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Otevření nových afrických a asijských expozic se blíží 

Uvidíte mě už  od 1. 7. 2010! 

Hlavní sponzor
ročníku 2010
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ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
... NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ TURISTICKÝ CÍL V PLZEŇSKÉM KRAJI OD ROKU 2003

Ministerstvo 
životního prostředí
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IRIS

Syslové 
– poslové jara!

Důkaz o tom, že střídá letošní dlouhou zimu 
jaro, získala plzeňská zoologická zahrada syslím 
probuzením  18. února. Příjemné sluníčko toho 
dne zlákalo sysly Richardsonovy k ukončení zim-
ního spánku, který může trvat až sedm měsíců.

Syslové zakládají nory, respektive rozsáh-
lou síť podzemního bydlení. Před zimou si do 
nich „nasyslí“ krmení (semena, různé druhy 
trav) a současně zaopatří své tělo dostatečným 
množstvím tuku. Tyto zásoby jim pomohou pře-
čkat zimu v hibernaci (zimním spánku). Ta je pro 
ně velice důležitá a její absence je také jedním 
z důvodů, proč se nedaří rozmnožovat sysly 
soukromým chovatelům, kteří je mají umístěné 
v teráriu.

Snad dostatek prostoru ve společné expozici 
s ursonem kanadským, klid a celkově vhodné 
prostředí, povede v zoo k jejich rozmnožení.

                                                                  
 (mš)

Kaleidoskop

Myslí 
na životní prostředí

Město Horšovský Týn prakticky od samé-
ho zrodu Dnů japonské kultury v Zoologické 
a botanické zahradě města Plzně tento projekt 
významnou měrou podporuje a prostřednic-
tvím Městského kulturního zařízení spoluorga-
nizuje. S radostí jsme proto přijali informaci, 
že  velkou pozornost věnuje jeho vedení i otáz-
kám životního prostředí. Po ocenění v podobě 
Křišťálové popelnice za nejlepší výsledky třídění 
komunálního odpadu v roce 2007 získalo loni 
zvláštní cenu za největší počet instalovaných 
nádob na tříděný odpad. Ta mu byla udělena v 
rámci celorepublikové soutěže Město pro byz-
nys 2009. Horšovský Týn rovněž patří mezi čtve-
řici západočeských měst, kde se organizuje sběr 
hliníkových obalů od potravin. V loňském roce 
jich zdejší občané sebrali na počest Dne Země 
117 kg.                                    (rd)

Berounští Méďové slavili

Desáté narozeniny oslavili v I. polovině ledna ve svém medvědáriu na Městské hoře v Berouně med-
vědi hnědí Vojta, Kuba a Matěj – hrdinové televizního večerníčku Méďové. Mezi desítkami gratulantů 

nechyběli autor večerníčku a patron medvědů – režisér Václav Chaloupek, dlouholetý pracovník a spolu-
pracovník plzeňské zoo,  medvědí táta Jan „Míša“ Černý z Českého Krumlova,  berounský starosta Jiří Besser. 

Akci navštívili i zástupci plzeňské zoo. Ta má totiž s berounskými medvědy leccos společ-
ného. Především jejich mladší sourozenci Eliška a Honzík žijí právě v ní. Ti ovšem své sed-
mé narozeniny – připadající na 4. ledna – prodřímali. Dále u zrodu chovu medvědů v Berou-
ně, projektu výběhu a ubikace, stály plzeňské zkušenosti. A do třetice: fotograf plzeňské zoo 
Jaroslav Vogeltanz byl po dva roky dvorním a určitě nejčastějším dokumentaristou  méďovského tria.

Takže pánové – medvědi, do dalších  desítek let vše nejlepší i za Plzeň!              (mv)

Zdeněk Srstka 
mezi terárii

Koncem ledna zavítal do specializované 
expozice AKVA–TERA na Palackého tř. 5 
plzeňské zoologické a botanické zahrady 
štáb České televize, aby zde natočil něko-
lik chovatelských šotů o obojživelnících 
a bezobratlých do pořadu Chcete mě? 
Nechyběl samozřejmě jeho hlavní prota-
gonista – herec a kaskadér Zdeněk Srstka. 
Z bezobratlých živočichů vybrali chova-
telé pro kameru skupiny strašilek, kudla-
nek a pavouky sklípkany. Ilustrační zábě-
ry z expozice doplnil komentář zdejších 
odborníků na jednotlivé druhy zvířátek. 
Stejně tak jako se zájmem poslouchal 
Z. Srstka jejich zasvěcené povídání o tera-
ristických pokladech, tak si chovatelé rádi 
vyslechli jeho veselé „příběhy z natáčení“ 
a z jeho bohatého života.           (k–h)

S hliníkem opět do 
Kilometrovky!

Ke Dni Země, který připadá na 22. dub-
na, vyhlásil i pro letošní rok časopis IRIS 
ve spolupráci s občanským sdružením IRIS 
a Zoologickou a botanickou zahradou měs-
ta Plzně soutěž ve sběru hliníkových obalů 
z potravin. Výsledek vašeho snažení můžete 
předat – nejlépe smačkaný do koule nebo 
v papírové či plastové tašce – v sobotu 24. 
dubna ve 14 hodin na hliníkovém happe-
ningu na počátku Kilometrovky Kalikovské-
ho mlýna. Ale také od 17. do 25. dubna do 
sběrné nádoby u hlavní pokladny zoologické 
a botanické zahrady či ve specializované 
expozici Akva–tera na Palackého třídě 5. Pro 
vylosované sběrače budou připraveny zají-
mavé ceny – proto neopomeňte svůj hliníko-
vý vklad označit jménem a adresou. 

Hliníkový odpad – například obaly od 
čokolád a sýrů, víčka od jogurtů a kelímky od 
paštik – musí být  bez zbytků potravin a papí-
rových nálepek. Mezi sběr nedávejte plasto-
vé fólie s hliníkovým povrchem, do nichž se 
balí třeba káva, chipsy… Rozdíl poznáte sami 
– plastová stříbřitá fólie na rozdíl od hliníko-
vé nelze smačkat do kuličky. 

Výsledek sběračů z Plzně a okolí bude 
poměřen s úspěšností obdobné akce 
v Domažlicích, Horšovském Týně a Tacho-
vě. Zkusme ve IV. ročníku soutěže postoupit 
z loňského II. místa na příčku vítěznou!   
 

   (rd)

Vlčí problematika 
zaplnila divadélko

Vyprávění dlouholetého chovatele velkých 
šelem v plzeňské zoo Václava Trejbala přilá-
kalo do divadélka JoNáš v plzeňské Měšťan-
ské besedě v rámci ročního cyklu přednášek 
Posezení s… na sedm desítek posluchačů. 
Zkušenosti s přírodním chovem vlčí smečky 
doprovázené snímky mláďat přímo z doupě-
te doplnil o mnoho věcných postřehů. Pří-
tomní se dozvěděli, jak se zvířata spojovala, 
snášela se v rámci změn ve smečce, jak se 
rodila mláďata. Host – pan Jindřich Andrle 
z Prahy – dokonce přivezl mladou vlčici ze 
soukromého chovu a podělil se o zkušenos-
ti s tímto způsobem péče o vlka. Přednášku 
navštívil i zakladatel chovu československého 
vlčáka, známý kynolog Ing. Karel Hartl.   (vo)
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Kaleidoskop

Krkonoše, Podyjí, 
Šumava

Národní park Šumava společně se svým sou-
sedem NP Bavorský les převzal loni od největší 
evropské organizace sdružující velkoplošná chráně-
ná území v Evropě EUROPARC Federation certifikát 
Transboundary Parks nature‘s design (přeshraniční 
parky). Na základě evropsky používaných kritérii 
a hodnocení nezávislými hodnotiteli oceňuje vyso-
kou kvalitu vzájemné spolupráce správ sousedících 
NP. Před Šumavou získaly tento prestižní certifikát 
již NP Krkonoše (2004) a Podyjí (2007).

Nelson Mandela na 5. světovém kongresu 
národních parků konaném v roce 2003 v Durba-
nu prohlásil: „Všichni víme, že klíčem k udržitelné 
budoucnosti chráněných území je vytváření part-
nerství.“ A právě tento výrok inicioval udělování 
certifikace EUROPARC Federation, jehož platnost 
je vždy pět let, kdy probíhá jeho obhajoba.

Převzetí tohoto ocenění právě v roce 2009 bylo 
o to významnější, že to bylo 100 let od doby, kdy 
bylo ve Švédsku vyhlášeno prvních devět evrop-
ských národních parků. V současné době jich 
tam existuje již 29, poslední – Kosterhavet – byl 
slavnostně vyhlášen v rámci celoevropské kon-
ference EUROPARC 2009. Jeho inaugurace se 
zúčastnili švédský král Carl Gustav a norský korun-
ní princ Haakon Magnus (park sousedí s norským 
NP Ytre Hvaler). Jejich přítomnost dokumentuje 
význam, který je NP ve vyspělých zemích EU při-
kládán.                                                         (nš)

S Prázdninovou štafetou již po páté 
po Plzeňském kraji

Region památek a přírodních zajímavostí
Do hlavních prázdnin zbývá sice ještě několik měsíců, ale pokud jde o Prázdninovou štafetu 

– velké putování pro děti a mládež po turistických cílech Plzeňského kraje – je rozhodnuto! Opět 
odstartuje první prázdninový den a skončí s novým školním rokem. A poněvadž je Plzeňský kraj 
regionem nejen věhlasných hradů a zámků, ale i dalších zajímavých turistických míst a jeho pří-
roda nabízí desítky pozoruhodností, bude to putování velice zajímavé a pestré. Je určitě správné 
vědět, kde se nacházejí hrad Švihov, Rabí, Kašperk, zámek Kozel, Nebílovy, ale vždyť to jsou jen 
třešinky na dortu zdejších turistických možností. Kraj je protkán přírodovědnými naučnými stezka-
mi, prožitky i poznání poskytují přírodní parky nebo různá muzea. 

Prázdninová štafeta nabídne 46 tipů, z nichž každý její účastník jich musí absolvovat ales-
poň 12. Výběr je na něm. Splní-li tuto základní podmínku soutěže a včas pošle účastnický list 
pořadatelům, může se těšit na některou z výher: třeba zahraniční rodinný zájezd či pohled na 
západní Čechy z oblak. Veškeré informace o štafetě  lze získat od června na webových strán-
kách zoologické a botanické zahrady, Plzeňského kraje a www.iris.snadno.eu a také v infor-
mačních turistických centrech Plzeňského kraje.                                                        (hy)

Nástěnka na fotografii je společným dílem 
žáků 5. A z 11. ZŠ v Plzni. Dětem měla připo-
mínat, že zima je doba, kdy je potřeba myslet 
na přikrmování našich drobných ptáčků.

Foto Mgr. Dana Krýslová

Podvodní svět 
Aleny Voráčkové

Do konce dubna hostí Tropický pavilon 
v plzeňské zoologické a botanické zahradě výsta-
vu fotografií Podvodní svět Aleny Voráčkové. 
Prostřednictvím 30 fotografií, které byly pořízeny 
v letech 2004 až 2009, nabízí pohled pod hladi-
nu českých lomů, rakouských jezer, Středozemní-
ho, Norského a Rudého moře. Snímky ze sladké 
vody tvoří téměř 50 procent  vystavených prací. 
Všechny fotografie jsou opatřeny popisky s něko-
lika zajímavostmi o objektu nebo lokalitě.

Pětatřicetiletá Alena Voráčková je z Plzně a pra-
cuje jako sekretářka v plzeňské zoologické a bota-
nické zahradě. Potápění se věnuje od roku 1998, 
fotografovat pod vodou začala jen o rok později. 
V lednu 2010 si zapsala svůj 520. ponor. 

I když fotografuje i v mořích, za největší výzvu 
považuje tvorbu ve sladkovodních lokalitách, 
kde je získání zajímavého záběru kvůli menšímu 
počtu objektů, horší viditelnosti i světelným pod-
mínkám mnohem složitější.
Fotografické úspěchy autorky:
● Hlavní ceny – Mistr ČR v letech 2004 a 2007, 

vicemistr v roce 2008 a 2009 na Mistrovství ČR 
v bazénové fotografii.

● 1. místo v kategorii „vraky“ za rok 2004 v inter-
netové soutěži www.underwaterphotography.
com, které se účastní autoři z celého světa.

● Od roku 2006 spolupráce s časopisy Oceán, 
Koktejl Speciál a Koktejl Extra.                   (aa)

Foto na titulní straně:
Nosorožec indický – společně se žirafami nejo-
čekávanější přírůstek plzeňské zoologické a bota-
nické zahrady v letošním roce.
Autorem všech fotografií bez uvedení jména je 
Jaroslav Vogeltanz.

Lüftnerka prázdniny 
neměla

O vánočních a jarních prázdninách patřilo 
i tentokráte Environmentální centrum v plzeňské 
zoologické a botanické zahradě dětskému tábo-
ru. Zimní nabídl přibližně dvacítce dětí hravou 
a soutěžní formou  pohled  na chov zvířat v zoo 
a současně různé rukodělné činnosti. Aby měly 
možnost alespoň symbolicky se postarat také 
o nějaká zvířata, bylo jedno odpoledne věnováno 
péči o kontaktní zvířátka chovaná v centru. Tábor-
níci si ve skupinkách vyzkoušeli, co obnáší se 
o ně komplexně postarat, tedy vyčistit jim terá-
rium, určit a přinést správnou podestýlku, zvolit 
odpovídající krmení a připravit krmnou dávku. Po 
zbytek tábora stále kontrolovali, zda „jejich“ zví-
řátkům něco nechybí a zda jsou v pořádku.

Při tvůrčích dílnách se s největším úspěchem 
setkalo malování triček novou zažehlovací tech-
nikou barvami na sklo a také malování pomocí 
horkého vosku a žehličky – enkaustika.

V doplňkovém programu tábora, který si děti 
samy navrhly, se uskutečnila soutěž Táborová 
superstar; nechyběl casting přihlášených zpě-
váků, vyřazovací kolo a velké finále s porotou 
a hlasováním diváků – účastníků tábora.

Jarní tábor se nesl především v duchu sezna-
mování se s jednotlivými skupinami živočichů 
v zoo. Prázdninové dny tak postupně patřily opi-
cím, psovitým šelmám, hlodavcům, životu v řece 
a hospodářskému zvířectvu.                        (u–š)

Ve zvířecích maskách včele se svou vedoucí, 
coby starou bábou znázorňující odcházející 
rok 2009, přivítaly na Silvestra děti z vánoč-
ního tábora společně s ředitelem zahrady 
Ing. J. Trávníčkem symbolického posledního 
návštěvníka končícího roku. Byla jím A. Hilše-
rová z Českých Budějovic. 

Foto IRIS Miroslav Volf 
(více na www.iris. snadno.eu)

Kreveta ametystová z Jaderského moře.

Foto Alena 
Voráčková



4

IRIS

V králoství rostlin

Tato růže, kvetoucí na terase pod statkem 
Lüftnerka a vyfotografovaná 29. listopadu, 

jakoby byla symbolem loňského přechodu mezi 
podzimem a zimou. Za několik dnů už bylo po její 
kráse. S prosincem k nám vkročila zima a opus-
tila nás až poslední únorový týden, i když o sobě 
dávala zřetelně vědět i v první polovině března.

Dvanáctý měsíc roku byl s průměrnou teplotou 
pro ČR mínus 3,4 °C nejstudenější od roku 1950! 
S výjimkou několikadenního mírného oteplení po 
vánočních svátcích se teploty držely od prosince 
do konce druhé dekády února i v odpoledních 
hodinách pod bodem mrazu, jen občas popo-
skočily mírně nad nulu. Sníh, který napadl hned 
v prvních lednových dnech, vydržel i v nížinách 
místy až do prvních březnových dnů. Takové 

množství, jako letos, ho napadalo v republikovém 
úhrnu naposledy v roce 1970. Pro ilustraci několik 
údajů zaznamenaných plzeňskou pobočkou Čes-
kého hydrometeorologického ústavu: První den 
s celodenním mrazem byl 13. 12. -3,8 °C; tento 
den napadal i první sníh zimy 09/10 (1 cm). Nej-
více v prosinci mrzlo 17. 12., kdy bylo ráno namě-
řeno -17,2 °C. Průměrná výška sněhové pokrývky 
činila  v lednu 10 cm, v únoru 14 cm. Průměrná 
lednová teplota měla hodnotu mínus 3,6 °C, když 
dlouhodobý průměr (1961 – 90, Plzeň – Bole-
vec) je mínus 2,4 °C., únorový průměr do 19. 2. 
byl mínus 3,1°C.

Do Čech se prostě po mnoha letech opět vrá-
tila zima, jež tu byla v minulém století, především 
v jeho I. polovině, zcela normální. A vědci vzkazují: 
Klima je složitý systém a určitě neplatí zjednodu-
šující model, že každoročně se zvyšující množství 
oxidu uhličitého v ovzduší automaticky znamená, 
že každá následující zima bude o něco teplejší 
(přední český přírodovědec Dr. V. Cílek).

Ale i v mrazivé zimě království rostlin úplně 
neusnulo, nepřestalo žít. Vnímavému návštěvní-
kovi zimní přírody určitě neušlo množství různých 
semen na sněhu. Pod javory to byly dlouhé „nosy“ 

s nažkami na jejich konci, pod břízami zase tisíce 
„šupinek“ uvolněných z malých válcovitých šišti-
ček. Všechna tato semínka budou hned, jak se 
jaro ohlásí, hledat kousek volné půdy, trochu vlá-
hy a slunečního svitu. Zdaleka, zdaleka ne všem 
se to podaří… Stejně usilovně a bez váhání usilují 
o své místo ve vegetaci jarní efeméry, které musí 
vyrůst i vykvést co nejrychleji, protože později už 
statnějším bylinám a olistěným korunám stromů 
nedokáží konkurovat. Tím spíše, že většina z nich 
je součástí bylinného patra listnatých a smíšených 
lesů. Naspěch mají i různé jarní plevele. Na stráni 
pod pražskou Letnou se jejich klíčícími rostlinka-
mi zelenala přes mrazivé počasí výslunná místa 
zbavená sněhu už v první dekádě února!   

V pohotovosti jsou i všechny cibulnaté rostli-
ny. Budoucí stvoly s listy a květy v podobě malé 
světlé žluté až bílé špičky prorážejí cibuli již na 
podzim a celou zimu čekají na pokyn sluníčkem 
zahřáté země k dalšímu růstu.

A jestli letošní zima království rostlin nepoško-
dila? Zbytečná otázka. Vždyť nebyla nijak extrém-
ní, pouze jen dlouhá a mrazivá. Před nízkými 
teplotami ho navíc chránila sněhová peřina. A 
znáte přece: únor bílý, pole sílí! Možná naopak mu 
pomohla od přemnožených slimáků. I když – kdo 
ví: na komáry a kůrovce, jak tvrdí odborníci, byla 
i ta letošní zima krátká!                         

Josef Hart 
Foto IRIS Miroslav Volf  

Vyznání
Byla jsi výjimečná, Zwart
Monika Nováková – ošetřovatelka primátů

Bylo  léto 2002. Hřejivé paprsky pro-
svítaly šimpanzím výběhem již od 

východu slunce a my, ošetřovatelé, jsme 
netrpělivě očekávali příjezd tří šimpan-
zích samic z holandské zoo Arhem. Důvo-
dem jejich pořízení bylo rozšíření skupiny 
a budoucí odchov potomků mladého  

samce Baska. Pro začátek pro ně byla připravena 
neexpoziční ubikace, aby se mohly v klidu aklima-
tizovat a seznámit se přes sklo s plzeňskou troji-
cí šimpanzů: dominantní samicí Ginou,  Baskem 
a samičkou Maryšou. Hlavou nám běželo tisíce 
myšlenek: jestli spojování proběhne podle plánu, 
zda bude skupina fungovat pospolu jako tlupa. 

Konečně nastala hodina H a „Holanďanky“ 
dorazily do Plzně! Byly trochu vystresované z pře-
vozu a následně z nového prostředí, přesto ale 
působily klidným dojmem a večer si už  dokonce 
vzaly krmení přímo z ruky. Nejvíce komunikativní 
byla stařenka Zwart, která by pro ovoce udělala 
snad vše, co bylo v jejích silách, snad i dvojité salto. 
Naopak nejméně sdílná byla její starší dcera Zizwa; 
držela se od nás poměrně daleko, avšak banánu 
přesto neodolala a přišla si ho vzít z ruky. Zvýšenou 
pozornost si vysloužila mladší dcera Zwart, Zedo-
enja, která se nás při krmení z ruky snažila chytit. 

Hned druhý den byli Gina, Bask a Maryša vpuště-
ni na výběh sousedící s ubikací nových samic.  Celé 
dopoledne proseděli u jejich okna. Jejich zájem 
o nové partnerky nás povzbudil k tomu, bychom  
obě skupinky pustili k sobě s kontaktem přes 
mříže, a tak se seznámily zase o něco blíže a my 
mohli určit čas úplného spojení. Po otevření dělí-
cího šubru došlo zvláště u plzeňských šimpanzů 

k velkému vzrušení doprovázenému hlasitými pro-
jevy. Největší zájem o samice projevil Bask, který 
se před nimi předváděl doslova jako malý kluk 
(bylo mu devět let), poletoval od jedné k druhé 
a snažil se na každou z nich si alespoň přes mříže 
sáhnout. Maryša se kamarádila s téměř stejně sta-
rou Zedoenjou, dokázaly si hrát a sedět spolu po 
celou dobu spojování. A rozumná Zwart si zase 
povídala s Ginou.

Od příchodu „Holanďanek“ uběhl měsíc a my, 
ošetřovatelé, jsme začali cítit, že nastal čas finál-
ního spojení domácích s příchozími. Nové samice 
jsme nejdříve pustili do venkovního výběhu, právě 
v něm mělo dojít ke spojení, aby si v klidu našly 
možné úkryty a celkově se zde cítily dobře. Tady 
ovšem nastal menší problém. V Holandsku nemě-
ly přístup na stromy, a tak jsme je nemohli ze 
vzrostlých dubů dostat několik dní zpět do ubika-
ce. I  stará Zwart odolala sladkému ovoci a vesele 
si seděla na větvi a ožírala listy. 

Nastalo další ráno a zahrada se začínala pro-
bouzet do babího léta. Již po procitnutí jsem cítila 
šimrání v žaludku – tím dnem totiž měly začít obě 
skupinky šimpanzů fungovat jako jedna šestičlen-
ná tlupa. Vše se muselo nachystat. Největší počet 
lidí byl rozmístěn po obvodu výběhu z pohledu  
návštěvníků, jedním z nich byl i veterinář s narko-
tizační puškou. Druhý z veterinářů byl připraven 
zasáhnout ze střechy. Toto preventivní opatření 
bylo nutné, protože nikdo z nás nevěděl, jak se 
šimpanzi v okamžiku vpuštění do společného 
výběhu budou chovat a nedaly se vyloučit kompli-
kace. Pomalu jsme zvedali šubry v obou ubikacích 
a s napětím očekávali, co se bude dít. Naježený 
Bask vyrazil za samicemi jako první. Jejich úkolem 
v tuto chvíli bylo samci se podřídit. Dominantní 
Gina ho naštěstí držela zkrátka, takže spojení pro-
bíhalo bez sebemenších komplikací. Všechny tři 

nové šimpanzice brzo pochopily, že právě Gina má 
ve skupině hlavní slovo, a tak ještě několik měsíců 
ji využívaly k ochraně před dospívajícím samcem.

Rok uběhl jako voda a při pohledu na šimpan-
ze nás hřálo u srdce. Skupina začala fungovat jako 
opravdová tlupa. Naši pozornost si získala Zwart, 
která se pro nás stala rovnocenným partnerem. 
Pomalu ale jistě začal vznikat mezi ní a ošetřovate-
lem vztah založený na stoprocentní důvěře. Její oči 
byly tak upřímné a čisté,  jakoby nám někdy rozu-
měla. Byla nejen hodná, ale i chytrá. Při komen-
tovaném krmení, kdy  na sebe ostatní šimpanzi 
upozorňovali tleskáním, Zwart prskala na všechny 
světové strany, jen aby dostala nějaký ten kousek 
ovoce navíc. Její oblíbenou činností byly „osobní 
prohlídky“ jejího ošetřovatele, kterému doslo-
va projela všechny kapsy a nohavice, kdyby tam 
náhodou měl zapomenutou rozinku.

A 23. září 2003 jsme od ní dostali ten nejcenněj-
ší dárek, který nám mohla dát. V ranních hodinách 
přivedla na svět živé mládě – malou šimpanzí hol-
čičku Bamiu; když mi ji Zwart přišla několik hodin 
po porodu ukázat k mřížím, srdce mi bušilo tak, že 
jsem myslela, že se mi zastaví. Nejenže mě necha-
la se na mládě podívat, ale dokonce jsem se ho 
mohla i dotýkat. Toho jsem mohla po čase využít, 
když byla několikaměsíční Bamia vážně nachlaze-
ná, a podat jí antibiotika přímo do tlamky. 

Rok 2009 se nachýlil ke svému konci a právě 
v tomto čase životní příběh naší jedinečné šimpan-
zí samice Zwart končí. Poslední měsíce jejího živo-
ta vám přiblíží má kolegyně Alena Faflíková.

Co bych chtěla říci na úplný konec ještě já? 
Zwart, děkuji Ti za to, že jsem měla tu čest pro-

jít si s Tebou Tvůj život v plzeňské zoo od Tvého 
příchodu, narození Tvé dcery až po Tvé poslední 
vydechnutí. Byla jsi výjimečná a v našich srdcích 
výjimečná zůstaneš!

V e stavu pohotovosti
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Uvidíte v nových afrických a asijských expozicích

Vánoce v šesti
   Alena Faflíková – ošetřovatelka primátů

Jak se „slaví“ Vánoce u šimpanzů? Žád-
ný prostřený sváteční stůl, smažený 

kapr a bramborový salát. Na stromku 
nejsou prskavky a místo ozdob je na 
něm zavěšené ovoce. Dárky nejsou 
v krásném barevném papíru, ale v kra-

bicích převázaných mašlí z jutoviny a uvnitř byste 
místo utěrek a ponožek našli jen samé dobroty, 
které nedostávají v pravidelné krmné dávce; fíky, 
datle, různé druhy ořechů, sušené ovoce …

Vánoční překvapení jim chystáme každý rok 
a vždy se těšíme, až uvidíme jejich reakce na vyzdo-
benou ubikaci. Letos jsme začali s přípravami úpl-
ně stejně jako v minulých letech: sháněním krabic, 
jutoviny, ořechů a dalších laskomin, borových větví; 
na provázky jsme navlékali sušené ovoce... Něco 
ale bylo přece jen  jiné!

Návštěvníci, kteří se na Štědrý den shromáždili 
před prosklenou ubikací, aby sledovali, jak se šim-
panzi umí radovat z té spousty dobrot, ten rozdíl 
s největší pravděpodobností vůbec nepostřehli. Ale 
oproti loňským Vánocům jedna opice v tlupě chy-
běla. Byla to Zwart.

U primátů pracuji zatím jen čtyři roky, ale i za tak 
krátkou dobu jsem si mezi nimi našla „kamarád-
ku“. Byla to právě Zwart – Svár, jak jsem ji oslovo-
vala. V začátcích jsem měla možnost jet na učební 
stáž do jiné zoologické zahrady nebo na komise o 
lidoopech, kde jsem vstřebala hodně zajímavých 
poznatků o jejich chovu. Tehdy mi kdosi řekl, 
že šimpanz dokáže se mnou mluvit – a to i ten, 
který nebyl  vycvičen komunikovat znakovou řečí 
pro sluchově postižené. Jen musí ke mně získat  
důvěru. Tenkrát jsem si to nedovedla představit 

a moc jsem tomu nerozuměla. Svár mi ale později 
dokázala, že je to opravdu možné! Komunikovala 
se mnou řečí těla. Pokaždé, když jsme se dlouho 
neviděly, vítala mě tak,  jako se vítají šimpanzi 
mezi sebou. Její důvěra ke mně byla tak velká, 
že když v roce 2009 opět zabřezla, nechávala si 
ode mne prohmatat i břicho, dokonce jsem měla 
možnost zaznamenat pohyby plodu. Když jsme 
chtěli dělat vyšetření ultrazvukem, jemně mi 
odtáhla ruku od sebe, vrátila sondu a jasně mi 
dala najevo, že mojí ruce věří, ale té divné věci, 
co mám v ní, nikoliv.

V pokročilém stádiu březosti vážně onemoc-
něla. Měli jsme na výběr dvě možnosti: dlouho-
době ji léčit s nejasným výsledkem a s rizikem 
porodu, po němž by následovala narkotizace 
s mládětem na břiše, nebo ji uspat a operovat hned 
a nenechat onemocnění dále zhoršovat. Nakonec 
jsme se rozhodli pro operaci před porodem. Všich-
ni jsme si uvědomovali velké riziko této varianty, 
nezastírali jsme si, že je možné, že o ni přijdeme. 
Nikdo z nás ale nechtěl toto nebezpečí vyslovit 
nahlas. Onemocnění bylo opravdu vážné a hlav-
ně – Svár se trápila bolestmi, nepřijímala potravu 
a polehávala. 

Jak už jsem napsala, Svár mi hodně věřila. O to 
víc mě pak bolelo, co se později stalo. Důvěřovala 
mi tak moc, že když se mi ji podařilo umístit v blo-
kačním prostoru pro veterinární zákroky, neutekla 
někam daleko ode mne, jak by se dalo očekávat. 
Ne, přišla ke mně a vzala si ode mne ještě utišující 
tabletu ve šťávě. Seděla jsem u ní a čekala až při-
jde kolegyně Monika. I tu vstřícně přivítala, ale když 
spatřila veterináře s „foukačkou“ s narkotizační lát-
kou, snažila se bojovat.

Brzy už ovšem srdce bojovat nechtělo. Dožila se 
úctyhodných čtyřiceti let. Průměrný věk šimpanze 
v lidské péči je 45 – 50 let. 

V zahraničních zoo po ní zbylo několik potom-
ků, v Plzni  šestiletá Bamia. Svár všem dokázala, že 
šimpanz nemusí být jen cholerik. Vždy jsem netr-
pělivě čekala, až ji nechají ostatní opice o samotě, 
abychom si mohly „povídat“. Jindy zase přišla ona 
ke mně, a to i když jsem neměla v ruce žádnou 
dobrotu, jak to dělají obvykle ostatní primáti.

Přes všechno, co se stalo, jsem přesvědčená, že 
jsme se zachovali správně!

Někdy se prostě musí učinit rozhodnutí, i když je 
zřejmé, že pak může bolet. Pokud ale máte něko-
ho rádi, uděláte všechno proto, aby netrpěl.

Zwart se svojí ještě malou Bamiou.

Vyznání

Ovíječ filipínský
Po čtyřiatřiceti letech chová 

plzeňská zoo opět cibetkovi-
tou šelmu ovíječe. Tentokrát 
jde o ovíječe filipínského, což 
je poddruh ovíječe skvrnité-
ho. Brzy se však může stát 
samostatným druhem. Mla-
dý pár, určený pro expozici 
v pavilonu indických nosorož-
ců, nyní dočasně žije v africkém nočním pavilonu 
v sousedství šakalů. První plzeňští ovíječi, půvo-
dem z herpetologické stanice v Praze - Suchdo-
le, si ve zdejší zoo pobyli pouze tři roky (1972 
- 1975).

Ovíječ skvrnitý je známý i pod jménem 
musang či ovíječ indický nebo malajský. Jde 
o lesní zvíře s noční aktivitou. Dorůstá hmotnosti 
do 5 kg a celkové délky okolo 100 cm.

Obývá hlavně lesy a pralesy, ale nevyhýbá se 
ani parkům a zahradám ve velkých městech.  
Dobře šplhá, ale často se zdržuje na zemi, kde 
si vyhledává potravu. Loví hmyz, obojživelníky, 
plazy, ptáky a menší savce. Velkou část potra-
vy tvoří rostlinná složka – bobule, plody, ovoce 
a semena. V lidské péči se ovíčeji dožívají  i více 
než dvaceti let.

Stránku připravil Mgr. Martin Vobruba

Africké prase savanové chovala v minulosti 
v ČR pouze pražská zoo, nyní se s nimi lze setkat 
též v královédvorské zoologické zahradě a od červ-
na i v plzeňské. Zatímco dříve hovořily zoo o chovu 
prasete bradavičnatého, systematický zoologický 
výzkum přispěl k odlišení několika geografických 
podruhů a k detailnějšímu rozčleňování rodu 
Phacochoerus.   V Evropě chová prase savanové 
(Phacochoerus aethiopicus africanus)  12 zoo 
a plzeňská se tak stala třináctou; prase bradavič-
naté (Phacochoerus africanus) je k vidění v 18 

zoo. Evropskou 
plemennou kni-
hu pro chov obou 
prasat koordinuje 
zoo ve skotském 
Edinburghu.

Prase savanové 
dosahuje hmot-
nosti 100 až 150 
kg, žije v malých 
skupinách vede-
ných samicí, samci 

žijí samotářsky nebo v mládeneckých skupinách. 
V lidské péči se dožívá přibližně 20 let. Sami-
ce může přivést na svět v jednom vrhu až osm 
mláďat.

Dvouletý sameček, který se stal v listopa-
du 2009 prvním zvířetem určeným do nových 
afrických a asijských expozic, pochází z arn-
hemské zoo v Nizozemí; o čtyři měsíce mladší 
samička se narodila v zoo Berlín. 

Návštěvníci plzeňské zoologické a botanic-
ké zahrady uvidí prasata savanová v elegant-
ním zděném pavilonu s vnitřními boxy nebo 
v předvýběhu a venkovním přírodním výběhu 
za suchým příkopem v sousedství gepardů. 
Pavilon je v místech  bývalé cesty kopírují-
cí oplocení zahrady a části výběhu antilop 
losích.

Vedle prasete savanového bude v nové af-
rické expozici i již zmíněné prase bradavičnaté. 
V jeho případě se však jedná pouze o pískovco-
vou skulpturu vytvořenou Michaelem Ballem 
a Pavlem Houškou při II. studentském kame-
nosochařském sympoziu v zoo v roce 2007. 

Prase savanové

Vedle dlouho očekávaných hlavních zvířat uvidí návštěvníci v nových afrických 
a asijských expozicích v plzeňské zoologické a botanické zahradě i desítky dalších. 
Některá z nich představíme v této nové rubrice.
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Ze zákulisí

Dny k nezaplacení
aneb na zkušené 

ve Dvoře Králové nad Labem
Markéta Šlajerová, Ing. Lenka Václavová

Za několik málo měsíců budou moci návštěv-
níci plzeňské zoologické a botanické zahra-

dy  poprvé nahlédnout do nových afrických a 
asijských expozic. Do výčtu chovaných zvířat při-
budou druhy, které zde ještě nikdy nebyly. Pro 
veřejnost je to jistě velké lákadlo, ale pro  zoology 
a ošetřovatele  zodpovědnost a množství starostí. 
Na nové svěřence je třeba se velmi dobře připra-
vit. Teoretická průprava je samozřejmostí, prak-
tické zkušenosti jsou ale k nezaplacení. Rozhodly 
jsme se proto vydat na zkušenou do zoo, jež má 
s chovem našich budoucích zvířat největší zkuše-
nosti – do Zoo Dvůr Králové nad Labem.

Kolegyně Markéta jela poznávat gepardy, já 
chov nosorožců. Oběma nám bylo jasné, že není 
možné během jednoho týdne odhalit všechna 
úskalí péče o obě zvířata; přesto dny strávené 
prací na rajónu ve společnosti zkušených ošet-
řovatelů byly k nezaplacení. Naším cílem bylo 
se zvířaty se blíže seznámit a vyzkoušet si denní 
rutinu. 

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové už noso-
rožce indické nechová, takže jsem strávila čas ve 

společnosti nosorožců černých. I tak jsem se 
ale dozvěděla spoustu užitečných informací 
o těchto úžasných obrech. Bylo velice pouč-
né sledovat, jak si velice pomalu zvykají na 
neznámého člověka a s jak malou důvěrou 
k němu přistupují.

Zatím jsme byli zvyklí, že zvíře, které přijde 
do naší zoologické zahrady, si po nějaké době 
přivykne, uklidní se a bez problémů přijímá 
potravu. Tak jednoduchá praxe ovšem v přípa-
dě nosorožců neplatí! Kolegové ze Dvora nám 
vyprávěli příběh samce nosorožce černého 
Jima, jenž odjel do zoo ve švýcarském Cury-
chu. I přes všechny kvality, které této zahra-
dě nelze upřít, si v ní Jim nezvykl. Po nějaké 
době se stal velice agresivním a podle změny 
chování byla připuštěna i možnost nádorové-
ho onemocnění. Situace se vyhrotila natolik, 
že švýcarská strana uvažovala o jeho utracení. 
Při naší praxi jsme se setkali se spokojeným 
Jimem v jeho starém výběhu, dvorská zahrada 
se totiž rozhodla vzít si ho zpátky a nutno říci, 
že to bylo dobré rozhodnutí. 

O umístění nosorožců indických – právě 
tento druh návštěvníci v Plzni uvidí – rozhodu-
je pouze koordinátor chovu. Doufejme, že pro 
nás vybraní nosorožci přijmou nový domov za 
svůj a nebudeme muset řešit podobnou situa-
ci, jaká nastala v Curychu.

Praxe u nosorožců byla fyzicky docela náročná, 
zvíře totiž vyprodukuje několik koleček odpadu 
za den.

Gepard je v tomto směru o poznání méně 
produktivní, ale chovatelsky jde opravdu o speci-
fickou šelmu, k níž se musí přistupovat s klidem 
a trpělivostí. Zoo ve Dvoře má v jejich chovu vel-
mi dlouhou tradici a disponuje velkou chovnou 
základnou a chovným zázemím.

Do Plzně jsme se rozhodně nevrátily perfektně 
připravené k chovu gepardů a nosorožců, ale spí-
še s pocitem, že víme, co nás čeká a že se bude 
třeba ještě hodně učit. Kolegové, kteří nám pře-
dávali své zkušenosti, je získávali někdy i desítky 
let. Děkujeme jim, že s nimi před námi nešetřili.

Povídám technickému náměstkovi ředitele 
Ing. Bohumilu Součkovi: „Mílo, potřeboval 

bych do IRISu poslední článek ze staveniště 
nových afrických a asijských expozic. Nejraději 
z interiérů pavilonů pro žirafy a nosorožce. Až 
se bude připravovat další číslo, budou už zřej-
mě obydlené.  Uděláš mi průvodce?“ „Udělám,“ 
odpoví a přidá skvělý nápad: „A podíváme se 
tam jako jejich příští obyvatelé, očima zvířat. Tak, 
jak ty pavilony návštěvníci nikdy nepoznají!“ 

Přijíždí kamion a v něm žirafy. Zacouvá 
k zadnímu traktu pavilonu, ošetřovatelé otevírají 
vrata a žirafy poprvé vstupují do svého nového 
domova.

U nosorožců to tak jednoduché nebude. 
Místo, kterým vkráčejí do svého království, je 
současně technickým zázemím pavilonu. Bude 
zde sklad krmiv, kontejnerové hospodářství. 
Celá konstrukce je ale snadno rozebíratelná, 
takže před příjezdem zvířat bude demontována 
a po jejich umístění do pavilonu znovu sestave-
na. Bylo třeba maximálně využít zastřešeného 
prostoru a neubírat zázemím z rozlohy výbě-
hů. Vždyť transport zvířat se nebude opakovat 
často.

Při naší návštěvě je betonová podlaha 
v žirafím pavilonu studená. Ale až se tu afric-
ké krasavice objeví, bude už příjemně teplá. 
Dokáže vyhřát budovu vysokou přes 10 metrů 
na 18 stupňů. O ještě vyšší teplotu se postará 
několik fukarů, takzvaných Sahar, zavěšených 
pod střechou.

Podlaha u nosorožců připomíná barvou 
i strukturou litý asfalt, oblíbený povrch chodní-
ků a v Praze i komunikací šedesátých let. „Jdi 

si šlápnout,“ vybídne mě můj průvodce a hned  
s otázkou Cítíš tu pružnost nášlapu?, vysvětluje: 
„Je to speciální podlaha používaná pro ustájení 
tlustokožců. Tvoří ji hmota Relatex a vyznaču-
je se čtyřmi základními vlastnostmi: je pevná, 
pružná, protiskluzová a dobře omyvatelná. 
V subdodávce ji dělala německá firma.“

Uvedená hmota byla použita i na dno a stěny 
bazénu. Pojme 36 kubických metrů vody a její 
teplota se bude pohybovat mezi 20 až 24 °C. 
„Vezmeš-li, kolik energie bude třeba na ohřátí 
takového množství vody a připočteš, že se bude 
měnit jednou týdně, vyjde ti docela vysoká částka. 
A to nejsou zdaleka všechny provozní náklady,“ 
dostává se náměstek do ekonomické sféry cho-
vu. „Jen kolik toho takový nosorožec sežere! Jaké 
budou muset být pro dvě zvířata zásoby sena!“

„Tak takhle, jako tu stojíme my dva proti 
sobě, se v bazénu nosorožci nikdy nepotkají,“ 
podává mi další zajímavou informaci Bohumil. 
„Každé zvíře bude mít oddělený stájový box, 
z něhož je přístupný i bazén, ale vždy jen pro 
jedno zvíře. Stejně tak je tomu i venku. Odděle-
ni budou v předvýběhu, ve výběhu i v přírodním 
vodním příkopu. K sobě se dostane chovaný pár 
jen při připouštění. A protože je naší ctižádostí 
nosorožce i rozmnožovat, součástí pavilonu je 
také porodní sál.“  

Ani nosorožcům samozřejmě nemůže být 
zima a chladno. Zde je však z konstrukčních 
a technologických důvodů vytápění umístěno 
pod střechou. Bazén je ještě vytápěn ze dna 
i z boků. 

Boxy nosorožců netvoří žádný mřížový rám, 
ale řady svislých silnostěnných trubek o průmě-

ru 150 mm hluboko zakotvených do podlahy. 
Prozatím září typickou zinkostříbrnou barvou, 
ale návštěvníkům je bude krýt nátěr v odstí-
nu bambusové žluti.  Systém, který nenajdete 
u žádného dalšího zvířete. „Je to vymyšlené tak, 
že zvíře mezerou neprojde a pro ošetřovatele 
je to nouzový východ téměř po celém obvodu 
stání,“ dostává se mi vysvětlení.

Zkouším se protáhnout mezi dvěma trubka-
mi a musím přiznat, že přes některé tělesné 
partie je pro mne otvor poněkud těsný. Ještě, 
že váha na cestě do předvýběhu není prozatím 
funkční. To bych se asi zhrozil, jak Vánoce a dva 
měsíce zimy bez pohybu zvedly moji tělesnou 
hmotnost… „Zoologové a veterináři potřebují 
znát průběžnou hmotnost zvířat, je to tedy vyře-
šené automatickou váhou, na níž zvíře vstoupí 
pokaždé, když půjde z pavilonu ven,“ definuje 
její poslání můj průvodce.

Dvě největší stavby nových afrických a asij-
ských expozic – pavilony žiraf a nosorožců – jsou 
po stavební stránce hotové; 19. února se v nich 
konalo kolaudační řízení. A bylo úspěšné.

Tak, jak pavilony návštěvníci nikdy 
nepoznají

Vyšetření nosorožce       Foto Lenka Václavová

Tady budou bydlet nosorožcí

Poslední reportáž z výstavby nových afrických a asijských expozic

František Hykeš
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Ze zákulisí

Loni se turnikety zastavily 
na čísle 457 879

Loni Zoologická a botanická zahrada města Plzně překonala třetím rokem 
po sobě laťku 400 000 návštěvníků a drží pozici čtvrté nejnavštěvovanější 
zoo v ČR a SR. Zajímavá čísla vycházejí i vezmeme–li v potaz posledních 10 
let, období 2000 – 2009. Za tuto dobu shlédlo zahradu a specializovanou 
expozici Akva–Tera na Palackého tř. 3 210 076 návštěvníků, roční průměr 
je tudíž 321 000 lidí. Jediné zakolísání bylo zaznamenáno mezi roky 2001 
a 2002, jinak má návštěvnost neustále rostoucí tendenci. Za dvacetileté 
období, tedy v letech 1990 – 2009 vidělo zoologickou a botanickou zahradu 
5 018 552 osob, takže na každý rok připadá v průměru 250 928 návštěv-
níků.

Počet 300 000 příchozích ročně byl poprvé překonán v roce 2003, úroveň 
400 000 v roce 2007. Loni se turnikety zastavily na čísle 457 879.        (mv) 

V posledních dvou letech je plzeňská kolekce lemurů výrazně zkvalitňována 
a pozměňována. Kromě známých černobílých „kaťáků“, jejichž metodiku 
chovu již zoo dostatečně ovládají a jejich počty v lidské péči dosahují 
uspokojivé úrovně, přibyli také lemuři obtížněji chovatelní a tudíž v cho-
vech ex situ (mimo přírodní podmínky) málo zastoupení. Po odjezdu 
jedné skupiny lemurů kata mohlo dojít k expozičním výměnám, na nichž 
návštěvníci získají co do pestrosti vystavených druhů a lemuři co do veli-
kosti ubikací. 

Do denní části afrického nočního pavilonu se přemístily dvě samice 
lemura tmavého. (Čtenářům časopisu IRIS byly představeny loni po jejich 
březnových narozeninách  a s nimi spojeném křtu.) Druh je označován 
také jako lemur černý a kdysi se jmenoval dokonce mouřenínský. Jeho 
zastoupení v evropských zoo je již docela výrazné, i v ČR je potkáme na 

Za sinice může fosfor 
Od poděkování za dosavadní spolupráci v zajímavou přednášku se vyvinulo 
ponovoroční setkání zástupců zoologické a botanické zahrady v čele s jejím 
ředitelem Ing. Jiřím Trávníčkem  s pracovníky Správy veřejného statku města 
Plzně. S tou zahrada velice úzce spolupracuje především na úseku rybníkář-
ství a městských lesů. Jaroslav Frydrýn a Jiřina Kopáčková, zodpovědní za 
první z úseků, se bezprostředně podíleli na vybudování České řeky v zoo, 
ale působí i jako lektoři Environmentálního centra Lüftnerka. Přednáškou 
obohatil setkání RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., autor úspěšného projektu na 
zlepšení kvality vody v rekreačních rybnících bolevecké rybniční soustavy. 
Záměr se začal realizovat v roce 2006 a jeho podstatou bylo snížení obsahu 
volného fosforu ve vodě a sedimentech a tím výrazné omezení životních 
podmínek pro sinice. První výsledky se dostavily již v roce 2007, roky 2008 
a 2009 pak zcela jednoznačně potvrdily správnost a účinnost zvoleného 
postupu založeného na biologických opatřeních v kombinaci s podpůrnými 
chemickými aplikacemi.                                                            (hy)

● Loňský Mikuláš na Lüftnerce byl štědřejší, než býval v minulých letech. Ved-
le sladkostí za básničku naděloval letos i nevšední zážitek. Všechny hodné 
děti (a rázem to byly všechny) pozval na závěr svého odpoledne do medvě-
dích ubikací. Míšové zrovna uléhali k zimnímu spánku a tak se s nimi přišli 
společně s rodiči rozloučit. Na pár týdnů, nebo na pár měsíců? To počátkem 
zimy ještě nikdo netušil. Všechny přítomné zaujal i výklad ošetřovatele Václa-
va Trejbala, který přítomným řekl o svých svěřencích všechno, co je zajímalo.
● Poprvé od roku 2003 se letos nekonal na Lüftnerce živý betlém. Ne, že 
by nebyl v programu adventního a předvánočního bloku, ale na vině byla na 
prosinec nezvykle nízká teplota. Sehrát ho měly členky ženského pěveckého 
sboru Carmina z Přeštic, jež v loňském roce oslavil 40 let svého trvání. Den 
předtím zpívaly na severu Čech a ráno se jen smutně dívaly na autobus, kte-
rý při více než patnáctistupňovém mrazu nešel nastartovat. Škoda. Těšili se 
účinkující i diváci, kteří se do zoo vydali i 
přes nepřízeň počasí.
● Od letošního roku již ne maso-
pustní průvod z Vinic do středu měs-
ta, ale maškarní průvod v souvislosti 
s vyháněním zimy, a to vždy posled-
ní únorovou neděli. A důvod? Aby se 
v jeden den nesetkávaly dva masopus-
ty a Plzeň měla další tradici. Už první 
ročník se těšil značnému zájmu – a to 
jak samotný průvod v čele s Jaromi-
lem I., tak topení hořícího Bakchuse 
u Kalikovského mlýna. Letos tu vzplál 
naposledy. Poněvadž svým kořeny 
patří spíše k masopustu, od příštího 
roku ho nahradí paňáca v ženském obleku – Morena. Nově také průvod 
zamířil do restaurace Zachs pub. Zde na jeho účastníky čekala staročes-
ká zabijačka s vepřovými hody a hlavně soutěž v pojídání koblih na čas 
a množství. Utkala se spolu tři osmičlenná družstva. Jako první spořáda-
lo svých 40 koblížků k velkému překvapení všech s fantastickým časem 
2, 57 minuty převážně dětské mužstvo; stříbrné, s časem 3,17 minuty, bylo 
družstvo osobností v čele s náměstkyní primátora města Plzně Marcelou 
Krejsovou. Východočech Jaroslav Němec z Bystré u Poličky, známý český jed-
lík – závodník, chtěl původně sníst 20 koblih a rychleji než vítězné mužstvo. 
Nakonec mu ale síly stačily jen na 15 koblih a na jejich spořádání potřeboval 
5,33 minuty.

 Tip i pro vás:
24. dubna:  Plzeňský Den Země – celodenní program: dopoledne ornitolo-
gická vycházka k boleveckým rybníkům s výsadbou Stromu Země, odpoledne 
v Kilometrovce vyvrcholení IV. ročníku soutěže ve sběru hliníkového odpadu 
v domácnostech, v zoologické a botanické zahradě Vítání ptačího zpěvu – sou-
těžně naučný program
30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka  
(čarodějnice a čarodějové v dětském věku vstup zdarma)
1. května: Celodenní MAY DAY ve znamení biodiverzity a evropských predáto-
rů; Český rok na vsi – folklorní odpoledne pod staročeskou májí na Lüftnerce 
12. – 16. května: Český rok na vsi – III. ročník kovářského sympózia  na statku 
Lüftnerka 
15. – 16. května: Dny japonské kultury – celodenní program 
12. června: Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – V. ročník soutěže v sekání 
kosou a srpem  pro širokou veřejnost s ukázkou „jak to dřív na vsi chodilo…“  
– odpolední program
19. června: Vítání léta: Pohádková stezka (dopolední program), Slavnost květů 
– bylinková naučná stezka, ukázky květinových vazeb a aranžmá (celodenní 
program), Finále soutěže Květinová dívka 2010 (odpolední program)
Více na: www.iris.snadno.eu   ●   www.zooplzen.cz        Rubriku připravil (jh)

Kalendárium

Lemur tmavý

Lemuři se stěhovali

pěti místech.  Z celkem 44 zahrad, které je chovají, dominuje se 14 lokace-
mi Francie. Evropský záchovný program (EEP) vede anglická zoo v Dudley.

Jde o vegetariánského, skupinově žijícího živočicha. Dožívá se asi 30 let. 
Má hlavně denní aktivitu.

Všechny samice i samci získají brzy druhé pohlaví a vytvoří chovné páry.
Na uvolněné místo v Madagaskarském pavilonu se z chovného zázemí 

přestěhoval lemur červenobřichý. V plzeňské zoo prozatím žije pouze mla-
dý samec narozený v Zoo Ostrava a pojmenovaný Zaza. Letos mu budou 
čtyři roky. Tento druh je ke spatření ve 27 evropských zoo a jádro chovu je 
ve Velké Británii. Evropský záchovný program řídí francouzská zoo v Mul-
house. Jeho život v přírodě, kde patří k mizejícím druhům, není dostatečně 
poznán. Žije v párech, kde dominuje samička.                                           (vo)

Foto IRIS Miroslav Volf 
(více na www.iris.snadno.eu)
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Iris novum

Další plzeňské 
prvenství

V Tropickém pavilonu mezi expozicemi malp 
hnědých a kočkodanů Brazzových přibyl nový 
druh lemurů. Jde o lemury límcové (Eulemur col-
laris), kteří dosud v českých a slovenských zoo 
nebyli vůbec chováni.  V Evropě je vlastní pouze 
tři zahrady ve Velké Británii a nově i malá rakous-
ká zoo ve Welsu v blízkosti Lince. 

Lemur límcový patří do příbuzenstva 
například lemurů rudočelých a hnědých, 
kteří jsou obyvateli plzeňské zoo od polo-
viny osmdesátých let. Jeho domovem jsou 
pralesy východního Madagaskaru, kde žije ve 
skupinách soumračným a nočním způsobem 
života. Při hmotnosti kolem 28 kg  může měřit 
i 50 cm, přičemž druhý půlmetr dodá  jeho ocas. 
Dožívá se věku kolem 25 let. 

Kromě dvojice samečků, představovaných 
veřejnosti, dorazil ještě chovný pár, který obývá 
chovné zázemí v Madagaskarském pavilonu.

Okénko do historie

Není snad jediného návštěvníka statku Lüftner-
ka,  který by se nezastavil u zdejšího černo-

strakatého přeštického prasete Amálky III., případ-
ně jejích selátek. Nahlédněme na skok do historie 
tohoto plemene.

Řeznický cech působil na Přešticku minimálně 
od 14. století. Od roku 1530 existují jeho psa-
ná práva, která nebyla nikdy měněna. Řeznické 
výsady ztvrdila 28. září 1600  pečetí a podpisem 
i tehdejší majitelka města Marie Alžběta, paní na 
Příchovicích a hraběnka z Bubna u Litic. Od roku 
1867 si cech také říkal spolek vzájemně se podpo-
rujících řezníků a jeho heslem bylo: Svorni a silni. 
Velice zajímavé je, že do znaku získali červeného 
lva na bílém podkladu jako uznání c. k. (císařsko 
– královských) úřadů.

Dobové zprávy zachovaly údaj, že kolem roku 
1864 se na přeštických trzích prodávalo tisíc vepřů 
i víc.  Obchodníci sem jezdili z Bavorska, Saska, 
Polska, ale i z Rakouska a samozřejmě ze Sloven-
ska a Podkarpatské Rusi. 

V Přešticích dosud žijí bývalí skalní řezníci, kteří 
vlastní a bedlivě střeží spoustu unikátních před-
mětů řeznického spolku.

Kolem roku 1900 jsou ve městě prodávána již 
téměř výhradně prasata černostrakatá, jejich maso 
je velice kvalitní, používáno je hlavně na výrobu 

tzv. Pražské šunky, vyhlášené pochoutky. Výseko-
vé maso bylo žádáno zejména v Plzni, Praze a na 
Chebsku. Selata směřovala především do seve-
rozápadních a jižních Čech. Přeštice byly tehdy 
velmi významným uzlem obchodu. Nebyli zde jen 
řezníci, ale i handlíři, kteří skupovali a prodávali 
živý dobytek. Široko daleko se jim říkalo „hačáci“, 
protože při pohánění prasat používali zvolání hač, 
hač.

Až do roku 1928 chov černostrakatých prasat 
vzrůstal, ale pak začal být již nežádoucí a za války 
byl dokonce přísně zakázán. V roce 1945 bylo na 
Přešticku ještě několik sedláků, kteří tento chov 
udržovali. V roce 1952 na popud inseminátorů, 
např. pana Hodana, se začalo toto prase cíleně 
šlechtit a bylo také rozhodnuto o jeho záchraně. 
Šlechtění se ujal v rámci kandidátské práce Ing. 
Václav Moskal – údajně za spolupráce akade-
mického profesora Karla Koubka. V roce 1957 se 
konala zemědělská výstava Plzeňsko – budování 
socialismu, kde byla prvně předvedena expozice 
přeštických černostrakatých prasat. A právě pro 
tuto výstavu vzniklo  sousoší prasat. Je z kameniny 
a vyrobil je Jaroslav Podbal z Horní Břízy.  Po výsta-
vě měla být zbořena původní kašna na přeštickém 
náměstí a místo ní tu mělo stát obrovské beto-
nové monstrum s vodotrysky a se sochami prasat 

uprostřed. Památkáři ale tento záměr zamítli, takže 
k jeho realizaci naštěstí nedošlo. Socha zůstala 
stát asi čtvrt roku před radnicí, až si z toho zača-
li dělat místní legraci. Tak byla raději přemístěna 
stranou, do rohu, aby nebyla příliš na očích. Vrchol 
tomu všemu dala  posměšná hlášení průvodčích 
ve vlaku o předměstí Kancdorf nebo Kancdorfu 
(v překladu Kančí ves). Mezi lidmi se to velice rych-
le vžilo. V letech 1970 – 75 byly postaveny kance-
láře JZD (jednotného zemědělského družstva) na 
Pohořku nad přeštickým kostelem a socha prasat 
byla umístěna před nimi. Tady stojí dodnes. 

Jolana Bezděková

PRAŽSKÁ ŠUNKA Z PŘEŠTIC

Opak vari černobílého         
   

Svou novinku má i Madagaskarský pavilon. Je 
jí pár vari bělopásého. S trochou nadsázky by se 
mohla tato forma v kontrastu ke známým vari 
černobílým nazvat vari bíločerným, neboť  má 
opačný poměr obou barev. 

Tento živočich je chován ve 13 evropských zoo. 
Je pro něj veden Evropský záchovný program 
řízený zoo Köln. Obývá deštné lesy východního 
Madagaskaru, objevuje se i v otevřené krajině. 
Žije v rodinných skupinách a projevuje soumrač-
nou až noční aktivitu. Živí se ovocem, semeny či 
nektarem. Dožívá se až 19 let.

Jde o poddruh lemura vari a byl popsán na 
základě nových poznatků, které prohloubily sys-
tematiku rodu Varecia. Na samostatné druhy 
povýšily rovněž i dva bývalé poddruhy – vari čer-
nobílý a červený. 

Do Berlína jedna, 
do Plzně tři

Severoamerický kamzík bělák se objevil v plzeň-
ské zoo poprvé v roce 1997. Byl to lichý samec 
z děčínské zoo. O rok později se ovšem na sever 
Čech vrátil. V Plzni se ale tento druh hodil do 
zoogeografické koncepce a také se líbil návštěv-
níkům. V roce 1999 se objevili už tři jedinci a od 
té doby je tady kamzík bělák chován nepřetrži-
tě.  Od samého počátku žijí v horní části zoo, 
nyní plně věnované severoamerickým zvířatům. 
Během let se počet běláků ustálil na páru, ovšem 
mládě nepřicházelo. Vítaná proto byla nabídka 
z Tierparku v Berlíně na výměnu samiček. Plzeň-
ská dospělá kamzice má geneticky cennou krev 
a mládě by tudíž od ní bylo žádoucí. Změna pod-
mínek hraje pro březost často rozhodující roli. 
Koncem roku 2009 proto samice odcestovala; 
aby samečkovi nebylo smutno, získal z Berlína 
hned tři mladé potenciální družky. Kamzík bě-
lák je mohutnější než náš 
kamzík, ale způsobem 
života se od něj příliš 
neliší. V létě žije v párech 
nebo menších skupinách, 
na zimu se sdružuje do 
stád o 15 – 20 jedincích. 
Živí se lišejníky, mechy, 
výhonky a pupeny. Jeho 
kopýtka jsou na spodní 
straně vydutá a při došla-
pu fungují jako přísavka.      

Rubriku připravil Mgr. 
Martin Vobruba            

Foto Ing. Jiří Běl
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Na statku Lüftnerka

Hladící koutek s trpaslíky 

Poslední stavbou vedoucí ke konečné současné podobě statku Lüftnerka 
bylo vybudování stabilního dětského hladicího koutku na jižní terase 

pod hlavní budovou. Tvoří ho ubikace srubového typu  a výběhy. Děti se 
v této expozici setkají s minikoněm plemene Holandská appaloosa, přímo 
v hladicí části výběhu s kozami, ovcemi a götigenským zakrslým prasetem. 
Tento trpaslík má v dospělosti hmotnost jen o málo větší než 30 kg. Bylo 
vyšlechtěné v 60. letech 20. století na univerzitě v německém Göttingenu 
pro lékařské účely. Součástí hladicího koutku je i přírodní posezení pro náv-
štěvníky, takže se zejména rodiny s dětmi dočkaly dalšího odpočinkového 
místa. V různých anketách část návštěvníků vyslovovala názor, že právě jich 
by mohlo být v zahradě víc.

Hladící koutek vznikl vlastními silami zoologické a botanické zahrady 
a veřejnosti slouží od začátku hlavní sezóny.                                                                            

Ještě před horním vstupem do statku poutá na sebe pozornost – dětí 
především – koza girgentánská. Populární kozlík Hurvínek byl loni několik 
měsíců sám, ale to se na počátku roku změ-
nilo. Získal novou partnerku, která dostala 
od čestných kmotrů jméno Stáňa. Spolu 
s ní přicestoval z berlínského Tierparku ješ-
tě jeden – mladší – pár těchto vzácných koz 
původem ze Sicílie.            (s–h)

Novým domovem kobylky plemene Holand-
ská appaloosa jménem Vicky van de Hei-
meriete se stal statek Lüftnerka loni v říjnu. 
Je jí šest let a pochází přímo z Holandska. 
Právě tato mini forma koně je dětmi velmi 
oblíbená.
Kobylce se v první dekádě března narodilo 
hříbátko.   

Foto IRIS Miroslav Volf

Zkouška normální zimou

Zimní prověrkou Česká řeka už sice prošla jednou, ale ta minulá zima 
se s letošní  nedá srovnat. Jak tedy obstála v zimě pro naše klimatické 

pásmo normální – se sněhem a mrazy? 
„Bez výrazných problémů,“ je jednoznačná odpověď člověka, který má 

za tuto expozici hlavní zodpovědnost – Zdeňka Soukupa. „Několik týdnů 
trvající mrazy, kdy rtuť teploměru nešla nad nulu prakticky ani přes den, 
vyžadovaly pravidelné, každodenní odstraňování ledu a intenzivní čeření 
vody vzduchovými pumpami. Nejvíc jsme museli hlídat akvária s vydrami 
a rybník na konci řeky. Ve dnech s největšími nočními mrazy začal zamrzat 
od skel v návštěvnické chodbě.“

Veřejnost, která se uprostřed zimy přišla podívat na tuto unikátní expozi-
ci, tak nebyla podle Zdeňka Soukupa o nic ošizena. Naopak: „ Vydry před-
váděly úplné show. Ve vířící se vodě se jim moc líbilo, hrály si v ní, divoce 
jí proplouvaly, ukazovaly svoji hravost. A když byl čerstvě napadaný sníh, 
ještě přidávaly klouzání ve výběhu. Pořád a pořád dokola, tak se do něj 

zamilovaly. Sníh od nich létal na všechny strany, 
vousy na tlamičce obalené jinovatkou.“

Pozornost také budil třetí sumec v rybníce, 
prozatím bezejmenný, dozlatova zbarvený 110 
cm dlouhý kousek. Na začátku roku ho zahradě 
daroval ze soukromého rybníčku u Města Touš-
kova na severním Plzeňsku pan Vladimír Sýkora, 
otec známého plzeňského hokejisty. 

Jako vášnivý rybář se pan Soukup musí zmínit 
o zimním řádu pod vodou. Ne všechny ryby se 
totiž chovají stejně: „Kapr, ten přijímá potravu 
jen velmi málo. Štiky jsou o něco žravější, zato 
cejn, ten baští prakticky stejně po celý rok. Vel-
ký půst si nedopřávají ani pstruzi, perlíni, ploti-
ce  a mníci. Pro ty je navíc leden měsícem tře-
ní.“                          (fh)

Skvosty přírody

Počínaje tímto číslem se budeme v této rubri-
ce věnovat krajině a jejím součástím. Definice 

o ní hovoří jakožto o nejdůležitějším průsečí-
ku ekologických procesů a jevů a současně jako 
zdrojnici k uspokojování přírodních lidských 
potřeb. Zárověň jen málokterý pojem vyvolává 
takovou představu domova jako právě krajina. 
Jsou v něm ukryty vzpomínky, pocit náležitos-
ti k rodné zemi i jistota bezpečí. Lidskému oku 
nejlépe lahodí krajina rozmanitá, krajina s duší 
a srdcem. Poněvadž dokáže vyvolávat předsta-
vy a touhy. Třeba jako ta na pomezí Plzeňského 
a Jihočeského kraje: „Pokaždé, když se vlak přiblíží 
ke stanici Horažďovice – předměstí, uvědomuji si 
onu sílu zdejší krajiny. Ač nikterak rovná, pole se 
snaží být co největší. A kde čněly žulové a vápen-
cové skalky až k povrchu, tam roste lesík borovic. 
Ani souvislejší lesy nechybějí. Jakoby nás tato kraji-
na připravovala na nevzdálenou změnu: Ve směru 
rychlíku na roviny začínajících jihočeských nížin, ve 
směru lokálky na šumavské předhůří zvedající se 
na obzoru v již skutečnou Šumavu…“ 

Přední současný geobotanik RNDr. Jiří Sádlo 
definoval krajinu tímto nádherným sloganem: 
„Krajina je to, proč lezeme na rozhlednu.“ 

Krajina – stejně jako příroda, jež nás obklopují, 
jsou do větší či menší míry již po tisíciletí ovlivňová-

ny a proměňovány člověkem. Podle podílu prvků 
přírody a civilizace rozlišujeme krajinu přírodní, 
přirozenou a kulturní. Přírodní krajina nezasažená 
vlivem člověka ve střední Evropě prakticky neexis-
tuje. Přirozenou krajinu, kde převládá člověkem 
nenarušená příroda, najdeme např. na Šumavě, 
v některých partiích Českého lesa a Brd. Ale i zde 
působí civilizační vlivy – znečištění vzduchu plyn-
nými imisemi, globální oteplování klimatu.

Spíše než kulturní, by se měla tato kategorie 
krajiny označovat jako krajina civilizačně ovlivně-
ná. To proto, že pod pojmem kulturní si před-
stavujeme něco ušlechtilého, pěkného, příjem-
ného, na zážitky bohatého. A to krajina kulturní, 
bohužel, mnohdy není. Je obrazem degradace 
a neúcty k hodnotám, jež nabízela a poskytovala, 
a jejichž zničení znamená často nevratný proces! 

Literatura ráda uvádí, že zatímco  do té doby 
žil člověk s krajinou a její přírodou prakticky 
v symbióze, první zvrat přichází v 19. století, a to 
s masivní přeměnou listnatých lesů na produkč-
ní jehličnaté monokultury. Zcela zásadní změ-
ny v tradičním uspořádání krajiny však přinesly 
kolektivizace zemědělství a následné pozemko-
vé úpravy v 50. až 80. letech minulého století. 
Zemědělská krajina byla pragmaticky pojata jako 
výrobní prostředek a podle toho s ní bylo zachá-
zeno. Cílem bylo vytvořit velké celky odvodněné 
orné půdy a co této snaze stálo v cestě – jako 
remízky, soliterní stromy, četné polní cesty, meze 
– bylo odstraněno. Drobnější vodní toky, pokud 
neskončily v podpovrchových melioračních kaná-

lech, byly přeměněny ve strouhy rychle odvádějící 
vodu do potoků a řek.

Tvář krajiny v druhé polovině 20. stol. výrazně 
ovlivnila i rozsáhlá industrializace země, budová-
ní sídlišť a komunikací, přenosové linie vysokého 
napětí, těžba nerostných surovin.

Nové společenské a politické poměry v ČR 
devalvaci krajiny nezastavily – jen se vyznaču-
je jinými fenomény. Města i obce se v nebývalé 
míře rozrůstají za své původní hranice, průmys-
lové aglomerace se zvětšují o nové výrobní zóny 
a technologická centra, přibývá dálnic a rychlost-
ních komunikací s kilometry nadjezdů a kruhových 
křižovatek, v jejich blízkosti jsou budovány další 
a další výrobní a skladové haly. A k tomu vše-
mu ještě v několika posledních letech rozsáhlá 
výstavba fotovoltaických (slunečních) elektráren. 
Prý velice ekologických, efektivních… hlavně však 
výnosných pro jejich investory. Stovky hektarů 
původní krajiny se mění k nepoznání a její přírodní 
a estetická úroveň je zničena. Stejně tak tristní je 
absolutní neúcta k orné půdě.

V Čechách máme i historický důkaz velkoploš-
né a radikální přeměny původní krajiny  člověkem, 
silně ovlivněné jeho představami o jejím lepším 
fungování a využití, a přesto ji neničící, ba naopak. 
Je to krajina jihočeských rybníků a umělých vodo-
tečí vytvořená již v 16. století Jakubem Krčínem 
z Jelčan a J. Štěpánkem Netolickým. Přestože je to 
do značné míry krajina umělá, je natolik cenná, že 
bylo Třeboňsko vyhlášeno biosférickou rezervací.

Ing. František Hykeš

Ovlivňujme krajinu, 
ale nedevastujme ji!
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Třetí sumec a druhý albín v České řece.
Foto Alena Voráčková
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

Přes kampaňový pesimismus
Letos se budeme na této dvoustraně setkávat se dvěma kampaněmi 

současně. Jedna je zaměřena na biodiverzitu, druhá na ochranu evropských 
predátorů, především dravců. Neptejme se, zda věnovat se dvěma téma-
tům najednou není příliš, neboť obě spolu souvisejí. Položme si ale otázku 
směřující přímo k podstatě pojmu kampaň. Podvědomě ji přece spojujeme 
s nějakým krátce trvajícím úsilím (např. řepná kampaň) nebo až bojovým 
nasazením za prosazení něčeho nebo proti něčemu. Jenže příroda, to je 
přece kontinuální proces bez začátku a konce, neustále se vyvíjející a měnící 
se. Jakou stopu na něm může zanechat jednoroční kampaň, byť dobře pro-
myšlená a cílená?

Musím se přiznat, že vůbec nepatřím k příznivcům kampaní. Právě z důvo-
dů výše uvedených.

A také proto, že velice snadno a často sklouzávají do formalismu. Někdy 
ale i do opačného extrému: Fundamentalismu doprovázeného přesvědče-
ním, že během jejího trvání je třeba „změnit svět“. 

Přes tento silný a důvodný kampaňový pesimismus ovšem musím přiznat, 
že každoroční kampaně vyhlašované  Evropskou asociací zoo a akvárií mi 
připadají smysluplné a potřebné. Jednak pro jejich finanční rozměr, kdy je 
jejich ambicí získat prostředky nezbytné pro realizaci ochranářských projektů 
a také – nebo spíše právě – pro jejich osvětový přínos. Musí však být chápány 
jako poslání, nikoliv jako úkol, který nám kdosi ukládá a naší povinností je 
se k němu nějak přihlásit. Pro onu pověstnou čárku, či z obavy, aby na nás 
někdo neukázal  prstem – podívejte, oni stojí stranou! 

Evropských kampaní se plzeňská zoo zúčastňuje již řádku let a po každé 
z nich zůstává vklad i do příštích let. Samozřejmě podle zaměření někdy 
větší, jindy menší, ale nikdy nebyl zanedbatelný. Z hlediska jejího osvětového 
přínosu určitě ne!

Vrátíme-li se k té loňské, byly to  návštěvy ve školách, tematický výukový 
program, tradiční prvomájová May day, inspirace pro letní dětský tábor, její 
zařazení do programu středoškolské ekologické olympiády, pět naučných 
soutěžních stezek s šelmí tématikou. Představení jejích cílů a dvanácti vlajko-
vých „kampaňových“ šelem více než 25 000 čtenářům každého čísla tohoto 
časopisu. A v představování pokračujeme. Jako první jsme vybrali sviňuchu 
obecnou. Ruku na srdce a upřímně – kdo ze čtenářů věděl něco o existenci 
tohoto zajímavého tvora?

Zastavme se ale ještě na chvíli u soutěžních naučných stezek: Rocker Petr 
Janda vydává v jednom ze svých hitů rosomáka za ptáka. On je však lasico-
vitou šelmou. A jaké vědomosti měli o tomto zvířeti účastníci soutěžních 
naučných stezek? Ze vzorku 40 náhodně vybraných soutěžících byly jen tři 
odpovědi chybné. A jaké povědomí měli o konání kampaně na podporu 
soužití s evropskými šelmami? Také velmi dobré. Kampaň připomněla, poučila 
a důrazně sdělila: Buďme tak vzdělaní, že existenci šelem budeme respekto-
vat, nikoliv s ní bojovat!              Josef Hart

Pro pestrou přírodu, 
pro budoucnost

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2010 za mezinárodní rok biodiverzity 
(IYB). Česká republika se k této iniciativě přihlásila pod heslem Mezinárodní 
rok biodiverzity – pro pestrou přírodu, pro budoucnost.

Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nej-
vážnějších globálních problémů současnosti. Příčinami jsou zejména narušo-
vání a destrukce přirozeného prostředí, klimatické změny a také šíření invaz-
ních druhů. Mezinárodní rok biodiverzity má na tyto příčiny vymírání rostlin 
a živočichů upozornit a zároveň se je pokusit zastavit či alespoň zpomalit.

Červený seznam Světového svazu pro ochranu přírody (IUCN) eviduje 
téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. V živočišné říši je to 21 % savců, 
12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb. V Evropě je dle 
evropského červeného seznamu ohroženo bezprostředním vyhynutím 23 %  
druhů obojživelníků, 19 % plazů, 15 % savců a 13 % ptáků.

Proč je biodiverzita tak důležitá?
Biodiverzita, čili rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů a jejich 

vazby na okolní prostředí, je základním principem, podle něhož příroda fun-
guje již od pradávna. Tímto způsobem zajišťuje nezbytné funkce pro existen-
ci života na Zemi jako jsou například tvorba kyslíku, čištění vody a vzduchu, 
regulace klimatu, zmírnění rizika povodní, produkce potravin a surovin pro 
průmysl. Člověk je na těchto jejích službách přímo závislý a nemůže je nahra-
dit moderními technologiemi. Omezení až ztráta rozmanitosti přírody tak 
neznamená jen ochuzení současných a budoucích generací o cenné přírodní 
bohatství, ale bezprostřední ohrožení jich samých.   

Koordinátorem Roku biodiverzity v ČR je ministerstvo životního prostředí. 
Mimo dalších příspěvků k tématu představí každý měsíc široké veřejnosti  
vždy dva druhy – jeden rostlinný, jeden živočišný, které jsou se snižováním 
biodiverzity úzce spjaté. Pro úvodní měsíc vybral hřib královský a rysa ostrovi-
da. První je důkazem, že ohroženy vyhynutím jsou nejen zelené rostliny, ale 
i houby. Ještě počátkem 20. století byl tento hřib běžně nabízen na měst-
ských trzích. Rostl dokonce v pražské oboře Hvězda na Bílé Hoře. V současné 
době je řazen mezi kriticky ohrožené druhy naší přírody a je chráněný záko-
nem. Nejzhoubnější ze všech negativních faktorů pro něj byly kyselé deště.

Zatímco u hřibu královského lze jen těžko počí-
tat s jeho masovějším opětovným rozšířením, rys 
ostrovid je příkladem návratu na našem území 
vyhubeného zvířete zpět do některých míst jeho 
původního výskytu a úspěšné ochrany této koč-
kovité šelmy. Maximální odhady jeho početnosti 
hovoří asi o 100 zvířatech žijících ve třech oblas-
tech: na severovýchodní Moravě, v Jeseníkách 
a v jihozápadních Čechách. Právě zde je jeho 

populace nejsilnější, může mít až 75 jedinců.                     (kola, foto repro)

Rok biodiverzity je velkou výzvou 
i pro zoologické a botanické zahrady

Velmi dobře se s ním propojuje i vlastní kampaň Evropské asociace zoo 
a akvárií (EAZA) zaměřená na ochranu vybraných evropských masožravců. 
Z hlediska osvěty je navíc vždy dobré mít konkrétní příklady, na nichž je mož-
né složité problémy rozebrat.

A příspěvek k tématu Zoologické a botanické zahrady města Plzně? Samo-
zřejmě nikoliv nový, vytvořený pro kampaň, ale dlouhodobý a systematický:
● Prostřednictvím biogeografických expozic ukazovat návštěvníkům alespoň 
zlomek z obrovské mnohotvárnosti naší Země se všemi jejími zajímavost-
mi, krásami i ohroženími. To vše v příjemném prostředí parku umožňujícího 
zastavit se v každodenním shonu a zamyslet se...
● Chránit biodiverzitu chovem živočichů a rozmnožováním rostlin v rámci 
záchranných programů ex–situ (mimo přírodní podmínky, v péči člověka).
● Chránit biodiverzitu organizováním  a  shromažďováním zdrojů pro zdárné 
fungování in–situ záchranných projektů (realizovaných přímo v přírodě).
● Chránit  biodiverzitu podporováním výzkumných aktivit v rámci Evropské 
asociace zoo a akvárií (EAZA).
V loňském roce chovala zoologická a botanická zahrada  1 280 druhů zvířat 
představovaných více než 6 200 jedinci a pěstovala přibližně 8 000 druhů 
rostlin. Některé, jak z živočišných, tak rostlinných druhů, jsou v přírodě na 
pokraji vyhubení.                                                                                  (jp)

Kytovec podobný delfínům
Jako první z letošní pětice živočichů, kteří symbolizují prodlouženou 

loňskou kampaň na ochranu vybraných druhů evropských predátorů, 
si představíme sviňuchu obecnou. V dalších číslech pak ještě supa 
hnědého (Aegypius monachus), supa mrchožravého (Neophron perc-
nopterus), orla iberského (Aquila adalberti) a orla královského (Aqulila 
heliaca).

Sviňucha obecná (Phocoena phocoena) je šedobílý mořský savec z řádu 
kytovců velice podobný delfínům s velmi dobře vyvinutým orientačním 
smyslem. Její tělo měří 1,3 až 1,7 m, přičemž samice jsou větší. Hmotnost 
se pohybuje podle pohlaví do 55, respektive 70 kg. Dokáží  dožít se více jak 
20 let, ale ve skutečnosti méně než pět procent populace přežije 12. rok 
života. Březost se podle ne zcela prokázaných zjištění pohybuje mezi 10 
a 11 měsíci, poté se rodí jedno mládě. Kojení trvá až osm měsíců, sexuální 

dospělost se dostavuje mezi 
třetím a čtvrtým rokem. 

Jako mořský predátor se 
živí rybami, jichž zkonzumu-
je veliké množství, denně to 
může být až 10 procent těles-
né hmotnosti. Vytváří si veli-
ké tukové zásoby pro zimní 
trávení.

(Foto repro)
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

Lidé vždy soupeřili s šelmami, protože loví dobytek a mohou ohrožo-
vat i člověka. Boj je veden nejen střelnými zbraněmi, ale i pomocí jedů. 
Evropská asociace zoo  a akvárií (EAZA) se proto rozhodla loňskou kam-
paň zaměřenou na soužití člověka s evropskými šelmami prodloužit i na 
letošní rok a soustředit se v ní především na ohrožení predátorů JEDY. 

Otravy šelem a dravých ptáků jsou dvojího druhu: neúmyslné a záměr-
né. Do prvé kategorie patří úhyny prostřednictvím otrávené kořisti – např. 
myší a potkanů. Otravy mohou být ale také přímé, čili záměrné, kdy je 
smrt způsobena otrávenými návnadami např. v místech častého výsky-
tu šelem. Takovým způsobem se pokoušejí kupříkladu chránit chovatelé 
ovcí svá stáda před vlky.

Stále velký počet otrav je ponechán přes vyspělou evropskou legisla-
tivu bez trestů. UVĚDOMME SI TO A NAPOMOZME NÁPRAVĚ! Třeba 
finančním příspěvkem na některý ze čtyř uvedených projektů.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně nezůstane stranou tohoto 
snažení a prostřednictvím sbírkového účtu 196 943 130/0300 VS 353 
mohou přispět i její návštěvníci, školní kolektivy a přátelé přírody.

Cílem projektu NADĚJE PRO SUPY MRCHOŽRAVÉ je napomoci úsi-
lí za zastavení poklesu stavů tohoto dravce v Bulharsku. Za posledních 
šest let jejich populace v této zemi klesla téměř o 40 procent; v roce 
2008 se zde nacházelo pouhých 35 párů. Finanční náročnost projektu je 
49 484 €. 

    
SAMBAH – STATICKÉ ZVUKOVÉ SLEDOVÁNÍ SVIŇUCH OBECNÝCH 

V BALTSKÉM MOŘI, projekt, na jehož základě odborníci odhadnou čet-
nost populace tohoto kytovce a vytvoří mapu jeho výskytu v Baltském 
moři v hloubce  od 5 do 80 m. Tyto znalosti jsou podmínkou úspěšné 
ochrany druhu. Cena projektu je 30 540 €.

KAMPAŇ PROTI OTRAVÁM ORLŮ KRÁLOVSKÝCH V MAĎARSKU. 
Jejím cílem  je snížení počtu otrav těchto ptáků na výrazně menší míru 
než je v současnosti. Největší dlouhodobě sledovaná evropská populace 
obývá právě maďarskou nížinu; v roce 2008 zde bylo 89 hnízdících párů, 
což představuje 60 procent veškeré populace v Evropské unii. Rozšíření 
nezákonných otrav škodné po roce 2006 by však mohly tyto počty výraz-
ně změnit.

Prostředky potřebné na realizaci kampaně: 42 800 €.

Na ZASTAVENÍ ZABÍJENÍ PROSTĚDNICTVÍM JEDŮ je zaměřen i další 
projekt. Objekty zájmu a ochrany jsou v tomto případě sup hnědý a orel 
iberský. Potřebná částka je 42 000 €.            (omk)

Evropská asociace zoo 
a akvárií letos říká

Návštěvnost, kterou historie nezná
Zoo versus hypermarkety

Počátkem prosince, 
přesně  v pondělí 7., při-
vítal ředitel Zoologické 
a botanické zahrady 
města Plzně Ing. Jiří 
Trávníček spolu se sta-
rostou městského obvo-
du Plzeň 1 Jiřím Uhlíkem 
historicky prvního 450 
000. návštěvníka. Stala 
se jím v Dubaji žijící Ale-
na Palmer. Novinářům 
řekla: „Přijela jsem do Plzně jen na pár dní, ale návštěvu zoo jsem nemohla 
vynechat. V létě jsem byla u rodičů s dcerkou a v zahradě jsme byli několikrát. 
Slíbila jsem jí, že ji přivezu alespoň fotografie nových zvířátek. Když jsme byly 
se sestrou malé, maminka nás brala do zoo velmi často. To ve mně zůstalo. 
Když jsem ještě žila v Plzni, chodila  jsem do ní pravidelně i jako dospělá.“   

Na Silvestra v poledne uvítal Ing. Trávníček tradičního symbolického 
posledního návštěvníka roku. Ten měl pořadové číslo 457 597. Byla jím tři 
a půlletá Anička Hilšerová, která přišla v doprovodu maminky Aleny a tatínka 
Oldřicha.  

Rodina sice do zahrady přijela  „jen“ z Českých Budějovic, ale oba význam-
ní návštěvníci svorně ukazují, že plzeňská zoo má své obdivovatele i daleko 
za hranicemi Plzně a Plzeňského kraje. Od roku 2003 je nepřetržitě nejnav-
štěvovanějším turistickým cílem tohoto regionu. Ať na ni ostatní subjekty žárlí, 
ať ji závidí, je tomu tak a buďme rádi, že je tak přitažlivá. Vždyť lidé zde při-
cházejí do styku se živou přírodou a jsou-li jen trochu zvídaví, dozví se o jejím 
ohrožení i o tom, jak zoologické a botanické zahrady přispívají k odvrácení 
tohoto nebezpečí. Pro děti je často prvním – a pro mnohé i jediným – místem 
kontaktu s živými tvory.

A jsou to právě zoo, které díky své atraktivitě pro širokou veřejnost dokáží 
úspěšně čelit stále větší mcdonaldizaci globalizující se společnosti. Tento 
pojem, užívaný americkým sociologem G. Ritzerem, se nevztahuje jen na pro-
dejny rychlého občerstvení tohoto typu, ale má mnohem širší rozměr. Jeho 
charakteristickým projevem jsou především hypermarkety. Z ekologických 
hledisek jim lze vyčítat mnohé: na nákupy se do nich jezdí auty, stálá nabídka 
ovoce a zeleniny vytváří iluzi nezávislosti na přírodě, na ročních obdobích… 
Obzvlášť zarmucující skutečností je ovšem fakt, že mnohé rodiny navštěvu-
jí tyto „domy konzumentské výchovy“ namísto víkendových výletů do lesa 
a přírody vůbec,  nákupy spojují s posezením v kavárně a s návštěvou atrakcí 
pasivní zábavy. Děti jsou tak zavlékány hlouběji do umělého světa placených 
zážitků a stále se zvyšujících hmotných nároků, ve kterém nemají nikdy dost.

Buďme proto jen rádi, že zoo mcdonaldizaci stále úspěšně konkurují!  
Josef Hart

Akva – tera

Prvním mládětem roku 2010 se stala želva 
zelenavá, na svět přišla 6. ledna. Její krunýř 
dorůstá velikosti 20 až 25 cm. Obývá východní 
Středomoří. Žije v lesích, makchii (nejčastější 
vegetační typ středomořské oblasti – keřovitý 
ekosystém) i kulturní krajině. Hlavní složkou 
její potravy jsou zelené rostliny, někdy drobní 
bezobratlí. Je obětí dříve legálních, dnes paše-
ráckých, odchytů a prodejů na černém trhu.  
Plzeňská zoo ji poprvé rozmnožila v roce 2003 
(dvě mláďata). Chována je zde nepřetržitě od 
roku 1997. Některé z dospělých exemplářů 
byly zabavené nelegálním držitelům.

Inkubace trvá v závislosti na teplotě zhruba 
čtyři měsíce. 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
rozmnožila již 13 druhů suchozemských i vod-
ních želv; nejvíce z nich bylo želv ostruhatých 
– 481, dále to bylo přes 30 želv bahenních. Cen-

ný byl opakovaný odchov drobných želv egypt-
ských a madagaskarských želv pavoučích. 

Mláďata želv jsou k vidění v teráriích v míst-
nosti odchovu plazů v Tropickém pavilonu! 

                 (va)

Želva zelenavá – první mládě roku

Žijí osamoceně nebo v malých skupinkách 
– matka a dvě po sobě narozená mláďata. Obý-
vají mělké pobřežní vody, někdy proplouvají do 
zálivů a ústí velkých řek, u hladiny jsou však ke 
spatření jen velice vzácně.

Světová populace sviňuchy obecné čítá něko-
lik set tisíc jedinců. Nynější odhad pro Severní 
moře je 300 000 a zvíře zde není ohroženo 
vyhubením. Nicméně je zde množství lokálních 
populací, které ohroženy jsou – např. popula-
ce žijící v Baltském moři je kriticky ohrožena, 
populace v Černém moři je ohrožená.

Dnes již tento druh není v zájmu komerční-
ho rybolovu – hlavní hrozbou je pro sviňuchy 
zapletení se do rybářských sítí, odlov velkého 
množství jejich přirozené potravy a zvyšující se 
hluková zátěž pobřežních vod v důsledku lodní 
dopravy a jejich chemické znečištění. V evrop-
ských mořích jsou jedinými potencionálními 
predátory sviňuch kosatky dravé. Ve Skotsku 
vědci zjistili, že příležitostně je napadají a zabíjejí 
i delfíni skákaví, avšak ne jako svoji potravu. 
O příčinách tohoto chování se prozatím jen 
spekuluje.                           (kola)

STOP JEDŮM
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Zajímavá výuka

Citát tohoto čísla:
Lidé by měli vědět, proč životní prostředí chráníme. Potřebují znát negativní dopady znečištěného pro-
středí, důsledky, které dnešní lhostejnost k životnímu prostředí může mít pro jejich děti a vnuky. Měli by 
se dozvědět, že změny klimatu nejsou tématem pro akademickou debatu o správné barvě planety, ale 
reálnou a aktuální hrozbou. Informace potřebují hned, za dvacet, třicet let bude pozdě a děti ani vnuci 
nám dnešní nedbalost neodpustí.

Exministr životního prostředí, poslanec Martin Bursík

Více cest – jeden cíl

V  prosinci patřilo Environmentální centrum 
Lüftnerka v plzeňské zoologické a botanické 

zahradě již po čtvrté odborné environmentální 
konferenci pro pedagogické pracovníky. Jejím 
posláním bylo zamyslet se společně nad účin-
ností a formami environmentální výchovy, vzdě-
lávání a osvěty (EVVO) u dětí a mládeže. Tomu 
odpovídal i název konference Více cest – jeden 
cíl. Vedle několika prezentací ukazujících různé 
přístupy k dané tématice byly na programu ukáz-
ky ze čtyřdílného modelového výukového progra-
mu Jak žijete Větvičkovi?.  

O konferenci byl tradičně značný zájem, přijeli 
na ni učitelé prakticky z celého Plzeňského kraje.

Elektronický nosič z konference Více cest 
– jeden cíl si lze objednat za cenu poštovného na 
adrese plzeňské zoologické a botanické zahrady.             
       (eš)

● Ještě než se pustíme do vlastního tématu 
konference, tedy účinnosti environmentální 
výchovy a vzdělávání, udělejme si malou reka-
pitulaci, jak se tato tématika vyvíjela: Pojem 
výchova k ochraně přírody se u nás začal 
objevovat začátkem 60. let minulého stole-
tí. Na tento trend navazuje v 70. a 80. letech 
šířeji pojaté hnutí směřující k  ochraně krajiny 
a péči o životní prostředí. Třetí etapou vývojové 
řady je současné usilování o trvale udržitelný 
rozvoj. Z každé etapy je zřejmý značný obsa-
hový a tím i kvantitativní posun.
● V souvislosti se začátky ekologické výcho-
vy nelze nevzpomenout hnutí Brontosaurus 
s vynikajícím Jiránkovým logem Brontosaurus 
to nepřežil. A člověka, který je s tímto hnutím 
navždy spojen, dnes už, bohužel, nežijícího 
redaktora časopisu Mladý svět,  Josefa Velka.

Je krátce po událostech roku 1968 a 1969, 
Československá socialistická republika prochá-
zí obdobím politické normalizace. Naprostá 
většina ideálů konce šedesátých let patří nená-
vratně minulosti, hnutí Brontosaurus přesto 
žije dál a pro své cíle získává další a další mla-
dé lidi. Období normalizace zvolna ustupuje 
tzv. reálnému socialismu, jediná mládežnická 
organizace – Socialistický svaz mládeže – se 
ještě více ideologizuje a jeho působení a vliv 
na mladé lidi je stále formálnější. Brontosau-
ru se však daří, byť je součástí této organizace, 
dál žít vlastním životem, naplňovat a rozvíjet 
své ušlechtilé cíle. Z odstupem let a se znalostí 
tehdejšího prostředí nelze než před Josefem 
Velkem a dalšími jeho spolupracovníky z Hnutí 
Brontosarus smeknout a obdivovat, co doká-
zali uvnitř SSM vytvořit smysluplného, úžasné-
ho, fungujícího, strhujícího a přínosného. A to 
proto, že tomu, co dělali, věřili, dávali do toho 
vše – a srdce především. Kéž by byli vzorem 
i pro současnou generaci mladých ekologů. 
Určitě by rázem mezi nimi ubylo utopistických 
svatých nadšenců, frázistů, ale i ekologických 
žoldáků, kteří pochopili, že ekologie, když se 
v tom umí chodit, může být i spolehlivým výta-
hem k dobře placeným funkcím.
● Se společenskými a politickými změna-
mi po listopadu 1989 se otevřely zcela nové 
možnosti i pro ekologickou výchovu. Logicky 
by se tudíž dalo předpokládat, že vzhledem 
k jejímu významu, vzhledem k ekologickým 
zátěžím přírodního prostředí způsobených  
jak průmyslovou, tak zemědělskou výrobou, 
se stane ekologická výchova součástí výuky 
na školách, a to počínaje  již II. stupněm ZŠ. 
Že se tak nestalo, je o to podivnější a nepo-
chopitelnější, že řada v době před listopadem 
1989 neohrožených ekologů se stala vlivný-
mi politiky, posty ve vládě nevýjimaje. Přes 
podmínky, které revoluční doba přinášela, se 
vývoj zastavil v polovině cesty. Místo nového 

předmětu ve školách, místo pevné koncepce 
ekologické výchovy se začala vytvářet na bázi 
Českého svazu ochránců přírody a dalších 
dobrovolných, nestátních organizací centra 
ekologické výchovy (CEV), která začala školám 
nabízet ekologickou osvětu. A tento stav trvá 
již plných 20 let! 
● Vývoj se samozřejmě nezastavil, střediska 
se vyprofilovala, získala zkušenosti, vychovala 
si zkušené lektory, zpracovala řada výukových 
programů a metodických pomůcek. Dostává 
se jim základní finanční podpory od státu, 
jejich činnost zastřešuje Národní síť středisek 
ekologické výchovy. Řadě škol tento systém 
jistě i vyhovuje.

Položme si ale otázku: je jejich síť tak hus-
tá, aby dokázala pokrýt veškeré školy? Jsou ve 
všech školách tak ekologicky osvícení ředitelé, 
aby od učitelů vyžadovali spolupráci s těmito 
středisky? Mají opravdu všechny nabízené pro-
gramy odpovídající úroveň a zaměřují se na to 
hlavní? Není to diskriminace těch škol a těch 
dětí, pro něž jsou tato zařízení vzdálenostně 
nedosažitelná? Vždyť zatímco na Moravě je 
jejich počet vysoký, směrem na západ četnost 
výrazně klesá. Kolik je jich v Plzeňském kraji, 
o Karlovarském ani nemluvě!

Není problematika trvale udržitelného roz-
voje tak závažná a složitá, aby ji učili kvalifi-
kovaní učitelé a ne lektoři mnohdy s mizivou 
životní praxí? Literaturu přece také neučí lite-
rární aktivisté, informatiku počítačoví aktivis-
té, dějepis historičtí aktivisté atd. Není třeba 
pokračovat, protože všechna vyjmenovaná 
spojení jsou naprosto absurdní. Jak je tedy 
možné, že v případě environmentální výchovy 
je považujeme již celých 20 let za zcela nor-
mální?! A nezdá se, že by tento stav nejbližší 
roky výrazně změnily!  
● Ve školách jsme vybudovali systém třídění 
odpadů. Děti ho přijaly za svůj, dokonce o jeho 
nutnosti přesvědčují i doma. Podařilo se nám 
školy vybavit příslušnými sběrovými nádobami. 
Ale přijde ekonomická krize a od našich odbě-
ratelů slyšíme: O papír není zájem! O plasty 
není zájem! Jak to máme dětem vysvětlit? To 
s tím vším pracně vypiplaným máme přestat 
a za nějaký čas začínat opět znovu? 
●  Určitě nic proti tomu, co bylo právě řeče-
no. Ale jen v souvislosti s tím: Nezúžily školy 
až příliš environmentální výchovu na třídění 
odpadů? Určitě je správné, že k tomu děti 
vedou. Ale neměla by nad všemi dílčími aktivi-
tami být jedna ústřední v podobě výchovy dětí 
k lásce k přírodě, úcty k ní a k její uvědomělé 
ochraně?! Vždyť pokud mám něco rád, neu-
bližuji tomu, tudíž nebudu například po lese 
pohazovat odpadky a samozřejmě budu třídit 
odpad, neboť vím, že je to pro přírodu a život-
ní prostředí užitečné.

Zaznělo také na konferenci:

Co se dělo 
v předvánoční zoo?

Prosinec ve výukovém centru Lüftnerka 
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně 
se již třetím rokem nesl ve znamení tématic-
kého environmentálního měsíce, tentokráte 
s názvem Co se děje v předvánoční zoo? Nej-
atraktivnějším programem se pro školy staly 
podle očekávání  Dny adventu, při nichž děti 
tvořily různé tradiční adventní a vánoční deko-
race nebo dárečky.  

Menší zájem byl tentokráte o přírodovědně-
environmentální témata.

Prosincovou nabídku uzavřel dvoudenní 
program Nadělujeme zvířátkům do jesliček 
a zdobíme stromeček v zoo, kdy si mohly škol-
ní kolektivy vyzdobit přírodními ozdobami svůj 
stromeček v zahradě a přinést zvířátkům přilep-
šení na zimu.       (u-š)

Svůj vlastní vánoční stromek v plzeňské zoologické 
a botanické zahradě si před loňskými poslední-
mi svátky roku  vyzdobilo šest škol. Paní učitelka 
Mgr. Monika Slabyhoudková ze ZŠ Gagarinova ve 
Stříbře k fotografii ze zdobení stromku napsala: 
„Akce se žákům 2. A a 2. B naší školy moc líbila, 
mnoho dětí v tomto předvánoční čase ještě v zoo 
nebylo. Těšíme se na další návštěvu.

Foto M. Slabyhoudková
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Zajímavá výuka Osobnost

Jasné cíle nadšeného kantora

Brněnský ekopedagog Ing. Aleš Máchal ve své 
nadmíru užitečné publikaci  pro všechny, jimž 

není lhostejná ochrana přírody a ekologická proble-
matika, nazvané Průvodce praktickou ekologickou 
výchovou o Aleši Záveském napsal: „Byl to právě on, 
kdo nově zaváděnému pojmu ekopedagogika dal 
zřetelný obsah a didaktickou srozumitelnost.“ Nejen 
tím se zařadil mezi nestory ochranářského hnutí mezi 
mládeží u nás. Co však o něm ví současná genera-
ce mladých učitelů, na nichž tíha environmentální 
výchovy spočívá především?

Aleš Záveský se narodil v roce 1926 na Slovensku. Později se s rodiči přestěhoval 
na Berounsko. Po absolvování Pedagogické fakulty UK v Praze s aprobací biologie, 
chemie a zeměpis, působil jistý čas jako ředitel školy v přírodě pro děti z hlavního 
města Prahy. V roce 1958 se s rodinou přestěhoval na Šumavu do Prachatic, kde 
přijal místo na zdejší ZŠ. 

Brzy na sebe upozornil vynikajícími výsledky. Jeho žáci totiž suverénně obsazovali 
v přírodovědných soutěžích první místa v okresních i krajských kolech. Byl znám tím, 
že se svými žáky – členy kroužků mladých ochránců přírody – pravidelně o víkendech 
vycházel nebo vyjížděl do přírody. Jeho kabinet a pracovna se brzy zaplnily sbírkami 
přírodnin. Nechyběli tu živí živočichové, rostliny a moderní učební pomůcky, které si 
často sám zhotovoval. Část svého působení na žáky přesunul přímo do přírody – nej-
dokonalejší učebny. Zřejmě proto mu byla svěřena brzy i funkce okresního metodika 
vyučování biologie, jíž úspěšně zastával celých třicet let. 

Ačkoliv byl v klasifikaci žáků o poznání přísnější než jeho kolegové, nic to neu-
bralo na jeho popularitě mezi dětmi. Chodit do některého z „jeho“ kroužků byla 
pro zájemce velká výhra, neboť s panem učitelem Záveským se dalo hodně poznat, 
naučit a prožít. Byl z rodu těch kantorů, kteří do školy přicházeli jako první a poslední 
z ní odcházeli. 

Aleš Záveský byl iniciátorem a vždy také hlavním realizátorem řady praktických 
skutků pro jeho milovanou Šumavu a prachatické Pošumaví. Populární Medvědí 
stezka, otevřená v roce 1967, se stala po Medníku v pořadí druhou československou 
naučnou stezkou. Ve stejném roce je s jeho jménem spojeno i zřízení první česko-
slovenské školní přírodní rezervace Pod Vyhlídkou u Zdenic. Stalo se tak v metodické 
spolupráci s celostátně známým ochranářem té doby Dr. J. Čeřovským. Lesní světlina 
na zrašeliněném prameništi jen několik kilometrů od okresního města nabízí neo-
byčejnou koncentraci 375 druhů rostlin, z nichž mnohé patří k chráněným! O pět 
let později založil a po celou dobu svého působení na škole vedl Stanici mladých 
ochránců přírody, jež se v nových společenských a politických poměrech změnila ve 
známé Centrum ekologické výchovy Dřípatka. 

V roce 1987 u příležitosti 20. výročí založení školní přírodní rezervace inicioval 
A. Záveský opět s Dr. Čeřovským svolání mezinárodního semináře do Volar na téma 
Využívání ekopedagogických ploch. Zúčastnili se ho delegáti z deseti států, UNESCA 
a dalších dvou mezinárodních organizací. 

Se jménem A. Záveského je na Prachaticku spojeno zakládání genofondových 
ploch ohrožených rostlin, tvorba několika naučných stezek, záchrana perlorodek na 
Blanici, organizace letních škol ochrany přírody a expedic do chráněných krajinných 
oblastí a národních parků, soupis stromů chráněných státem, vítání jara, Dny ochra-
ny přírody atd., atd. Byl autorem nespočtu metodických listů, své celoživotní zku-
šenosti shrnul do publikace sepsané společně s Dr. J. Čeřovským a vydané v roce 
1989 pod názvem Stezky k přírodě. Známá byla  jeho vystoupení v rozhlase i televizi 
a spolupráce s Krátkým filmem. Dlouhý by to byl výčet, popsat všechny jeho aktivity 
a iniciativy a z nich vzniklé výstupy. Množství aktivit Aleše Záveského a jeho záběr byly 
neuvěřitelné. Za pedagogické zásluhy a přínosy získal ocenění Zasloužilý učitel.  

Začátkem 70. let se blíže seznamuje s novým okresním inspektorem ochrany pří-
rody Bohuslavem Naušem. Brzy se stává jeho velkým přítelem a nejbližším spolupra-
covníkem, pojí je nerozlučné přátelství. Oba vnášejí do moderní ochranářské praxe 
nový prvek, který pojmenovali službou přírodě. Jednalo se o značení rezervací, budo-
vání naučných stezek a jejich údržbu, zimní přikrmování ptactva, vracení vyplavených 
perlorodek do koryta řeky, přesazování ohrožených rostlin do bezpečných lokalit… 
K této službě přírodě vedl soustavně také „své“ mladé ochranáře – „Záveského děti“, 
jak se jim někdy říkávalo.

„Jsou cesty a bezcestí v lidském životě. Cest bývá mnoho, bezcestí ještě víc. Cesty 
bývají neprošlapané, schůdné i průjezdné. Ne všechny vedou k cíli. Tam, kde jsou 
cesty, tam stavějí lidé milníky, směrníky a ukazatele. Tak vytyčují cíl cesty. Držet se 
směrníku vybrané cesty, znamená mít jasný cíl.“ Toto moudro napsal Aleš Záveský 
v listopadu 1995. Bylo to jedno z posledních jeho sdělení veřejnosti. Na Štědrý den 
téhož roku odpoledne v kruhu své rodiny usedl do křesla, usnul a již se neprobudil. 
Jeho ochranářské srdce jednou provždy dotlouklo!    (kola, foto repro)

Dny školní zahrady 
jsou již tradicí  

Střední odborná škola ve Stříbře představuje 
jednu z  každoročních úspěšných aktivit

První ročník akce Dny školní zahrady se uskutečnil v květnu 2006. Jeho 
cílem bylo propagovat výsledky praktické výuky studentů na školní zahra-
dě. Pro návštěvníky byly připraveny k prodeji sazenice květin i zeleni-
ny, které studenti s učiteli praxe a zahradnicí vypěstovali ve sklenících 
školy. Aby se podařilo přilákat co nejvíce zájemců, připravili pedagogové 
se studenty všech oborů doprovodný program. Veřejnost se tak mohla 
seznámit s chovem domácích zvířat, svézt se na ponících či v kočáře 
z Ponyfarm Kladruby, s nímž školu pojí spolupráce. Studenti zajistili 
občerstvení ze školního bufetu, který provozují již několik let v rámci pra-
xe z účetnictví.
Dopolední program byl vyhrazen pro děti z MŠ a ZŠ; jejich nadšení bylo 
tak velké, že se odpoledne do prostor školní zahrady vrátily i se svými 
rodiči a prarodiči.
Pro velký úspěch se Dny školní zahrady začaly každoročně opakovat. Od 
jejich 2. ročníku  studenti spolu s pedagogy zařazují do programu různé 
soutěže pro děti. Jejich cílem je propagovat vztah k fauně a flóře, připo-
mínat vhodným a odpovídajícím způsobem péči o životní prostředí.
Studenti se na akci pečlivě připravují, pod vedením pedagogů dokáží 
samostatně vystupovat, předvádět dětem a veřejnosti práci se zvířaty, 
s níž se sami seznamují v hodinách odborných předmětů a při praxi. Stu-
denti agropodnikání pečují o výpěstky a zvířata. Studenti veřejné správy 
se starají o administrativní záležitosti a propagaci. Studenti přírodověd-
ného lycea prověřují na připravených stanovištích  ekologické znalosti 
malých návštěvníků.
Každý rok má školní akce svého maskota. Dětem z MŠ a ZŠ se už před-
stavili králík Matěj, koník Shetan, křeček Ferda, kozel Škubánek. Letos to 
bude… To je zatím překvapení!
V loňském školním roce studenti tříd 1. A, C vyzvali své spolužáky k účasti 
v soutěži El kondor pade pořádané Zoologickou a botanickou zahradou 
města Plzně. Výsledky sběru padesátníků nebyly sice omračující, povedlo 
se nasbírat necelou třílitrovou sklenici, ale i pocit malé pomoci je potě-
šující.
Letošní Dny zahrady se budou konat 13. až 15. května. Pro velký zájem 
v předcházejících letech budou mít poněkud odlišnou organizaci. Ve 
čtvrtek 13. 5. bude zahrada otevřena od devíti hodin a bude připraven 
program především pro mateřské školy a pro první stupeň ZŠ. Zájemci 
o nákup sazenic se pak mohou přijít podívat v pátek 14. 5. od 9. do 17. 
hod. nebo v sobotu od 9 do 13 hod.

Autoři textu: Mgr. Věra Janečková, Ing. Olga Lukšová, studenti 2. A, C

Studenti na jednom ze stanovišť ekologické soutěže
Foto: Ing. Václav Halada
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Kmotři

List z herbáře
HRACHOR (lecha) JARNÍ (Lathyrus vernus) 

Jde o vytrvalou bylinu, která pro své nápadné květy v raném jarním aspektu listnatých a suťových lesů je poměrně známá. Do 
naší galerie jsme ji vybrali právě pro květy. Podle jejich stáří se mění jejich barva. Tuto proměnu způsobuje vlastnost barviva sku-
piny anthokyanů uloženého v buněčné šťávě rostlin. U mladých květů je kyselá, květy jsou proto  purpurové, jak se pH buněčné 
šťávy mění na zásadité, původní růžová ustupuje přes fialovou až k modrofialové. Obdobný jev lze pozorovat i u další jarní květiny 
obdobných stanovišť – plicníku lékařského – či u hadince obecného kvetoucího v létě.

Anthokyany mohou být v některých případech i indikátory pH půdy, na níž rostlina roste. Jaterník podléška vyskytující se na 
kyselejším podkladě – žule, pískovci – bude mít růžové květy, na bazických horninách – např. na vápenci – pokvete modře. 

Vraťme se ale ještě jednou k hrachorům. Hrachor černý je schopný ještě větší barevné proměny: Po usušení – napří-
klad vylisování do herbáře – celá rostlina naprosto zčerná.                          (kola, kresba repro)

Prvním pštrosům dvouprstým odchovaným 
v plzeňské zoo bylo počátkem roku  pět měsí-

ců, nastal čas, aby obdrželi jména. Křtu se ujali člen 
poslanecké sněmovny Ing. Vladislav Vilímec a sta-
rosta městského obvodu Plzeň 1 Jiří Uhlík. Vybrali 
jména: Sachr, inspirováni známým dortem, a Sylva, 
podle části prvního plzeňského obvodu Sylván. Až 
se časem ukáže, jakého jsou pštrosi pohlaví, budou 
jejich jména upravena do správného rodu.

Mláďata přivedl na svět chovný pár narozený 
v přirozených podmínkách. Byl sestaven s pomocí 
ostravské zoo. Samička snesla partnerovi na začátku 
loňského léta do kladiště z písku devět vajíček. Pět 
jich bylo oplozených. Mláďata se vylíhla 11. srpna, 
přežila ale jen dvě. I tak se jednalo o velký chova-
telský úspěch, neboť naposledy na svět pštrosata 
v plzeňské zoo přišla před 20 lety, ale odchovat se 
je tehdy nepodařilo. 

Mláďata v době křtu měřila už kolem 160 cm 
a hmotnost se přiblížila 60 kg.

A takto popisuje jejich „vypiplání“ až k tomu-
to slavnostnímu dni ošetřovatel Tomáš Weber:

„Předpokládali jsme, že když vzorný otec kuřata 
vyseděl, tak se o ně i náležitě postará. Jenže opak 
byl pravdou. Příliš velký zájem o ně nejevil, mláďata 
se bezprizorně batolila sama po výběhu a jen výji-
mečně je přichýlil k sobě. Sám byl z nově vzniklé 

situace nesvůj. Některá kuřata bral do zobáku, ští-
pal je a odhazoval. Občas je při své neopatrnosti 
i přišlápl. Do druhého dne jedno pštrosátko zmizelo 
beze stopy, zřejmě je odnesla zatoulaná liška, dru-
hé bylo nalezeno poblíž hnízda bez známek života. 
Abychom alespoň zbývající zachránili, samci jsme je 
odebrali. Jednomu jsme dávali velmi malou nadě-
ji, protože mělo vážně poraněnou hlavu – zřejmě 
v důsledku přišlápnutí dospělým ptákem. I v tako-
vém stavu přežilo ještě dva dny. Zbylých dvou kuřat 
se ujal kolega Antonín Březina a odnesl si je na 
několik dnů  do domácí péče.“

Ten na jejich opatrování vzpomíná těmito slovy: 
„Nejnáročnější a rozhodující byl první den. Musel 
jsem je naučit brát potravu. Jako starý praktik z hos-
podářství jsem jim nasypal na misku krmnou směs 
pro mladá kuřata. Klepal jsem na zem a k tomu 
ještě pískal. Je to osvědčený fígl a povedl se i tento-
krát. Druhý den už mláďata zobala sama a po třech 
dnech jsem je vrátil zpátky do zahrady.“

„Tady byli malí pštrosi od samého začátku 
nesmírně vitální a žraví,“ pokračuje T. Weber. 
„Měli jsme strach, aby se neopakovala situace 
z předchozích pokusů o odchov, kdy mláďata pří-
liš přibírala a jejich nožky je neunesly. Měli však 
v pavilonu k dispozici velký box, tedy možnost 
pohybu. Denně jsme je, pokud to počasí dovo-

lovalo, přenášeli i do venkovního výběhu na slu-
níčko. To bylo nasekaných kopřiv a pampelišek – 
a všechno dokázali spořádat. Hned od začátku jsme 
jim přidávali do vody Kombinal A + D3, brzy začali 
přijímat i malé granulky krmné směsi pro bažanty 
a nosnice. Oblíbili si moučné červíky, později vajíč-
ka natvrdo i se skořápkou. Trochu déle si naopak 
přivykali na strouhanou mrkev a jablka. Dnes jim 
chutná veškerá zelenina, kterou jim v naší kuchy-
ni  připraví. Mezi jejich nejoblíbenější, když skončilo 
zelené krmení, patří čínské zelí. Přijímají ho nejen 
krájené, ale pravou labužnickou rozkoší je pro ně, 
když je mohou uždibovat rovnou z hlávky. Nepo-
hrdnou však ani sennými drolky. Po takové stravě 
rostou jako z vody, stačí je pár dní nevidět a člověk 
je málem nepozná jaký udělali pokrok!

S rodiči na sebe v pavilonu sice vidí, k osobnímu 
kontaktu mezi nimi ale nedošlo. Ani jedna strana se 
totiž netváří, že jsou rodina.“

Otec potomky ignoroval

Pod tímto číslem byl zapsán do seznamu 
adopcí v prosinci roku 2004 kmotrovský dar 

od dětí ze ZŠ a MŠ Město Touškov na severním 
Plzeňsku, ale také jejich učitelů, rodin, přátel 
a vůbec obyvatel. Částka 26 000 Kč vydala hned 
na podporu několika zvířat – ocelota velkého, 

užovky červené, ary ararauny, zebry Chapmanno-
vy, klokana parma a krajty královské. Již tehdy šlo 
o nejvyšší adopční příspěvek směřující z nějaké 
školy. Zcela jedinečnou a zasluhující velký obdiv 
a chválu je ovšem každoročně se zvyšující hodnota 
této adopce, která v roce 2005 reagovala i na tra-
gickou smrt antilop jeleních při požáru jejich staré 
ubikace. Také koncem roku 2009 přišel z Města 
Touškova na účet plzeňské zoologické a botanické 
zahrady sponzorský dar – 40 000 Kč. Částka od 
jedné školy – opravdu více než obdivuhodná!

ČÍSLO 581 ANEB JSTE ÚŽASNÍ!

Mějte i Vy 
v zoo své zvířátko!

Stačí si vybrat a zavolat

378 038 303 (325).
Těsně před Vánocemi přinesly děti z Města Touš-
kova ještě něco na zub zvířátkům. Krabice je plná 
piškotů pro šimpanze.       Foto Marie Kilbergerová

Vánoční 
kmotrovství

Obdobně jako v předešlých letech znamenal 
i loňský předvánoční čas období zvýšeného zájmu 
o adopci zvířat v plzeňské zoo. Ať již bylo záměrem 
netradičně obdarovat své blízké, nebo jen pomoci 
zvířátkům – udělat prostě dobrou věc, bylo v pro-
sinci uzavřeno 18 nových adopcí. Např. svého prv-
ního kmotra získal papoušek mniší a také samička 
maki myšího, pro kterou vybrala Magdaléna Polá-
ková z Klatov jméno Bindi. Finanční výše nových 
adopcí činila 21 250 Kč. 

Opětovně v tomto období přispělo na chov zví-
řat 35 škol, rodin a společností. Některé z nich pro-
dloužily adopci již po desáté. Opakované adopce 
přinesly  zahradě 179 520 Kč.

 Kmotři, nejen za Vánoce, ale za vaši trvalou pří-
zeň, děkujeme! 

Rubriku připravili Mgr. Martin Vobruba 
a Ing. František Hykeš
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Expedice za poznáním

Auckland je supermoderní a největší město Nového Zélandu (hlavním 
městem je ale Wellington na samém jihu Severního ostrova). Přesto 

v něm zůstalo poměrně dost místa pro zeleň. Mimo střed s mrakodrapy 
totiž převládají vilky se zahradami. To je také vysvětlení, proč při počtu 
jednoho milionu obyvatel zabírá dvojnásobnou plochu než Londýn.

Jako pěstitel jiřinek jsem se zajímal především o ně. Čtenáře této 
cestopisné črty samozřejmě ušetřím odborností a přemíry podrobností. 
Následující informaci ale považuji za docela zajímavou: Rostliny pěsto-

vané na Severním ostrově dorůstají o hodně větších rozměrů než u nás, 
takže potkat zde jiřinky vysoké přes jeden a půl metru bylo běžné. Musím 
zklamaně přiznat, že několik odrůd s tímto původem mně na mé plantáži 
nejen nevyrostlo do zmíněné výšky, ale ani nestačilo do podzimu rozkvést. 
A ještě jeden povzdech: Většina pěstitelů těchto královen pozdního léta 
jsou starší a staří lidé. Mladí mají jiné záliby. Situace stejná jako u nás…

Flora v městských zahradách i v okolí Aucklandu byla pro našince 
neuvěřitelná; poprvé jsem viděl stromové kapradiny vysoké přes 10 m. 
V krajině mi ovšem chyběly lesy. Většinou se jednalo jen o lesíky a parky. 
Ale říkal jsem si, co bys chtěl v okolí velkoměsta. 

Zakládat v této zemi soukromé parky, které jsou později zpřístupněny 
za příslušné vstupné veřejnosti, není na Novém Zélandu nijak neobvyklé. 
Zahrada, kterou jsem navštívil, ve mně zanechala životní zážitek. Bohatá 
rodina během 20 let proměnila skoro 50 hektarů nezajímavých pastvin 
v park s potoky, jezírky, vodopády, nádhernými scenériiemi a spous-
tou exotických rostlin. Pochopil jsem zde, že tady je všechno větší než 
v Evropě a roste dvakrát tak rychle jak u nás!

Eukalyptový olej u nás používáme k inhalaci. Obrovské eukalypty jsou 
zde běžným stromem a jeho dřevem – přes jeho kvality – mnoho domác-
ností topí.     pokračování na str. 18

Minimum pro prátele a ochránce prírody

Netopýři na sněhu  
Ve třech prosincových dnech (18. až 20. 12. 

2009) zaznamenali plzeňští zvířecí záchraná-
ři 10 výjezdů k nálezu netopýrů. V důsledku 
intenzivních mrazů lidé pravděpodobně více 
zatopili, tím se prohřály stěny domů a netopý-
ři zimující ve spárách mezi panely či v odvět-
rání spíží, toalet a koupelen nebo mezi zdmi 
a starými dřevěnými okenními rámy se probrali 
a vydali na „výlet“. Venku je však nečekalo 
jaro, ale třeskutá zima a sníh. Některé lidé 
našli na parapetu, jiné v chodbách obytných 
domů či při úklidu sněhu před domem. Jedna-
lo se o desítku netopýrů hvízdavých, jednoho 

netopýra rezavého 
a jednoho pravdě-
podobně netopýra 
severního. Většinu 
z nich nechali jejich 
zachránci zazimo-
vat v záchranné 
stanici v  osvědče-
né dutině akátu, 
odkud si mohou 
následně přele-
tět, kam budou 
chtít. Čtyři netopý-
ři nepřežili a byli 
nálezci předáni již 
uhynulí.               (km)

Až 4,5 miliónu korun může Plzeňský kraj využít 
v letech 2010-11 na projekt, který podporuje sou-
stavy chráněných území evropského významu 
NATURA 2000. Pětasedmdesát procent z celko-
vé částky poskytne Evropská unie, zbývající část 
zaplatí Státní fond životního prostředí ČR. Projekt 
byl odstartován pod vedením oddělení ochrany 

přírody Plzeňského kraje v roce 2008 a je zamě-
řen na 25 z celkového počtu 50 lokalit NATURA 
2000 v tomto regionu. Prostředky jsou určeny  
především na důkladný přírodovědecký výzkum 
těchto míst, jejich zaměření a vyznačení v terénu.

Druhá polovina lokalit by se měla dočkat stejné 
pozornosti a péče v příštích letech.           (pk)

Úctyhodných 3 247 kg nejrůznější potravy pro 
volně žijící zvěř a obyvatele rokycanské záchran-
né stanice živočichů v podobě kaštanů, žaludů, 
jablek, chleba, pečiva, skořápek i obilí se sešlo 
na základě III. ročníku soutěže vyhlášené základ-
ní organizací Českého svazu ochránců přírody 
v Rokycanech. O uvedené množství se zaslouži-
li především žáci základních škol rokycanského 
okresu. Kvalitní a správná výživa, k níž přikr-
mování pomáhá, je důležitá nejen v zimě, ale 
i z jara. V této době se začíná v těle samic spárka-
té zvěře (srnčí, jelení, dančí, mufloní) vyvíjet nový 
život, u samců se tvoří paroží, zajíci vrhají mláďata 
a bažanti se připravují na snůšku. Z těchto důvo-
du se děje v jejich tělech řada změn, které jsou 
velice náročné na příjem energie. Proto ta velká 
důležitost správného a intenzivního přikrmování.  

Soutěž se konala od října do prosince, jejím 
vítězem se stala díky organizátorskému úsilí její 
ředitelky Jitky Frýhaufové mateřská škola v Dob-
řívi. Za odměnu  získaly děti zájezd do plzeňské 
zoo. Na 2. místě se umístila ZŠ Zbiroh. Pro její žáky 
se stala odměnou beseda s  režisérem Václavem 
Chaloupkem. Na krásném 3. místě skončili z roz-
hodnutí pořadatelů všichni ostatní účastníci sou-
těže.                                                                                          (pm) 

Vedoucí záchranné stanice hendikepovaných živočichů 
v Rokycanech Pavel Moulis při přikrmování vodního 
ptactva na Berounce.               Foto (po)

Přes tři tuny potravy

Evropské peníze podporují NATURU 2000

Kladrubský dub
Jako jediný strom z Plzeňského kraje byl 

vybrán mezi 12 republikových finalistů sou-
těže Strom roku 2009 památný dub rostoucí 
u kladrubského kláštera na Stříbrsku. Obvod jeho 
kmenu měří téměř 7,5 m, je součástí naučné 
stezky a patří mezi nejmohutnější stromy v kraji. 
„Traduje se, že pamatuje obléhání zdejšího kláš-
tera Janem Žižkou a jeho vojskem v roce 1421, 
ale pravda je zřejmě o něco skromnější. Jeho 
stáří se odhaduje na 500 let, i to je úctyhodné,“ 
informuje Jiří Čechura, který společně s Měst-
ským úřadem Kladruby dub do soutěže přihlásil. 

Mezi  12 finalisty obsadil III. místo s 637 hla-
sy z jejich celkového počtu 46 644, když dvě 
předchozí pozice přiřkli hlasující lípám; vítězná 
roste v Libereckém kraji, „stříbrná“ v kraji olo-
mouckém. Celostátní anketu o nejsympatičtější 
strom ČR vyhlašuje Nadace Partnerství ve spo-
lupráci s Ministerstvem životního prostředí od 
roku 2002. V roce 
2008 jí svou zášti-
tu poskytl i evrop-
ský komisař pro 
životní prostředí. 
Díky anketě byly 
po celé republice 
rovněž vysazeny 
stovky stromů.                                    
(pk-i, foto repro)foto Karel Makoň

Na Nový Zéland nejen za jiřinkami                      Ing. Jan Dvořák

Sopka Ruapehu



18

IRIS

Expedice za poznáním
pokračování ze str. 17.

Významnou složkou novozélandské fauny 
jsou ptáci – papoušky počínaje a albatrosy kon-
če. Žijí v přírodních rezervacích i ve volné pří-
rodě. Ale taková několikatisícová kolonie moř-
ských terejů, to je skutečný ptačí ráj. Na Nový 
Zéland přilétají z Austrálie, aby tady přivedli na 
svět mláďata. Jsou to krásní bílí ptáci velikosti 
husy se žlutou hlavou, výborní letci.

Původní obyvatelé Nového Zélandu jsou 
Maorové. Dodnes pohřbívají své mrtvé do vol-
né přírody na posvátných kopcích. Jejich hroby 
nejsou vůbec smutné. Jsou vyzdobené pěknými 
řezbami z tmavohnědého dřeva a květinami.

Hamilton, město s asi 105 000 obyvateli, leží 
přibližně 100 km na jih od Aucklandu. Každo-
ročně hostí největší výstavu jiřinek na Severním 
ostrově. I v něm je spousta parků. Jeden z nich, 
přímo u výstaviště, představoval i různé styly 
zahrad: japonskou počínaje a modernistickou 
americkou konče.

Největší novozélandské jezero se jmenu-
je Taupo. Geologicky je velmi mladé; asi před 
2 000 lety zde došlo k výbuchu velké sopky. 
Její kráter se postupně vyplnil vodou a jezero 
bylo na světě. Je to kouzelné místo; jeho pláže 
jsou ale pokryty černým vulkanickým pískem 
s množstvím kulatých kamenů z materiálu 
podobného pemze. Přesto je to středisko dovo-
lených a výborného rybolovu. Jeli jsme téměř 
40 km podél jeho břehů, všude samé kampy 
a krásné pláže. Stylově k černému orámování 
jezera v něm žijí černé labutě.

Nedaleko za jižním cípem jezera začíná jeden 
z mnoha velkých národních parků Zélandu – 
Tongariro National Park. Po pravé straně silnice 
jsou tři velké sopky: Ruapehu (2 797 m. n m.), 
Tongariro (1 968 m) a mezi ně vklíněný doko-

nalý kužel Ngauruhoe (2 287 m). Sopka Raupe-
hu byla naposledy činná v roce 1996. Na všech 
třech horách je v zimě lyžařský ráj.

Silnice v délce více jak 50 km je vskutku 
pouštní. Okolo roste jen nízká vegetace a celá 
krajina působí mírně tísnivým dojmem. Byl jsem 
docela rád, když jsme se dostali do nížiny kolem 
města Taihape. To je typicky zemědělská oblast 
s velkými pastvinami plnými krav, ovcí a také 
laní chovaných na maso.

Díky návštěvě Manu Bird Sanctuary, kde jsou 
voliéry s typickými ptáky N. Zélandu, jsem viděl 
i pro zemi symbolického ptáka – kiwi. Nelétá 
a žije v noci. Dokáže prospat denně i téměř 20 
hodin. Přestože se dožívá  20 – 25 let, na ost-
rovech se vyskytuje už jen v omezeném počtu 
jedinců a jeho stavy se soustavně snižují. Patří 
mezi běžce (stejně jako pštrosi, emu, nebo nan-
du). Musím se přiznat, že mě moc neuchvátil. 
Papoušci jednoznačně vedli. 

Nedaleko navštíveného ptačího území je 
v Tasmanově moři velký ostrov Kapiti o délce 
asi 10 km, který je velmi striktní ptačí rezerva-
cí. Denně na něj může vstoupit nejvýše stovka 
návštěvníků.

Flóru Nového Zélandu tvoří hodně bylin 
a stromů, které nikde jinde nerostou. Patří k nim 
i pověstný strom pohutukawa, latinsky Metro-
sideros excelsa, který kvete červeně a v době 
posledních svátků roku  je zdejším vánočním 
stromkem.

Cestujete-li do takové dálky a letenky stojí 
40 000 Kč, nemůžete si dovolit onemocnět. 
Dbal jsem proto na přísun vitamínů. V přítelově 
zahradě jich bylo na výběr: rané švestky, grapy, 
kříženci pomerančů i mandarinek. Nikdo jiný to 
nejedl. V sousedství byl velký strom nektarinek. 
Zpočátku jsem si sbíral ty, jež spadly na poze-
mek mého hostitele. Soused mě ale vybídl, ať si 
trhám, kolik chci. Oni je nejedí. Byly velmi dobré 
a musím se přiznat, že ty u nás kupované mi už 
asi chutnat nikdy nebudou.

Vedle pěstování jiřinek se věnuji také chovu 
ovcí. Možnost podívat se na dobytčí trh v městeč-

ku Levin jsem proto jen uvítal. A zvláště v zemi, 
kde připadá na každého obyvatele  v průměru 
10 těchto zvířat. Ale celkově je tu jejich chov na 
ústupu. Na vině je členství Velké Británie v EU 
a  s tím spojené problémy se clem. Farmáři se 
stále více zaměřují na produkci mléka a chov 
laní na maso. Například mlékařský komplex 
v městečku Hawera ho zpracovává až 13 milio-
nů litrů denně! Tradice spojené s chovem ovcí se 
však udržují. V městečku Te Kuiti se každoročně 
koná mistrovství v jejich střihání. Jeho symbo-
lem je pět metrů vysoká žulová socha právě stři-
hače vlny. Oni ti chlapíci musí být skutečně ze 
žuly, aby tu těžkou práci vydrželi.

Ještě s jedním zážitkem z těchto míst se 
musím svěřit. Z návštěvy jeskyně Witomo. Plu-
jete v ní na velkém člunu, najednou zhasnou 
všechna světla a její strop se rozzáří tisíci, možná 
statisíci, světlušek.     

Nový Zéland, jak známo, je tvořen Severním 
a Jižním ostrovem. Na Jihu jsou velké obil-

nářské a semenářské farmy, největší město 
ostrova Christchurch si udržuje stále původní 
anglikánský náboženský styl. Život tu není tak 
jednoduchý, v zimě tady mrzne a lidé se musí 
trochu více starat, aby žili stejně jako na Severu. 
Díky další výstavě jiřinek a nezměrné pohostin-
nosti mého přítele Kevina jsem měl možnost 
nahlédnout i na tuto druhou část Nového Zélan-
du. 

Cesta z Wellingtonu přes úžinu mezi ostro-
vy do jihoostrovního přístavu Picktonu trva-
la tři hodiny. Velmi působivé jsou pohledy na 
ledovce vrcholů Jižních Alp a cesta mezi ostrovy 
k přístavu. Okolo lodi skáčí delfíni… Zajímavá je 
i cesta podél pobřeží do největšího města Již-
ního ostrova Christchurch (300 000 obyvatel). 
Střídají se různé scenérie. Od města Blenheim 
jsou kopce pokryté řídkou suchou trávou, níži-
ny patří vinicím a sadům. Na mořském pobřeží 
jsou odsolovací nádrže pro těžbu soli. Nad měs-
tečkem Kaikoura se zdvihají hory vysoké přes 
2 000 m. Všude je množství termálních prame-
nů s bazény. Vlastní městečko je zoologickým 
rájem – můžete zde sledovat kolonie tuleńů 
a obří velryby.

Jižní ostrov je bohatý na jezera. Nad Lake (ost-
rov) Tekapo s vodou zvláštní zelené barvy, způ-
sobené jejím chemismem, a obklopeným kou-
zelnými borovými lesy se vypíná i nejvyšší hora 
Nového Zélandu – 3 764 m vysoký Mount Cook. 
Krajina pod pohořím je zemědělská, jednotlivé 
farmy oddělují živé ploty vysoké kolem deseti 
metrů. Úroda se zvyšuje velkými dávkami umě-
lých hnojiv  a dalších chemikálií. V té souvislosti 
je i moje odpověď na otázku, co Novozelanďa-
nům nemusíme zrovna závidět: Přes všechno 
krásné, co jsem na obou ostrovech viděl, je to 
drancování přírody s cílem zisku.

Slípka takahe (Porphyrio mantelli) je jedním 
z nejvzácnější ptáků na světě. Jejich počet je 
odhadován na 200. Původně se myslelo, že 
vyhynuly, až v r. 1948 byly objeveny v odlehlém 
údolí ve Fiordlandu. V ptačí rezervaci Mount 
Bruce se podařilo odchovat v zajetí mladé.

Maorský sněmovní dům v městečku Te Kuiti. 
Podobně zdobené jsou i hroby Maorů.

Papoušek Nestor notabilis 

Geotermální činnost – Moon crater

Všechny fotografie J. Dvořák
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Jak získat časopis Jak získat časopis IRISIRIS
Časopis si je možno předplatit formou úhrady poštovného. Poplatek za poslání 
čtyř čísel činí 60 Kč. Částku lze uhradit poštovní poukázkou, kde nezapomeňte 
uvést účel platby – PŘEDPLATNÉ IRIS, nebo bankovním převodem. V tomto 
případě je třeba sdělit jméno a adresu objednavatele. Na poštovní poukázce musí 
být vždy uvedena adresa: ZOO a BZ Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň.
Časopis lze získat též v jeho distribučních místech.
V Plzni na adrese vydavatele, v Akva-tera na Palackého tř. 5 a dále na radnici, 
v městském informačním centru na nám. Republiky, na krajském úřadu Plzeň-
ského kraje, v Národním institutu pro další vzdělávání v Čermákově ul. 18 a ve 
Studijní a vědecké knihovně PK.
V Karlových Varech v Národním institutu pro další vzělávání v Západní 15, 
v Pedagogickém a vzdělávacím centru Karlovarského kraje ve Varšavské 13 a ve 
Stanici mladých přírodovědců ve Staré Roli. V Chebu v Domě dětí a mládeže 
Sova. Časopis lze získat i ve všech střediskových knihovnách v Plzeňském a Kar-
lovarském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS
distribuován prostřednictvím obcí s rozšíření působností.              (red)

ZOO TRHY PLZEŇ
v Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají

10. 4., 22. 5., 19. 6., 18. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12. 2010.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

chovatelských potřeb a literatury. Jejich přejímka od 8 do 9 hod. 
Cena stolu 100 Kč. Rezervace: 777 578 676.

Cesta kolem světa – Evropa
V našem putování po Zeměkouli jsme se dostali na náš mateřský svě-

tadíl. Dnešní již páté zastavení patří EVROPĚ. Správně vyluštěná křížov-
ka vám odkryje problém, který je sice celosvětový, ale Evropy se dotýká 
v mnoha směrech a stále ji více ovlivňuje. Abyste to neměli, milí čtená-
ři, tak lehké, musíte určit ještě jeden živočišný nebo rostlinný druh, kte-
rý není v Evropě původní (byť tu už třeba dávno zdomácněl). Pusťte se 
s chutí do úkolu, originální puzzle, vyrobené speciálně pro tuto soutěž, 
a dárková kniha o plzeňské zoologické a botanické zahradě určitě za tro-
chu přemýšlení stojí.  

Do čtverečků jednotlivých řádků vepište:
1. jméno státu, podle jehož hlavního města se jmenuje 
 smlouva, jíž se řídí chod Evropské unie  
2.    název pohoří, jež odděluje Evropu od Asie   
3.    jméno největšího evropského jezera    
4.    známý Bělověžský prales, v němý žije početná populace   
 zubra, zasahuje z Polska do jedné z bývalých  sovětských   
 republik; je to   
5.    jak se jmenuje pohoří, o němž se hovořívá jako o zeleném 
 srdci nebo plících Evropy?   
6.    jedna z velkých šelem, jenž opět žije i na území ČR          
7.    letošek vyhlásilo OSN rokem            
8.   zkratka organizace vyhlašující každoroční ochranářské
  kampaně pro zoologické zahrady ale i další  instituce            
9.   odborný název pro nepůvodní rostlinné a živočišné druhy, 
 které se v novém prostředí rychle množí a ohrožují původní 
 flóru a faunu    
10.   evropská země často postihovaná přírodními požáry          
11.  kdo třídí domovní odpad, chová se    

Živočišný nebo rostlinný druh v Evropě nepůvodní:
bobr evropský, myš domácí, zmije obecná, mochna jarní, lípa srdčitá, 
brambor, vřes obecný.
   
Tajenku, která se vám objeví v barevných políčkách, pošlete společně 
s názvem živočišného nebo rostlinného druhu, jenž má původ jinde než 
v Evropě, na adresu ZOO a BZ města Plzně, Pod Vinicemi 9  301 16 Plzeň 
– nebo elektronicky na: hykes@plzen.eu 

Výherci III. kola:
Správná odpověď: přelidnění, kakaovník.
Ivan Janoušek, Plzeň; Lenka Malá, Horažďovice; Ivana Plechatá, Praha 3.

Všem blahopřejeme!
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Soutěž Aktuálně
Seznamte se, prosím

Vedle Zoologické a botanické zahrady města Plzně se bude od tohoto 
čísla objevovat v tiráži jako spoluvydavatel časopisu IRIS Sdružení přá-
tel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS. Shoda jmen není 
náhodná. Obě připomínají a vycházejí z historického názvu první – tehdy 
spolkové zoo v Doudlevcích – IRIS. 

Sdružení IRIS bylo založeno v roce 2004. Za dobu své existence se podíle-
lo na přípravě a konání již stovek doprovodných víkendových akcí a dalších 
projektů ve prospěch veřejnosti, mládeže především. Od roku 2007 provo-
zuje environmentální výukové centrum Lüfternka. Podíl na spoluvydávání 
čtvrtletníku IRIS dokazuje  rostoucí váhu občanského sdružení. Na obsahu 
a podobě časopisu tato nová skutečnost naprosto nic nemění, takže věří-
me, že se vám bude líbit stejně jako v předchozích letech.          (red)
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Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

MĚSTA PLZNĚ
otevřena denně duben až říjen od 8 do 19 hod.  

(pokladny do 18 hod.)
Vstupné: dospělí 120 Kč, zlevněné 90 Kč

Psi do ZOO a BZ přístup nemají!
AKVA - TERA Palackého tř. č. 5

Denně od 10 do 19 hod., vstupné: dospělí 40 Kč,
zlevněné 20 Kč.

Sukulentní skleník je otevřen mimo sezonu 
pouze ve volných dnech.

Pro opakované návštěvy ZOO a BZ
i AKVA - TERA využijte výhodných permanentek!

Zoologická a botanická zahrada města Plzeň
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň

tel.: 378 038 325, fax: 378 038 302
http://www.zooplzen.cz  e-mail: zoo@plzen.eu

Aktuální kulturní akce také na: www.iris.snadno.eu

Po dobu výstavby nových afrických a asijských expozic
se návštěvníkům omlouváme za dočasně zhoršené podmínky.

O výstavbě expozic informuje rozsáhlý komentovaný fotoseriál na 
www.zooplzen.cz




