si dnes zavazuje celý rozvojový svět. Za�mco trhy se zvířaty v Asii 
dál bují a dál představují riziko vzniku nových pandemií.

Co dál?
Co můžeme dělat pro� tomu, aby se dopad čínské ekonomiky na drancování 
přírodních zdrojů ostatních národů zmírnil? Nenabídnu vám žádné 
jednoduché řešení, ale existuje alespoň velmi jednoduchý první krok. Měli 
bychom omezit naši vlastní spotřebu. Spousta zbytečných, nekvalitních věcí, 
které každodenně používáme, byla vyrobená v Číně, na úkor pralesů, 
biodiverzity a životního prostředí zbytku světa. Většinu z těch věci kupovat 
nemusíme.
A snad ještě jedna věc. Vzpomeňte si, prosím, na vyprávění o Číně, až příště 
půjdete k prezidentským volbám. Aby se zbytečně neopakovala naše 
předchozí selhání…

1. Zbytky přírody jsou v Číně oblíbeným místem pro výletníky z měst. 2 a,b. Čínš� výletníci nejsou jako češ� turisté.
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4. Příroda by podle většiny Číňanů měla vypadat jako zahrádka.

3. Jedna z čínských příměstských rezervací, mokřad u města Dali. 5. Chov domácích mazlíčků má v Číně �síciletou tradici.

6. Příroda slouží k ozdobě, jak dokládá tato expozice zoologického muzea.
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8. Každý úrodný kout Číny byl tradičně využívaný pro zemědělství.

7. Součás� čínské tradice je i využívání bezpočtu přírodních produktů. 9. Místa vyhrazená ochraně přírody musí být strmá nedostupná 
a neúrodná.

10. Čínské řeky jsou spoutané a poničené soustavami vodních děl.
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12. Panda velká je symbolem úspěšných ochranářských snah čínské vlády, 
rozhodla strana.

11. S vylidňováním venkova se příroda pomalu vrací i do míst, která byla 
v minulos� zemědělsky využívána.

13. Hulman bělohlavý se dostal až na samý pokraj vyhubení, ale dnes 
už se jeho populace úspěšně obnovuje.

14. Populace velemloka čínského byly zdecimované ilegálním odchytem 
pro farmový chov, který však může znamenat i určitou naději na jeho záchranu.
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16. Podmínky života některých zvířat v záchranných centrech svědčí 
o nezájmu Číňanů o otázky welfaru zvířat.

15. Čínská vláda zakládá mnoho záchranných center pro ohrožené druhy, 
v jednom z nich můžete vidět i tohoto langura myanmarského.

17a,b. Dobrou zprávou je, že kampaň pro� nelegálnímu obchodu se 
zvířaty podpořily nejen mnohé celebrity, ale i strana a vláda.
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19. Rozvoj čínských měst a růst čínského spotřebitelství představuje 
hrozbu pro celý svět.

18. Ekoturismus se pomalu stává novou součás� čínské kultury. Zde vidíme 
výletníky u skupiny langurů Bie�ových.

20. Tento článek bych rád dedikoval svému příteli a kolegovi Petru Čolasovi, 
který se mnou podnikl minulou cestu do Číny, bohužel už jeho poslední. 

Petr nám všem moc chybí.
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Bobr evropský (Castor fiber) v Děčíně
Lukáš Bartoň

Řeky Labe a Ploučnice jsou domovem největšího evropského hlodavce – 
bobra evropského. Těžištěm výskytu tohoto savce jsou u nás pak řeky Odra 
a Morava se svými přítoky. Krom oblas� Moravy a Slezska se bobři rela�vně 
hojně vyskytují ještě v jihozápadních Čechách. 
Bobři se v Děčíně na Labi a Ploučnici nacházejí hned na několika místech. 
Jejich výskyt snadno prozradí nápadný okus, v zimě vyniknou ve sněhu jejich 
vyšlapané cesty ven z vody za potravou. Pozornější oko může nalézt 
i samotnou bobří noru. 
Od mého prvního pozorování bobra v Děčíně uplynulo již 6 let a za tu dobu se 
rozšířil do mnoha nových míst. Jedna bobří rodinka se dokonce usídlila na 
samotném Zámeckém rybníce v centru města. Zde jsem zažil asi ta nejlepší 
pozorování bobra vůbec. V roce 2019 si tu dvojice bobrů dokonce udělala své 
odpočinkové místo přímo ve křoví na břehu rybníka, kolem kterého denně 
prochází velké množství lidí. Pokud se člověk choval �še a nenápadně, tak 
mohl bobry vidět na vzdálenost několika mála kroků. Přítomnost bobrů na 
rybníce dokonce zapříčinila, že po několika desítkách let zde letos zahnízdily 
labutě velké (Cygnus olor). Labutě využily bobry poražený strom jako plochu 
pro stavbu svého hnízda a vyvedly zde úspěšně mladé. V letošním roce jsem 
měl štěs� pozorovat bobra při krmení se na větvích vrby nad jezem na řece 
Ploučnici. Zabrán do své práce se nenechal vůbec rušit mou přítomnos�. 
Kdo chce bobra vidět, musí opakovaně navštěvovat místa, kde se vyskytuje 
a být trpělivý. Denní pozorování bobrů je dos� o náhodě, jedná se to�ž o zvíře 
s převážně noční ak�vitou. Zima je dle mých zkušenos� nejvhodnějším 
obdobím k pozorování tohoto zvláště chráněného živočicha. Snadno se dají 
odhalit místa, kde se pohybuje a je pak jen na vás, zda budete pokoušet své 
štěs� večer s baterkou v ruce nebo brzo z rána.

Bobři ze Zámeckého rybníka (foto Lukáš Bartoň)

Hnízdo labutě velké na Zámeckém rybníce v Děčíně (foto Lukáš Bartoň)
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Krmící se bobr na řece Ploučnici (Foto Lukáš Bartoň)

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) na Maxičkách
Lukáš Bartoň

Venkovní areál zchátralého hotelu Maxičky je pro biology a jiné zájemce 
o přírodu známý jako významné rozmnožiště žab. Do starého koupaliště 
a okolních neudržovaných rybníků míří každoročně velké množství ropuch 
obecných (Bufo bufo), společně s nimi se zde rozmnožují i skokani hnědí 
(Rana temporaria). Okolí hotelu však poskytuje útočiště i naší nejpočetnější 
ještěrce – ještěrce živorodé. Tento nenápadně zbarvený druh ještěra se 
vyskytuje zejména ve vyšších polohách. Osobně jsem tento druh zas�hl i ve 
výšce přesahující 2000 m n. m., a to konkrétně ve Vysokých Taurech 
v Rakousku. Ak�vita tohoto druhu začíná již brzo z jara, ve stejné době jako 
začíná migrace zmiňovaných žab na rozmnožiště. 
Důležitým faktorem majícím vliv na výskyt ještěrky živorodé na nějakém 
místě je vlhkost biotopu. Upřednostňuje místa vlhká, podmáčená, s oblibou 
osidluje např. okraje lesů. V nižších polohách ji pak najdeme často v okolí 
potoků a řek. Ještěrka živorodá obývá na Maxičkách prokácený, místy lehce 
podmáčený smrkový les poblíž starého tenisového kurtu, dále se dá potkat 
v olšovém luhu při Rybníčku. Zejména vymýcená plocha je již několik let 
ještěrkami živorodými přímo zaplavena. Na místě byly ponechány hromady 
větví, ve kterých se ještěrky rády schovávají a na kterých se s oblibou sluní. 
Biotop je zde pro ni přímo ideální. 
Pro úspěšné pozorování ještěrky živorodé se mi již několikrát osvědčil 
následující postup. Ideální doba k výpravě na lokalitu je přelom března a 
dubna. Počasí musí být slunné, bezvětrné nebo jen s mírným větrem. Ještěrky 
ve vyšších počtech začínají vylézat až kolem čtvrté hodiny odpolední, 
v dřívějších hodinách jsem ještěrky pozoroval v minimálním množství. Při 
pohybu v terénu je dobré využívat vyšlapané cesty, pohybovat se pomalu 
a obezřetně, zaměřit se zejména na hromady kles�, na silnější větve či pařezy, 
na kterých se ještěrky rády sluní. Pokud budou vaše pohyby obzvláště jemné, 
tak se můžete přiblížit k ještěrce i na několik málo cen�metrů. Chce to však 
trochu cviku. Na přiložených fotografiích jsem ještěrky fo�l ze vzdálenos� 
přibližně 15 cm. Při prudším pohybu hbitě mizí. Při jednom z mých pozorování 
jsem byl svědkem úprku ještěrky živorodé skokem do vody. Nevadilo jí pod 
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hladinou i nějakou dobu setrvat. O tomto chování se zmiňuje např. Zwach v 
knize Obojživelníci a plazi (Grada, 2013), kde tvrdí, že se takto nechová žádná 
jiná ještěrka ve střední Evropě.

Ještěrka živorodá (Foto Lukáš Bartoň)

Ještěrka živorodá (Foto Lukáš Bartoň) 

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) na Kvádrberku
Lukáš Bartoň

Stoličná hora, známá též jako Kvádrberk, leží v těsné blízkos� města Děčín a je 
domovem našeho asi nejatrak�vnějšího ocasatého obojživelníka – mloka 
skvrnitého. Kvádrberk je na svém jihozápadním svahu pokryt acidofilní 
bučinou, která zde poskytuje mlokům ideální prostředí k životu. Les je 
dostatečně světlý, poskytuje množství úkrytů, je zde i zdroj vody ve staré 
šachtě vedoucí do nitra hory, kde se mloci úspěšně rozmnožují. Jako úkryt zde 
mloci hojně využívají děr v zemi vyhloubených hlodavci, s oblibou se skrývají 
v mezerách mezi kameny, které tvoří zídky zpevňující bok klikaté cesty na 
vrchol hory.
Tento chráněný obojživelník přes své kontrastní aposema�cké zbarvení může 
snadno unikat oku méně pozorného návštěvníka. Do určité míry dobře splývá 
s bukovou listovkou. Naštěs� hledání mloků zde není zas tak namáhavé, je jich 
zde požehnaně a pokud vyrazíte ve správnou roční dobu, tak mnohdy o ně div 
nezakopáváte.
Ačkoliv jsou mloci ve výjimečných případech schopni vystříknou svůj jed až na 
metr daleko, činí tak velice ojediněle. Jedná se o velice klidná zvířata, která si 
z vaší přítomnos� buď nic nedělají nebo naopak urychleně mizí pryč. 
Pokud tu chce člověk potkat větší množství mloků, je ideální dobou k návštěvě 
dle mých zkušenos� druhá polovina září. Mlok je noční živočich a pozorovat 
jej přes den je celkem ojedinělé. Abyste za mloky vyrazili téměř na jistotu, je 
nutné, aby několik dnů pršelo, ideální je pak vyrazit na místo přímo za deště 
přibližně po deváté hodině večerní. Dobrá baterka je zde nutnos�. Mloci 
lezou hned u cesty, takže člověk nemusí zdolávat nijak složitý terén. Denní 
pozorování mloků se mi za�m podařilo pouze jednou – využil jsem situace, 
kdy po asi dvou týdnech sucha přišel intenzivní déšť a tudíž pravděpodobnost 
vidět mloka byla celkem vysoká. A opravdu se zadařilo, toho dne se zde 
pohybovaly desítky kusů.
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Mlok skvrnitý, samice (Foto Lukáš Bartoň)

Mlok skvrnitý, samec (Foto Lukáš Bartoň)
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Stepník rudý (Eresus kollari) v NPR Oblík
Lukáš Bartoň

NPR Oblík je jedno z mých nejoblíbenějších míst v Českém Středohoří. 
Návštěvník se zde setká hned s několika různými biotopy, které hos� rozličnou 
biotu. Nachází se zde například překrásné staré třešňové sady či suťové lesy, 
nejzajímavější je však pro mě kavylová step.
Kavylová step se rozpros�rá na jižně orientované čás� Oblíku a je domovem 
drobného, avšak velice atrak�vního pavouka – stepníka rudého. Tito pavouci, 
velcí kolem 9 (samci) až 16 mm (samice), jsou indikátory zachovalých stepních 
společenstev. Pokud má člověk štěs� se s �mto tvorem setkat, tak se zpravidla 
jedná výhradně o samce. Samice jsou to�ž skryté ve svých podzemních 
norách, které prak�cky neopouštějí. Samečci v době rozmnožování tyto nory 
se samicemi ak�vně vyhledávají, a právě období rozmnožování je tedy 
i nejlepším časem pro pozorování. 
Pravidelně se za stepníkem na lokalitu vydávám koncem září. Pavouci jsou 
ak�vní nejvíce v poledne, když je jasno až polojasno, mírný vítr či bezvětří, 
teplota 20 °C či více. Nejvíce jedinců lze potkat na samotném vrcholu na ploše 
vyhrazené pro paraglidisty, popřípadě na vyhlídkovém místě s rozcestníkem 
(vše se dá snadno najít v mapách). Jelikož pavouk není nijak velký, vyžaduje 
hledání jistou dávku trpělivos�. Pořizování fotografií je pak kapitola sama 
o sobě, pavouci nejsou moc ochotní pózovat před fotoaparátem, jelikož 
neustále běhají a slídí po samicích. Když chvíli postojí, tak se jedná o vzácný 
moment, který mnohdy trvá jen pár vteřin… Kdo by chtěl tedy stepníka vidět, 
nechť navš�ví Oblík, nebude to zajisté jediné zajímavé setkání. Příkladem 
může být má poslední návštěva. Lokalitu navštěvuji už asi 4 roky a letos se mi 
poprvé při mém pobíhání za pavouky podařilo objevit kudlanku nábožnou 
(Man�s religiosa) – celkem 3 samce v různých částech rezervace. Kudlanky se 
vyskytují převážně ve východní čás� naší republiky, vlivem změny klimatu 
postupně osidlují místa víc a víc na sever(viz
h�p://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=34423).
Za�m se jedná o mé nejsevernější pozorování tohoto živočicha, byť jiní jej 
zaznamenali i severněji.

Kudlanka nábožná, samec
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Stepník rudý, samec (samice jsou černo-šedě zbarvené)

Užovka hladká (Coronella austriaca) v PP 
Nebočadský luh
Lukáš Bartoň

Přírodní památka Nebočadský luh byla vyhlášena z důvodu ochrany lužního 
lesa a slepého ramena řeky Labe. Jedná se o významné hnízdiště a zimoviště 
ptáků. Lze zde potkat např. ledňáčka říčního (Alcedo a�his), volavku 
popelavou (Ardea cinerea) a bílou (Ardea alba), kormorána velkého 
(Phalacrocorax carbo), různé druhy pěvců atd. Krom ptáků zde nachází své 
bydliště i bobr evropský (Castor fiber), který si v oblas� luhu dokonce vystavil 
typický bobří hrad. Lokalitu navštěvuji již několik let, pravidelně zde provádím 
se svými žáky ze ZŠ Děčín III ve spolupráci se stráží přírody úklidy odpadu 
v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Až letos jsem však zjis�l, že 
Nebočadský luh je velice dobrým místem pro pozorování užovek hladkých.
O výskytu užovky hladké jsem se dozvěděl úplnou náhodou z facebookové 
skupiny Děčín a okolí, kde jeden ze členů vložil fotografii užovky s dotazem na 
jméno hada. V komentářích pak kdosi zmínil, že se tam vyskytují zcela běžně 
v gabionové zdi, která tvoří okraj cyklostezky a která stojí na hranici přírodní 
památky. Na místo jsem se vydal co nejdříve a opravdu, hadi se zde vyhřívají 
na samotné stěně i přímo při okraji cyklostezky, aniž by si jich procházející lidé 
všimli. 
Zmiňovaná gabionová zeď se nachází nedaleko odpočinkového altánu ve 
směru na Těchlovice. Hady lze pozorovat přímo od cyklostezky, případně se 
po podlezení zábradlí dá sejít přímo pod zeď. Při slézaní ke zdi se hadi snadno 
vyplaší, do dese� minut jsou však zpět na svých místech. Lokalitu se vypla� 
prozkoumávat za slunného dne a až po poledni, přes dopoledne je celá zeď 
v zás�nu a hadi po tu dobu skoro nevylézají. Při pomalé chůzi se lze přiblížit 
k zvíře� jen na pár desítek cen�metrů. Na hada lze zde narazit celoročně po 
dobu jeho ak�vity – cca od dubna do října. Krom užovky hladké se zde občas 
vyskytne i užovka obojková (Natrix natrix).

NATURA VIVET 2/2022POZOROVÁNÍ V PŘÍRODĚ, VÝZKUM, PŘÍSPĚVKY ČLENŮ



46 47

Gabionová zeď při PP Nebočadský luh (Foto Lukáš Bartoň)Užovka hladká (Foto Lukáš Bartoň)
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Překvapení u vody
Roman Najbert

Mé fotografické výpravy za zvířaty většinou směřují k rybníkům. Jsou to 
takové oázy života v naší hustě osídlené a silně zemědělsky obhospodařované 
krajině. Voda je pro život základní podmínka a porost okolo rybníka poskytuje 
spoustě zvířatům úkryt a vhodné prostředí pro život. Nejraději chodím 
k rybníkům brzy ráno, ještě před rozedněním, kdy se posadím na břeh, blízko 
stromu nebo keře a pozoruji život kolem. 
Při jedné mé výpravě za labutěmi mě upoutal rychlý pohyb na břehu rybníka 
po pravé straně. Rychle otočím fotoaparátem s teleobjek�vem na sta�vu 
a snažím se prohlížet kamenitý břeh rybníka. Hledám, co to mohlo být? 
A znovu. Opodál na mě vykoukla malá hnědá hlavička a velmi rychle zmizela. 
Začínám tušit, o jakého živočicha se jedná. Hup, a už stojí na kameni, a ještě 
k tomu se mi jej podařilo zaostřit a vyfotografovat. Je to lasice hranostaj 
(Mustela erminea), zkráceně hranostaj. Malá lasicovitá šelmička, která žije 
skrytě v naší přírodě. Pro hranostaje je typická černá špička ocasu. Jinak je 
hnědě zbarvený s bílou barvou na břiše. Měl jsem to štěs�, že jsem jej spatřil 
a ještě k tomu jej i několikrát vyfotografoval. Jeho pohyb je velmi rychlý. 
Jednou je tady a jednou tam. Jednou stojí na kameni, pak je za kamenem 
a potom jen vykoukne za kamenem a rychle se ukryje. Je to tak rychlý pohyb, 
že často nevím, kam ostřit a mnohdy mačkám spoušť fotoaparátu zcela na 
prázdno. Vznikající fotografie jsou často rozostřené nebo je vyfotografován 
jen kámen, okolo kterého lasička pobíhá anebo jen prázdný břeh. Později 
zjišťuji, že se jedná o dvě lasičky, které spolu dovádějí, poskakují a rychle 
běhají. Buší mi srdce z nadšení, čeho jsem součás�, a snažím se fotografovat. 
Občas zaslechnu �chý písklavý zvuk rtuťovitých lasiček. A náhle je klid. Jak to 
rychle začalo, tak to i rychle skončilo. Toto představení trvá necelou půl 
hodinu. Sedím ještě hodinu na břehu rybníka a čekám, že se ještě objeví. 
Pomalu k místu, kde sedím, připlouvá labu� rodina a já už vím, že se neobjeví. 
Pomalu odcházím od rybníka, v duchu děkuji ma�čce přírodě, jaké jsem to 
měl štěs�, je to zážitek na celý život, který se už nemusí opakovat. Vzpomínky 
mám ukryté v několika fotografiích rychlého malého tvorečka.  
www.romanfoto.cz
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foto: Roman Najbert
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Neobvyklá zvířata v české přírodě
Petr Skalka

Nemám na mysli invazní druhy, jejichž seznam vydaný EU je paušálně platný 
pro celou Unii. Jednotlivé země si z něj pak musí vybrat živočichy pro 
konkrétní zemi problema�cké. Pro ČR jsou to např. nutrie nebo mývalové 
severní, nikoli třeba ibisové posvátní nebo muntžak malý, chovaní u nás leda v 
zoo. V tomto případě chci upozornit na druhy přes naši republiku migrující 
nebo ji v rámci vhodných teritorií či klima�ckých změn osidlující.
Migran� jsou obvykle zvířata v historické době u náš žijící. Příkladem mohou 
být vlci, kterých zdá se bude přibývat. Regulace lovem je nesmyslná, neboť 
atrak�vní teritorium je obratem obsazeno, jak je ostatně známo z příkladu 
našich lišek. Bezpředmětné je i strašení pohádkou o Červené Karkulce. Trochu 
alarmující jsou zprávy o spatření vlka v obydlené krajině za bílého dne. 
Vzteklina naštěs� nehrozí, ale existují i jiné choroby, které mohou způsobit, že 
hlad oslabí vlčí přirozenou ostražitost. Také nemusí jít o vlka, ale podobného 
psa. Rozhodně ochránci přírody nemnoží ilegálně vlky za účelem jejich 
vysazování.
Občas se v ČR objeví medvěd, obvykle výrostek ze Slovenska, hledající si svoje 
teritorium. Zpravidla zůstane v Beskydech, kde ho dříve nebo později upytlačí 
myslivec ch�vý trofeje.
Udržuje se kolísavá populace rysů. Na svém vrcholu obnášela asi 500 jedinců, 
momentálně se pohybuje mezi sto a dvěma sty zvířaty. Znalec rysů 
a zaměstnanec ostravské Zoo Ludvík Kunc svého času uveřejnil anonymní 
anketu. Asi 20 % myslivců na přísně chráněného rysa vystřelilo a polovina 
z nich by to udělala znovu. Jediným důvodem je konkurence – proč má rys 
sežrat zvěřinu, když to může nimrod udělat sám. Přitom za poslední stole� 
není znám jediný případ napadení člověka rysem. Mluvil jsem s hajným, který 
měl rysa v revíru. Nikdy ho nespatřil a o jeho existenci věděl díky zbytkům 
stržené zvěře. Zato zjis�l, že spárkatá zvěř je daleko ostražitější než dříve 
a úspěšněji se vyhýbá skutečným pytlákům.
Divoká kočka je záležitost ryze zoologická – je malá, mnohem vzácnější než rys 
a zvířata, která loví, jí nikdo nezávidí. V republice žije divokých koček mezi 
dese� a dvace� jedinci.

Patrně klima�ckým migrantem je šakal. Z domova na Balkáně pomalu 
postupuje na sever. V Maďarsku již není výjimečný a je známo několik případů 
pozorování i zástřelu z ČR. Patrně půjde o okrajovou záležitost – šakal má 
možnos� i potravní spektrum jako u nás zcela běžná liška. 
Rela�vně nedávno se v ČR objevil dospělý zubří býk. Přišel z Polska, zdržoval 
se v Jizerských horách, kde byl několikrát spatřen a dokonce vyfotografován. 
S člověkem žádný konflikt neměl a po několika týdnech se spořádaně vrá�l 
domů.
V ČR žije populace asi padesá� losů, hlavně na Třeboňsku. Obývá zamokřené 
a těžko přístupné lokality a vyjma občasnou dopravní nehodu se o nich neví. 
Los je velké a sebevědomé zvíře, které na silnici před vozidlem neuteče. Díky 
dlouhým konče�nám se losí trup při kontaktu ocitne na úrovni čelního skla 
a následky bývají tragické pro obě strany. Občas je zaznamenán pokus 
o posílení tuzemské populace spontánní migrací z Polska.  Protože je naše 
republika pro zvěř díky husté silniční sí� prak�cky neprůchodná, poslední 
pouť losí samice s mládětem skončila neblaze.
Pro úplnost se musím zmínit o dalších, byť nemigrujících zvířatech. 
V Lužických horách a Jeseníkách žije populace asi stovky kamzíků, kteří tam 
ovšem nepřišli dobrovolně, ale byli vysazeni z Alp. Ač jde o vysokohorská 
zvířata, v nevelkých Lužických vršcích se jim zalíbilo natolik, že jejich počet je 
prak�cky stabilizován. Stejný případ představuje koza bezoárová, vysazená na 
Pálavě s �m rozdílem, že sexu ch�ví kozlové obtěžovali v širém okolí i domácí 
kozy s výsledkem neobyčejně široké škály dosud neobvyklých barev. 
Bezoárové kozy se ukázaly na Pálavě jako nežádoucí, neboť jejich bobky 
degradovaly tamní vzácnou flóru. Nyní se obora s těmito zvířaty nalézá na 
Českolipsku. Na Plzeňsku žije divoce malá populace paovcí hřivnatých.
Z ptactva je asi prvořadou senzací zpráva o pozorování dropa velkého na jižní 
Moravě. Stalo se tak po více než padesá� letech. Mimochodem jde 
o nejtěžšího létajícího ptáka na světě. Bohužel, existence jedince neznamená 
potvrzení životaschopné populace, natož pak ověřenou reprodukci.
Mnohem op�mis�čtější je v tomto směru pozorování, a hlavně šíření jeřábů 
popelavých. Těchto krásných a nápadných ptáků u nás nepochybně přibývá, 
i když hnízdí na zemi, a tudíž je ohrožují všudypřítomné lišky, a především 
divoká prasata.
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Z hlediska zranitelnos� jsou na tom lépe mořš� orli, i když ty zase ohrožují lidé 
kladoucí v přírodě nástrahy otrávené dávno zakázaným karbofuranem. Ač jde 
v ptačí říši o vrcholového predátora, orel není příliš obratným letcem ani 
lovcem a rozhodně není schopen ohrozit rybniční rybí populaci. Spíš 
konzumuje nalezené zdechliny. Osobně jsem viděl orly zahnané na útěk 
krkavcem, luňákem nebo pochopem rákosním. Jejich trávení je ostudou 
člověka činícího si nárok na jistý stupeň civilizace.
Jinou situací je únik zvířete chovaného člověkem. Utéct může skutečně cokoli. 
V případě velké šelmy nezbývá prostor pro nic jiného než rázný a dobře 
zorganizovaný odchyt, pokud možno s vyloučením veřejnos�. Vzpomínám si, 
že při útěku cirkusového lva v Polsku byl kromě šelmy zastřelen i zvěrolékař, 
který měl lva uspat. Osobně jsem s oddílem policistů se samopaly pátral po 
údajném tygrovi a přiznávám, že jsem měl větší strach z ozbrojenců než z líté 
šelmy a snažil jsem se držet pokud možno za jejich linií. Tygrem se nakonec 
ukázal bý� velký pes, kterého kdosi zahlédl z okna a zalarmoval proto 
ozbrojené síly krajského města.
Pokud uteče zvíře rela�vně neškodné, vypla� se uvážlivý postup bez zbytečné 
razance. Spíše než honička přinese úspěch snaha udržet zvíře na místě 
pomocí vhodného krmiva. Když si zvíře zvykne na jeho pravidelný přísun, 
nastane čas pro stavbu jednoduchého odchytového zařízení. Může ho 
představovat třeba prostor ohrazený rolí ple�va se vstupem obsluhovaným 
provázkem nataženým k posedu či improvizovanému úkrytu. Ač se to zdá 
primi�vní, zúčastnili jsme se na Pálavě s úspěchem odchytu stáda 
bezoárových koz právě do takové narychlo postavené ohrady. Pokud to dovolí 
terén, mnohdy se lze k uprchlíkovi dostat s narko�zační zbraní ve vozidle nebo 
na koňském hřbetě. Je s podivem, že taková domácí jalovice se zdánlivě po 
několika dnech v lese změní v ostražité a plaché zvíře, schopné hladce 
přeskočit ohradu, za kterou ještě nedávno žila.
Problémem bývají zvířata chovaná v lidské péči a potom záměrně vypuštěná. 
Nemusí jít o žádnou exo�ku. Kdysi jsem se v lese dostal k ohradě, z níž k mému 
překvapení vybíhaly stovky bažan�ků ch�vých krmiva. Zřejmě šlo o odchovnu 
bažantů určených k podzimnímu lovu. Díky jevu, v etologii zvanému v�štění 
(imprin�ng) představoval pro bažan� kuřata partnera jakýkoli člověk. Právě 
u ptáků ke v�štění dochází ihned po vyklubání a trvá po celý život jedince. 

Vypuštění ptáci se nejspíš na podzim sbíhali k lovcům a jejich lov představoval 
dost pochybnou zábavu.
Exemplárním případem je domácí odchov srnčat. Srna po porodu mládě 
nevodí, ale odkládá na skryté místo, zdržuje se v jeho blízkos� a chodí ho kojit. 
Nepoučení lidé mládě najdou, a protože jeho matku nespatří, považují ho za 
opuštěné. Donesou ho domů a odchovají, což nepředstavuje velký problém. 
Ze samečků vyrostou domácí tyrani a zoufalí adop�vní rodiče je nakonec 
vyženou do lesa. Skutečně jsou známé případy, že takoví srnci napadli 
a ubodali lidi, neschopné se jim ubránit.
Mohou se však stát i případy mnohem vážnější. Naivněji založený člověk si 
přečte Čisté rados� mého života (Jan Šmíd) a pořídí si kotě velké kočky. Není 
to nic ob�žného, znám dokonce případ, že si člověk koupil lvíče do 
dvoupokojového bytu v paneláku. Naštěs� se ho brzy začal bát a předal ho 
chovateli s lepšími možnostmi, a především realis�čtějším pohledem na věc. 
Jsou však i tací, kteří vydrží déle než zjis�, že krmení stojí několik set �síc korun 
ročně a ke zvíře� se chodit nedá. Pokusí se ho prodat a když nepořídí, šelmu 
odvezou a vypus� někam do lesa. Že se to může stát, svědčí případ medvěda, 
který dostal jméno Míša z Brodské.
Medvědí výrostek se objevil na pomezí Moravy a Slovenska a od počátku se 
choval nestandardně. Za bílého dne boural úly a vylupoval králíkárny. Když 
uviděl člověka, neutekl, ale s řevem se na něho rozběhl. Zahnal vlčáka do 
boudy a sežral mu kastrol granulí. Prodral se do chléva a zabil tam tele. 
Odborníci zabývající se případem se nakonec shodli, že jde o zvíře zvyklé na 
člověka, a protože ho nikdo nepostrádal, zřejmě záměrně vypuštěné.
Osobně jsem zažil podobný případ připomínající však spíše grotesku. 
Dozvěděli jsme se, že se v rekreační oblas� pohybuje domácí prase. Nic zlého 
netuše jsme šli na procházku a zpod hrušky se vyvalil obrovský kanec – do tří 
metráků mu mnoho nechybělo. Ukázalo se, že mu nejde o nás, ale jen o ty 
hrušky a když jsme se dali na ústup, nic dalšího nenamítal. Později se dostavil 
i do vsi a choval se vyloženě družně. Odhadli jsme, že zvíře přestalo plnit roli 
plemeníka a kvůli kančímu pachu sníst nešlo. V kafilérii by majitel musel 
zapla�t, a tak zvíře raději vyvezl někam, kde ho nikdo neznal a vypus�l.
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Vzteklina
Petr Skalka

V první polovině ledna letošního roku sdělila Státní veterinární správa, že ve 
Francii zemřel muž po nakažení vzteklinou, pravděpodobně po pokousání 
netopýrem. Informaci vydal Pasteurův ústav v Paříži.
Sdělení obsahuje několik zásadních skutečnos�. Přenašeči vztekliny mohou 
být netopýři i v zemi, která je řadu let prostá vztekliny. Netopýři koušou. Malé 
druhy lidskou kůži prokousnout nedokážou, větší druhy však ano a při 
uchopení do ruky tak učiní velmi ochotně. K jejich ospravedlnění nutno dodat, 
že se na člověka sami nevrhnou dokonce ani netopýři nakažení, ke zranění lidí 
dojde výhradně při osobním kontaktu. Na druhou stranu je poranění 
netopýrem vždy podezřelé a pos�žený by měl co nejdříve svojí situaci 
konzultovat s lékařem. Není to�ž na co čekat. Pokud se objeví klinické příznaky 
vztekliny, je další průběh nemoci bez výjimky smrtelný.
Vzteklina je virové onemocnění mnoha živých tvorů včetně člověka. Zdrojem 
je téměř výhradně poranění nakaženým zvířetem. V lidském organizmu se 
virus šíří po nervových drahách a pokud dosáhne mozku, objeví se již zmíněné 
klinické příznaky s fatálním a velmi nepříjemným koncem. Doba závisí na 
místě, kudy do těla vstoupila infekce. Člověk kousnutý do nohy vydrží bez 
příznaků déle než poraněný v obličeji. Na medicinské řešení je tudíž čas, než 
virus doputuje do mozku. Pokud pacientovi podáme v té době ochranné 
sérum a poté vakcínu, vzniklá imunita virus zničí dříve, než napadne 
mozkovou tkáň.
V 19. stole� se těžiště vztekliny nalézalo u domácích zvířat, především psů. 
Vlastním odbornou zvěrolékařskou příručku, kterou bohužel nedokážu 
časově zařadit. Vzteklinu zná včetně jejího průběhu, příčinu nikoli. Stran 
onemocnění spekuluje s psí sexualitou, uvažuje o nedostatku vody 
a klima�ckých jevech (velké horko či zima) a vznik vztekliny nakonec přisuzuje 
silným východním nebo severovýchodním větrům. Kniha z druhé poloviny 19. 
stole� přiznává, že sídlo vztekliny se nalézá v mozku, v němž jsou patrná 
mikroskopická Negriho tělíska, ale původce stále ještě nezná. Až Louis 
Pasteur reálně předpokládal původ onemocnění v mikoorganizmu a po 
nebezpečných pokusech připravil vakcínu, kterou vyzkoušel na psech 

a pravděpodobně i na sobě. V roce 1885 jí poprvé použil u lidských pacientů. 
Ruský car poslal do Paříže několik mužiků, pokousaných vzteklým vlkem 
a Pasteurova vakcína jim zachránila život. Nyní je známo, že původcem 
vztekliny je virus z rodu Lyssavirus a čeledi Rhabdoviridae.
Vzteklinu znali již starověcí učenci Aristoteles a Demokritos. Podrobně ji 
popsal Celsius a nazval jí hydrofobií, což bylo našimi buditeli přeloženo jako 
vododěsnost. Postupem doby se vyjasnilo, že nejde o strach z teku�ny, ale 
o obrnu polykacího reflexu, tedy neschopnost polykat. Na konci 19. stole� 
bylo v Čechách a na Moravě zaznamenáno každoročně několik set případů 
u zvířat. Ve dvacátých letech minulého stole� se již používá laboratorní 
diagnos�ka a pozi�vních je každoročně až 600 vzorků, z toho 86 % u psů. 
V období 1919 až 1937 u nás zemřelo na vzteklinu 132 lidí a 25 000 bylo 
očkováno.
Po druhé světové válce se těžiště vztekliny přesunulo na divoká zvířata, 
především lišky, které se staly hlavními šiřiteli vztekliny. U domácích zvířat šlo 
o ojedinělé případy. V lednu 1953 bylo nařízeno povinné a bezplatné 
očkování domácích psů. Vrcholem výskytu vztekliny se stal rok 1984, kdy bylo 
zachyceno 2 232 nemocných zvířat, z toho 2 052 lišek. 
Tou dobou jsem působil v zoologické zahradě a ani té se vzteklé lišky 
nevyhnuly. Osobně jsem jich potkal pět a příznaky se případ od případu lišily. 
Jedna z lišek se ak�vně dobývala do voliéry s rysy a okolí vůbec nevnímala, 
takže jsem ji zneškodnil ze vzdálenos� dvou metrů. Rysice byla naštěs� v říji, 
a tak se její partner věnoval jí a nikoli potencionálnímu vetřelci. Další tři lišky 
nesly typický obraz nákazy v podobě strnulého pohledu, a především 
mohutně uslintané tlamy, lidi však vnímaly a snažily se před nimi uprchnout. 
Nutno dodat, že jim to už moc nešlo. Na poslední lišce nebylo patrné vůbec 
nic. Podezřelé bylo jen �m, že vlezla řediteli zoo do bytu, ten si jí však včas 
všiml. I ona byla nakonec shledána pozi�vní. 
V tomto období bylo na území okresu iden�fikováno několik nakažených psů 
a také jedna kočka, která vyběhla ze křoví a vrhla se na ženu, pracující na 
zahrádce. Agresivita vůči lidem má být pro vzteklinu u koček typická. Šťastný 
konec měla komická příhoda, v níž figuroval můj známý. Dostal od kohosi 
mrtvou kunu, kterou stáhl. Kožešinu dodal na vydělání a zbytek zvířátka 
zakopal. Pak se mu jeho čin rozležel a volal, zda nemůže jít o vzteklinu. 
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V telefonu jsem ji vyloučit nedokázal a doporučil mu, aby ostatky exhumoval 
a přivezl. Známý váhal, že je to daleko a on zrovna nemá čas, ale druhý den 
ráno už čekal před mojí ordinací. „Dozraje každý“, pravil jeden můj moudrý 
kolega. Kuna naštěs� vzteklinu neměla.
Tou dobou vymysleli v západní Evropě perorální vakcinaci lišek. Princip 
spočívá v ukry� očkovací látky v umělohmotné kapsli naplněné lákavou 
návnadou. Liška kapsli rozkousne, přičemž dojde v její tlamě k mikrotraumatu 
dostatečnému pro navození imunity. Protože lišky nerespektují státní 
hranice, dostalo tehdejší Československo od Německa dávky vakcíny pro 
pokry� hraničních okresů. Protože se očkování osvědčilo, postupně se 
rozšiřovalo na území celého státu. Vakcína se podávala dvakrát ročně, na jaře 
a na podzim a do nepřístupného terénu byla shazována ze vzduchu. Od 
zahájení vakcinace v roce 1989 mělo onemocnění lišek výrazně sestupnou 
tendenci. V roce 1995 početnost pozi�vních zvířat klesla o 88 % pro� 
výchozímu roku. V roce 2001 bylo zachyceno pouhých 35 případů 
a v následujícím roce tři, všechny na okrese Trutnov. Od té doby se u nás 
vzteklina neobjevila, takže 23. června roku 2004 byla Česká republika 
prohlášena za zemi nákazy prostou.
V roce 2015 byl v České republice nečekaně odhalen vzteklinou nakažený 
netopýr večerní. Protože však kontakty mezi lidmi, jinými zvířaty a létajícími 
savci jsou velmi řídké, ČR o status vztekliny prostého státu podle kritérií OIE 
nepřišla. Lidé bádající v jeskyních a jiných potencionálních úkrytech netopýrů 
by se však měli mít oprávněně na pozoru.
V Evropě se v současné době vzteklina vyskytuje v Polsku, Rumunsku, 
a především v Turecku. Před časem se u nás objevila tendence zachraňovat 
rumunské bezprizorní psy, což by mohlo být pro dotyčné obětavce smrtelně 
nebezpečné. Tvrzení, že vzteklého psa by přece poznali, neobstojí. Osobně 
bych si jistý nebyl a znám případy, že se ve veterinárních ordinacích objevili 
psi, u nichž se časem projevila vzteklina a ani páni kolegové zpočátku 
podezření neměli. Jako prevence jsou v ČR nadále vyšetřovány uhynulé lišky 
a psíci mývalovi�. Principem vyšetření je hledání Babes-Negriho tělísek 
v histologickém preparátu z mozku.
U psů je stále povinné očkování pro� vzteklině, a to jednou ročně až jednou za 
tři roky podle druhu použité vakcíny. V současnos� je očkováni provázáno 

s označením zvířat pomocí čipů. V případě poranění člověka je provinilé zvíře 
vyšetřeno 1. a 5. den po černém skutku. Směrodatná je především reakce 
zornice po ozáření světlem.
Několik dnů po napsání tohoto sdělení jsem získal informaci o výzkumu 
lyssavirů u netopýrů. Tým vědců otestoval 1 027 jedinců z pě� zemí 
a konstatoval pozi�vní nález u 33 netopýrů, což činí 3 % vyšetřovaných zvířat. 
Alarmující je skutečnost, že nejvíce pos�žení byli netopýři rodu Myo�s 
a z nich netopýr velký (Myo�s myo�s), který je v ČR nejhojnější a zároveň jako 
jeden z mála je schopen člověku prokousnout kůži. Většina pozi�vních zvířat 
byla nalezena na přírodních stanoviš�ch, např. v du�nách stromů nebo 
jeskyních.  U netopýrů, kteří využívají lidská sídla, se virus vyskytl minimálně. 
Z této informace vyplývá, že lidé pohybující se v jeskyních musí být 
mimořádně opatrní. 
Že nejde o planý poplach, o tom svědčí osobní zkušenost zraněného 
jeskyňáře: „Po jednom větším pokousání od netopýra velkého jsem se 
dostavil následující ráno k prak�ckému lékaři. Čekal jsem slova, že to nic není, 
ale událos� ihned nabraly rychlý spád. Během krátké doby jsem se ocitl 
v hradecké Fakultní nemocnici, kde jsem ve vyzkoušeném schématu dostal 
několik dávek an�rabického séra. Protože šlo o zvýšené riziko alergické 
reakce, byl nutná hospitalizace s pravidelnými kontrolami. Pamatuji se, že 
lékaři obecně považovali netopýra za nejrizikovější zvíře a pokud po jeho 
kousnu� vyteče jediná kapka krve, vždy se podává sérum. Na závěr jsem 
dostal vakcínu Verorab. Ta se po roce přeočkovává a chrání pak člověka 
následujících pět let.“
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Lokality na území města Ús� nad Labem
Václav Vysoký

Vzhledem k tomu, že náš Zoologický klub našel útočiště pod hlavičkou Muzea 
města Ús� nad Labem, a �m i souhlas vedení města Ús� nad Labem, kterému 
muzeum podléhá, jsem se rozhodl tomuto městu věnovat více času pro 
přírodovědná pozorování (viz např. Seznam minujících motýlů, jejichž prvá 
část vyšla v prvém čísle zpravodaje Zoologického klubu). Jistě se naleznou 
i další členové klubu zabývající se různými zoologickými obory. Ať se budeme 
věnovat jakékoliv činnos� na území města Ús� nad Labem, je dobré znát jeho 
čás�. A navíc jsou zde i zajímavé biotopy nacházející se v jednotlivých 
městských částech, z nichž některé uvádím u každého katastru.
Město Ús� nad Labem v současném stavu zaujímá velmi zajímavou plochu 
v Českém středohoří, v čás� údolí Labe a okrajově také v Podkrušnohorské 
kotlině, ale již bez ak�vních uhelných dolů, po kterých zůstalo několik vodních 
nádrží a zrevitalizovaných výsypek.
Z hlediska katastrálních území se na území města Ús� nad Labem nachází 26 
katastrů. Pro rychlejší přehled se při výčtu držím abecedním pořadí 
jednotlivých katastrů a jedná se o následující katastry (číslo za jménem 
katastru je číslo katastru a za ním je v závorce číslo čtverce faunis�ckého 
a botanického síťového mapování, kam katastr zasahuje):

UL – katastr Božtěšice – 608955 (5250-5350)

UL – katastr Brná nad Labem – 609901 (5350)

UL – katastr Budov u Svádova – 759805 (5350)

UL – katastr Bukov – 775096 (5350)

UL – katastr Církvice – 746410 (5450)

UL – katastr Dělouš – 775894 (5249)

UL – katastr Době�ce – 757772 (5350)

UL – katastr Habrovice – 636436 (5249-5250-5349-5350)

UL – katastr Hostovice u Ús� n. L. – 645982 (5350)

UL – katastr Klíše – 775053 (5350)

UL – katastr Koje�ce u Malečova – 690686 (5350)

UL – katastr Krásné Březno – 775266 (5350)

UL – katastr Mojžíř – 698164 (5350)

UL – katastr Neštěmice – 703869 (5350)

UL – katastr Nová Ves – 705616 (5350)

UL – katastr Olešnice u Svádova – 759813 (5350)

UL – katastr Předlice – 775002 (5349)

UL – katastr Sebuzín – 746428 (5350-5450) 

UL – katastr Skoro�ce u Ús� n. L. – 748840 (5350)

UL – katastr Strážky u Habrovic – 636444 (5249-5250)

UL – katastr Střekov – 775258 (5350)

UL – katastr Svádov – 759830 (5350)

UL – katastr Tuchomyšl – 771368 (5349)

UL – katastr Ús� nad Labem – 774871 (5350)

UL – katastr Vaňov – 776807 (5350)

UL – katastr Všebořice – 775118 (5249-5349-5350)

Dále uvádím u jednotlivých katastrů heslovité upozorněním na některé 
zajímavé lokality, které se na nich nacházejí a kterým by bylo vhodné se 
v budoucnu zvláště věnovat, nebo podle kterých se v terénu orientovat.

� UL – katastr Božtěšice – 608955 (5250-5350)
� Jižní až západní svahy vrchu Čepec (478 m), jižní až SZ svahy vrchu  
     Ostroh (454 m), Klíšský potok, Ptačí potok, Chuderovský potok

� UL – katastr Brná nad Labem – 609901 (5350)
� Faunis�cky i botanicky velmi zajímavé území na pravém břehu Labe, 
      Průčelský potok a Němečský potok (převzato z map, vhodnější by byl  
      ale název potok Němčí) – Sluneční stráň, Průčelská rokle, Čertova jizba, 
      rokle potoka Němčí, svahy pod Vysokým Ostrým (587 m), suťové svahy 
      pod Malým Ostrým (574) apod.

� UL – katastr Budov u Svádova – 759805 (5350)
� (Budovský vodopád, rokle Budovského potoka – již na katastru 
      Svádova), louky a smíšené lesy
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      UL – katastr Bukov – 775096 (5350)
� Část Střížovického vrchu (342 m): Svah nad Bukovem a část vrcholového 
     „plata“, svahy vrchu Holoměř (294 m) a po silnici kolem nemocnice –  
     Klíšský potok (část)

� UL – katastr Církvice – 746410 (5450)
� Pravý břeh Labe, svahy vrchu Deblík (459 m) nad obcí a stepní svahy 
      v okolí kóty 286

� UL – katastr Dělouš – 775894 (5249)
� Jedlová hora (382 m), jezero Dělouš, louky a lesíky v okolí D8

� UL – katastr Době�ce – 757772 (5350)
� Erbenova vyhlídka (420 m), Době�cká výšina (459 m), Velký Brand 
     (436 m) – část

� UL – katastr Habrovice – 636436 (5249-5250-5349-5350)
� Habrovický rybník. Golfový areál (část), levostranný bezejmenný přítok 
      Habrovického rybníka od Strážek s malým rybníčkem u Habrovic

 UL – katastr Hostovice u Ús� n. L. – 645982 (5350)
� Ořechovka (386), Hraběcí (459) a lesy v jižní čás� katastru

 UL – katastr Klíše – 775053 (5350)
� Střížovický vrch (342 m), Ovčí vrch (219 m)

� UL – katastr Koje�ce u Malečova – 690686 (5350)
� Údolí Koje�ckého potoka
�
� UL – katastr Krásné Březno – 775266 (5350)
� Spodní část údolí Pekelského potoka, zalesněné svahy nad hřbitovem 
      a údolí pod Době�ckým vodopádem
�
     UL – katastr Mojžíř – 698164 (5350)
     Vrch Vyhlídka (370), údolí Kamenného potoka, údolí Blanského potoka 

     (spodní část), Kozí vrch (380) – SZ část, Divoká rokle, vrch Strážný vrch 
     (275 m), halda Tonasa a levý břeh Labe

� UL – katastr Neštěmice – 703869 (5350)
� Spodní část Neštěmického potoka (spodní část), údolí Blanského potoka 
     (horní část), zalesněný svah nad silnicí Neštěmice – Mírkov

� UL – katastr Nová Ves – 705616 (5350)�
� Vrch Vysoký Ostrý (587 m) – nejvyšší vrch na území města Ús� nad 
     Labem, Přední Hůrka (501 m) a Zadní Hůrka (509 m), Malý Ostrý 
     (571 m), osada Sedlo a okolí

� UL – katastr Olešnice u Svádova – 759813 (5350)
� Vrch Hradiště (270 m) – část, Zámecký vrch (312 m), údolí Olešnického   
      potoka

� UL – katastr Předlice – 775002 (5349)
� Střížovický vrch (432 m) – část, Ždírnický potok (spodní část toku)

� UL – katastr Sebuzín – 746428 (5350-5450)
� Údolí potoka Ry�na (spodní část), údolí Tlučeňského potoka (spodní 
     část), pravý břeh Labe, Havraní skála (385 m), Krkavčí skála (445 m), 
     vrch Lenoch (510 m), vrch Pahorek (380 m), vrch Matrý (594 m)

� UL – katastr Skoro�ce u Ús� n. L. – 748840 (5350)
� Okolí Bílého potoka, okolí hřbitova

� UL – katastr Strážky u Habrovic – 636444 (5249-5250)
� Louky u Bánova, údolí Klíšského potoka, vrch Ostroh (454 m), údolí 
      Ptačího potoka (spodní část)

      UL – katastr Střekov – 775258 (5350)
� Vrch Sedlo (284 m), Farská louka – zalesněné svahy nad Olšinkami, hrad 
      Střekov a okolí včetně spodní část údolí směrem na Novou Ves, 
      Partyzánská cesta a nad ní zalesněné svahy, levý břeh Labe

NATURA VIVET 2/2022



64 65

POZOROVÁNÍ V PŘÍRODĚ, VÝZKUM, PŘÍSPĚVKY ČLENŮ

� UL – katastr Svádov – 759830 (5350)
� Pravý břeh Labe, vrch Hradiště (270 m) – část, Vlčí rokle, údolí 
      bezejmenného pravostranného přítoku Labe jižně od Svádova

 UL – katastr Tuchomyšl – 771368 (5349)
� Břehy spodní poloviny nádrže Milada, spodní svah vrchu Rovný (377 m), 
      rekul�vovaný levý svah nad spodní polovinou nádrže Milada, nádrž 
      Rabenov a okolí

� UL – katastr Ús� nad Labem – 774871 (5350)
� Mariánský vrch (265 m), Velký Brand (436 m), Ber�no údolí, Větruše 
      a široké okolí, břehy Bíliny, údolí Chuderovského potoka (spodní část), 
      parky na území města

 UL – katastr Vaňov – 776807 (5350)
� Levý břeh Labe, Vrkoč, vodopád na Podlešínském potoce, vrch Skály 
      (448 m), zalesněné svahy nad Vaňovem, vrch Hraběcí (459 m)

� UL – katastr Všebořice – 775118 (5249-5349-5350)
� Střížovický vrch (342 m) – část, ale včetně rybníka u občerstvení 
      Pohoda, les severně u bývalé plynárny v Úžíně, soustava nádrží 
      u Podhoří, vodní nádrž v JZ čás� golfového areálu a lesní pás u skládky 
      AVE nad pravým břehem Habrovického rybníka

Závěr:
V příspěvku je uveden seznam katastrů, které jsou v současnos� čás� města 
Ús� nad Labem. U každého katastru jsou uvedena některá zajímavější místa 
z hlediska zoologie. Tento seznam je uveden pro případ budoucích zpracování 
jakýchkoliv zoologických průzkumů nebo individuálního pozorování na území 
města Ús� nad Labem. Je také možnost založit pro jednotlivé katastry 
databanku jednotlivých pozorování a jejich aktualizace.

Miny na listech lopuchu většího (Arc�a lappa Linnaeus) 
zjištěné na území města Ús� nad Labem

Václav Vysoký 

Při procházkách velmi často narazíme mimo jiné také na poměrně běžně se 
vyskytující lopuch větší (Arc�a lappa L.) známý svým poměrně vysokým 
vzrůstem a nápadně velkými listy. Najdeme jej nejčastěji na úhorech, 
rumiš�ch, kolem potoků, na skládkách, kolem plotů (foto 1), okraji cest 

(foto 2) a silnic (foto 3) apod. 
Podrobnos� o tomto druhu, co se týče popisu používaného lidového nebo ve 
starší literatuře uváděného názvosloví a jeho využi� v lidovém léčitelství 
a také v kuchyni (např. přísada do polévek, náhrada za mrkev apod.) nalezne 
zájemce (mimo celé řady odkazů na www stránkách) shrnuté v diplomové 

1 2

3
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práci Terezy Šarounové (2013).
Na listech jsou miny většinou velmi nápadné, sytě bílé, výrazně vynikající na 
ploše zelených listů. Tyto „chodbovité“ miny jsou většinou velmi 
nepravidelné (foto 4) a na jednom listu se vyskytují často ve větším množství 
(foto 5), popřípadě jsou miny zdánlivě skoro plošné (foto 6) nebo připomínají 

abstraktní kresbu (foto 7) – vše foto autor.
V tomto příspěvku podávám výsledky nahodilého pozorování min na lopuchu 
větším, které pocházejí od dvoukřídlého hmyzu (Diptera) druhu Phytomyza 
lappae  Goureaus, 1859 z čeledi vrtalkovi� (Agromyzidae).

� Přehled zjištěných lokalit:

� Nálezy na území města Ús� nad Labem:
 Bánov (osada) – 12.8.2021 – dvě drobné miny na jedné rostlině při okraji   

 cesty kolem zahrad
 Božtěšice – 29.8.2021 – vždy menší miny, a to: 2x při silnici nad obcí od  

 Chuderova + 2x při okraji cest kolem zahrad v obci a 1x při pěšině 
 u levého břehu Klíšského potoka

      Černičky – 30.9.2016 – ojediněle slabě napadené listy u potoka
 Jedlová hora (382 m) – 12.8.2021 – miny na dvou listech jedné rostliny při 

 okraji cesty pří úpa� vrchu od Bánova směrem ke golfovému  
 areálu

 Krásné Březno – Kanon a okolí – 28.7.2021 + 5.10.2021 – nalezeno několik 
 menších min

 Krásné Březno, cesta kolem zahrad mezi Kanonem a studánkou – 
 28.7.2021 – na 3 rostlinách

 Krásné Březno – bývalý zahradnický podnik – 28.7.2021 – miny nalezené 
 na ostrůvkovitých rostlinách uprostřed zatravněných ploch (3x)

      Krásné Březno, u plotu �skárny – 3.8.2016 – několik menších min
     Olešnice-Březí, při okraji silnice – 25.9.2016 – více málo vzrostlých rostlin 

       s různě silným výskytem min (viz foto 1)
 Předlice – okolí levého břehu Ždírnického potoka – 2.10.2021 – miny   

 nalezené na 3 rostlinách
 Předlice – pravý břeh Ždírnického potoka – 2.10.2021 – požerky na 

 3 rostlinách v okolí teplovodu
 Předlice – úpa� Střížovického vrchu – 2.10.2021 – při okraji cesty na 

 2 rostlinách
 Sebuzín – okraj cyklostezky u Labe – 31.7.2021 – vidi 2 miny (po jedné na 

 1 listu)
 Soudný vrch – okolí turis�ckého rozcestníku – 3.10.2021 – miny na 

 1 rostlině při okraji cesty
 Strážky-Bánov – 12.8.2021 – vidi 2 miny na rostlině kolem luční cesty, při 

 okraji lesa (nad pastvinami), ale na dalších zde zjištěných 
 5 rostlinách nebyly žádné miny

 UL-Střekov, při cestě na Novou Ves – 6.8.2016 – několik min na  
 rostlinách kolem plotu

    Svádov, okraj polní cesty nad polem, směrem na Olšinky – 30.9.2016 – 
 napadené 2 listy

4

6 7

5
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      Svádov, okraj cyklostezky (směr Val�řov) – 26.10.2016 – miny na 
 2 rostlinách

 UL-Severní terasa, Chuderovský potok, pod zastávkou MHD Větrná – 
 16.8.2021 – okraj silnice vedoucí přes potok (jednotlivé rostliny – 
 3 miny), okraj pěšiny na pravém svahu potoka (jednotlivé rostliny, 
 někdy až 220 cm vysoké (3 miny) a na pravém břehu potoka (hustý 
 porost – 1 mina).

 Vrch Čepec (478 m), nad Božtěšicemi – 25.7.2021 – miny byly nalezené na 
 dvou rostlinách při okraji lesní cesty

 Všebořice, louka pod areálem „hasičů“, V od skládky AVE, nedaleko 
 oplocení zahrad – 12.8.2021 – zde byla série rostlin kolem pěšiny, 

 ale pouze na jedné rostlině byla nalezena jedna menší mina

� Nálezy na lokalitách mimo město Ús� nad Labem:
 Bělá pod Bezdězem (MB), na okraji cesty k jezdeckému areálu – 4.10.2016 

 – miny na 2 rostlinách
 Benátky nad Jizerou (MB), park pod zámkem – 5.10.2016 – miny na 

 několika rostlinách u parkové cesty
   Byňov – 19.8.2016 – mina na 1 rostlině pod keři nad horním okrajem    

        obce směrem Bukovina
     Horní Zálezly – 19.8.2016 – miny na 3 rostlinách při silnici nad obcí
     Kletečná (obec) – 15.8.2016 – různě velké miny na 6 rostlinách 

        při cestě nad obcí
     Lovoš – 7.11.2016 – jednotlivě při okraji cesty po žluté na vrchol, 

       a to 2x krátce za závorou a 1x pod sedlem mezi Lovošem 
       a Kibičkou

     Mírkovská kaple – 23.10.2016 – 2 rozjeté listy na okraji silnice 
       Neštěmice-Mírkov

     Týniště-Liškov, podél lesní cesty s červenou turis�ckou značkou – 
       15.9.2016 – minami více napadených rostlin

     Varta – 30.9.2016 – ojediněle slabě napadené listy na 2 rostlinách
    Volská hora, okraj lesní cesty (okolí Stadic) – 28.9.2016 – miny na několika  

       rostlinách na okraji zeleně značené turis�cké stezky
 Vrch Čepec (478 m), okraj lesa u obce Chuderov – 25.7.2021 – miny pouze 

 na jedné rostlině
    Záhořský potok (nad Habrovany) – 23.8.2016 – 2 rostliny při okraji cesty 

        kolem zahrad
 Žandov u Chlumce – 3.9.2021 – na okraji lesa u louky nad tra� nalezena jen 

 1 rostlina s minami

Závěr:
Autor v tomto příspěvku podává výsledky svého pozorování min na lopuchu 
větším (Arc�a lappa Linnaeus) s hlavním zaměřením na jejich výskyt na území 
města Ús� nad Labem, odkud uvádí výskyt z 21 lokality. Závěrem uvádí 
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i nahodilá pozorování z lokalit mimo toto zájmové území z Českého středohoří 
a 2 lokality z okresu Mladá Boleslav. Miny tvoří larvy vrtalky Phytomyza 
lappae Goureaus, 1859 (Diptera: Agromyzidae).

Použitá literatura:
Kubát Karel (edit.), 2002: Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha, 
 927 str.

Šarounová Tereza, 2013: Vybrané české názvy léčivých rostlin. Bakalářská 
diplomová práce. – Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Ústav 
českého jazyka (český jazyk a literatura). Brno, 56 str.

www stránky: zadání Lopuch větší nebo Arc�a lappa – např. na Wikipedii, 
Seznamu, Googlu apod., popřípadě na vyhledání hesla Phytomyza lappae. 

Motýli čeledí Nep�culidae, Bucculatricidae, 
Lyone�idae a Tischeriidae nalezené v roce 
2020 na území města Ús� nad Labem
(Lepidoptera)
Václav Vysoký 

V tomto příspěvku uvádím výsledky o sběru dokladů o výskytu minujících 
druhů motýlů (Lepidoptera) z čeledí Nep�culidae (drobníčkovi�), 
Bucculatricidae  (chobotníčkovi�), Lyone�idae  (podkopníčkovi�) 
a Tischeriidae (minovníčkovi�) na území města Ús� nad Labem, a �m navazuji 
na výsledky nálezů čeledi Gracillariidae uvedené ve zpravodaji Natura vivet 
v roce 2021 (č. 1).
Stejně jako v prvé čás� uvádím pouze nálezy druhů z roku 2000 bez doplňků 
z minulých let. Komplexní výsledky připravuji pro budoucí články, kde budou 
zpracované všechny sběry z města Ús� nad Labem. Článek je zpracován 
podobně jako výše uvedená práce, tj. i bez použité literatury – zde se jedná 
pouze o druhové názvy jednotlivých rodů a druhů motýlů a rostlin (např. 
Check-listy, biologie, odkazy na www stránky apod.). Všechny doklady tvoří 
vzorky listů rostlin, na nichž se vyskytují miny motýlů z podčeledi 
Nep�culidae, Bucculatricidae,  Lyone�idae a Tischeriidae, bez odchytu imag 
a u všech údajů pla� lgt. Vysoký, det. et coll. Jindřich Černý z Děčína.

SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ MOTÝLŮ ČELEDI NEPTICULIDAE, 
BUCCULATRICIDAE,  LYONETIIDAE A TISCHERIIDAE

� � Nep�culidae Stainton, 1859 – drobníčkovi� 

� S�gmella Schrank, 1802 – drobníček

(1) S�gmella aceris (Frey, 1857) 

(2) S�gmella anomalella (Goeze, 1783) – drobníček šípkový

(3) S�gmella basigu�ella (Heinemann, 1862)

(4) S�gmella carpinella (Heinemann, 1862)
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(5) S�gmella floslactella (Haworth, 1828)

(6) S�gmella luteella (Stainton, 1857)

(7) S�gmella microtheriella (Stainton, 1854)

(8) S�gmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)

(9) S�gmella oxyacanthella (Stainton, 1854) – drobníček hlohový

(10) S�gmella plagicolella (Stainton, 1854) – drobníček trnkový

(11) S�gmella prunetorum (Stainton, 1855) – drobníček švestkový

(12) S�gmella pyri (Glitz, 1865) – drobníček hrušňový

(13) S�gmella – skupina druhů S�gmella ruficapitella (Haworth, 1828)

(14) S�gmella �liae (Frey, 1856)

� Ectoedemia Busck, 1907

(15) Ectoedemia subbimaculella Haworth, 1828

� � Bucculatricidae Wallenger, 1851 – chobotníčkovi�

� Bucculatrix Zeller, 1869 – chobotníček 

(16) Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805) – 

        – chobotníček hlohový

� � Lyone�idae Stainton, 1854 – podkopníčkovi�

� Leucoptera Hübner, 1825 – podkopníček

(17) Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836) – podkopníček spirálový

� Lyone�a Hübner, 1825 – podkopníček 

(18) Lyone�a clerkella (Linnaeus, 1758) – podkopníček ovocný

� � Tischeriidae Spuler, 1898 – minovníčkovi�

� Tischeria Zeller, 1839 – minovníček 

(19) Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) – minovníček dubový

(20) Tischeria gaunacella (Duponchel, 1843) – minovníček trnkový

SEZNAM ROSTLIN, NA KTERÝCH BYLY ZJIŠTĚNÉ MINUJÍCÍ DRUHY MOTÝLŮ 

ČELEDÍ NEPTICULIDAE, BUCCULATRICIDAE, LYONIDAE a TISCHERIIDAE

(pro větší přehled udávám jmenovitě druhy motýlů na živných rostlinách)

Acer campestre – javor babyka ()

� S�gmella aceris (Frey, 1857)

Acer platanoides – javor mléč ()

� S�gmella aceris (Frey, 1857)

Betula pendula – bříza bělokorá ()

� S�gmella luteella (Stainton, 1857)

Carpinus betulus – habr obecný ()

� S�gmella carpinella (Heinemann, 1862)

� S�gmella microtheriella (Stainton, 1854)

Corylus avellana – líska obecná ()

� S�gmella floslactella (Haworth, 1828)

� S�gmella microtheriella (Stainton, 1854)

Malus spec. – jabloň 

� Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836) – podkopníček spirálový

Prunus cerasus – višeň obecná (višeň)

� Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805 – 

      – chobotníček hlohový

� Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836) – podkopníček spirálový

� Lyone�a clerkella (Linnaeus, 1758) – podkopníček ovocný

� S�gmella prunetorum (Stainton, 1855) – drobníček švestkový

Prunus domes�ca – slivoň švestka (švestka) ()

� S�gmella plagicolella (Stainton, 1854) – drobníček trnkový

� Tischeria gaunacella (Duponchel, 1843) – minovníček trnkový

Prunus mahaleb – mahalebka obecná

� Lyone�a clerkella (Linnaeus, 1758) – podkopníček ovocný
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Prunus spinosa – slivoň trnka (trnka obecná) ()

� S�gmella plagicolella (Stainton, 1854) – drobníček trnkový

Pyrus communis – hrušeň obecná ()

� S�gmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)

� S�gmella oxyacanthella (Stainton, 1854) – drobníček hlohový

� S�gmella pyri (Glitz, 1865) – drobníček hrušňový

Quercus petraea – dub zimní ()

� S�gmella basigu�ella (Heinemann, 1862)

� S�gmella – skupina druhů S�gmella ruficapitella (Haworth, 1828)

Quercus robur – dub letní ()

� S�gmella-skupina druhů S�gmella ruficapitella (Haworth, 1828)

� Ectoedemia subbimaculella Haworth, 1828

� Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) – minovníček dubový

Ribes spec. – meruzalka (rybíz)

� Lyone�a clerkella (Linnaeus, 1758) – podkopníček ovocný

Rosa sp. – růže

� S�gmella anomalella (Goeze, 1783) – drobníček šípkový

Tilia spec. – lípa ()

� S�gmella �liae (Frey, 1856)

Závěr:

V roce 2020 byl na území města Ús� nad Labem potvrzen výskyt 15 druhů 

čeledi Nep�culidae (v rodech S�gmella 14 druhů a Ectoedemia 1 druh), 

1 druh čeledi Bucculatricidae (rod Bucculatrix – 1 druh), 2 druhy čeledi 

Lyone�idae (po 1 druhu v rodech Leucoptera a Lyone�a) a 2 druhy čeledi 

Tischeriidae (rod Tischeria – 2 druhy).

Projekt PESISIR BALIKPAPAN v roce 2021
Stanislav Lhota

Balikpapanský záliv na východním pobřeží indonéského ostrova Kalimantanu 
vyniká i na poměrně malém území asi 250 km² mimořádnou pestros� 
přírodního prostředí. Najdeme zde pobřežní mangrovové lesy, korálové 
útesy, mořské louky i tropický deštný prales. Žijí zde opice kahau nosa�, 
del�ni orcely tuponosé, dugongové, medvědi malajš�, levhar� obláčkoví, 
zoborožci a bezpočet dalších vzácných živočišných druhů.  Záliv je však 
bohužel také velkým lákadlem pro investory, kteří mají zájem o budování 
průmyslu a obytných čtvr� i o těžbu přírodních surovin. Škody na životním 
prostředí jsou rok od roku vyšší. Situace se však nyní nebývale vyhro�la 
v souvislos� s plánem indonéské vlády přemís�t do oblas� Balikpapanského 
zálivu hlavní město celé země. Projekt Pesisir Balikpapan se již od roku 2007 
pod záš�tou Zoo Ús� nad Labem snaží všem těmto tlakům čelit. 
Poslední dva roky byly i v Balikpapanském zálivu velmi mimořádné. Celý svět 
pociťuje dopad pandemie Covid-19, která oslabila snad všechny aspekty 
našeho života. Například environmentální vzdělávací ak�vity se 
i v Balikpapanském zálivu zastavily poté, co vláda v roce 2020 uzavřela školy. 
Na konci roku 2021 byly sice školy byly znovu otevřeny a program 
environmentální výchovy mohl být obnoven, ale ne na dlouho.  V souvislos�
s novou vlnou pandemie byly školy o pouhé dva měsíce později opět zavřené. 
Za�mco byly školy kvůli pandemii zavřené, snažíme se najít nové učitele, kteří 
by posílili náš tým. Zájem o vedení ekologických vzdělávacích program na 
venkově je mezi indonéskými obyvateli velmi malý.
Monitoring v terénu a lobbing na úřadech i během pandemie stále pokračují, 
ale částečně ztra�ly na účinnos� vzhledem k tomu, že je nyní velmi ob�žné 
organizovat jednání ochranářů a úředníků tváří v tvář. Přesto se však ve 
spolupráci s nadací Keha� podařilo část Balikpapanského zálivu zanést do 
územního plánu jako novou mořskou chráněnou oblast. Naším hlavním cílem 
je nyní pokračovat v programu a mořskou rezervaci, která je již zanesena 
v novém územním plánu, formálně vyhlásit a zajis�t její ochranu nejen na 
papíře. Protože však bude nová rezervace zahrnovat pouze moře, nikoli 
pobřeží, snažíme se i o vyhlášení rozlehlé oblas� povodí Balikpapanského 
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zálivu jako Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), což zhruba odpovídá naší 
chráněné krajinné oblas�.
Proběhlo také sčítání populace opic kahau nosatých, vlajkového druhu, který 
je nyní ohrožen plánem na výstavbu nového hlavního města. Výsledky studie 
předčily očekávání a prokázaly, že je populace těchto opic ještě větší 
a významnější, než jsme si doposud mysleli. Navíc jsme začali sčítat i malé 
zbytkové populace kahau nosatých a hulmanů stříbřitých, které jsou 
roztroušené v širokém okolí Balikpapanského zálivu nejspíš v celkovém počtu 
několika set jedinců. Přibližně v pě�letých intervalech sčítáme také del�ny 
a sledujeme růst mangrovů v Balikpapanském zálivu.
Ani pandemie Covid-19 však bohužel nezastavila spekulanty s pozemky, kteří 
nadále kácí a vypalují pobřežní lesy v naději, že přisvojené území prodají 
některé z korporací. Na místě zničeného lesa pak vznikají průmyslové 
komplexy, například rafinerie na zpracování palmového oleje, jejíž výstavbě 
se však podařilo alespoň proza�m zamezit díky s�žnos� u Kulatého stolu pro 
udržitelný palmový olej (RSPO). Musíme čelit i novým hrozbám. Byl například 
oznámen plán na výstavbu dvou nových továren v nejcennějších částech 
zálivu. Jedna má zpracovávat dřevěné štěpky, druhá niklovou rudu. Hrozí 
i výstavba železniční tra� za účelem transportu uhlí a palmového oleje, která 
by přeťala další z posledních koridorů umožňujících pohyb divoké zvěře. 
Stavba rafinerie palmového oleje společnos� First Resources Ltd. byla sice 
z rozhodnu� RSPO pozastavena, nejde však o defini�vní rozhodnu� a hrozba 
tak stále přetrvává. V neposlední řadě budeme i nadále muset čelit 
nebývalým problémům, které souvisí s plánem na výstavbu hlavního města 
v naší oblas�. 
Bez ohledu na řadu překážek, kterých bylo v uplynulých letech vice než 
obvykle, však program záchrany Balikpapanského zálivu pokračuje, a to již 17 
let s podporou z České republiky. Přestat nesmíme, toto jedinečné místo naši 
podporu potřebuje.

Tato přírodně mimořádně cenná část Balikpapanského zálivu 
může být nyní zcela zničena plánovanou výstavbou nového hlavního 
města Indonésie.

Žáci mateřské školy se v rámci programu enviromentální výchovy učí vidět 
v běžných přírodninách různé tvary �m, že je o�skují na papír.
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V době pandemie nebylo snadné organizovat schůzky s odpovědnými 
úředníky.

Jeden z ostrůvků, který bude součás� nově vyhlášené mořské rezervace 
v Balikpapanském zálivu.

Srovnání původního návrhu rozlohy mořské rezervace z roku 2017 
(vlevo) s výsledkem zaneseným do nového územního plánu v roce 2020 
(vpravo). Podařilo se realizovat jen malou část našeho původního záměru.
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Náhradou za malou rozlohu mořské rezervace je vyhlášené rozlehlé 
oblas� podél celého zálivu “Chráněnou krajinnou oblas�”.

Vlajkový druh našeho projektu, kahau nosatý (Nasalis larvatus).
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Del�ní orcely tuponosé (Orcaela brevirostris) jsou nejpočetnějšími 
mořskými savci v zálivu.

Buldozerování a navážení země zničilo v červnu 2021 rozlehlou plochu 
pobřežních lesů v koncesi First Resources Ltd. Měla zde vzniknout 
rafinérie palmového oleje. Její výstavbu se ale proza�m podařilo zastavit.

Nejnovější sčítání dokládá, že je populace kahau nosatých je rozšířena 
téměř po celé zálivu. Převládají harémové skupiny (zelená), ale hojné 
jsou i skupiny samců (modrá).
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V letech 2000-2002 (modře) byly ještě orcely zaznamenány rovnoměrně 
v celém zálivu. Avšak v letech 2008 (žlutě) až 2011 (růžově) se začali 
del�ni soustřeďovat v odlehlejší severní čás� zálivu a v roce 2015 
(červeně) již byli v jeho jižní čás� pozorovány jen málo.

THE KUKANG RESCUE PROGRAM V ROCE 2021
Fran�šek Příbrský, Lucie Čižmářová

Tento rok se nesl stále ve znamení celosvětové pandemie nemoci Covid-19, 
a tak i některé ak�vity programu Kukang probíhaly v omezeném režimu. 
Vyučování v Anglicko-environmentální škole, kterou program vede a kterou 
nyní navštěvuje 30 dě�, probíhalo, i když za přísnějších hygienických opatření. 
V měsíci červnu skončil semestr a bylo oceněno 6 žáků s nejlepšími výsledky. 
Letos se škola zapojila do mezinárodní inicia�vy „Educa�on4Conserva�on“ 
pro mateřské školy, v rámci níž učitelé používají stejné osnovy v různých 
ins�tucích v několika zemích. Kukang škola tedy otevřela novou třídu pro 
malé dě� a vyměňuje si zkušenos� s učiteli nejen v dalších částech Indonésie, 
ale třeba také na Madagaskaru. Další školní ak�vitou dě� bylo, jako již 
každoročně, vaření jídel „bez palmáče“, a to při příležitos� Mezinárodního 
dne bez palmového oleje, který připadá na 1. únor. Letos se jejich učitelky 
Novita a Syifa přihlásily také do soutěže indonéských receptů bez palmového 
oleje pořádané organizací Zátoka nosatých opic společně s Koalicí pro� 
palmovému oleji. Se svým pokrmem „Kapurung“ se umís�ly na krásném 
celkovém 2. místě, a dokonce obsadily dvakrát první místo v kategorii 
„nejzdravější recept“ a „nejvíce enviro-friendly recept“.
Vzhledem ke kovidové situaci se však bohužel nemohl uskutečnit každoroční 
monitoring outloňů a dalších nočních zvířat v terénní oblas� programu. Pro 
tyto účely tak byla vybrána nová oblast v okolí záchranného centra. 
V monitoringu zdejší oblas� bude terénní tým pokračovat i v dalších letech, 
aby mohl data z obou oblas� porovnat.
V roce 2021 se také dotáčely poslední záběry do připravovaného dokumentu 
mapujícího činnost programu Kukang v průběhu tří let a nyní následuje jeho 
postprodukce. Hlavními koprodukčními partnery jsou Zoo Olomouc 
a Zoo Ostrava, nicméně spolupráce byla navázána také s produkční 
společnos� Bionaut. Dokončení dokumentu je plánováno na rok 2022. Kromě 
natáčení tohoto dokumentu bylo v červnu dokončeno také natáčení ve 
spolupráci s britskou produkční společnos� WildSpace Produc�on 
a indonéskou produkční společnos� ASA Films. Cílem bylo natočit záběry pro 
video propagující ochranu přírody se zaměřením na projekt Kukang Coffee. 
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Toto video doprovodí dokument Ne�lixu nazvaný Greater Na�onal Parks: 
Leuser, který vyjde v roce 2022 a bude obsahovat záběry outloňů natáčených 
v terénní oblas� programu Kukang.
Velkou událos� tohoto roku byla červnová mise České republiky do Indonésie 
vedená ministrem životního prostředí Richardem Brabcem s podnikatelskou 
delegací. Ministerstvo životního prostředí České republiky jejím 
prostřednictvím učinilo milník ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí a lesnictví Indonéské republiky. Při návštěvě této země se to�ž 
podařilo podepsat „Dohodu o společném záměru“ (Le�er of Intent), která je 
vyústěním několikaletých snah ministerstev obou zemí o spolupráci na poli 
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podpořeny byly také 
ochranářské a výzkumné ak�vity v Indonésii podporované především 
českými i dalšími evropskými zoologickými zahradami a upevněna byla 
i spolupráce mezi vybranými univerzitami obou zemí. Na přípravě 
i samotném uskutečnění této mise se podílel také náš Kukang program. 
Ministr s českou delegací tak navš�vil záchranné centrum Kukang a podpořil 
ochranářské ak�vity programu.
Projekt Kukang Coffee úspěšně pokračuje, o čemž svědčí fakt, že do komunity 
pěs�telů kávy Kukang Coffee se zapojilo již přes 50 indonéských farmářů, 
z nichž se tak stávají ochránci přírody. Kavárna Kukang Coffee v Ús� nad 
Labem se přes nelehkou dobu, kdy byla kavárna zavřena a káva se mohla 
prodávat pouze skrze výdejní okénko, rozhodla podpořit zdravotníky 
v Masarykově nemocnici v Ús� nad Labem. Cílem bylo zdravotníky povzbudit 
a dodat jim sílu a pozi�vní energii. V samotné kavárně v Pařížské ulici navíc 
dostali kávu zdarma kromě zdravotníků také policisté a hasiči. Jako vyjádření 
díků však šálek zdarma v kavárně navíc dostali i zaměstnanci zoologických 
zahrad, díky jejichž podpoře Kukang program na Sumatře působí.
Úplnou novinkou Kukang programu je nejen ochrana outloňů v místě jejich 
výskytu, ale také podpora vzniku udržitelné záložní populace tohoto druhu 
v lidské péči, tzv. ex situ. Proto Kukang Program přichází s jedním z možných 
řešení v podobě výstavby chovných center pro outloně malé v rámci 
moderních zoologických zahrad sdružených hlavně v Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Na tom spolupracujeme se skupinou 
odborníků tzv. Prosimian TAG. Tato chovná zařízení již začínají vznikat 

v několika zoologických zahradách (Zoo Jihlava, Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, 
Zoo Ús� nad Labem, Zoo Dortmund).
Ak�vity programu Kukang probíhající v ČR byly v roce 2021 značně omezeny, 
nicméně i přesto se Kukang stánek objevil na několik akcích napříč Českou 
republikou. 
Více informací o Kukang programu naleznete na webových stránkách 
www.kukang.org.
Kampaň Ukradená divočina (www.ukradenadivocina.org), jejímž 
spoluzakladatelem je i Kukang program, má za sebou již tři roky svého 
fungování. V přípravě jsou mimo jiné nové fotopanely upozorňující na 
problema�ku nelegálního obchodování se zvířaty.

Anglicko-environmentální škola
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Kukang Coffee v nemocnici

Farmar v Kukang Coffee Community Ministr ZP ČR v Kukang centru

Ministr ZP Richard Brabec v klinice Kukang Programu
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Mise ČR do Indonésie vedené ministrem ZP

Noční monitoring

Outloň při nočním monitoringu

Vaření bez palmáče

NATURA VIVET 2/2022

90 91



92 93

OCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY

TRENGGLING CONSERVATION PROGRAM V ROCE 2021
Fran�šek Příbrský, Lucie Čižmářová

Mise na záchranu nejpašovanějších savců světa byla zahájena! Dne 9. března 
2021 byl oficiálně spuštěn sesterský program záchranného programu 
Kukang, tentokrát zaměřený na ochranu luskounů ostrovních na Sumatře, 
v Indonésii nazvaný Trenggiling Conserva�on Program. Program je od začátku 
podporován třemi hlavními partnery: Zoo Praha, Zoo Olomouc a Zoo Ostrava. 
Luskouni jsou unikátní savci, kteří mají tělo pokryté šupinami. A právě kvůli 
nim se dostali na pokraj vyhubení – některé tradiční africké a asijské kultury 
to�ž věří v jejich magické a léčivé účinky, a navíc jsou i loveni jako bushmeat 
(„maso z lesa“). Protože všem druhům hrozí vyhubení, založili v roce 2021 
češ� ochránci přírody na Sumatře záchranný program Trenggiling 
Conserva�on Program. Cílem programu je osvěta tamního obyvatelstva 
a spolupráce s ním na přímé ochraně luskounů (např. zaměstnáváním 
bývalých pytláků), výstavba a provoz záchranného a rehabilitačního centra 
pro zvířata zabavená z nelegálního obchodu a vybudování česko-
indonéského týmu, aby luskouny chránili sami Indonésané. 
Na pozemku centra již stojí 6 karanténních výběhů pro luskouny, v průběhu 
července byl pak opět ve spolupráci s odbornou poradkyní Trenggiling 
Conserva�on Program Louise Fletcher navržen před-vypouštěcí výběh 
a současně začala jeho výstavba. Stavební práce v záchranném 
a rehabilitačním centru pro luskouny financuje Zoo Praha. Nyní probíhá také 
noční monitoring výskytu luskounů v terénní oblas� programu a monitoring 
a následné potlačování obchodu s luskouny ve vybraných oblastech Sumatry. 
Více informací o programu Trenggiling naleznete na webových stránkách 
www.trenggiling.org.
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Luskoun ostrovní

Výběhy pro luskouny

Vzdělávání o luskounech
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Projekt „CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY“ v roce 2021
Hana Svobodová

V uplynulém roce jsme se naučili žít s Covidem, který přinesl mnoho změn 
a zamotal mnohými plány. Bohužel, žádný z našich dobrovolníků se nemohl 
vydat na pomoc do zahraničí, přesto jsme výzvy s pokorou přijali a dokázali 
implementovat obměny, jež nám umožnily fungovat i v této zajímavé době. 
Co zmůže Covid sám pro� kolek�vní lásce k přírodě a želvám. Nezmůže nic, 
a tak ochranáři stále denně kontrolují pláže v oblas� Berau na Borneu, a také 
na ostrově Lembata na jihovýchodě Indonésie, kde se během doby covidové 
podařilo rozjet programy na vzdělávání a rozvoj tamní komunity. Celkový 
počet vypuštěných želvích mláďat na těchto ostrovech je za minulý rok téměř 
jeden milion.
Neskutečný pocit jsme měli, když k nám doputovalo video z Lembaty, kde 
biskup vyrovnaným hlasem promlouvá k místní komunitě, aby podporovali 
záchranáře želv a chovali se šetrně k přírodě. “Želva není jídlo, ale přítel. Kdo 
miluje přírodu, miluje lidi.“ Tento vzkaz je podle něj zprávou, kterou ostrov 
Lembata vysílá do světa. Tyto zprávy jsou pro nás hnacím motorem 
a odměnou. Stejně tak jsme byli nesmírně potěšeni, když ministerstvo moří 
a rybářství ocenilo vedoucího týmu ochranářů, Densiana Ada, za úžasnou 
práci a vzdělávání místní komunity. Tyto ostrovy jsou nám cenným příkladem, 
kde přístup ke vzdělávání a samotná mo�vace dokáže pohnout s celou 
komunitou a tradičními názory. Na ostrově Lembata na jihovýchodě 
Indonésie neklade vejce zdaleka tolik želv jako v oblas� Berau na Borneu, ale 
kromě karet pravých a karet obrovských zde kladou také karety zelenavé, 
proto je tu ochrana velmi důležitá. Podporujeme zde místní organizaci 
SEHABAT PENYU LOANG, která se kromě přímé ochrany želv (dnes už v pě� 
vesnicích na rozdíl od minulého roku, kdy to byly pouze dvě vesnice) věnuje
i vzdělávání a rozvoji místních obyvatel. Školy jsou na Lembatě sice také stále 
zavřené, ale během roku v dobách, kdy nebyla opatření pro� covidu tak 
striktní, se místním ochranářům dařilo dělat osvětu na pláži. Setkávali se zde 
nejen s dětmi, ale i s dospělými. Ochranáři to�ž na svém facebooku informují 
o tom, že když se u nějakého hnízda začne propadat písek, tak je jasné, že 
malé želvy už se probojovávají k povrchu a brzy vylezou na pláž. To je ten pravý 

večerní okamžik pro setkání a bezpečné vypouštění mláďat do moře. Na 
vypouštění přijíždí čím dál více lidí. Společně s ochranáři vypouš� mláďata 
želv hned po vylíhnu� do moře, povídají si o přírodě a uklízí odpadky. Pro tato 
setkání postavili ochranáři u chráněné čás� pláže i místo pro vzdělávání a také 
toaletu. Ve vzdělávání ochranářům pomáhají nejen materiály od nás, ale díky 
spolupráci dostali i plakáty o želvách a mořských savcích od Centra pro správu 
pobřežních a mořských zdrojů BPSPL v Denspasaru. Snaží se, aby místní měli 
rádi moře, jeho obyvatele i celý ekosystém.
Naopak v oblas� Berau u Bornea v tomto roce bohužel neprobíhalo žádné 
vzdělávání ve školách, protože školy jsou kvůli covidu v oblas� stále zavřené 
a ochranáři působí na neobydlených ostrovech. Naštěs� se nám ale podařilo 
udržet spolupráci s místními řemeslníky, odkupovat od nich výrobky z kokosu 
a díky českému velvyslanectví v Indonésii jsme mohli výrobky dopravit i do 
ČR. Opravdu důležitý krok na udržení spolupráce.
Ostrov Bilang-bilangan zaznamenal obrovský úspěch v červenci 2021, kdy se 
čtyři studen� z univerzity Negri Mulawarman v Samarindě (Východní 
Kalimantan, Indonésie) zúčastnili vzdělávacího programu, kde se učili od 
ochranářů o želvách, zkoušeli přenášet snůšky do bezpečí a uklízeli odpadky 
naplavené na pláže. Studen� si práci ochranářů vyzkoušeli ve všech svých 
krásách i nesnázích, a tak si mohou zvolit, zda po dokončení univerzity půjdou 
do terénu či do kanceláře. Máme podporu i místních pedagogů, což nás velice 
těší a mo�vuje k budoucímu vzdělávání. 
Dalším příjemným milníkem tohoto roku je rozšíření spolupráce na Srí Lanku, 
kde jsme oficiálně zahájili program na ochranu mořských želv, kde bojujeme 
hlavně s želvími bazénky, jež nemají s ochranou želvích svěřenců pranic 
společného. Místo pomoci se želvám zabrání ve vývoji, včetně ztráty 
přirozeného ins�nktu. Bazénky mají pro želvy fatální následky. Chceme 
rozšířit povědomí a informovat o této turis�cké pas�, změnit přístup místních 
a hlavně vrá�t želvám svobodu v jejich přirozeném prostředí. Tuto situaci 
řešíme už od roku 2017, kdy byla na Srí Lance na konferenci o tomto tématu 
mluvit Hana Svobodová, dále byla v roce 2019 v rámci diplomové práce Petry 
Stašové monitorována efek�vita ochrany mořských želv na Srí Lance. Jsme 
moc rádi, že výsledky tohoto monitoringu i doporučení, jak ochranu zlepšit, 
byly v roce 2021 vydány ve vědeckém časopise Wildlanka. Tento časopis na Srí 
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Lance vydává přímo Ministerstvo divoké přírody a ochrany lesů, věříme tedy, 
že se díky článku informace dostanou právě k těm lidem, kteří nám mohou 
pomoci efek�vitu ochrany želv zlepšit. V tom všem nám také pomáhá 
honorární konzul Marek Němec, od kterého naše zakladatelka Hanka 
Svobodová dostala cenu “Za přínos v oblas� ochrany mořských želv na Srí 
Lance”.
Na Srí Lance plánujeme udělat workshopy pro zaměstnance už existujících 
center. Rádi bychom jim ukázali, jak plynule změnit centrum a způsob 
ochrany želv k lepšímu. Chceme také postavit vzorové centrum. Plánujeme 
spolupráci s hotely, aby na výlety posílaly turisty do center, která chrání želvy 
efek�vně. Poptávka určuje nabídku, je tedy jasné, že existovat budou ta 
centra, do kterých budou chodit turisté. 
V České republice se stále snažíme informovat o situaci želv, jejich ohrožení 
a o tom, jak jim můžeme pomoci. Vzděláváme i o problémech oceánů, 
o odpadu a zodpovědném cestování. Běžně realizujeme vzdělávací program 
pro žáky prvního i druhého stupně základní školy a studenty středních škol 
a informujeme veřejnost. V minulém roce proběhlo 11 přednášek a akcí ve 
školách i na táborech. Žačky z osmých a devátých tříd ze ZŠ TGM v Moravských 
Budějovicích zorganizovaly na podporu ochrany mořských želv akci s názvem 
Svačina pro želvy. Informovaly mladší spolužáky o situaci mořských želv 
a z plátků jablek ze školní zahrady nasušily křížaly, které za dar pro želvy 
rozdávaly. Obří projekt o mořských želvách napříč všemi předměty měli i na 
základní škole Prosperity. Na základní škole Zbiroh se vydali přímo za želvami 
– pěšky až na Borneo. Žáci, rodiče i přátelé školy chodili samostatně na výlety 
do přírody, sčítali kilometry a za každých pět ušlých kilometrů byla poslána 
koruna na platy našich ochranářů. Společná cesta na Borneo byla dlouhá 
10 715 km. Opravdu klobouk dolů. Nejenže trávili čas venku, ale zároveň při 
tom vybírali peníze na želvy a šířili informovanost dál a dál. V Jirkově zase Dům 
dě� a mládeže pod vedením Alexandry Zdeňkové, členky našeho spolku, 
uspořádal hru Želví putování. Dě� z celého města sbíraly na cedulích a z videí 
na QR kódech informace, vyplňovaly pracovní list a dozvěděly se spoustu 
nového.
Do dalšího roku chceme určitě pokračovat v přímé ochraně mořských želv 
v Indonésii, a to jak v oblas� Berau, tak i na ostrově Lembata – oživit 

vzdělávání i rozvoj místních obyvatel v Indonésii, obnovit dobrovolnický 
program v obou zmíněných oblastech a postavit vzorové centrum na ochranu 
mořských želv na Srí Lance. Zde chceme udělat workshop pro ochranáře z již 
fungujících center a pomoci jim ochranu v jejich centrech zefek�vnit. 
Budeme šířit naše vzdělávací materiály do dalších zemí a zvyšovat 
informovanost o moři, o situaci mořských želv a způsobech, jak jim pomoci, 
o odpadech a zodpovědném cestování, a to nejen v České republice, ale i 
jinde ve světě. 
Mořské želvy jsou plazi, kteří žijí na Zemi už 110 milionů let. V oceánu zajišťují 
mnoho důležitých rolí. Společně jsme moc rádi, jaké podpory se nám dostává 
z České republiky a také ze zahraničí. Věříme v lidskost, přírodu a vzdělávání, 
vážíme si každé ak�vity, která pomůže zachovat divokou krásu přírody 
a ochránit veškeré zvířecí druhy, se kterými jednoduše můžeme, v míru 
a přátelství, sdílet tuto planetu. 

̌Pokud byste chtěli finančně pomoci, budeme vděčni ́ za jakoukoli čaś tku na 
transparentní ́ učet organizace – 2101346384/2010. Pokud chcete přispět 
a přitom nezapla�t nic navić , můžete jednoduše nakupovat na www.givt.cz 
a vybrat naši organizaci Chráníme mořské želvy, kde část peněz z vaší 
objednav́ky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Možnos� je mnoho 
a moc si vážíme, když si jedinec vybere oblast, ktera ́ ho naplňuje a ve ktere ́ by 
pravidelně pomah́al.
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Hana Svobodová společně s Markem Němcem, honorárním konzulem 
Demokra�cké socialis�cké republiky Srí Lanka pro Českou republiku. Právě vylíhlá mláďata karet obrovských míří do moře.
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I tolik vajec může být v jediné snůšce karet obrovských – 176.

Biskup na ostrově Lembata oceňuje práci ochranářů a nabádá místní 
komunitu, aby se chovala šetrně k přírodě.

Ochranáři právě dorazili na neobydlený ostrov Mataha, kde chrání želvy, 
svou lodí přivezli zásoby jídla na příš�ch 10 dní.

NATURA VIVET 2/2022



104 105

OCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY

Ochranáři na ostrově Lembata měří želvu, která uvízla rybářům v sí�, 
těsně před jejím vypuštěním zpět do moře.

Společné vypouštění želv na Lembatě – dě� i dospělí s ochranáři vypouš� 
mláďata želv hned po vylíhnu� do moře, povídají si o přírodě a uklízí odpadky.

Komunikace na dálku je dnes již běžnou součás� práce ochranářů – signál sice není vždy 
ani všude, ale když se chce, všechno jde. Do ČR tak ochranáři posílají nejen fotky a videa, ale 
i data a účetnictví ke kontrole. Jedině tak jim to�ž pošleme finanční příspěvek na další měsíc.

Kareta zelenavá míří vstříc oceánu.

NATURA VIVET 2/2022
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OCHRANÁŘSKÉ PROJEKTY

Právě vylíhlá kareta obrovská míří do oceánu na ostrově Bilang-bilangan 
v oblas� Berau.

Vypouštění karet zelenavých na Lembatě.

NATURA VIVET 2/2022
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V HLEDÁČKU FOTOAPARÁTU
Jana Pavlíková

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) se na jaře ozývá výrazným, dlouhým 
trylkem zakončeným flétnovou melodií – ovšem objevit tohoto krásného 
zpěváka skrytého v hustém křoví je obvykle dost ob�žné. Sameček věren 
svému jménu nosí černou chocholku, samička rezavou.

NATURA VIVET 2/2022FOTOGALERIE ČLENŮ

Pěnice černohlavá - samice (Sylvia atricapilla)
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Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) nechodí na krmítko, víc ho láká 
stará višeň, kde najde v kůře dostatek hmyzu i v zimě. Tenkým zobákem 
pečlivě prohledává všechny trhliny a škvíry. Na rozdíl od brhlíka ale umí šplhat 
pouze hlavou vzhůru.

NATURA VIVET 2/2022

Budníček menší (Phylloscopus collybita) je dle v�pu Vladimíra Renčína "velice 
užitečný, do ničeho nekecá." Jeho hlasité a vytrvalé "cilp-calp" ovšem nelze 
přeslechnout a v některých jazycích mu dalo jméno (německy Zilpzalp, 
anglicky chiffchaff). Od budníčka většího se liší mj. tmavýma nohama. 
K večeru pravidelně přilétá ke zdroji vody a nadšeně se koupe.
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Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) je nápadný sytě růžovým 
zbarvením podocasních krovek a jemnými tmavými čárkami na bílé hrudi. 
Soudě podle tohoto konkrétního jedince je také o něco smělejší než 
strakapoud velký, pro lojové koule s hmyzem se odváží všeho (fotografováno 
bez krytu ze vzdálenos� cca 2,5 m).

„Komár“ na sněhu
Jitka Polanská

V zimě jsme se vydali do obce Říčky v Orlických horách, jednak kvůli 
lyžařskému vyži� v místním areálu, jednak kvůli pěšímu výletování, při kterém 
jsme šli podél horského potoka stejného jména a přes Julinčino údolí do 
Rokytnice v Orlických horách. Po cestě nás zaujalo několik sněhových 
hlemýžďů, kteří nejsou dílem lidské ruky, ale přírody. 

NATURA VIVET 2/2022
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Nejvíce jsme však byli překvapeni z "komára na sněhu“, tedy hlavně z toho, že 
v tomto chladném ročním období lze zahlédnout hmyz ve volné přírodě. 
Komár byl později určen odborníkem jako pakomár, tedy hmyz z řádu 
Dvoukřídlí (Diptera).

Obec Říčky – úryvek z kroniky založené 1. srpna 1915:
Obec Říčky v Orlických horách leží na západním výběžku Orlických hor, dílem 
na výšinách, dílem v údolí a kotlinách, které zde vyhloubily početné potoky 
a potůčky. Od mnoha říček dostala svůj název také obec Říčky. Okolí místa je 
hornaté a jsou to z Orlických hor Arnoštka (900 m vysoký Anenský vrch), 
Seifnerhöhe, Komáří vrch a Kunštátský vrch. Před těmito kopci leží Zakletý, 
Kahlberg a Grenzbuchel. Výběžky hor jsou pokryty jehličnatým lesem, který 
hlavně tvoří smrk, jedle a modřín, ale také buky, břízy a jeřáby, rovněž keříčky 
borůvek, malin a ostružin.
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