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Oslava mistrovských 
pohárů

Pro plzeňskou zoologickou a botanickou zahradu 
je ctí spolupracovat s oběma úspěšnými sportov-
ními kluby západočeské metropole – FC Viktoria 
Plzeň a HC Škoda Plzeň. Za poslední měsíce lze 
zmínit například vysloužilé míče poskytnuté fot-
balisty tygrům, lvům, šimpanzům a dalším hra-
vým zvířatům nebo jarní křtiny  velblouda Viktora 
členy základního kádru Viktorie. Milým setkáním 
byl také křest medvíďat scénáristy Václava Cha-
loupka Martinem Strakou. Zoologická a bota-
nická zahrada participovala i na společné oslavě 
mistrovských pohárů získaných oběma kluby le-
tos na jaře. Pod názvem Setkání mistrů se usku-
tečnila v závěru června v parku za Plazou. Neboť 
neletní teplota nepřála exhibici oblíbených plazů, 
zastupoval zvířecí svět malý beránek ovce domá-
cí plemene skudde. Premiéru zde měl stánek se 
suvenýry ze zoo umístěný vedle fanshopů obou 
sportovních klubů. Výtěžek z akce byl určen na 
podporu plzeňské zoo.                                             (mv)

Kaleidoskop
Gratulace do Chesteru

První samec nosorožce  indického v plzeňské 
zoo Beni, který v ní pobýval v letech 2010 a 2011, 
se stal 7. července v britském Chesteru otcem 
samičky Komaly. Před dvěma lety zde vystřídal 
samečka Baabua, jenž od té doby žije v Plzni  
a otcem by se měl stát počátkem příštího roku. 
Pro oba rodiče je malá samička prvním potom-
kem. V Chesteru slaví za posledních 12 měsíců 
narození i třech nosorožců dvourohých, neboli 
černých.

Po samičce Ranze z francouzské zoo Lisieux, 
narozené v lednu, je Komala teprve druhým le-
tošním  potomkem nosorožce indického v Evro-
pě. Jejich počet ve 24 zoo tak stoupl aktuálně na 
64.

Informace jsou částečně převzaté z webové 
stránky www.rhinos-in-europe.net, kde zájemci 
naleznou podrobnosti o nosorožcích indických  
v Evropě a nově také o nosorožcích dvourohých  
a tuponosých.                                                                                (mv)

Foto zoo Chester

Zoologická a botanická 
zahrada medvědím 

pohledem
S prvními zářijovými dny nezačal jen nový školní 
rok; Česká televize započala vysílat další večerní-
ček, jehož hlavními hrdiny jsou opět dvě medví-
ďata. Zatímco ta před přibližně deseti lety se jme-
novala Honzík a Eliška, ta současná dastala jména 
Agáta a Martin. Společně se svými 
adoptivním otcem a tvůrcem večer-
níčku Václavem Chaloupkem putují 
po zajímavých místech naší vlasti. 
Představují je takovým způsobem, 
aby na závěr každého pokračování  
zaznělo dětské přání: „Tati, mami, 
tam musíme jet!!!“

Souběžným cílem jednotlivých 
dílů cyklu je sledování často roztomi-
lých projevů malých medvědů a do- 
zvídání se zajímavostí o jejich ži-
votě. Přitom v komentářích jsou to 
právě oni, kteří zastupují dětský 
pohled a vlastně vše komentují  

z pohledu dítěte. Podstatnou ingrediencí cyklu je 
humorný nadhled a informace podávané formou 
přístupnou menším dětem.

Je přirozené, že Plzeňan a dlouholetý propa-
gační pracovník zdejší zoo, zavítal se svými čtyřno-
hými přáteli v jednom ze 16 dílů večerníčkového 
seriálu rovněž do Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně.                                                     (zh)

Foto z jarního natáčení u sochy mravence  
v asijské zahradě Taťána Typltová

Pohodička u Střely
Loňské premiérové setkání u pramene Střely  
v Prachometech na rozhraní Karlovarského a Pl-
zeňského kraje mělo letos pokračování. Počátkem 
kalendářního léta se zde znovu sešlo několik desí-
tek turistů, přátel přírody a obdivovatelů zdejší kra-
jiny. Hlavní letošní  organizátor, INFOCENTRUM 
Toužim, vše výborně zařídil a připravil, včetně 

občerstvení a živé muziky. A poněvadž místní 
pojali setkání jako oslavu řeky Střely a své obce, 
nechyběly ani různé dobroty od zdejších kucha-
řek. Tak příjemnou atmosféru, jaká zde vznikla, 
si nedovolilo pokazit ani počasí.

Loňský iniciátor setkání – Sdružení IRIS při pl-
zeňské zoologické a botanické zahradě – bylo 
jediným „přespolním“ spoluorganizátorem a ná- 
ležitě si toho považovalo. Jeho hlavním úkolem 
bylo připravit soutěžní naučnou stezku. Formou kvi-
zu měla prověřit znalosti poutníků o přírodě  
a zdejší krajině plné minerálních pramenů. S po- 
řádáním naučných stezek má spolek dlouholeté 
zkušenosti. Nejprve to vypadalo, že příjemné po-
sezení v rodinné atmosféře u pramene málokdo 
vymění za další šlapání a soutěžení, ale nakonec byl 
zájem takový, že sotva stačily ceny. I letos setkání 
finančně podpořil Karlovarský kraj.                      fh)                

To byl prozatím ale letos rok! Celé jaro jsme če-
kali, kdy konečně přijde. Ve skutečnosti jsme se 
dočkali pouze toho kalendářního. To léto, to se vy-
dařilo. Vodomilové, lidé libující si v bronzové kůži, 
provozovatelé koupališť, výrobci a prodejci nápojů  
si ho  nemohli vynachválit. Zato zahrádkáři, ti už 
měli po týdnu tropických veder oči pro pláč. Jejich 
zahrádky neničily jen sluneční žár  a v našich pod-
mínkách nezvykle horké noci, ale hlavně absolutní 
absence vláhy. A tak po předchozím toužebném 
očekávání jara začalo očekávání nové: mírného 
zchlazení teplot a hlavně životodárného deště. 
A co na letošní léto meteorologové?
Podle hodnocení Petra Dvořáka z Českého hyd-
rometeorologického ústavu výjimečný byl přede-
vším červenec. Průměrná teplota  za den a noc 
činila 19,2 °C. To je o 2,4 °C více, než je průměrná 
teplota pro první prázdninový měsíc za posledních 
30 let. V osmdesátiletém hodnocení teplot však 

letošní červenec nebyl zdaleka nejteplejší. Obsadil 
až šesté místo.

Tropické teploty nastoupily přibližně v polovině 
měsíce. Poslední týden byl ve znamení teplotních 
rekordů.

Srážek spadlo za celý červenec jen 35,7 mm, 
což je necelých 35 procent dlouhodobého prů-
měru. Takové sucho už nebylo 60 let!

Vskutku letní byl i srpen. Do 29. 8. byla průměr-
ná teplota 17, 7 °C, což bylo o jeden stupeň více 
než obvykle za posledních 30 let. V uvedeném 
období napršelo 55 mm srážek, tedy 69 procent 
dlouhodobého průměru.

Nejteplejším dnem prázdnin a léta byl 8. srpen 
s teplotou 39,7 °C. 

Vzhledem k malé četnosti srážek bylo letoš-
ní léto bohaté na sluneční svit. V červenci svítilo 
slunce 293 hodin, přičemž normál je o 39 procent 
menší.                                                              (zh) 

Zahrádkáři měli oči pro pláč

Foto IRIS Miroslav Volf
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Návštěvnickým magnetem pro letošní sezónu 
zvolila plzeňská zoologická a botanická zahra-
da Australské léto. Odstartovalo ho otevření za 
300 000 korun upravené a rozšířené expozice 
věnované Austrálii, Tasmánii a Novému Zélandu.
Vede jí nová  naučná stezka o 29 zastaveních. 
Kromě zvířecích zástupců nejmenšího kontinen-
tu přináší také ukázky přírody a reálií od proti-
nožců. Šikovné ruce vyrobily kompasová i věžo-
vá (katedrální) termitiště a skalní útvary zvané 
Ďáblovy kuličky. V expozici nechybějí tradiční 
malby Aboriginců a decentně zde zní australská 
hudba.

Austrálci, též Aboriginci (anglicky Aborigi-
nals, tj. domorodci), jsou původním obyvatel-
stvem Austrálie. Soudí se, že  sem přišli z Asie 
v době, kdy Malajsie a Nová Guinea ještě tvo-
řily pevninský most, a proto bylo možné přejít  
z Asie do Austrálie suchou cestou. 

V roce 1770 žilo v Austrálii 500 000 až 1 mi-
lion domorodců, ačkoliv kapitán James Cook 
prohlásil nově objevenou zemi za liduprázdnou.  
V letech 1788 – 1920 jich zahynulo v důsledku 
evropské kolonizace na 250 000. Aboriginci ne-
byli považováni za lidi a osadníci je zabíjeli s tím, 
že je ohrožují. V roce 1930 jich přežívalo 70 000. 
Nyní počet Australců přesahuje 400 000. Jejich 
sociální situace je velmi neutěšená. Kojenecká 
úmrtnost je dvojnásobná, nezaměstnanost čtyř-

CiTáT TOhOTO číSlA:

Obávám se dne, kdy vývoj technologií předčí 

vzájemné lidské vztahy. To bude mít potom 

svět generaci idiotů. 
                        Albert Einstein 

FOTO NA TiTulNí STrANě:
Pes dingo

Autorem všech fotografií bez uvedení 
jména je Jaroslav Vogeltanz.

Dětské oddělení městské knihovny Dobřany 
připravuje pravidelně pro své čtenáře tématické 
etapové soutěže. Nejinak tomu bylo i  v květ-
nu a červnu 2013. Dětem bylo  představeno 
osm zoologických zahrad ČR. V každém týdnu 
jedna: místem a rozlohou, jejími nejvýznamnějšími obyvateli 
a dalšími zajímavostmi. Děti získaly přehled o zahradách nej-
větších i o těch úplně maličkých. 

Podmínkou pro účast v daném  týdnu bylo vypůjčení si ales-
poň jedné knihy. Po přečtení informací o zoo byly děti schopny 
odpovědět na otázku týkající  se zahrady nebo přímo někte-
rých zvířat v nich žijících. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích 
– do 10 a nad 10 let.

Mladí čtenáři se mimo jiné dozvěděli o krokodýlí zoo v Pro-
tivíně, která jako jediná v ČR odchovává kriticky ohrožené kro-
kodýly siamské. Nebo, že mohou v pražské zoo vidět na 650 
druhů zvířat; ...že plzeňská zoo je druhou nejstarší v ČR, chovají 
zde na 1 300 druhů, ale také kdo v ní miluje každodenní dr-
bání za uchem (nosorožec Baabuu)… Vedle nových informací 
získaly děti i zajímavé tipy na prázdninové výlety.
Po ukončení se soutěžícím sečetly body, jež určovaly pořadí. 
Děti na prvních místech dostaly knihu a další drobnější dárky.                                                                                     

(um)

IRIS NOVUM

Kaleidoskop
Poznáváme zoologické zahrady čr 
Kdo miluje drbání za uchem

Dovolenkové zápisky  Josefa harta

Jako správný dědeček jsem nemohl odmítnout pozvání vnučky do zábavného par-
ku Churpfalz nedaleko bavorského Chamu. Popravdě, moc se mi nechtělo, byl 

zrovna jeden z tropických dnů. Ale nelitoval jsem nakonec. Součástí parku je bota-
nická zahrada specializovaná na jiřinky, staré kultivary fuchsií a begonie. Tolik na jed-
nom místě a v tolika barevných mutacích jsem posledně jmenovaných květin ještě 
neviděl. Zatímco zábavná část parku praskala ve švech, v botanické zahradě jsem se 
přes hodinu procházel, aniž bych míjel dalšího návštěvníka.

Zpět  jsme se stavěli na nedávno postavené rozhledně nad Horšovským Týnem. 
Nabídnutým výhledem nejen na Sedmihoří mě mile překvapila. Vřele doporuču-
ji. A představte si: Než vystoupáte nahoru, seznámíte se s památkami Horšovsko-
týnska. Naučná stezka po zajímavých místech je umístěna přímo nad schodištěm.  
A ještě jeden výborný nápad zde uplatnili: Každý schod má svého sponzora. První 
patří panu starostovi, následují další vážení občané, schodů bylo ale dost i pro další.

Cestou do východní části bývalé federace jsme přespali ve Velehradu. Rodinu za-
ujal hlavně zdejší nově vybudovaný archeoskanzen, mne další novostavba nazvaná 
Živá voda. Za více než 13 milionů korun byla vybudována z peněz EU. Ale na to, co 
nabízí k vidění, podle mého názoru, hodně drahá investice. Jediné, co určitě zaujme,  
je průchozí akvárium s rybami plujícími nad hla-
vami návštěvníků. Ostatní expozice jsou obsahem 
poněkud chudé. Nemohl jsem si nevzpomenout 
na Českou řeku v plzeňské zoologické a botanické 
zahradě. Ta návštěvníkům opravdu něco ukazuje.  
A ve srovnání s tímto velehradským projektem ne-
byla ani tak finančně nákladná!

Foto Alena Palmer

Nekončící Australské léto                                           

Otevření upravené a rozšířené australské expozice mělo být velkou společenskou událostí. Slav-
nostní pásku měl přestřihnout ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Jenže právě tento den 
(13. června) vypukla aféra kolem ředitelky kanceláře premiéra Jany Nagyové včetně jejího za-
tčení, jež zapříčinilo brzký pád vlády.  Pan ministr měl rázem jiné starosti a priority. Hlavními VIP 
prvními návštěvníky v expozici se tak stali radní města Plzně Irena Rottová a Vladimír Tichý.       (r)

Pokračování na straně 4
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• Premiérovým je v plzeňské zoo odchov tří
kormoránů velkých v australské expozici. 
• Velkou radost dělají chovatelům drápkaté 
opičky. Rozmnožují se prakticky všechny dru-
hy tamarínů.
•  Dvě vlčí fenky a jeden pes se narodili kon-
cem května. Mají se čile k světu. Absolvova-
li opakovaně veterinární prohlídku, odčerve-
ní a vakcinaci proti chorobám. Rychle rostou  
a přibývají na hmotnosti. V devíti týdnech 
věku vážili už sedm kilogramů. Uvidět je ve 
výběhu, znamená být časným raním návštěv-
níkem zahrady.

• Letním miminkem v pavilonu žiraf se stalo 
mládě damana kapského. Zvíře velikosti krá-
líka je podobné lecčemu, ale určitě ne slono-
vi. Přesto geneticky je s ním příbuzné.

Ze zvířecí porodnice
Trojice klisen zebry Chapmanovy původem  
z bojnické zoo se dočkala nového hřebce. Na 
dvojici plemeníků Lona (v Plzni 1976 – 1994)  
a Hopa (v Plzni 1987 – 2013) navázal Bento. Do 
zahrady dorazil počátkem července z liberecké 
zoo, narodil se v roce 2004 v Rotterdamu. Se-
znamování probíhalo postupně a sveřepé zebří 

dámy si nepustily mladého samce k tělu bez vý-
měny názorů. 

Hop, jemuž bylo na začátku  června úctyhod-
ných 28 let, odcestoval na “vejminek“ do dvorec-
ké zoo v jižních Čechách. Zebry Chapmanovy pa-
tří k plzeňské zoo nepřetržitě od roku 1974, první 
mláďata se narodila v roce 1977.        

Mladík vystřídal výminkáře 

Antilopou z řidších lesů nebo křovina-
tých savan Afriky je nyala nížinná. 

Dospělý samec, který je ve stádě vždy 
jediný, se výrazně liší od světlejších, 
menších a bezrohých samic krásnými 
rohy, tmavší dlouhou srstí a větší výškou.

První nyalou v plzeňské zoo byl od 
roku 2008 roční Mex. 

Z trojice letošních mláďat je nejmlad-
ší červnový sameček. V závěru srpna jej 
pokřtil náměstek plzeňského primátora 
Martin Zrzavecký jménem Amfík.  Od té-
hož dne mají nyaly rovněž novou expozi-
ci, a to v sousedství pštrosů, zeber a anti-
lop vodušek červených.

Rubriku připravil 
Mgr.  Martin Vobruba

Křtilo se mládě i výběh

IRIS NOVUM

násobná a průměrná délka života je o 15-17 
let kratší než u ostatní populace. Za tuto  reali-
tu si však mohou do značné míry sami, neboť 
mnoho z nich je závislých na alkoholu a dro- 
gách.

Austrálci odedávna ztvárňují své fantazie na 
dominantách krajiny včetně skal a jeskyní. Mno-
ho jejich děl je tisíce let starých. I když jsou 
často přemalovávány, aby se oživily jejich bar-
vy. Při své tvorbě používají čtyři základní bar-
vy: bílou – pro starost a bolest, černou – pro 
pomstu a smrt, žlutou – pro hněv a bojovnost  
a červenou – pro radost a lásku.

Nové dřevěné plůtky představují jižní konti-
nent jako zemi nekonečných plotů a ohrad. Au-
tentickou atmosféru dotvářejí místní ukazatele 
a tabule.

Jedním z hlavních zvířecích lákadel do upra-
vené expozice se stali nově dovezení dingové 
australští. V českých zoo několik roků chybě-
li. Do Plzně se vracejí po více než čtyřicetile-
té přestávce. Je to mladá trojice z berlínského 
Tierparku, pejsek a dvě feny. Jmenují se Mel, 

Kylie a Andulka. Setkáte se s nimi v nové ex-
pozici za výběhem šimpanzů. Naproti nim,  
v nejvýchodnějším koutě zoo, se ozývá veselé 
bečení oveček. Jde o malou skupinku ovcí ple-
mene suffolk, tedy známých filmových oveček 
Shaun. Dalším novým australským přírůstkem 
jsou myši bobří – zvířata mající cosi z myši, 
bobra a vydry. Ačkoliv patří mezi hlodavce, ne-
pohrnou ani rybkou. 

V současné době plzeňská zoo chová 16 dru-
hů australských savců – z toho devět druhů klo-
kanů, což je největší počet v tuzemských zoo, 
53 druhů ptáků (a to vše bez novoguinejských 
zástupců) a pěstuje 410 druhů tamních rostlin.

Zcela poprvé se zde objevují i zástupci nejpri-
mitivnějších savců, jež se rozmnožují ještě vej-
ci – ježury. Konkrétně novoguinejský poddruh 
ježury australské. Plzeňská zoo je tak  po praž-
ské zahradě druhou tradiční tuzemskou zoo, 
která chová tato zajímavá zvířátka. Ovšem ke 
spatření jsou i v pražském teráriu v Dubči a také  
v krokodýlí zoo v Protivíně. 

Pestrý je v plzeňské australské expozici rov-
něž ptačí svět. Přibyli zpěvní ptáci flétnáci  
a kystráčkové, druhý druh ledňáka – ledňák 
modrokřídlý, sovky bubuk, dva páry pelikánů 
australských či několik druhů drobnějších pa-
poušků. Unikátem je rovněž sestavení páru ta-
bonů. Tito hrabaví ptáci si tvoří vlastní inkubá-
tor. Vajíčka umisťují do kupky z listí a hlíny, kde 
tlením vzniká teplo.

Některá australská zvířata z chovatelských 
důvodů nebudou v plzeňské zoo nikdy k vidění. 
Takže koalu, živící se výhradně listy eukalyptu, 
připomíná pískovcová socha a ptakopysky jen 
zátoka s pozorovatelnou pojmenovaná po nich. 
Nabídka návštěvníkům jejich pozorování dokon-
ce za pomoci dalekohledu je tudíž jen fiktivní.                                                                                                

Katedrální termitiště

Ďáblovy kuličky

Náměstek primátora Martin Zrzavecký  
s ředitelem zahrady Ing. Jiřím Trávníčkem

Pokračování ze strany  3
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Dingo Canis lupus dingo, také pes dingo, je austral-
ská psovitá šelma. Částí zoologů je považován za 

poddruh vlka obecného. Jiní ho pokládají za samostat-
ný druh s odborným názvem Canis dingo. Pro příbuz-
nost s vlky hovoří fakt, že dingové neštěkají, ale vyjí. 
Výzkumy posledních let, zejména švédské, se však na 
základě zkoumání DNA kloní k názoru, že předkem 
dinga je asijské plemeno psa domácího.  Jako samo-
statný druh vznikl v časovém horizontu 5 000 let. Je-li 
tomu opravdu tak, je to vzácný příklad obráceného vý-
vojového procesu od domestikovaného k volně žijící-
mu zvířeti.

Prapředkem dinga měl být podle původních názo-
rů vědců pes indický. Tato teorie ale definitivně padla. 
Genetické studie naznačují, že všichni dnešní austral-
ští dingové mají původ jen v malé skupince psích je-
dinců původem z Číny. Na nejmenší kontinent světa 
se dostali společně s Číňany, když ho osidlovali. Větši-
na současné populace již není čistokrevná, protože se 
kříží s domácími psy.

Pokud jde o životní podmínky, není dingo vybíravý. 
Loví jednou denně za soumraku. Předmětem zájmu 
jsou králíci, hlodavci, středně velcí klokani a ptáci. Pří-
ležitostně, nebo v době nouze, se živí také ovocem, 
částmi rostlin a zdechlinami. (V  plzeňské zoo  spořá-
dají při jednom krmení deset potkanů a několik kuřat.)

Ačkoliv je dingo silně pronásledován farmáři, žije 
dosud na většině australského území. Chovatelé ovcí 
a drůbeže jej považují za škůdce a za zastřelení  vyplá-
cejí odměny.

Mladí samci bývají samotářští a potulní. Dospělí 
dingové obvykle tvoří ustálené smečky. Ale tam, kde 
je populace řídká a silně roztroušená, žijí spíše v pá-
rech. Páří se v červnu až srpnu. Štěňata se narodí při-
bližně za devět týdnů. Může to být až devět štěňat. Do 
třech týdnů věku je fena ukrývá v podzemním doupě-
ti. Po osmi týdnech opouští úkryt úplně. Mladé dingy 
na jejich cestách provázejí nejprve dospělí samci, ve 
třech až šesti měsících se úplně osamostatní. V sou-
sední Tasmánii byste dinga hledali marně, zde nežije.

Hmotnost dospělých jedinců se pohybuje mezi 9 až 
21 kg. Ve volné přírodě se dingové dožívají v průměru 
devíti let. V péči člověka může být jejich život až o po- 
lovinu delší. 

Křížením dinga s plemeny domácích psů vznikl  Aus-
tralský honácký pes. Dingovi je velmi podobný vzhle-
dem, tak chováním.                                                (wb)

Pes či vlk 
od protinožců

Galerie Akva-tera

V srpnu se želvy obrovské, chované v Tro- 
pickém pavilonu, předvedly návštěv-

níkům poprvé i ve venkovním výběhu. 
Jeho zprovoznění uprostřed letošního 
horkého léta splňovalo všechny podmín-
ky pro pobyt těchto plazů mimo pavilon. 
Vyhřívanou expozici mohou totiž opus-
tit jen v teplých a suchých dnech, kdy se 
teplota vyšplhá na 30 °C a výše.

Plzeňská zoo chová skupinu mladých 
želv obrovských od roku 2004. Získala je 
jako roční až dvouletá mláďata.

Jediná tuzemská skupina dospělých 
želv obrovských žije v Zoo Praha, v mi-
nulosti se občas objevily i v dalších zoo. 
Tam však dovezli většinou dospělá zvířa-
ta. Sledování jejich růstu  od mládí, jak je 
tomu v Plzni, je proto jedinečné.

Želva obrovská žije na souostroví Al-
dabra u Seychel v Indickém oceánu. 
Spolu s ní přežily na ostrovech Indického 
oceánu z původních více rodů velkých 
želv ještě dva příbuzné druhy, ovšem jen  
v počtu několika málo exemplářů. Popsá-
ny byly až v 90. letech minulého století. 

Chovatelé plazů z plzeňské zoologické 
a botanické zahrady rozmnožili již na 20 
druhů želv. Věří, že by k nim časem, až 
zvířata pohlavně dospějí, mohla přibýt  
i mláďata této vzácné želvy. Rozmnožení 

v zajetí se ovšem rovná malému zázraku. 
Lidé si často pletou původ želvy ob-

rovské a želvy sloní, takže neuškodí zo-
pakovat, že ta prvá žije v Indickém oce-
ánu v blízkosti souostroví Seychely na 
ostrově Aldabra, zatímco želva sloní 
zase v Pacifiku na Galapágách. Obě se 
vyznačují velkými rozměry a dlouhově-
kostí. Oba druhy bez problémů překoná-
vají věk 100 let a délku krunýře 120 cm. 
Rekordní dospělé kusy mají hmotnost až 
300 kg. Jedná se o býložravá zvířata. 

Bez zajímavosti jistě není, že plzeňská 
zoo chovala v 70. letech 20. století něko-
lik měsíců i želvu sloní a byla tak jedinou 
mimopražskou zoo v tehdejším Česko-
slovensku, jež měla mezi zvířaty tohoto 
želvího obra. 

Pro pořádek je třeba uvést, že v sou-
časné době jsou v plzeňské zoo největ-
šími želvami želvy ostruhaté narozené  
v roce 1969 a žijící v expozici u bufetu ve-
dle Tropického pavilonu. Jedná se o třetí 
největší suchozemskou želvu a zároveň 
největší kontinentální želví druh. Mladé 
želvy obrovské je ale již poměrně brzy ve 
velikosti dohoní a předhoní.  

 Mgr. Martin Vobruba
(Želvu obrovskou představuje 

středový plakát.)

Mezi želvími obry

Letos již popáté nechával nahlédnout Josef 
Kadlec z Chudenic do včelařské kuchyně na 
terase pod statkem Lüftnerka. Měsíční vý-
stava trvala od poloviny srpna do poloviny 
září. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout 
nejen nezbytné včelařské vybavení, ale od 
zkušeného včelaře se dozvěděli i mnoho 

zajímavostí ze života včel. Například to, že 
když s včelařením jako kluk začínal, v úlech 
byli ještě včely černé. A ty nebyly na žihadla 
vůbec skoupé. To k dnes chovaným včelám 
chodí v normálním oblečení bez kukly a ru-
kavic.                                                      (rd)

Foto IRIS Miroslav Volf

Na statku Lüftnerka
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Pozvání

Jsem rád, že ve dnech 12. až 13. října přivítáme v prostorách bolevecké Sokolovny v Plzni desítky 
vystavovatelů z řad zahrádkářů z Plzeňského kraje i německého příhraničí na 2. ročníku prodejní 
výstavy českých a bavorských zahrádkářů.

Zahrádkaření má hluboké kořeny. Pramení z dob, kdy jsme začali s pěstováním rostlin. Již teh-
dy nám zdravé porosty, plné záhony a květiny činily potěšení, naznačovaly bohatou úrodu a větší 
šanci na přežití. Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahrady zůstává.

Veřejnost bude mít na připravované výstavě možnost spatřit širokou škálu vypěstovaného 
ovoce, zeleniny, květin, ale i seznámit se s nejnovějšími trendy v zahradní technice. Příchozí si 
budou moci zakoupit okrasné keře, sadby, ovocné stromky, bylinky, krajové odrůdy jablek, bram-
bor i česneku. Bude zde představena nová odrůda českého česneku Karel IV. Pro samotné české 
a bavorské vystavovatele je to jedinečná příležitost pro výměnu zkušeností a navázání nových 
příhraničních kontaktů.

Pro návštěvníky je připravena i ochutnávka a prodej Regionálních potravin jako jsou mošty, 
Krchlebské koláče, Chodské koláče, jemné pečivo, klobásy; ale i ochutnávka a prodej burčáku 
a moravských vín. Po oba dny konání výstavy budou probíhat odborné konzultace týkající se za-
hradničení a pěstování rostlin.

Součástí výstavy českých a bavorských zahrádkářů bude i soutěž o zajímavé ceny, kde hlavní 
cenou je roční předplatné časopisu Zahrádkář nebo koš Regionálních potravin Plzeňského kraje.

Věřím, že prodejní výstava darů země v srdci Evropy nadchne každého, kdo 
má rád ovoce a zeleninu s jasným původem a dokáže k zahrádkaření přivést 
zejména mladé lidi.

Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje

Výstava darů země v srdci Evropy
radost ze zahrady zůstává
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Někdo tvrdí, že listnaté a smíšené lesy jsou 
nejkrásnější na podzim, když je ozáří šik-

mé paprsky slunce a rozehrají všechny tóniny 
barev od žluté přes hnědou až po červenou.  
Mně se v nich nejvíce líbí na jaře. Sotva v nich 
rozkvetou všechny ty vzácné i docela obyčejné 
rostliny. V žádném jiném lese jich nenajdete 
tolik, jako právě mezi listnáči. Ale musíte přijít 
včas, dokud olistěné koruny ještě nevytvořily 
klenbu zastiňující vše, co je pod ní. Už počát-
kem léta je v nich flóra chudá. Jarní efeméry, 
jak se odborně říká rostlinám, které vykvéta-
jí před olistěním stromů, odkvetly a stáhly se 
pod zem. A tak se lze setkat většinou jen s bi-
kou, třtinou, pstročkem, konvalinkou a několi-
ka druhy mohutnějších bylin. Opravdu nic pro-
ti jarní druhové pestrosti.

Listnaté a smíšené lesy byly v minulosti 
mnohem častější než je tomu nyní. Jejich ra-
dikální úbytek způsobil hlad po dřevu, který  
s sebou přinesly už počátky rozvoje průmyslu. 
Pomalu rostoucí listnaté stromy – buky, habry, 
kleny, duby – člověk nahradil dřevinami s rych-
lejším růstem, především smrkem. Přirozené 
nebo přírodě blízké lesy se značným podílem 
listnáčů vystřídaly smrkové monokultury.

Přes tento trend  jsou i dnes místa, kde se 
lze toulat smíšenými nebo listnatými lesy ho-
diny. Platí to především o Křivoklátsku. Sou-
vislé smíšené porosty se zachovaly i v Českém 
a Slavkovském lese, Šumava jimi na rozdíl od 
sousedního Bavorského lesa příliš neoplývá. 
Jejich zbytky se najdou i na Klatovsku (např. 
na Bělýšově), na Domažlicku (zejména v oko-
lí Kdyně), na jižním Plzeňsku (např. Chejlava), 

na Plzeňsku a Rokycansku (lesní komplex vý-
chodně od zámku Kozel). Patří i k jihozápadní 
části Brd. Mnohé z lokalit se stále vysokým po-
dílem listnáčů jsou chráněnými územími.

Tím je i Kokšín východně od Spáleného Po-
říčí. Přírodní rezervace ochraňuje zbytky přiro-
zených lesních ekosystémů, zejména května-
tých bučin a jedlobučin. 

Byl počátek května, nepřehlédnutelné poros-
ty vzácné měsíčnice vytrvalé byly právě upro-
střed květu. Aby bylo té podívané ještě víc, právě 
začínaly rozkvétat lilie zlatohlavé. Další mís-
ta jihozápadních Brd už tak zajímavá zdaleka 
nejsou. Kilometry a kilometry procházíte mo-
nokulturními výsadbami smrku. Jak vypadaly 
zdejší původní lesy, připomíná už  jen několik 
přírodních rezervací.                  

Skvosty přírody

Při mapování příbuzenských vztahů mezi po-
kojovými květinami a naší flórou se tentokráte 
zastavíme u velmi zajímavé čeledi rostlin áró-
novitých.

 Zmijovec indický, latinsky Amorphophallus 
rivieri, je jednoděložná rostlina z čeledi áró-
novitých. Pochází z tropických džunglí jiho-
východní Asie. U nás se dá poměrně snadno 
pěstovat jako pokojová rostlina. Už jako mla-
dý zaujme deštníkovitě rozvětveným mramo-
rovaným listem. Je-li ve vlhkém prostředí, na  
okraji listu se vytvářejí kapičky vody (gutace). 
Podle toho se zmijovec také nazývá „plačící 
strom“. Po letech pěstování postupně nasbí-
rá do podzemní hlízy dostatek sil a v předjaří 
vyžene podivně tvarovaný monstrózní, tmavě 
fialový květ. Ve skutečnosti jde o květenství 
složené z protáhlé palice a ohrnutého toulce. 
U většiny pěstovaných kultivarů zapáchá po 
hnijícím mase. Odér spolehlivě přiláká mou-
chy masařky a o opylení květu je postaráno. 
Vědci ovšem objevili u zmijovce ve světě rost-
lin doslova fascinující vlastnost: Palice dokáže 

po dobu kvetení zvýšit svoji teplotu až o něko-
lik stupňů a působí tak jako lákající maják pro 
noční létavé tvory vybavené infračerveným vi-
děním.

V našich podmínkách je čeleď árónovitých 
zastoupena pěti rody a devíti druhy. Na ze-
měkouli asi 111 rody a přibližně 2 000 druhy  
s převážným rozšířením v tropech a subtro-
pech. Podle dřívější botanické systematiky do 
ní patřila také vodní rostlina puškvorec obec-
ný. Naopak nově do ní byl zařazen okřehek. 
Zatímco ostatní zástupci čeledi náleží spíše  
ke vzácným rostlinám, okřehek zná každý. Li-
dově „žabinec“ dokáže pokrýt celou hladinu 
rybníka. Jedná se o rostlinu se silnou redukcí 
jednotlivých částí. 

Typickým představitelem čeledi árónovitých 
v ČR je árón. Druh árón plamatý roste výluč-
ně v západních Čechách, nejčastěji ve vlhkých 
listnatých lesích.  Zatímco zelenobílé květen-
ství lze přehlédnout, plodenství červených 
plodů je viditelné na dálku. Třeba budete mít 
štěstí a při podzimní návštěvě Českého lesa 

ho objevíte. Zajímavostí květenství jsou tři nad 
sebou umístěné skupiny jednotlivých kvítků: 
nejdříve samičích, potom samčích a nakonec 
sterilních.

Ďáblík bahenní je tak podobný oblíbené po-
kojové kale, že jeho představení si necháme na 
příště.                                                                                                   (zh)

Foto (repro)

List z herbáře

POKlONA liSTNáčůM
INg. FRANTIšeK HyKeš

BOTANiCKé VZáCNOSTi VEDlE žABiNCE

Foto Pavel šefl                                                       Bučina pod Kokšínem

Plod buku - bukvice

Árón

Árón - plody

Zmijovec
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V polovině srpna se uskutečnila v plzeňské 
zoologické a botanické zahradě historická 

událost.  Konal se zde první mezinárodní křest. 
Jeho aktéry byli náměstkyně plzeňského pri-
mátora Eva Herinková, plzeňský radní Jiří Ku-

than a podnikatel libanonského původu žijící 
v Dubaji Walid Osman se syny Khalidem a Ra-
yanem. Ti také propůjčili pětiletým gepardím 
samečkům svá jména. V překladu první zna-
mená nesmrtelná osobnost a druhé brána do 
ráje.

Gepard štíhlý se vyskytuje v šesti poddru-
zích. Plzeňská zoo chová jako jediná v ČR vel-
mi vzácný a vyhubením ohrožený poddruh sú-
dánský. Jedná se o jedno z nejohroženějších 
zvířat světa. Zoologická zahrada se proto snaží 
od jejich příchodu do Plzně v roce 2010 získat 
též samici. Poněvadž jejich domovská země – 
východoafrický Súdán – náleží k arabskému 
světu, který charakterizuje převaha muslim-
ského obyvatelstva a islám, byl zvolen křest 
v arabském duchu. Zněla arabská hudba, pří-
pitek nebyl šampusem, ale arabským čajem, 
nechyběla ani ochutnávka arabských specialit. 
Dekoraci jí dělala velká vodní dýmka tzv. šíša.

Jen gepardi zůstali věrni oblíbeným českým 
králíkům. Každý dostal k obědu po jednom.

V úvodním proslovu pan Osman mimo jiné 
řekl: „Je pro mne velkou ctí, že mohu tuto spo-
lečenskou událost v krásné plzeňské zoolo-
gické zahradě komentovat. Jelikož jsme v zoo, 
dovolte mi několik málo slov o vztahu Arabů 

ke zvířatům. Traduje 
se, že k nim žádný 
velký vztah nemá-
me. Není tomu 
ale zcela tak. 
Je pravdou, že 
u nás v uli-
cích a parcích 
neuvidíte de-
sítky psů jako 
je tomu u vás. 
Z b o ž ň u j e m e 
ale koně a dali 
jsme světu sokol-
nictví. Spojené arab-
ské emiráty, kde žiji se 
svojí manželkou – Češkou  
z Litvínova – a třemi dětmi, nejsou nijak 
velkou zemí. Navíc její velkou část pokrý-
vá neobydlená poušť. Přesto jsou zde čty-
ři zoologické zahrady. Největší a nejkrásněj-
ší, vybudovaná po vzoru americké zoo v San 
Diegu v městě Al Ainu, je tak oblíbená a vy-
hledávaná, že před jejími pokladnami stojí 
často dlouhé fronty. 

Je pro mne a mé syny Khalida a Rayana 
opravdu velkým vyznamenáním, že ode dne-
ška se budou vaši gepardi jmenovat po nich.   
A ještě větší poctou je pro mne a pro celou 
moji rodinu to, že je těmito jmény pokřtili 
představitelé města Plzně.“                        (hy)

Letošní samičku lemura kata pokřtil v závěru 
srpna moderátor Hitrádia Jirka Pelnář. Dosta-
la od něj jméno Klárka. Narodila se v březnu 
mamince Kely a tatínkovi Šmudlovi. Kely je 
prvním v Plzni odchovaným lemurem kata, 
mláďata má pravidelně. Na svět přišla 25. 
února 2004 a její jméno vzešlo z  návštěv-
nické ankety a přeloženo z malgaštiny zna-
mená dítě či malý.                                (vm)

Klárka z hitrádia

Metalfest přivedl do zoo po roce další hvězdy. Po 
skupinách Accept (křest žiraf v roce 2011) a Uri-
ah Heep (2012 – křtiny medvědů) směřovaly kro-
ky hudebníků k tučňákům. V první den lijákem 
poznamenaného festivalu, v pátek 31. května, 
zavítal do zahrady legendární Citron. Na Nortica 
pokřtili muzikanti již 110. tučňáka odchovaného  
v Plzni. Jméno zní jednak exoticky a mrazivě a sou- 
časně je v prvním pádě názvem kapely pozpát-
ku.                                                                        (vo) 

Kmotři se představují

Tisková konference k Prázdninové štafetě se le-
tos po řádce let konala znovu v prostředí její-
ho zrodu – v Zoologické a botanické zahradě 
města Plzně. Za jejího současného hlavního 
pořadatele, jímž je Plzeňský kraj, se jí zúčast-
nil náměstek hejtmana Jiří Struček. Za nové-
ho spolupořadatele – Plzeň 2015 – mediální 
ředitel stejnojmenné obecně prospěšné spo-
lečnosti Mgr. Jan Zachariáš. Po skončení tis-
kovky oba pánové pokřtili za značného medi-
álního zájmu dva zubry. Hejtmanův náměstek 
(na snímku) si vybral mladou kravičku z radan-
ské obory a dal jí jméno Radbuza. Žije v Tachově  
a právě tato jedna z pěti plzeňských řek protéká 
jeho milovaným městem. Mgr. Zachariáš si vy-
bral býčka původem z chomutovského zoopar-
ku. Pro jméno ho inspirovala 
přední osobnost moderní 
architektury první třetiny mi-
nulého století Adolf Loos.  
S jeho dílem se lze setkat 
i v Plzni. (Loos bohužel,  
v průběhu léta uhynul.)  

První plzeňští zubři Cvuk  
a Cvarka se narodili v Chomu-
tově roku 1996. V roce 1997 se 
stali prvními obyvateli naučné 
stezky Vývoj přírody ve čtvr-
tohorách. První mládě, samec 
Ondra, se narodilo roku 2000.

Pro zubry je veden Ev-
ropský záchovný program 
(EEP) a jejich tzv. plemenná 
kniha založila historii těch-
to knih.

Do příchodu nosorožců indických v roce 2010 byl 
zubří býk Cvuk největším zvířetem plzeňské zoo. 

Zubr je zvířetem, které bylo  na počátku 20. 
století bezprostředně ohroženo vyhynutím. Díky 
v poslední minutě vyvinutému úsilí zoologic-
kých zahrad a rezervací (např. polský Bělověžský 
prales), kde byli zubři chováni, se je podařilo za-
chránit. Zubr není tak mohutný jako bizon, mo-
hutnost by mu byla při jeho způsobu života na 
překážku. Na rozdíl od bizona, jenž obývá volné 
široké stepi, se zubr drží v lese. Stepní evropský 
zubr, kterého známe z jeskynních maleb člově-
ka doby ledové, vyhynul se zánikem studených 
stepí a šířením lesů v poledové době. Zubr lesní 
byl jako lovná zvěř v Anglii vyhuben už ve sto-
letí dvanáctém a ve Francii koncem čtrnáctého 
století. V lesích střední a východní Evropy se hoj-
ně vyskytoval ještě v osmnáctém století. U nás 
zubry připomínají místní jména jako Zubří nebo 
Zubrnice.                                                      (mv, hy)

Pro jméno si zašel do 
svého města

Citron pozpátku

Foto IRIS Miroslav Volf

Foto IRIS Miroslav Volf

Křtiny v arabském duchu 
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

Společenský dům venezuelských pralesních 
indiánů churuata vyrostl během tří červen-

cových týdnů v plzeňské zoologické a bota-
nické zahradě na rozhraní amerických expozic 
pod  voliérou kondorů. Na jeho stavbu po celou 
dobu osobně dohlížel náčelník kmene Yecua-
na venezuelských pralesních indiánů Dennis 
Rodriguez, indiánským jménem Edacumandi. 
To lze přeložit jako paprsek slunečního světla. 
Mimo svoji vlast se ocitl poprvé. Je mu 45 let, 
má pět dětí a je již dvojnásobným dědečkem. 
Do Plzně ho pozval ředitel zoologické a bota-
nické zahrady Ing. Jiří Trávníček, když se s ním 
poznal při jedné ze dvou návštěv Venezuely. 
„Jsem tu, abych pomohl zdejší zoologické za-

hradě, propagoval zde naši kulturu a také se  
u vás naučil více z lékařství,“ prohlašoval špa-
nělsky Dennis. Ve svém kmenu je totiž také 
lékařem – šamanem.

Jeho kmen žije v povodí řeky Caury, která 
je jedním z přítoků řeky Orinoko. Oficiálně se 
jeho příslušníci nazývají Maquiritare (Říční 
lidé). Sami sobě říkají Yekwana (Yecuana) – Lidé 
kuriar. Slovo yecuana je vlastně složeninou: Ye‘  
– dřevo stromu, cu – voda řeky ana – lidé. 

 Jsou to typičtí pralesní zemědělci, lovci a ry- 
báři. Vyrábět  plavidla je vrozeno většině pra-
lesních indiánů, ale Yecuana jsou ve výrobě 
dřevěných lodí  skutečnými mistry. V počtu  
7 000 osob obývají území i podél řek Ventu-
ari, Paragua, Merivari, Paraba a horního toku 
Rio Mazaruni. A jak žijí? Dennis zdůrazňoval, 
že stále dodržují tradice, ale pokroku se ne-
vyhýbají. „Třeba u lodí používáme motory, 
máme kovové nože,“ vysvětloval. Sám vy-
padal velmi neindiánsky: Měl moderní triko, 
kšiltovku a na nohou běžné sportovní sandá-
ly.    

Stavět  velké komunální, společenské domy 
atta (také ette či churuata) naučil Říční lidi 
jejich stvořitel Wanadi. Atta má posvátný vý-
znam, v překladu  znamená kruh. Stavba vypa-
dá  z dálky  jako velký obrácený koš. Kuželovitá 
střecha je pokrytá listím palmy temiche (Ma-
nicaria saccifera). Dřevo na  komunální dům 
pochází z posvátného stromu,  jemuž indiáni 
říkají dahak. V Plzni bylo použito dřevo aká-
tové a střecha je pokryta imitací palmových 
listů dovezenou z Kanady, neboť přírodní kry-

tina by v našich podmínkách vydržela sotva 
tři roky.

Stavba atty je založena na složité kmenové 
struktuře kosmologie (nauky o kosmu jako cel-
ku). Střední nosný sloup je považován za pra-
dávný strom života, strom dahak. Ten je  sym-
bolem harmonie  všech světů. Střešní opěrné  
kruhové trámy a výstužné  nosníky  jsou vždy 
orientovány s ohledem na hvězdy. Každý ko-
munální dům  má střední prostor, kde je vchod 
situován vždy na východ. To odráží víru indiá-
nů v každý nový den – vítězství dne nad tmou  
a pokračování dalšího života. 

Z výstavby churuaty byla natočena Českou te-
levizí živá ukázka. 

Od počátku srpna slouží indiánská stavba 
návštěvníkům zahrady jako vyhlídka. Prozatím 
na jihoamerické a severoamerické expozice, 
do budoucna se z ní otevře pohled do areá-
lu věnovanému deštným pralesům Amazonie 
s drápkatými opičkami, tapíry, papoušky ara... 
V zasklené vitríně je ke spatření i několik origi-
nálních artefaktů z Jižní Ameriky.            

Slavnostního otevření unikátní ukázky indi-
ánské architektury a kultury se zúčastnila rad-
ní města Plzně Irena Rottová.

V době výstavby churuaty se uskutečnilo  
v její blízkosti setkání indiánských kultur.  Ná-
čelníka kmene Yecuana přišli pozdravit seve-
roameričtí prérijní Indiáni Pšito Oyate. Přibli-
žování jejich života se již léta věnuje Plzeňan 
Jiří Kohout se svými přáteli. Ukázkám jejich 
domorodé kultury vévodilo pravé indiánské 
týpí.                                                            (kola)

Americkým expozicím vévodí indiánský společenský dům

Moderní zoologické zahrady se snaží ukazovat návštěvníkům zvířata v geografických celcích tak, jak spolu žijí. Dalším moderním prvkem je 
přiblížení místa jejich výskytu také botanickými výsadbami i etnickým představením dané oblasti. Tímto směrem se vydala i plzeňská zoo. Jako první  
v tomto duchu vznikly v roce 2006 americké expozice na svazích Vinic. Od letošního léta o životě jihoamerických indiánů vypovídá i jejich společenský dům.

S uvedeným trendem se návštěvník ovšem potká nejen v této části zahrady, ale také v afrických expozicích a nově i v upravené expozici představující 
nejmenší kontinent světa.                                                                                                                                                                                                                           (rd)

Nepromarněte 
příležitost!

Zoologická a botanická zahrada města Plz-
ně vyhlásila na počátku letošního roku I. roč-
ník fotografické soutěže „ZOO A BZ PlZEŇ, 
docela jiný svět“. Určena je pro širokou 
veřejnost. Fotografie musí být pořízeny  
v ZOO a BZ Plzeň. Maximální počet snímků 
od jednoho autora je pět v každé katego-
rii. Jejich velikost musí být při delší straně 
1 200 pixelů a musí být v tiskové kvalitě. 
Fotografie vždy označte názvem kategorie, 
názvem záběru, jménem a příjmením au-
tora.

Soutěžní snímky lze zasílat do 31. října 
2013 na adresu vogeltanz@plzen.eu. Pro 
tři nejlepší autory v každé kategorii jsou 
připraveny hodnotné ceny.

Bližší informace na www.zooplzen.cz
.                                                       (rd)

Slavnostní otevření churuaty za účasti radní města Plzně Ireny Rottové, ředitele zahrady Ing. Jiřího Tráv-
níčka, indiánského náčelníka Dennise Rodrigueze a jeho velkého přítele, cestovatele Jiřího šlambory.

Indiánský náčelník 
Dennis Rodrigues
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Želva obrovská
(Dipsochelys gigantea) 
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Osobnost

Letos uplynulo 125 let od narození Jana 
Böhma – uznávaného českého šlechtitele 

růží. Za svůj život vyšlechtil kolem 120 od-
růd (kultivarů) růží, které podle místa svého 
vzniku založily tradici blatenských růží. Jejím 
současným pokračovatelem je Miloslav Šíp ze 
Skaličan.  

Lásku k zahradnické profesi převzal od svých 
rodičů; jeho otec byl vedoucím ovocné škol-
ky v Pňovanech na Plzeňsku. V ovocnářských 
kruzích patřil mezi středoevropskou elitu. Tra-
dovalo se o něm, že pozná v zimě jednotlivé 
odrůdy i po tmě. Stačila mu k tomu baterka  
a podívat se zblízka na jejich pupeny.

Synovy první kroky po maturitě na střední 
zemědělské škole ve Stříbře směřovaly do se-
menářského podniku SEMPRA v Kadani. „Lep-
ší praxi, než tam, jsem nemohl dostat,“ hod-
notí i po letech své působení na severu Čech 
pan Šíp. „Měl jsem to štěstí, že jsem mohl 
projít různými  provozy: ovocnou a okrasnou 
školkou, střediskem tropických rostlin, sklení-
ky se zeleninou i květinami. Později jsem měl 
na jednom úseku na starosti ochranu rostlin. 
Ze získaných zkušeností vycházím dodnes. Na 
své růže jsem nikdy nepoužil žádný chemický 
prostředek proti škůdcům nebo plevelům.“

Po druhé maturitě – tentokráte na Střední 
zahradnické škole v Mělníce – odešel do slu-
žeb Státního statku v Křimicích u Plzně, kde se 
ve velkém  věnovali pěstování zeleniny a kvě-
tin. Po nějakém čase dostal pracovní nabídku 
do růžařských školek v Blatné. „Místo velkého 
přemýšlení,“ zavzpomíná M. Šíp, „jsem si vzal 
týden dovolené a šel jsem se přesvědčit na 
vlastní oči, co by mne zde čekalo.“

Rozhodl se ve prospěch blatenských růží. 
Jenže komunální podnik změnil majitele a bylo 
po perspektivě věnovat se královnám květin. 

Dalo se už ale soukromě podnikat a pole po 
babičce a dědečkovi v nedalekých Skaličanech 
k tomu vybízela. V polovině devadesátých let 
koupil pěstitel jednu zdejší usedlost a obec se 
postupně stávala růžařským pojmem.

Nabízí se následující slovní hříčka: Má růžař 
na růžích ustláno?  „Příroda člověku nedá nic 
zadarmo. Zahradničina není lehké povolání, 
musíte být venku často za každého počasí. 
Ale na druhou stranu – růže neumí závidět  
a nenávidět jako někteří lidé. A energii, jimž 
jim během pěstování věnujete, umějí svým 
způsobem vracet. Vůní, krásou květu,“ vyzná-
vá se Böhmův pokračovatel. 

Krásy je na růžových plantážích ve Skaliča-
nech opravdu vrchovatě. Vždyť pan Šíp pěs-
tuje historický sortiment, odrůdy anglické, 

mnohokvěté, pnoucí, půdokryvné, skalkové, 
velkokvěté, parkové, stromkové. Některý rok 
je to až 700 odrůd. A kolik je jich z odkazu Jana 
Böhma, je logická otázka. „Zakladateli slávy bla-
tenských růží je připisováno asi sto dvacet od-
růd. Já jich mám dvacet,“ odpovídá skaličanský 
pěstitel. „Chtěl bych postupně získat další. Sluš-
nou kolekci mají v Průhonicích a také v němec-
kém Sangerhausenu, kde je již od roku 1903 
Evropské rozárium v současné době s nej- 
větší sbírkou růží na světě.“

A které růže jsou pýchou pana Šípa? Bez  vá-
hání odpoví, že anglické, zvané také austinky. 
To proto, že na jejich vyšlechtění má záslu-
hu britský zemědělec David Austin v 60. letech 
minulého století. Anglické růže patří v součas-
nosti k jedněm z nejluxusnějších odrůd. Kom-
binují krásu historických (tvar a vůně květu)  
s vlastnostmi moderních růží (bohatě kvetou 
po celé léto). Jako jeden z mála u nás – drži-
telé by se dali spočítat na prstech jedné ruky  
– má Miloslav Šíp licenční smlouvu s D. Austin 
Roses Ltd. na určitý počet oček, které smí po-
užít. V jeho nabídce je tak okolo čtyř desítek 
kultivarů austinek.     

Skaličanský růžař ovšem královny květin ne-
jen rozmnožuje, ale je i jejich šlechtitelem. 
Tři odrůdy ho reprezentovaly i na celostátní 
výstavě v Hradci Králové. Jeho růžové plan-
táže jsou známé nejen u nás, ale i v okolních 
státech. Nejdál vypravená zakázka směřovala 
do Litvy.

Průřezová kolekce růží Miloslava Šípa v rám-
ci letošní výstavy jiřinek na statku Lüftnerka  
v zoologické a botanické zahradě připome-
nula jubileum blatenského šlechtitele Jana 
Böhma. Alespoň na několik dní tak v zahra-
dě znovu rozkvetly a zavoněly růže, když ro-
zárium v původní botanické zahradě muselo 
ustoupit asijské zahradě.                         (rv-hy)

                                              Foto Jan Kurz

Má růžař na růžích ustláno?

Obdobně jako si letos Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně připomíná 50. výročí pře-
místění původní zoo z Doudlevec na Lochotín, 
před deseti lety si připomenula 40. jubileum 
této pro její další vývoj a Plzeňany význam-
né události. Byla otevřena restaurace Kiboko  
a stylový Sibiřský srub poskytující rovněž ob-
čerstvení. Jako vánoční dárek dostali návštěv-
níci nové Tygří údolí pod statkem Lüftnerka  
s desetiletým samcem tygra ussurijského. Den 
před koncem roku prošel branami zahrady 
prvně v její historii 300 000. návštěvník. Popr-
vé se stala nejnavštěvovanějším turistickým cí-
lem v Plzeňském kraji. Jen pro srovnání – dru-
hým nejoblíbenějším návštěvnickým místem 
v regionu – prohlídkovou trasou Plzeňského 
Prazdroje prošlo 80 000 lidí. Toto absolutní 
prvenství obhájila zahrada i v následujících le-
tech a drží si ho stále.

V roce 2003 zoologická a bo-
tanická zahrada také poprvé 
významně a trvale obohacuje 
svými víkendovými aktivitami 
kulturní dění v Plzni. Vše zača-
lo oslavou Velikonoc a skon- 
čilo živým betlém o Vánocích.

Děti se mohly poprvé přihlá-
sit do letního příměstského tá-
bora Deset dnů s kamarády ze 
zoo.

V září, přibližně po půl 
roce intenzivních příprav, vy-
šlo první číslo časopisu IRIS. 
Na jeho titulní straně byl lev 
berberský jako v té době nej-
majestátnější zvíře zahrady. 
V následujících letech pro-
šel čtvrtletník několika gra-
fickými úpravami, ale členění do rubrik 
a jejich obsahu zůstal věrný. Stejně, jako 
je jeho věrným sponzorem od 1. čísla až 
po současnost  American Chance Casinos  
z České Kubice.                                           (fh)

Okénko do historie

GrATulACE 
KE čTyřiCáTéMu 

VýrOčí

American Chance Casinos je současně hlavním kmot-
rem chovu velbloudů. Při pravidelné každoroční červno- 
vé návštěvě jeho zaměstnanců do zoologické a bota-
nické zahrady míří jejich kroky ze všeho nejdříve právě 
k velbloudímu výběhu. Zejména děti měly letos velkou 
radost z mláděte Viktora.        Foto Hana Puchmertlová
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Vyznání

Za svůj život jsem navštívil několik  
zoologických zahrad: v Praze, No-

rinberku, několikrát plzeňskou zoo. 
Letos v únoru jsem se dostal na západní pobřeží 
USA. Byl jsem v městech Los Angeles, Las Vegas a 
San Diego. V něm jsem byl pět dní a jeden den jsem 
navštívil místní zoologickou zahradu. Chtěl jsem zjis-
tit, jaký je rozdíl mezi  plzeňskou a americkou zoo. 
Na internetu jsem se dočetl, že zoo v San Diegu je 
úchvatná, a tak jsem se těšil, co moji rodinu čeká.

Mnoho informací lze najít na stránce http://www.
sandiegozoo.org/. Vstupenka pro dospělého stojí 
44 USD. (Minimální hodinová mzda elektrikáře je 
15 USD.) Děti mají vstup za 34 USD. Vstupenky je 
možné koupit v informačních stáncích ve městě, 
které při zakoupení dalších vstupenek na turistické 
atrakce – například muzeum lodí a letadlovou loď 
Midway – poskytují někdy určité slevy. 

Před zoo se nachází obrovské parkoviště. Parko-
vání je na něm zdarma.  V pokladně a informačním 
centru vedle turniketů rozdávají  návštěvníkům bez-
platně plán zahrady.  

Prohlédnout si zoo je možné z autobusu, pěšky 
nebo také z lanovky, která vede z jedné strany na 
druhou. Vybrali jsme si autobus a celou zahradu 
jsme objeli během 40 minut. Dále jsme vyzkoušeli 
jet lanovkou. Zpáteční cestu jsme absolvovali pěšky 
a náš cíl byli sloni  a pandy. V areálu pand  je foto-
graf, který vás za 20 USD vyfotografuje. Vedle vás je 
na fotografii formátu A4  panda, ačkoliv je normálně 
zavřená v kleci. Ať žije počítačová animace! Vedle ex-
pozice  slonů je zase mnoho atrap zvířat,  na které 
lezou děti.

San Diego leží na úrovni Maroka, proto zde není 
žádná zima, teploty mají rozpětí od 15 do 30 stupňů 
Celsia. Zvířata mohou tudíž celoročně žít venku. Vše 
je stále zelené, i když je v zoo mnoho míst zavlažo-
vaných. Palmy jsou na každém kroku a s nimi mno-
ho různých keřů a stromů.

Sektory s jednotlivými zvířaty jsou od sebe hodně 
vzdálené, přes zahradu proto vede mnoho cest, kte-
ré mají turistické značení. Začnou-li vás bolet nohy, 
není nic snazšího než počkat na autobus a nechat 
se odvézt do cílové stanice, kde je několik bufetů. 

A jak u mne dopadlo porovnání plzeňské a této 
americké zoo? Plzeňská je menší a lépe uspořáda-
ná. Dokážete ji obejít za jedno odpoledne. Něco jste 
viděli a odnášíte si z ní zážitek. V USA je všechno BIG  
a drobet přeplácané. Pro neznalé angličtiny slovo 
big znamená velký. Rozhodně se za naši plzeňskou 
zoologickou zahradu nemusíme stydět. 

Plzeňská  zoo nebo 
americká v San Diegu?

David Beran, 
Dolní Kamenice

Vydatný déšť v prvních dnech června mohl 
způsobit v pondělí 3. 6. v plzeňské zoo vel-
kou tragédii. Na podmáčené půdě se vyvrá-
til mohutný dub, který při pádu zdemoloval 
plot a přerušil elektrický ohradník v tygřím 
výběhu. Toho využili dva dvouletí samci 
tygra ussurijského Cesar a Cicero k útěku. 
Naštěstí se zdržovali v blízkosti tygřího údolí 
a stalo se tak ráno, kdy byla zahrada ještě 
bez návštěvníků. Jejich matka po svobodě 
nezatoužila.

„Volal nám řidič multikáry, který rozváží 
po ránu po zahradě krmení, že utekl tygr,“ 
vzpomíná na ono dramatické pondělní 
ráno technik Miroslav Adamec.  „Hned jsme 
všeho nechali a jeli k Tygřímu údolí. Jedno  
z uprchlých zvířat stálo přímo na cestě ke 

statku. Byl to zajímavý pohled, dívali jsme je-
den druhému do očí, ale museli jsme rychle 
jednat. I přes sklo auta z něho šel strach. 
Bylo třeba informovat pokladní a ošetřova-
tele, protože v tuto dobu se rozcházejí po 
rajónech. Naštěstí se to zvládlo a nikomu 
se nic nestalo. Za chvilinku byli na místě 
veterináři s uspávacími puškami a ředitel,“ 
uzavře vzpomínku na zajímavý zážitek, kte-
rý by si však rozhodně nechtěl zopakovat,  
M. Adamec.  

Během „výletu“ tygři zabili jednu kozu a dvě 
ovce, bohužel včetně jediné samice vzácného 
plemene skudde.

Odklizení mohutného stromu a oprava 
ohrazení trvala provoznímu úseku zoo asi 14 
dní. Po tu dobu byli tygři ve vnitřní ubikaci.   

                                                           (rd)

Ze zákulisí

Nezastřelili jste je?
                       František hykeš

V den útěku jsem byl na služební cestě. 
Stavěl jsem se na více místech a sešel 
jsem se s řadou lidí. Poté, co se dostala 

zpráva o ranním dramatu v zoo do médií, 
všichni chtěli znát nějaké podrobnosti. Vě-
děl jsem ale také jen to, co jsem zaslechl  
v rádiu. A nezasřelili jste je?, ptali se všich-
ni s obavami. Tygři ussurijští jsou prostě 
miláčci návštěvníků! 

O lvím porodu 
v kanceláři zoologů

Přes několikerou úspěšnou březost lvice 
berberské se odchov lvíčat tohoto pod-
druhu v plzeňské zoo ještě nepodařil. Ne-
udělala otcem původního starého samce 
Vilíka ani současného dvouletého lva Ma-
týska.

ing. lenka VáClAVOVá (lV): „Gravidní 
určitě byla podle zvětšeného břicha. Ko-
lem data předpokládaného porodu přišli 
jednoho rána ošetřovatelé do ubikace, lvi-
ce byla bez břicha, chovala se úplně nor-
málně, ale lvíčata nikde žádná. Ani kapka 
krve nebo nějaká jiná indicie. Jediné lo-
gické vysvětlení je, že mláďata hned po 
porodu sežrala.“

Miroslava PAlACKá (MP): „Porody 
u šelem bývají obvykle bez krvácení. Ale 
také mohla krev slízat.“

lV: „Není to u lvice, bohužel, první ne-
povedený porod. Je jí osm let, vzájemný 
vztah mezi zvířaty je bezproblémový, je 

tudíž reálný předpoklad 
brzkého nového za-
březnutí. Abychom 
znovu nepřišli o lví 
potomstvo, zřejmě 
přehodnotíme náš 
dosavadní striktně 
zamítavý postoj  
k umělému odcho-
vu. Jsou zde vždy 
určitá rizika z hlediska 
dalšího sociálního vývo-
je zvířete, ale jde o velmi 
vzácný poddruh, kterému stále hrozí 

vyhynutí.“
MP: „Výjimečné situace prostě žádají vý-

jimečná řešení. Svou úlohu zde může hrát 
i genetika. Všichni lvi berberští pocházejí  
z chovu marockého krále a dochází u nich tu-
díž k příbuzenské plemenitbě. A to není pro 
další generace moc dobré.“

Lvice by se mohla stát březí ještě letos. 
Porod následuje obvykle po 105 dnech gra-
vidity.                                               (zh)    

Tygři si na výletě dlouho nepobyli!

Foto David Beran
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Než budu popisovat jednu z nejvýznamnějších 
událostí za poslední dobu, připomenu několik 

okamžiků z historie chovu šimpanzů v plzeňské zoo.
V roce 2003 se narodila samice Bamia. Byl to 

první a prozatím  jediný zdárný odchov šimpanze 
za existenci zahrady. V této době vznikla v Plzni 
největší skupina šimpanzů v českých a sloven-
ských zoo. Sedm jedinců pohromadě včetně mlá-
děte vyvolávalo obrovský zájem nejen u kolegů 
chovatelů, ale hlavně u návštěvníků. Velká zvířata 
totiž budou ve všech zoo vždy TOP. A myslím si, 
že lidoopi naprosto suverénně vítězí nejen u dětí, 
ale i u dospělých. Dokonce velká část návštěvníků 
pečlivě sleduje skupinu šimpanzů a se zájmem 
zjišťují,  jak se jim daří. 

V roce 2009  jsme u samice Zwart – matky Ba-
mie – zjistili graviditu. Radovali jsme se z ní, bo-
hužel, jen krátce. V prosinci téhož roku samice ve 
věku 40 let po nemoci uhynula.

Možná vás bude zajímat, jak šimpanzi úmr-
tí člena tlupy prožívají? Lidoopům není projev 
emocí cizí. Když si uvědomíme, že nás, lidi, dělí 
od šimpanzů jen několik málo procent genů, tak 
je  pochopitelnější, že i šimpanz umí projevit ra-
dost, vztek, strach a smutek. V jedné knize byla 
popsána situace, kdy v pavilonu pro lidoopy umí-
ral šimpanz. Tam, kde bylo jindy plno hlasitého 
křiku, se jakoby zastavil čas a nebyl slyšet vůbec 
žádný zvuk! Zažili jsme to i při úhynu tehdy nej-
starší samice Zwart. Zbytek skupiny se nezajímal 
ani o jídlo, ani o sebe navzájem a jen v tichosti 
čekal, co bude dál. Smutek  prožívají šimpanzi in-
tenzivně a ztrátu člena tlupy  si uvědomují moc 
dobře. Ale dlouhodobější truchlení, jako je tomu 
u lidí, u nich neexistuje. První den samici hledali 
a ani nechtěli přijímat potravu. Druhý den se už 
začali dohadovat o pozice v hierarchii tlupy a další 
dny už „nová“ tlupa fungovala tak, jako by se nic 
nestalo. 

Od roku 2009 až do poloviny roku letošního 
nenastaly v šestičlenné tlupě žádné větší změny. 
Až na několik zranění po rvačkách souvisejících  
s upevňováním jednotlivých pozic a na operaci 
kvůli zkaženému zubu jedné samice se nic zvlášt-
ního nedělo. Nejmladší Bamia nás občas potrá-
pila svými pubertálními projevy, ale jinak byl ve 
skupině klid.

Dominantní samice Gina (38 let) perfektně 
zvládala svůj „šerifský“ post. Jediný samec Bask 
(20 let) se jí nechal díky flegmatické povaze vést 
a nikdy  neublížil dalším samicím. Sestry Zizwa  
a Zedonja (24 a 18 let) se občas pohádaly s výše 
postavenou samicí Maryšou (17 let). Bamia, 
když se příliš dlouho nudila, dokázala vyprovo-
kovat všechny ostatní k nějaké akci. Dalo by se 
říci ideální pohodová tlupa. Ale...

Samicím skončilo působení hormonální anti-
koncepce a Maryša měla velký problém přijmout 
fakt, že se Bask začíná zajímat o níže postavené 
samice. Nesla to psychicky velmi špatně a dochá-
zelo k atakům mezi samicemi. A Zizwa se o páře-
ní, aby nedošlo ke rvačce, ani nesnažila.

Další mládě u šimpanzů by bylo nejen radost-
nou událostí, ale hlavně by přispělo k lepšímu so-
ciálnímu vývoji adolescentní samice Bamie, neboť 
zdárný odchov šimpanze ještě nezažila. Maryša 
sice zabřezla a porodila v minulosti už několikrát, 
ale právě vzhledem k narušené psychice a jejímu 

sociálnímu vývoji v pubertě, nedokáže odchovat 
mládě. Každý novorozenec v její „péči“ pár hodin 
po narození uhyne. Gina má zase problém s tím, 
že se pářit nikdy nenechala. Je odchovaná lidmi, 
údajně v cirkusu, a tak neví, jaká je její úloha, coby 
samice, v období říje. Pro chov jsou tedy Gina  
a Maryša nevhodné. Naději na odchov dalšího 
mláděte tak máme  jedině v Zizwě nebo v Zedonje.

V Zoo Brno měli ve stejné době mnohem větší 
problém než je reprodukce samic a soulad je-
dinců v tlupě. Samec Fáben (34 let) byl už rok 
sám v expozici a jeho zdravotní stav se vzhledem 
k dlouhodobému stresu zhoršoval. Původně zde 
žila čtyřčlenná skupina šimpanzů, ale tři samice 
postupně uhynuly. 

Samec Fáben nikdy nevěděl jak se chovat k sa-
micím v období  říje a vždy se projevoval velmi 

submisivně (podřízeně). Je tedy zřejmé, že má 
úplně stejně narušený sociální vývoj jako mají 
Gina a Maryša. Nabízel se proto plán spojit tyto tři 
nechovné jedince dohromady a vytvořit tak pou-
ze expoziční skupinu. Fáben nebude už ve stresu 
z žití o samotě a naše samice uvolní odchodem 
napjatou atmosféru v tlupě.  

Poté, co se domluvil termín transportu, musely 
následovat nutné přípravy. Museli jsme trénovat 
odblokování Giny a Maryši od tlupy, aby je mohl 
veterinář před cestou dobře narkotizovat. Šim-
panze nelze nahnat do transportní bedny jako 
například kopytníky. Musí se uspané přenést 
do beden, kde je pak doktor probudí, bedna se 
zabezpečí proti otevření šikovnými a vynalézavý-
mi lidoopy. Teprve potom se mohou naložit do 
transportního vozu.

Nakonec byl několikatýdenní trénink v den 
transportu stejně zbytečný, protože nejchytřejší 
Maryša prokoukla, že se chystá nějaká „zrada“. 
Musela jsem improvizovat a během pár minut vy-
myslet náhradní  způsob oddělení samic od tlupy. 
Několikaleté zkušenosti a dobrý vztah se šimpanzi 

mi pomohl k tomu, že se vše podařilo. Bylo to 
ovšem vykoupeno nepříjemným pocitem, že mi 
zvíře věřilo a já ho obelstila. 

Běžná praxe při přesunu lidoopů z jedné zoo do 
druhé je taková, že budoucí ošetřovatel přijede na 
seznámenou za nimi do jejich domovské zahrady. 
(Ošetřovatelka z Brna u nás byla týden.) Po trans-
portu odjede jejich původní ošetřovatel za zvířaty 
do nového působiště a následuje jeho společná 
práce s tamním ošetřovatelem.

Pro zdárné spojení dovezených zvířat s původní-
mi je velmi důležité trpělivě vyčkat, až si šimpanzi 
zvyknou na spoustu nových věcí. Nové prostory, 
nový způsob krmení, noví lidé. Čekání trvá i ně-
kolik týdnů. Hodně záleží na tom, kolik jedinců se 
spojuje a o jaké povahy jde. Fáben je nekonfliktní, 
submisivní, hodný samec, Maryša je sice psychic-

ky narušená, ale nikdy nikomu neublížila a Gina 
je trpělivá a někdy až flegmatická dominantní 
samice, která vždy zdárně řešila šarvátky v tlupě. 
Teoreticky vše nasvědčovalo tomu, že spojit tato 
tři zvířata nebude žádný problém. Skutečnost ale 
mohla být i úplně jiná.

Nadešel den transportu 13. června. Šimpanze 
doprovázel veterinář MVDr. Jan Pokorný, který do-
hlížel na zdravotní stav zvířat, a já. Vše proběhlo 
bez komplikací. Do Zoo Brno jsme dorazili kolem 
12. hodiny. Očekávali nás ošetřovatelé, zoologové 
a veterinář připravený zasáhnout v případě agresi-
vity zvířat. Nejprve jsme pustili z transportní bed-
ny do ubikace Ginu a za chvíli Maryšu. Fábenovo  
a Gininy vzájemné reakce byly opravdu dojem-
né. Začali se přes mříže objímat jakoby se znali. 
Maryša nového samce také hned pozdravila, ale  
s velkým respektem a ne tak radostně. 

Adaptace všech tří netrvala dlouho. Maryša sice 
odmítala krmení z ruky a jedla jen, když  si mys-
lela, že jí nevidíme, ale jinak žádné větší problé-
my nebyly. Kontakt přes mříže samic s Fábenem 
byl bez agresivních projevů, nezaznamenali jsme 

Transport šimpanzů do ZOO Brno…
…aneb jak Gina a Maryša odjely za samcem Fábenem

                                                                                      Alena Faflíková, ošetřovatelka lidoopů

Ze zákulisí

Brněnské seznamování giny a  Fábena
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Ze zákulisí

Hutie stromová (Capromys pilorides), neboli 
hutie konga někdy také ,,stromová nutrie‘‘ 

je středně velký hlodavec. Obývá zalesněná úze-
mí na Kubě a několika blízkých ostrůvků. Její 
tělo je zavalité a asi 50 cm dlouhé. Dosahuje 
hmotnosti až osmi kilogramů. Dlouhá, hrubá 
srst je velmi hustá a může mít mnoho barev-
ných variant, od stříbrošedé přes rezavou až po 
černou. I přes svoji mohutnost a zdánlivou těž-
kopádnost hutie velmi dobře šplhá ve větvích 
stromů za potravou. Je příbuzná s morčaty a čin-
čilami. Obdobně jako jim se jí zuby nemění, ale 
všechny neustále dorůstají 

Živí se převážně rostlinnou potravou, občas 
uloví nějaký hmyz nebo malého obratlovce. Žije 
v párech nebo v malých rodinných skupinkách. 

I když je hutie stromová největší a nejběžnější 
z dvanácti určených druhů tohoto rodu, její sta-
vy v poslední době klesají. Ohrožuje ji nejenom 
ztráta původního biotopu, ale i lov na maso  
a velmi ceněnou kožešinu. 

Plzeňská zoo chová hutie stromové více než 
10 let. Původně žily v chovatelském zázemí, kde 
se také poprvé rozmnožily. Z důvodu nutnosti 
většího prostoru pro rozrůstající se skupinu byly 
přemístěny do Tropického pavilonu, do společ-
né expozice se skupinou kosmanů bělovousých. 

Dlouho očekávaný příchod dalších mláďat se 
uskutečnil počátkem července. Samec byl z pů-
vodní skupiny a samice byla nedávno dovezená 
ze Zoo Praha. Během porodu, bohužel, uhynula. 
Dva narození samečkové byli velmi drobní, vážili 
jen okolo 150 gramů, jinak ale vypadali, že jsou 
v pořádku. 

Březost u hutií trvá přibližně 120 dnů a obvyk-
le se rodí dvě mláďata. Matka je opouští v pěti 
měsících. Malé hutie se narodí plně vyvinuté  
s otevřenýma očima, ale prvních několik týdnů 
jsou zcela závislé na mateřském mléce a neu-
stálé péči matky. Polosirotky  bylo tudíž nutné 
odchovat náhradním způsobem. Vzala jsem si je 
domů a snažila se jim nahradit mateřskou péči. 
I když je hutie především býložravec, po zkuše-
nostech s odchovem jiných druhů jsme zvolili 
instantní mléko pro odchov koťat. To jsem nej-
prve podávala pomocí injekční stříkačky a poté 
speciální lahvičkou pro koťata. Větší mládě se 
naučilo pít velmi rychle, to menší ale mléko od-
mítalo a pátého dne svého života uhynulo. 

Přeživší sameček dostal jméno Tim. První tři 
týdny žil v plastové přenosce na elektrické po-
dušce. Krmit jej bylo nutné každé dvě hodiny 
ve dne i v noci. Denně vypil kolem deseti mi-
lilitrů mléka. Krmení se dožadoval intenzivním 
pištěním a když jsem byla u něho, okusováním 
rukou. Po týdnu se napil z misky vody a začal 
ochutnávat listy předložených bylinek. Už pro 
něj nebyl žádný problém vylézt po oblečení 
na rameno. Osmý den snědl větvičku majorán-
ky a několik listů tymiánu. Po třetím týdnu pil 
ve dne po třech hodinách a v noci po čtyřech.  
K zelenému krmení jsem mu přidala kořenovou 
zeleninu. Okolo jednoho měsíce vážil už 350 g, 
schroupal hrst trávy a ohlodával kromě předlo-
žených větví vrby i všechno, na co se dokázal 
vyšplhat. Během několika dalších týdnů vyhubil 
všechny pokojové rostliny v okolí, okousal náby-
tek, koberec, knihy a všechno, co měl nadosah. 
Největším problémem se stalo ukrýt všechny 
věci tak, aby na ně nedosáhl. Základy hygieny se 
mu, bohužel, nepodařilo pochopit, a tak nastalo 
neustálé uklízení bobků. 

Od poloviny druhého měsíce začal Tim pít 
mléko převážně v noci, někdy ho bylo až 50 ml. 
Denní režim je následující: Přes den vždy pár 
hodin běhá, krmí se na větvích a trávě a pak 
tři hodiny spí. Ve dvou měsících váží již jeden 
kilogram. Postupně se ho snažím navykat na 
prostředí v kleci. V pěti měsících bude pozvolna 
odstaven a bude ho čekat nový domov a  také 
samička. 

Pomoc pražské zoo
Povodně počátkem června se naštěstí pl-
zeňské zoologické a botanické zahradě vy-
hnuly. Voda z Mže nezatopila ani hospodář-
ské zázemí u Kalikovského mlýna. Zahrada 
tak mohla pomoci společně s dalšími zoo 
při evakuaci živočichů ze zatopených částí 
Zoo Praha. Poskytla dočasné útočiště něko-
lika druhům plazů a asi stovce ptáků, kteří 
přišli v Tróji o domov. Intenzivní déšť ovšem 
jednu dramatickou událost způsobil. (Infor-
mujeme na straně 13.)

Mnohem viditelněji se ovšem podepsa-
ly na zoologické a botanické zahradě dvě 
bouřky, které přišly do Čech po vlně tropic-
kých veder v prvním srpnovém týdnu. Vichr, 
který je doprovázel, polámal několik stro-
mů, nejvíce to odnesly staré mohutné vrby 
u plameňáků a klokanů.                       (eš)

Kde jsou tučňáci?
Žádný z návštěvníků plzeňské zoologické a bo-
tanické zahrady určitě nepřehlédne, že expozi-
ce s tučňáky je prázdná. Proč je tomu tak, to 
byla otázka pro hlavního zoologa zahrady JANA 
KONÁŠE.

Hlavním důvodem k dočasnému uzavření 
expozice byl katastrofální stav betonového ba-
zénu. Jeho stěny byly popraskané, voda prosa-
kovala ven a neustále musela být dopouštěna. 
V době, kdy se hledá každá úspora, takové 
plýtvání nebylo možné. Rekonstrukce odstraní 
nejen závady, ale výrazně zlepší i kvalitu vody, 
neboť stávající technologii filtrů a čeřičů nahradí 
moderní zařízení včetně sběru nečistot z hladi-
ny pomocí tzv. skimru.

Tučňáci jsou od počátku září umístěni v ná-
vštěvníkům nepřípustném zimovišti vodních 
ptáků. Aby se vrátili z tohoto stísněného provizo-
ra co nejdříve na oči lidí, děláme, co je v našich 
silách, my v zahradě, i dodavatelé.

Poněvadž se v minulých letech naši tučňá-
ci úspěšně množili, využili jsme jejich odchytu  
a několik ptáků jsme poslali na základě povo-

lení evropského koordinátora jejich chovu do 
zoo v Drážďanech. Vzhledem k tomu, že tučňák 
Humboldtův patří do evropského záchovného 
programu (EEP), o jejich pohybu mezi jednotli-
vými zoo si nerozhodují samy zahrady, ale musí 
se řídit závaznými pokyny koordinátora.        (zh)

žádné větší šarvátky. Po týdnu zdárného sezna-
mování jsme se proto rozhodli pro spojení trojice 
do jedné skupiny. Nejprve jsme pustili k Fábenovi 
samici Maryšu. Všem, kteří znají „řeč“ šimpan-
zů, dala jasně najevo, že je vše v pořádku. Pár 
minut jsme je nechali o samotě a pak jsme  
k nim pustili Ginu. Následovaly zvukové proje-
vy, objímání a prostě vše, co se děje v přiroze-
ných tlupách šimpanzů. Největším potvrzením 
toho, že jsme se rozhodli správně, byla reakce 
Maryši. Po celou dobu adaptace a seznamo-
vání přes mříže nepřišla k nové ošetřovatelce  
a ani ke mně vzít si z ruky. Jakmile byli všichni 

tři pohromadě, přišla a byla uvolněná a v po-
hodě. Vzala si krmení a láhev s pitím. A za pár 
hodin po spojení jsem uviděla mezi Maryšou  
a Fábenem grooming (probírání srsti), což mezi 
šimpanzi značí utužovaní sociálních vazeb a také 
vzájemnou hygienu – vybírání lupů.

Jsou to už tři měsíce, co odjely Gina a Maryša 
do Brna. Od ošetřovatelky, která je má na starosti, 
přicházejí jen samé pozitivní zprávy. Zbylá plzeň-
ská čtyřčlenná tlupa  se po odchodu dominant-
ních samic změnila k lepšímu. Tak uvidíme, zda 
se dočkáme dalšího šimpanzího mláděte.                      

Foto Tereza šindelářová

Matka nepřežila, mládě se má k světu
Miroslava Palacká, zooložka
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Letošní hnízdní sezóna byla pro populaci 
čápů bílých v západních Čechách hodně pod 

dlouhodobým průměrem. „Zprávy od kolegů  
z ostatních krajů prozrazují, že obdobně špatná 
situace byla na území celého státu,“ informuje 
předseda plzeňského Dobrovolného ekologické-
ho spolku ochrana ptactva Karel Makoň a po-
kračuje: „Každý rok kontrolujeme a udržujeme 
na území okresů Tachov, Domažlice a Plzeň-se-
ver 65 hnízd. Čápi letos přilétli  zhruba o dva 
až tři týdny déle než jsme byli za posledních pět 
let zvyklí. Zahnízdilo jich u nás ale více, než jaký 
bývá průměr. Obsadili celkem třicet tři  hnízd. 
Za obsazené hnízdo se považuje hnízdo s celým 
párem, který snesl vejce a úspěšně je zahříval 
až do vylíhnutí mláďat. Ta však začala přicházet 

na svět v době, kdy bylo velice chladno a hlavně 
deštivo. V důsledku tohoto dlouhodobě trvajícího  
a pro malá čápata nevhodného počasí pak došlo  
k tomu, že dvacet párů o mláďata přišlo! U dal-
ších přežilo třeba jen jedno. Tři mladí ptáci ve 
hnízdě, to byl letos velký zázrak. Tu radost měli 
v Chotíkově u Plzně a v Bělé nad Radbuzou. 
Není se co divit, že namísto obvyklých padesáti 
až osmdesáti mláďat  jsme  v tomto roce regis-
trovali pouhých jedenadvacet. Navíc opožděný 
přílet čápů znamenal i opožděný vývoj nové ge-
nerace. Je proto otázkou, kolik mladých ptáků 
letos opustí hnízda a s podzimem pak i území 
ČR. Snad příští a další roky budou pro čápy bílé 
příznivější...“.                                                                                  

(mk)

Třináctka čápům nepřála

Minimum pro ochránce a přátele přírody

Japonsko je nejdražší
Provozně nejdražším zvířetem v plzeňské zoo 
není nosorožec, lev, medvěd, ale nevelký tuč-
ňák Humboldtův. Nejnákladnější víkendovou 
akcí I. pololetí i celého roku jsou květnové 
Dny japonské kultury. Díky finanční podpoře 
Plzeňského kraje, vstřícnosti hlavního spolu-
pořadatele – Městského kulturního zařízení  
v Horšovském Týně – a části účinkujících mohl 

být letošní ročník i přes současnou ekonomic-
kou situaci, jež neminula ani zoologickou a bo-
tanickou zahradu, uskutečněn v přibližně stej-
ném rozsahu jako v loňském roce. Náměstku 
hejtmana Plzeňského kraje Jiřímu Stručkovi se 
program líbil natolik, že se na něj přišel podívat 
po oba dny. V sobotu jako představitel kraje,  
v neděli soukromě s rodinou. 

Na snímku je pan náměstek při čajovém obřadu.

resuscitace se podařila

Nad Lochotínským sekáčem se začal hou-
pat Damoklův meč. Sekáčů ubývalo a ti co 
přišli, soutěžili bez podpory veřejnosti. 
Letošní ročník měl rozhodnout. Duchovní 
otec akce Petr Novák ze Sdružení Iris udělal 
vše, aby jeho dítko přežilo. Zahrála i muzika  
– skupina Ireny Výrutové SK20.cz. 

Resuscitace se podařila. Lochotínský se-
káč z Kalendária pro rok 2014 nevymizí. 
Radost z toho budou mít především sami 
kmenoví účastníci. Vždyť Lochotínský sekáč 
je vždy spojen s hezkým odpolednem a po-
povídáním si s přáteli.

Květinovou dívkou 
je Nikola Kacbundová 

Léto vchází do plzeňské zoologické zahrady  
s pěkně bohatým programem. Pro zvídavé ná-
vštěvníky je připravena bylinková olympiáda, 
na děti čeká pohádková stezka. V oblíbených 
postavách z pohádek vystřídali po několika 
letech členy kulturního seskupení Královák ze 
Stach externí lektoři Environmentálního centra 
Lüftnerka. A komu odpoledne přiřkla opravdu 
excelentní porota v čele s uznávaným umělec-
kým fotografem Ivanem Štefkem titul Květinové 
dívky? Pomyslnou korunku si nasadila šestnácti-
letá Nikola Kacbundová z Plzně. Nejvzdálenější 
soutěžící přijela až z Písku. 

2. místo: Klára Tomanová(15let),    
1. místo: Nikola Kacbundová (16let),  
3. místo: Anna Haberová (16let) 
Na snímku zleva doprava. 

Na prázdniny 
i do školy přes zoo

Přijdeš do plzeňské zoologické a botanické za-
hrady v sobotu po letním vysvědčení a soutěžní 
naučná stezka tě připraví na pobyt v přírodě. 
Přijdeš do ní poslední prázdninovou sobotu  
a stezka tě vrátí zpět do školy. Přitom si ještě 

můžeš zahrát různé hry a když jsi alespoň tro-
chu šikovný, dostaneš od společnosti Noris 
Czech – sponzora loučení se školou i s prázdni-
nami  – za odměnu ještě hitovou zmrzlinu od 
Nestlé. Cesta na prázdniny nebo naopak zpět 
domů proto vede pro řadu rodin už tradičně 
právě přes plzeňskou zoo.                     

                                   Rubriku připravil 
František Hykeš,

fotografie IRIS Miroslav Wolf (více na www.iris.eu)        

Kalendárium

Foto Karel Makoň
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Zajímavá výuka

„Nejdřív než  se vydáme do lesa,“ dává lesní pe-
dagog Ing. Pavel Šefl z Lesů ČR cennou radu, „se 
postříkáme sprejem proti klíšťákům.“ A pokraču-
je: „Představte si, že tihle paraziti mají šest nohou 
a v předním páru termočidlo, aby se přesvědčili, 
že je jejich oběť teplokrevná. Lidé si myslí, že na 
ně padají ze stromů. To ale není pravda, klíšťata 
se drží při zemi.“

Další informace jsou o stromech: „Tak to je dub, 
ale ani letní. ani zimní, nýbrž červený. Doma je  
v Americe, u nás je to proto nepůvodní dřevina. 
Zatímco žaludy našich dubů dozrávají během 
jednoho roku, dubu červeného na to potřebu-
jí roky dva. Jako šišky borovice. A tohle je habr. 
Strom s nejtvrdším dřevem u nás.“

Před zástupem dětí se promenáduje na lidi 
zvyklá veverka. Jsme u Šídlováku, kousek od 
posledních paneláků největšího plzeňského síd-
liště. „A co, když se teď ve veverku proměníme 
všichni?“ A kamarád Pavel, jak zní dohoda pro 
následující dopoledne, vysvětluje princip hry: 
„Veverky si dělají na zimu ve svém domečku 
zásoby potravy. Lískových oříšků, různých semí-
nek. Domečkem je opuštěné hnízdo, zahoustlé 
větve. Seberte tři borové šišky. To je základ. Kdo 
jich nashromáždí nejvíc, ten vyhrává. Ale pozor, 
ne každá veverka je poctivá. Některé jsou pěkné 
zlodějky a vybírají si zásoby navzájem. Tak pozor, 
ať se vám nestane totéž…“   

Se vzdáleností od rybníka a procházkových 
cest se stává les zajímavější. Pavel vyndavá jakýsi 
nástroj. Děti hádají, co to může být: Zapalovač, 
řasenka, vábnička... Samá voda. Je to nebozízek. 
Lesník jím navrtá strom a z vyvrtaného špalíčku  
o něm čte údaje: Pozná, je-li zdravý, nebo ho po-
stihla středová hniloba, určí z něj i jeho přibližný 
věk. „Té bříze bude tak devadesát let,“ konstatuje 
lesník. „Ostatní lesní dřeviny jsou v té době v plné 
síle, ale ona je na hranici věku. Za pár let uschne 
a začne se rozpadat. Má měkké, netrvanlivé dře-
vo, které rychle trouchniví.“

A je znovu čas na hru. Děti si zavazují oči šát-
kem. Tenhle smysl nesmí napovídat. Polovina 
přítomných bude poznávat po hmatu, co prá-
vě vytáhli z tajemného pytlíku. Děti ohmatávají 
šišku, zub stoličku z jelena, pařát tetřívka, kančí 
špičák... Zbývající budou čichem určovat co, nebo 

kdo je původcem oné vůně či zápachu. Čicho-
vý koktejl byl namíchán z lesních jahod, smoly, 
borůvek, jehličí… V obou případech žádná jed-
noduchá poznávačka. Za chvíli se role promění.  

Desátá je dobou svačiny. Tuhle budou mít děti 
z příměstského tábora Deset dnů s kamarády ze 
zoo, jehož pořadatelem je již po jedenácté plzeň-
ská zoologická a botanická zahrada a Sdružení 
IRIS, zpestřenou různými zvířecími zvuky. Nej-
dříve mají vyjmenovat která lesní zvířata znají a 
jaké zvuky vydávají. Popravdě, příliš se nechytají. 
Pavel začne zvukové projevy zvířat napodobovat 
sám. Na vábničky, ruce, způsobů je více. V lese se 
ozývá kukačka, kalous ušatý, největší naše sova 
výr velký, kachna březňačka, bekání srnce, jímž 
upozorňuje ostatní na nebezpečí. „A co, myslíte, 
že je toto?“ uvede další zvuk Pavel. „No přece hej-
kal.“ „Ale takové zvíře neexistuje,“ oponuje mu 
jeden z táborníků. „Máš pravdu, to lákal sýček k 
sobě samičku. Jenže naši předci v tom slyšeli hlas 
tajemných sil a na světě byl hejkal.“

Ale že by v lesích nežili žádní skřítci, víly a další 
nadpřirozené bytosti, o tom Pavel přesvědčený 
není. Při svých toulkách lesem se s nimi občas 

setká, s některými je i ka-
marád. „Nejčastější je Du-
bínek, ten žije v každém 
vykotlaném dubu.“ Bába 
Hejkalka ho ustavičně zve 
na oběd, ale vyhýbá se jí, 
protože je špatná kuchař-
ka. To se Stromovou vílou 
se potká rád. I k sobě na 
hájovnu ji pozve. Nejraději 
má ale Hromburáca z hra-
du Lopaty. Je to jeho vel-
ký pomocník. Když začne 
někdo z lidí dělat v lese 
nepořádek, okamžitě ho 
zasype sprškou kamení. 
Pomocníkem a lesníkovým 
spojencem se snaží být  
i Čert z Maršálu. Jenže nad 

každou lidskou nepravostí v revíru si hned odpliv-
ne a jeho čertovská slina zapálí les. Loni hořelo 
třikrát. Pavel ale nad ním vyzrál. Udělal mu ple-
chové plivátko.

Kolem dětí přeběhne myšice lesní. Poznávací 
znamení: ocas delší než tělo. Pohádková říše se 
rozplyne kdesi v lesích kolem Kozlu a nastupují 
myslivecké názvosloví a latina: Co je slech, mor-
da, běh… Děti se dozvídají i několik užitečných 
rad a zajímavých informací: „Tuhle si určitě za-
pamatujte,“ nabádá Pavel. „Jediná účinná obrana 
před divočákem je neutíkat, stejně mu neutečeš, 
ale postavit se a zastrašit ho máváním rukou nad 
hlavou a křikem. Nesmíš se bát ty jeho, ale on 
tebe!“

Na několik oddílů by byl jeden lesní pedagog 
málo. Jsme v polovině dopoledne, kamaráda 
Pavla střídá kamarád  Milan – Ing. Milan Kotlan. 
Otázkou, co už všechno vědí o lese, děti neza-
skočil. Nikdo by v něm nerozdělal oheň, vědí, že 
dřevo je základem papíru, jehličí a listí okysličují 
vzduch. Následuje hra objasňující řádění lýko-
žrouta smrkového čili kůrovce. Matematika jeho 
množení je šokující. Jedna samička vyprodukuje 
během jediného roku tak početné potomstvo, že 
dokáže v tomtéž roce zcela zničit 64 stromů! Kdo 
nevěří, Šumava ho přesvědčí!

Dopoledne končí, za chvíli bude čas oběda. Ale 
hra na závěr, ta se prostě vynechat nedá. Děti se 
před ní musí vyzout  a zavázat si oči. Jedinou ori-
entací v prostoru je lano. Smyslem hry je prověřit 
důležitost a zastupitelnost jednotlivých smyslů při 
procházce lesem. Někteří vedoucí skepticky po-
chybují, že se do ní zapojí všichni. Jsou to měst-
ské děti, bude je studit zem, budou se bát, že 
je popíchá jehličí. Mýlí se. Účast bez jakéhokoliv 
přesvědčování je stoprocentní. Byl to ohromný 
zážitek shodují se u cíle a některé se vydávají po-
dél lana opakovaně. 

Mít všechny vedoucí takové, jako jsou tihle dva 
lesní pedagogové Lesů ČR, to by byly tábory! 

František Hykeš                                            
Foto Kateřina Vídršperková

Plechové plivátko pro čerta z Maršálu
Děti s kamarádem Pavlem

Došlo i na výtvarný projev
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Expedice za poznáním

Dostat pozvání k návštěvě Indie současně 
od dvou veličin, to nelze odmítnout. Tou 

první byl náš velvyslanec v Indii Ing. Miloslav 
Stašek, druhou cestovatel a znalec zdejších 
poměrů Rudolf Švaříček. Cesta našeho osvěd-
čeného a sehraného týmu Ing. Jiří Trávníček, 
Roman Krejčí a Zdeněk Bříza se uskutečnila 
na přelomu listopadu a prosince loňského 
roku. Jejím hlavním mottem bylo vidět noso-
rožce indické a pandy červené, které máme  
v zoo, v přirozeném prostředí a získané po-
znatky uplatnit v jejich chovu. Těšili jsme se ale  
i na setkání s tygry, fotografování ptáků, obje-
vování bezobratlých…
JEN TyGří STOPy
První naše cesta z indického hlavního města 
Dillí vedla do 260 km vzdáleného Národního 
parku Ranthambore. S ujištěním, zde tygry 
potkáme na 80 procent. Jeli jsme celý den po 
hrozných cestách totálně přelidněnou a zde- 
vastovanou zemí. Národní park byla proti 
tomu oáza klidu se zelenou oku lahodící kra-
jinou a různými zvířaty. Jen na ty tygry jsme 
neměli štěstí. Jediné, co jsme z nich viděli, 
byly stopy v prašných cestách.
SEKáNí hlAV OBěTNíCh OVEčEK
Po dvou dnech jsme se vrátili do Dillí.  Zde 
jsme se setkali s Rudou Švaříčkem a společně 
s ním jme si udělali plán na další dny. Jím 
navržená trasa začínala přeletem do Guvhäti 
v severovýchodní Indii – návštěvou chrámů  
v Asámu. Byli jsme natěšení na pozorování 
a fotografování zvířat, na návštěvy národních 

parků, ale Ruda trval na svém, že toto musí-
me vidět. Včetně sekání hlav obětních oveček. 
STAčilO Si SEDNOuT NA OKrAJ CESTy
Naše těšení měla naplnit přírodní rezervace 
Pobitora se slony a velkou populací noso-
rožců. Tentokrát jsme zklamaní nebyli. Slo-
nů jsme viděli během jediného dne asi 20. 
Nemuseli jsme vstupovat ani dovnitř rezer-
vace, stačilo si sednout na okraj cesty, která 
vede podél ni, a představovali se nám její 
jednotliví obyvatelé. Nejrůznější vodní ptáci, 
na dohled jsme měli i vodní buvoly. Ti jsou 
považováni za jedno z nejnebezpečnějších 
zvířat této oblasti. Vzhledem k tomu, že není 
rezervace oplocená, měli jsme z nich patřič-
ný respekt.
hADi už ZiMOVAli
Dalším navštíveným místem byl Národní park 
Manas. Nocovali jsme v Guvhäti, ale hlavně 
jsme zde navštívili záchrannou stanici malých 
indických prasat. Založil ji Gerald Durrell. Nad 
jeho jménem jsme si svorně řekli, že to byl jeden  
z nejužitečnějších lidských tvorů na světě.

NP Manas je jeden z největších v severo-
východní Indii. Většina turistů i cestovatelů 
jezdí do obdobného Národního parku Kazi-
ranga. Zatímco ten je přelidněn návštěvníky, 
my jsme zde byli sami. A zvířata se podle toho 
chovají. Průvodci jsou milí a vstřícní. Všichni 
jsme vášniví teraristé, a tak největší radost 
máme z odchycené krajty tmavé. Po změření 
a vyfotografování ji samozřejmě vracíme pří-
rodě. To jsme ještě netušili, že to bude náš 

jediný indický had. Nebyla ještě zima, ale 
vzhledem k ročnímu období jich už většina 
zimovala. 
ruDO, DíKy ZA TENhlE ZážiTEK!      
V 99 procentech národních parků se lze po-
hybovat pouze v autě nebo na hřbetu slona. 
Je to prevence před napadením tygry nebo 
vodními buvoly. Manas patří do toho jediné-
ho procenta. Na pozorovací věž jsme šli asi 
dva metry vysokou trávou, vypadala jako cuk-
rová třtina. Vylezli jsme nahoru a vidíme, jak 
se k pozorovatelně blíží nosorožec. Pásl se, 
přibližoval se, obrovský divoký kolos bez ja-
kékoliv bariéry. Ohromný zážitek! Šest metrů 
před námi se zastavil, my ho fotili a děkovali 
Rudovi za tenhle tip.
ODVážNýM šTěSTí PřEJE
Na jeden den jsem se s Rudou Švaříčkem od-
pojil od ostatních a vydali jsme do horského 
státu Bhútánu. Načerno s vědomím všech 
rizik a problémů, jež mohou následovat. Ale 
byla to nabídka, která se neodmítá. Ofici-
ální turisté zde platí až 200 dolarů za den. 
Návštěva budhistického chrámu samozřejmě 
nemohla chybět, plná zážitků byla ale i 16 km 
dlouhá túra zdejším lesem plného banánov-
níků a orchidejí.
člOVěKA DOKáží ušlAPAT
Další národní park – Nasari – jsme navštívili 
jen krátce. Také patří k těm několika, v nichž 
se dá chodit pěšky. Mohli jsme tak obracet 
kameny, prohlížet uhynulé stromy a fotogra-
fovat bezobratlé. Zvedneme hlavy od země  
a spatříme stádo slonů. Klidně se pásli na 
kraji lesa, ale průvodce měl docela strach. 
Pro všechny případy měl v pohotovosti starou 
pušku. Zvířata spokojeně žvýkala větve a nás, 
lidských trpaslíků, si vůbec nevšímala. Jejich 
nebezpečnost však nelze podceňovat. Člověka 
dokáží ušlapat.
Přívěsky ze zoborožců
Příštím cílem byl severoindický stát Nägäland 
a jeho hlavní město Kohima. Konal se zde zo-
borožčí festival a večer jsme se tu měli sejít  
s panem velvyslancem Staškem. Bylo to se-
tkání nejen s ním, ale i se zdejší vládou. Jiří  
Trávníček  diskutoval s ministrem životního 
prostředí možnosti vzájemné spolupráce, na-
kloněn jí byl i náměstek premiéra.

Moje představa, že celý festival se koná na 
podporu zoborožců, se stala naivní, když jsem 
si lépe prohlédl přítomné představitele 17 
místních kmenů. Všechny zdobil nějaký přívě-
sek ze zoborožců.
rOMANTiKA JEN ZDáNliVá
Již zmíněný Národní park Kaziranga jsme po-
znávali tak, jak je to obvyklé. Z terénního auta 
a ze hřbetu slona. Zvláště druhý způsob vypa-
dá romanticky, ale nevěřte tomu. Jednak je to 
drahé poznávání a hlavně po dvaceti minutách 
jízdy na slonu máte slzy v očích. Sedí se na ne-
pohodlné sedačce ze silných konopných lan, 
nohy jsou široce rozkročené podél mohutného 
trupu zvířete. Kdo sedí vzadu, každou chvíli do-
stane ještě navíc ránu ocasem plným výkalů. 
Pohodlím neoplývá ani jízda autem. Turista 
nesedí, ale stojí a drží se madel. S tereňákem 

iNDiCKá OčEKáVáNí A ZKlAMáNí
Zdeněk Bříza
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Blázni a podivíni. Co na těchto rostlinách mo-
hou mít? To si asi pomyslí neznalý člověk při 
pohledu na více než třicetičlennou skupinu lidí 
nejrůznějšího věku, jež postávají a debatují nad 
květináči s podivnými exotickými rostlinami. 

Přesně tak totiž vypadala odpolední část IV. 
ročníku Plzeňského sukulentářského potlachu, 
jako vždy konaného poslední prázdninovou 
sobotu na statku Lüftnerka v plzeňské zoolo-
gické a botanické zahradě. Obdivovaly se zde, 
prodávaly a hlavně měnily sukulenty ze všech 
koutů světa, kde rostou. Z Afriky, Ameriky  
a přední Asie. Jen pravý kaktus se zde nena-
cházel snad ani jediný. Tihle lidé totiž propadli 
zálibě v pěstování ostatních sukulentů. A je na 
místě zabrousit do botanických knih a vysvětlit 
případným neznalým, jak je to se vztahem kak-
tus – sukulent. 

Sukulenty jsou rostliny, které se musely v průbě-
hu věků přizpůsobit různě dlouhým suchým pe-
riodám. Dokázaly to přeměnou některé své části 
(kořen, stonek, list) na zásobní orgán zadržující 
zásobu vody a látek potřebných k růstu. Část 
sukulentů dokonce umí speciálně upravovat 
dýchání a odpar vody tak, aby odolaly ničivé 
kombinaci sucha a vedra. Nečiní jim potíže obě-

tovat své starší části (listy, stonky a někdy obo-
jí), aby uchránily to nejcennější – zásobní orgán 
nebo nejmladší dužnaté listy. Sukulent je tedy 
pojem širší, kaktusy jsou jen částí této zajímavé 
rostlinné skupiny.

Zanechme ale teorie a vraťme se k akci. Nabíd-
ka sukulentů byla díky dlouholetým pěstitelům  
z různých koutů Čech sympaticky přebohatá  
a odolal jí asi málokterý z 
účastníků. Burza však ne-
byla nejdůležitější částí po-
tlachu. Už samotná podsta-
ta tohoto slova naznačuje, 
že si sem sukulentáři přišli 
hlavně popovídat. Debaty 
probíhaly po úvodní hlav-
ní části akce – po dvou 
přednáškách. První z nich 
o kaudexech (sukulentech  
s vytrvalou stonkovou hlí-
zou) a jejich pěstitelích 
zasvěceně podal Jan Gra-
tias, v minulosti dlouho-
letý předseda Sekce pěs-
titelů sukulentů a hlavně 
literárně činný a oblíbený 
popularizátor pěstová-
ní těchto výjimečných 
rostlin. Druhá přednáška  
v podání pěstitele a cesto-
vatele Jakuba Jilemického 

představila v nejaktuálnější komplexnosti zajíma-
vý africký rod gasteria. 

Účasti na akci zřejmě nikdo nelitoval. Nema-
lou měrou k tomu každoročně přispívá i příjem-
né prostředí Enviromentálního centra Lüftnerka  
a vstřícnost všech, kteří organizátorům se setká-
ním pomáhali. 

                                             Radka Matulová

Co je sukulent, 
co je kaktus

V království rostlin

se přiblížíte ke slonům maximálně na 30 met-
rů, na slonovi na pět metrů.  
FuJ, hrOZNý ZážiTEK
Závěr expedice patřil východní Indii a foto-
grafování vodních ptáků. Největším z nich je 
přes 1,5 m vysoký marabu indický. Učebnicí 
biotopů by mohl být Národní park Nandapha  
u hranic s Barmou (zasahuje i sem). Vyskytuje se 
zde jak nížinný prales, tak vysokohorský prales  
a vysokohorské pásmo. Chodili jsme zde opět 
pěšky, moc velkých zvířat – až na opice – jsme 
sice neviděli, ale procházeli jsme panenskou pří-
rodou s množstvím ptáků a bezobratlých. Máme 
odsud ovšem i jednu ne příliš příjemnou vzpo-
mínku... Průvodce nám po dlouhé cestě prale-
sem sliboval osvěžení v termálních pramenech  
a ubytování v horské chatě. Ani jedno nebylo. 
Místo toho jen komáři a krvelačné pijavice. Ro-
man a já jsme neměli stan, nezbývalo, než si 
„ustlat“ pod širákem. Probudili jsme se a byli 
jsme samá pijavice. Měli jsme je přisáté i na 
rtech. Navzájem jsme si je odtrhávali a byli jsme 
samá krev, jakoby nás někdo pobodal. Fuj, hroz-
ný zážitek!   

Určitě jsem byl rád, že 
jsem se mohl expedice 
zúčastnit. Obohatila mě 
o nové poznatky, zku-
šenosti a zážitky. Podí-
val jsem se do míst, kde 
jsem v životě nebyl. 

 Fotografie autor 
cestopisu

Expedice za poznáním
Makak asánský

Slon indický
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Jak získat časopis IrIs
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 vzdělávání v Západní 15 
a ve Stanici mladých přírodovědců ve Staré Roli. 
V Chebu v Domě dětí a mládeže Sova. 
Časopis lze získat i ve většině střediskových knihoven v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS 
distribuován prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.             

želva chtěla ven, 
krahujec zase dovnitř                          

Dvě  neobvyklé odchytové epizody zažili členové plzeňského Dobrovolné-
ho ekologického spolku ochrana ptactva – záchranné stanice živočichů. 
Počátkem srpna  byli voláni ke kajmance dravé, která se promenádovala po 
hlavní silnici v katastru obce Střapole na Rokycansku. „Obecně se odchy-
tem volně pohybujících se želv nezabýváme, poněvadž bychom řešili ročně 
desítky případů. Tento však byl přece jen mimořádný. Obrovská vodní želva 
o hmotnosti 12,5 kg  by mohla být při neodborné manipulaci poměrně  
hodně nebezpečná. Živí se hlavně masem, má docela slušný stisk a na želvu 
je neobvykle mrštná,“ zdůrazňuje předseda spolku Karel Makoň.

Naštěstí se jí nechtěl nikdo zbavit a neopatrný majitel se brzy ozval. 

Necelé dvě hodiny i s přípravou trval zvířecím záchranářům poměrně 
náročný odchyt samice krahujce obecného ve výrobní hale v Nýřanech. 
Dostala se do ní otevřenými vraty při pronásledování kořisti (špačka obec-
ného) v zápalu lovu. „U krahujců se to stává poměrně často. Dovnitř to 
jde ptákům obecně vždy mnohem snáze než ven,“ vysvětluje K. Makoň. 
„Dezorientovaný a vyděšený dravec se drží výhradně u stropu haly a není 
schopen najít cestu ven i přes to, že jsou otevřena všechna okna a dveře. 
Špaček se zachránil sám.

Hala byla šest metrů vysoká, museli jsme složitě nastavovat odchytové 
tyče, na jejichž horní části je natažená tenká odchytová síť. Krahujec ji velmi 
dobře viděl, a tak jsme ho honili hodinu po hale s osmimetrovou duralo-
vou tyčí. Už to vypadalo,  že budeme muset počkat na tmu, když se spletl  
a dostal se do prostoru za síťí. To byla naše částečná výhra, jelikož proti 
tmavému pozadí síť přehlédl a byl lapen,“ uzavírá záchranář.               (km)

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2013
v Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

  12. 10., 23. 11., 14. 12. 2013
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.

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

MĚSTA PLZNĚ
otevřena denně duben – říjen od 8 do 19 hod. (pokladny do 18 hod.)

listopad – březen od 9 do 17 hod. 
Vstupné: dospělí 140 Kč, zlevněné 100 Kč.

Mimo sezónu 90 a 60 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.

Poslední vstup v 18,30 hod.

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

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
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
facebook: Zoo Plzeň

Zoogeografickými oblastmi 
plzeňské zoo

Soutěž, která Vás provází po jednotlivých zoogeografických oblastech v rám-
ci Zoologické a botanické zahrady města Plzně, vstupuje do třetího kola. Podle 
počtu odpovědí (většinou správných) Vás oslovila a baví. Už jsme navštívili Aus-
trálii a Afriku, před námi je tedy Asie. Část odborné veřejnosti považuje Asii a naši 
Evropu za jediný kontinent a živočichy a rostliny zde žijící nazývá euroasijskými.

Hlavní část zvířat asijského původu najdete v plzeňské zoo v expozici 
financované Evropskou unií a otevřené v roce 2010.

Ale pojďme se přesvědčit, co o Asii víte.

Své odpovědi pište na adresu: hykes@plzen.eu  
nebo ZOO a BZ m. Plzně:  Pod Vinicemi 9, 301 64 Plzeň 
a těšte se na zajímavé ceny spojené s přírodou!

Výherci soutěže z 1. čísla časopisu IRIS:  Iveta Běhůnková, Hradiště; 
Michal Beran, Mochtín; Ing. Jan Vajz, Trnová.
Správné odpovědi na soutěžní otázku z 1. čísla časopisu IRIS:
ANO, ANO, bumerang, ANO, NE.

Výherci soutěže z 2. čísla časopisu IRIS: Václav Pechmann, Kladruby; 
Lenka Malá, Plzeň; Dagmar Rubášová, Plzeň.
Správné odpovědi na soutěžní otázku ze 2. čísla časopisu IRIS:
trpaslíci, ANO, ANO, ANO, ANO.

                                                VYLOSOVANýM BLAHOPŘEJEME!
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Oba nejlidnatější státy na světě leží v Asii. Jsou to Čína a Indie?                    
 ANO   NE
A u rekordů zůstaňme i v dalších otázkách: 
Který z vyjmenovaných ostrovů je třetím největším na světě?                                                     
KALIMANTAN, MALEDIVY, JÁVA 
Jak se jmenuje nejvyšší pohoří světa, v němž se nachází všech  
deset obřích vrcholů světa v čele s Mount Everestem?
Pravý kaviár – jedna z nejdražších pochoutek na světě – se vyrábí
z jiker jesetera. Tato ryba se vyskytuje především v Kaspickém moři, 
které je vlastně největším slaným jezerem na světě.                                                                               
 ANO   NE  
Plzeňská zoo chová dvouhrbého velblouda. Kolik hrbů má velbloud 
ve znaku Plzně? 

Soutěž Zajímavost

Foto (des)


