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IRIS

K silvestrovskému dopoledni v Zoologické  
a botanické zahradě města Plzně patřilo  

i tentokráte tradiční chytání zlaté rybky a pu-
tování po soutěžní naučné stezce, stejně jako 
popolední přivítání symbolicky posledního 
návštěvníka zahrady roku 2012. Letos to byly 
dvě malé Plzeňanky – devítiletá Bára a šesti-
letá Anička Jindrovy s doprovodem. Děvčata 
chodí do zoo třikrát do roka a mají ráda klo-
kany, lva a pouštní lišky. Jako vzácné hosty je 
uvítala tajemnice Magistrátu města Plzně Ing. 
Dagmar Škubalová a ředitel ZOO a BZ Ing. Jiří 
Trávníček.

Krátce před polednem počítač ukazuje, že 
do zoologické a botanické zahrady zavítalo 
letos 422 173 návštěvníků. Přicházejí ale stále 
noví lidé – silvestrovský zájem o zoo je opravdu 

velký! I díky počasí měl prosinec 2012 historic-
ky nejvyšší návštěvnost – do zahrady zavítalo 
11 098 lidí!

Rok 2012 se stal v návštěvnosti pro plzeň-
skou zoologickou a botanickou zahradu čtvr-
tým nejúspěšnějším v historii. Hranici 400 000 
osob překonává od roku 2007. 

Druhým rokem po sobě vedly kroky jubi-
lejních silvestrovských návštěvníků k expozici 
lvů. Loni se jubilanti zúčastnili oslav osmnác-
tých narozenin lva berberského Vilíka, letos 
pozdravili jeho nástupce Matýska. Ošetřova-
telé mu společně s jeho partnerkou Lekyšou 
připravili pro zábavu a zpestření života různé 
hračky, míče a požární hadici. Lvi si rozbalo-
vání dárků velmi užili, stejně jako přihlížející 
návštěvníci.                                             (mv)

Kaleidoskop
Na jubilanty čekala podívaná u lvů

V pátek 18. led-
na bylo jedinému 
šimpanzímu samci  
v plzeňské zoo 20 let. 
Oslavy svých naroze-
nin se dočkal druhý 
den, kdy mu ošetřo-
vatelé naservírovali 
ve 12 hodin piškoto-
vý a tvarohový dort 
se želatinou.

Samozřejmě nechy-
běli ani další členo-
vé tlupy včetně jeho 
prozatím jediné dcery 
Bamii. Ta oslaví letos 
v září své desáté naro-
zeniny.

Bask pochází ze zoo ve Dvoře Králové a v Plz-
ni žije od roku 2000, kdy byl otevřen současný 
areál pro šimpanze tvořený velkým výběhem, 
prostornou zimní ubikací a prosklenou expozicí 
uvnitř Tropického pavilonu. Zajímavý je původ 
jeho jména. Bask je zkratkou názvu bývalého 
kmotra – firmy Balírny a sklady z Roudnice nad 
Labem.

Primát je v plné síle a očekávají se od něj 
další potomci. Je to však poněkud komplikova-
né. Matka Bamii – Zwartje – již nežije a Mary,  
s níž samec také počal potomka, se jako matka 
neosvědčila. Potenciálními matkami jsou tak Zi-
zwa a Zedoenja, ale u nich musí nejprve doznít 
antikoncepce.

A oslavenec pohledem ošetřovatelky Aleny 
Faflíkové? „Když se naštve, stojí to za to. Ale 
žádnou velkou rvačku jsme naštěstí dosud ne-
museli řešit.“

Plzeňská zoo začala chovat šimpanze v po- 
lovině 60. let. Nejstarší z pěti samic je Gina. 
Zoo ji získala v roce 1989 z cirkusu. Její věk 
není znám, ale odhaduje se mezi 30 až 40 
lety.                                        (kola)

Šimpanz Bask 
oslavil dvacetiny

Plzeňáček pokřtil nové CD
Dětský folklórní soubor Plzeňáček, který již téměř deset let spolupracu-
je s plzeňskou zoologickou a botanickou zahradou, pokřtil 8. prosince 
v Domě hudby své druhé CD, pojmenované Marjánko, pojď na půdu. 
Zástupce zahrady František Hykeš se proto stal jedním z jeho kmotrů  
a společně s Janem Kotrčem – ředitelem ZUŠ B. Smetany, při které Plze-
ňáček působí – slavnostně nové CD pokřtili.

Plzeňáček v plzeňské zoo vystoupil již mnohokrát jako součást kultur-
ních akcí. A jak se neopomnělo na křtu zdůraznit, díky jim se dostal napří-
klad do vysílání Českého rozhlasu nebo České televize. „Ve spolupráci se 
zahradou chceme  určitě i nadále pokračovat,“ ujišťuje vedoucí souboru 
Olga Hráchová. „Myslím, že jsme všichni spokojeni s tím, jak to  funguje. 
Náš soubor se vždy rád vrací na statek Lüftnerka, kde většinou vystu-
pujeme a kde se také díky ochotě pracovníků zoo mohla pořídit titulní 
fotografie našeho nového CD.“

Na hudebním disku je přes 25 lidových písní převážně ze západních 
Čech, a to v podání obou věkových kategorií souboru – Malého i Velkého 
Plzeňáčku. CD si lze objednat přes vedoucí souboru; kontakty jsou na 
www.plzenacek.estranky.cz. A kdo si chce nejdříve udělat obrázek o tom, 
jak Plzeňáček hraje, může si pustit několik živých nahrávek jeho písniček 
na serveru www.youtube.com.                                                          (oh) 

Fotografování na půdě statku Lüftnerka na přebal nového CD.    
Foto Zdeněk Martínek    

Současný lví pár je velmi hravý. Potvrdil to při silvestrovské exhibici pro jubilejní návštěvníky a proká-
zal to i poté, co mu ošetřovatelé vhodili do výběhu velkou sněhovou kouli (na snímku).
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IRIS

Areál úřadu Karlovarského kraje nabízí ved-
le úřednického a politického servisu také 

různé volnočasové aktivity. Klidné prostředí  
v jeho blízkosti doplňuje mladý příměstský 
park koncipovaný na základě vzrostlé kompo-
zice dřevin rostoucích v bývalých kasárnách. 
Aby se jeho návštěvníci dozvěděli o přírodě co 
nejvíce, vznikla v něm z iniciativy odboru život-
ního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Karlovarského kraje malá naučná stezka. Jejími 
doprovodnými prvky jsou ještě budky pro růz-
né skupiny a druhy ptáků a tzv. hmyzí hotel.

Z jednotlivých tabulí věnovaných členov-
cům (hmyzu), trávníkům, houbám, stromům, 
vodě a ptákům se zájemci dozví nejen co  
v okolí úřadu roste a žije, ale i řadu zajíma-
vostí o jednotlivých druzích živočichů a rostlin 
a jejich skupinách. Např., že dospělá jepice je 
pouze s několika málo dny života skutečně re-
kordmankou v krátkověkosti, ale její larva se 
vyvíjí ve vodě několik let. Zajímavý je určitě  
i nepoměr v délce života mezi mravenčími 
královnami a sterilními dělnicemi; první se 
dožívají několika let věku, dělnice jen něko-
lika měsíců.   

Představte si, že houbař v okolí karlovarské-
ho kraje může najít „když rostou“ ze známých 
jedlých hub nejen čtyři druhy žampionů, ale 
v četných skupinách bříz i kozáky březové, 
pod modříny zase klouzky sličné a skutečnou 
vzácností je suchohřib červený. V roce 2008 tu 
bylo nalezeno během pouhé půlhodiny přes 
50 druhů hub!

Tabule o stromech zase překvapí údaji  
o jejich možném stáří. U dubu letního to může 
být až 1 500 let,  u javoru klenu je to maximál-
ně 500 let. Každý také určitě neví, že borovice 
může začít kvést a mít šišky až kolem 70 let 
věku, smrk nekvete každým rokem, ale v peri-
odách 4 až 5 let. A smrkové monokultury jsou 
u nás defacto pozůstatkem třicetileté války 
(1618 – 1648), neboť právě v tomto obdo-
bí se zde smrk ztepilý, jakožto rychle rostoucí 
produkční dřevina, začal masově vysazovat.                 

(zh)  

Kaleidoskop

Citát tOhOtO čísla:
Pokud máš v srdci zelenou větvičku, brzy ti 
na ni usedne zpívající pták.

Čínská moudrost

Dny pravěkých 
technologií pokračují
V pravěké osadě nad statkem Lüftnerka  
v plzeňské zoologické a botanické zahradě 
představí také letos po několik víkendových 
dnů občanské sdružení Oživená (pre)historie 
rekonstrukce dávného života předváděné na 
základě skutečných archeologických zjištění  
a nálezů. Poprvé  zde a v okolí vesničky vyros-
tou a vykvetou rostliny doložené na českých 
archeologických nalezištích. Uskuteční se 
také modernizace související naučné stezky. 
Budou nainstalovány nové informační panely 
pojednávající o jednotlivých kulturních obdo-
bích. Důraz je kladen na nejnovější archeo-
logické nálezy z regionu. Stezka tak zaujme 
nejen laické zájemce o historii, ale uspokojí 
i odborníky a využita může být též k výuce 
dějepisu.
Pravěká osada ožije v těchto termínech:  
18. 5., 8. 6., 29. 6., 16. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8.  
a 7. 9. (Změna vyhrazena.)                           (rt)

Motocykl pomáhající pracovníkům záchranného 
centra Talarak na filipínském ostrově Negros při 
terénních pojížďkách byl zakoupen z prostředků 
získaných v rámci pomoci uvedenému centru or-
ganizované v ČR občanským sdružením Faunus 
Liberec. K hnutí se iniciativně a přínosně připo-
jila i plzeňská zoologická a botanická zahrada.

               Foto archiv ZC Talarak

Fotografové, 
zpráva pro vás!

Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
vyhlašuje I. ročník fotografické soutěže „ZOO 
a BZ PlZEŇ, docela jiný svět“.
soutěžní kategorie: saVCi – PtáCi  
– OstatNí ŽiVOčiChOVÉ – NáVŠtĚVNíCi  
a OstatNí.
Soutěž je určena pro širokou veřejnost. Fo-
tografie musí být pořízeny v ZOO a BZ Plzeň. 
Maximální počet snímků od jednoho autora je 
pět v každé kategorii. Jejich velikost musí být 
při delší straně 1 200 pixelů a fotografie musí 
být v tiskové kvalitě. Snímky vždy označte ná-
zvem kategorie a záběru, jménem a příjmením 
autora. 

Pro tři nejlepší autory v každé kategorii jsou 
připraveny hodnotné ceny.

Fotografie posílejte na adresu – vogeltanz@
plzen.eu.

Zasláním snímků do soutěže uděluje sou-
těžící souhlas s jejich bezplatným použitím  
k propagačním a jiným publikačním účelům 
organizátorů soutěže.

(Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnan-
ci ZOO a BZ a jejich rodinní příslušníci.)

soutěžní snímky lze zasílat do 31. října 
2013. Vyhodnocení se uskuteční 15. listo- 
padu.  (jv)

Arboretum Sofronka v Plzni-Bolevci se ještě 
více otevře veřejnosti. Po jeho převzetí Sprá-
vou veřejného statku města Plzně v roce 2010 
se stalo místem, kam lze zajít na procházku, 
děti z mateřských škol a žáci základních škol 
sem chodí na lekce lesní pedagogiky. Akce pro 
rodiny s dětmi mají návštěvnost i přes 2 000 
osob. V průběhu letošního roku by měla být 
zpřístupněna i severní část areálu s romantic-
kými lesními rybníčky Vydymáček a Rozkopa-
ný. Pro lesní pedagogiku tak přibudou další za-
jímavá místa; projekt počítá i s tzv. přírodními 
učebnami pro celodenní výukové programy. 
Individuální návštěvníci zde najdou řadu zají-
mavých údajů na naučných tabulích. Zejména 
děti bude jistě lákat zookoutek s lesní zvěří. 
Rozpočet na tuto etapu proměny arboreta činí 
2 mil. korun. Potřebné peníze poskytnou ze 
svých rozpočtů městský obvod Plzeň 1 a pro-
vozovatel Správa veřejného statku.

Arboretum Sofronka založil v roce 1956 Ing. 
Karel Kaňák jako unikátní sbírku světového 
sortimentu druhů rodu borovice. Od tohoto 
data po současnost bylo na ploše kolem 20 
hektarů vysazeno jedenašedesát druhů boro-
vice ze všech koutů světa. Tato sbírka se stala 
jednou z největších na euroasijském konti-
nentu. Díky tomu, že se v arboretu podařilo 
soustředit nejen značné množství jednotlivých 
druhů borovic, ale navíc v různých zeměpis-
ných ekotypech, byla Sofronka zapsána do 
mezinárodního seznamu nejvýznamnějších 
botanických zahrad a arboret evidovaných  
v britském Readingu.

V současné době je zde reprezentativně 
zastoupeno 16 druhů borovic, jež se úspěšně 
adaptovaly na zdejší podmínky, a dalších je-
denadvacet druhů přežilo v jednom nebo ně-
kolika málo exemplářích.                             (zt)

Pro poučení 
i na procházku

Za přírodou k úřadu Karlovarského kraje!

Kozák březový                                Foto (repro)
FOtO Na titulNí straNĚ:
Lvíček zlatý. Více se o této velmi vzácné opič-
ce dočtete na další straně. 

Autorem všech fotografií bez uvedení jména 
je Jaroslav Vogeltanz.
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Na podzim se pro návštěvníky plzeňské zoologické zahrady obo-
hatila kolekce tzv. drápkatých opiček o lvíčky zlaté. setkají se  
s nimi v tropickém pavilonu naproti zasklené expozici šimapnzů.

lvíček zlatý náleží do čeledi nejmenších primátů – do čeledi kos-
manovitých. Žije jen na malém území v jihovýchodní Brazílii. Vět-

šina populace obývá biologickou rezervaci Poço das Antas v chráněné 
oblasti bažinatých lesů u ústí řeky Sao Joao ve státě Rio de Janeiro. 
Průběžnému a tvrdému pronásledování, lovu ale hlavně likvidaci přiro-
zeného životního prostředí odolávají lvíčci zlatí již celá desetiletí. Jsou 
proto zapsáni do tzv. Červeného seznamu IUCN – do kategorie ohro-
žených druhů. I když v některých knihách jsou uváděni dokonce  jako 
kriticky ohrožený druh. Podle nejoptimističtějších odhadů žije ve volné 
přírodě jen 1 000 a v zajetí 500 jedinců. Život lvíčkům zlatým kompliku-
je i narůstající počet už tak četných predátorů. Mezi hlavní patří dravci, 
velké kočky a hadi.

Antonio Pigafetta – kronikář mořeplavce portugalského původu Fer-
dinanda Magellana, jehož výprava ve 20. letech 16. století poprvé obe-
plula Zeměkouli a podala tak důkaz o její kulatosti, popsal lvíčky takto: 
„Hezké opičí kočky, které vypadají jako malí lvi.“ V jeho době jich žily  
v deštných lesích na jižním pobřeží Brazílie miliony. Tehdejší deštné 
lesy měly rozlohu Egypta, tedy více jak jeden milion km2. Dnešní jejich 
torzo má jen pět, podle některých zdrojů dokonce jen dvě procenta 
původní výměry.

Miniaturní lvy si od 16. stol. oblíbila evropská aristokracie a později  
i brazilská smetánka. Chytali se po celých houfech a chovali jako exo-
tičtí domácí mazlíčci. Lvíček je učenlivý, krotký, navíc všežravý. Společně  
s ovocem, květy a nektarem se živí také myšmi, ještěrkami, malými ptá-
ky a ptačími vejci, červy, pavouky a hmyzem.

Lvíček zlatý má ještě tři  příbuzné: lvíčka zlatohlavého, lvíčka černého 
a lvíčka černolícího, ale právě lvíček zlatý je patrně druhem nejznáměj-
ším.

Pro lvíčka zlatého je typická jeho zlatá a zlatohnědá srst, podle které 
dostal svůj název. Jeho chlupy na tvářích jsou delší a tmavší a tvoří hřívu 
na vrcholu hlavy, lících a hrdle, což je pro něj dalším charakteristickým 
znakem. V husté srsti se ztrácejí i ušní boltce. Výjimku v celkovém zbar-
vení představují jenom konce tlapek, obličej a občas i ocas, které mají 
barvu černou.

Štíhlé nohy a dlouhé drápky jsou hlavní výbavou pro  stromový život 
lvíčků. Ačkoli je jejich ocas poměrně dlouhý, není chápavý. 

Průměrná délka těla lvíčka zlatého je 25 cm bez ocasu, který je  
1,5krát delší.  Samci dosahují v přírodě hmotnosti jen kolem 700 gra-
mů, ale v lidské péči to může být více. Hmotnost samice se obvykle 
pohybuje kolem 550 g.

Lvíček zlatý je aktivní jak ve dne, tak v noci. Nikdy nežije samotářsky, 
vždy minimálně v párech, ale nejčastěji v malých skupinkách, které vy-
dávají bohatou škálu nejrůznějších zvuků. Před nebezpečím dokážou 
velice rychle uprchnout.

Samice rodí po 132 až 134 dnech březosti nejčastěji jedno nebo dvě, 
velice vzácně i tři mláďata. S potomky jí pomáhá i samec.              (ws)

hezké opičí kočky vypadající jako lvi

IRIS

Galerie Kmotři se představují

Jezevce nahradil nosorožec

V souvislosti se zasedáním Výkonné rady ODS v Plzni navštívil zdejší 
zoologickou a botanickou zahradu 14. prosince v doprovodu spolu-

pracovníků a novinářů místopředseda Senátu Parlamentu ČR a kandidát 
na prezidenta MUDr. Přemysl Sobotka. Zde se stal čestným patronem 
jejího největšího a nejvzácnějšího obyvatele – osmiletého nosorožce 
indického Baabua. „Ještě nikdy jsem nebyl tak blízko tak veliké tlamy,“ 
reagoval na své setkání se zvířetem host, jenž mu nabídl na seznámení 
několik mrkví.

„Původně jsem projevil přání, stát se patronem jezevce. Důvodem 
bylo, že v Harrachově bojuji s jezevcem, který se mi nastěhoval z lesa na 
zahradu a ryje mi tam. V prezidentských volbách zase bojuji s Milošem 
Zemanem, jenž se sám nazývá jezevcem z Vysočiny. Bohužel jezevce 
zoo nechová. Ale tento obrovský a opancéřovaný nosorožec je pro mne 
velkou výzvou. Pevně věřím, že za 450 dní, tolik trvá u nosorožce bře-
zost, se jako patron Baabua vrátím do zoo na křtiny jeho potomka, který 
se mu má s partnerkou narodit. Rád mu budu kmotrem. Plzeňská zoo 
je úžasná, patří poděkování všem, kteří se zde o tu krásu starají,“ nešet-
řil chválou Přemysl Sobotka. Pochvalně se vyjádřil i o další navštívené 
expozici – Světa v podzemí.

Ještě ve výběhu nosorožce sáhl prezidentský kandidát do peněženky 
a vytáhl z ní dvě tisícikoruny na stravu zvířete, jehož se stal patronem. 
Zdaleka ne všichni politici jsou tak štědří.

Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně navštívilo v minulých 
letech několik předních představitelů českého státu – namátkou tehdej-
ší ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil nebo z hlubší historie ministr 
životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek či ministr vnitra Jan Ruml, mi-
nistryně zdravotnictví MUDr. Milada Emmerová, ale také předseda vlády 
PhDr. Vladimír Špidla.                                                                                                            (kola)

Vánoční dílna
Jako ve vánoční dílně si loni před koncem roku připadali pracovníci 
propagačního oddělení plzeňské zoologické a botanické zahrady. V pro-
sinci bylo uzavřeno 20 nových zvířecích adopcí, vesměs jako netradiční 
vánoční dárek. Dětí pro své rodiče, rodičů pro své děti, partnerů pro 
své protějšky. Celkový počet kmotrovských vztahů dosáhl před Štědrým 
dnem již čísla 1 128. A proč přirovnání k dílně? Pochopitelně každý 
kmotr se těšil, jak pod vánočním stromečkem udělá radost svému blíz-
kému v podobě originálního vánočního certifikátu. A tak jich bylo při-
praveno, včetně adopcí prodlužovaných, několik desítek.

Kmotrů se dočkala zvířata, která již byla někdy adoptována, nebo  
alespoň některé v jejich stádě či skupině, ale také nováčci, zvířata netra-
diční nebo z různých důvodů dříve vynechávaná. Za všechny z této kate-
gorie lze jmenovat tchoříka skvrnitého, dále rosničku kubánskou a vam-
pýra dlouhojazyčného, kteří žijí v loni otevřené expozici Svět v podzemí,  
případně australskou myš bobří, křečka bavlníkového, jihoamerického 
stromového dikobraza kuandu nebo sovky bubuk z australské oblasti.

Mezi dlouhodobě nejpopulárnější druhy patří z pohledu adopcí klo-
kani, sovy, želvy, tučňáci, tamaríni a lemuři.                   Martin Vobruba

Mějte i Vy v zoo své zvířátko.
Stačí si vybrat a zavolat 378 038 303 (325).
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Loděnky hlubinné žijí nejvíce v Indopacifické oblasti a v západní části 
Tichého oceánu, ve volném moři až do hloubky 500 metrů. V zoologic-

kém systému patří mezi hlavonožce. Tělo mají uložené v symetricky spi-
rálově stočené schránce, která se dá definovat jako logaritmická spirála. 
Ve starém Řecku byla považována za symbol dokonalosti. Kolem úst mají 
loděnky ve dvou kruzích 90 krátkých ramen. Chapadla nemají přísavky. 
Obojí je u hlavonožců neobvyklé. Dutiny nebo komůrky, jimiž jsou živo-
čichové vybaveni, fungují jako tlakové komory a umožňují svislý pohyb. 
Jsou plné plynu a tekutiny – když chce loděnka stoupat nebo naopak 
klesat, vypustí je nebo je znovu naplní.

Někdy používané označení loděnky nautilus je složeninou jejich čes-
kého a latinského označení Nautilus pompilius. Živí se rybami a korýši. 
Poněvadž nevydávají mnoho energie na pohyb, stačí jim příjem potravy 
jednou za měsíc. Dorůstají do velikosti 25, maximálně 30 cm. Dýchají 
dvěma páry žáber, mají jednoduchou nervovou soustavu a očím chybí 
čočka. Pro nedostatečně vyvinutý zrak se orientují čichem. V případě ne-
bezpečí jsou schopné se zcela ukrýt do ulity a uzavřít se v ní speciálním 
víčkem. Zbarvení schránky slouží jako kamufláž. Při pohledu shora tmavší 
barva a nepravidelné pruhy lépe splynou s tmavou vodou, ze spodu je 
zase ulita světlejší.

Vedle loděnky hlubinné je v současné době známo ještě dalších pět – 
od sebe jen těžko rozlišitelných – druhů loděnek. Patří mezi jednopohlav-
ní živočichy. Samci oplodňují samici prostřednictvím čtyř ramen pomocí 
speciální techniky známé též u pavouků – tzv. spermatoforů. Loděnky žijí 
přibližně 20 let, což je na hlavonožce opravdu velmi dlouho. Pohlavně 
dospívají podle kusých poznatků nejspíše za pět až deset let. Rozmnožují 
se vejci, kterých samice klade každým rokem maximálně 12.

V přímořských státech jsou loděnky velmi často součástí jídelníčku. 
Zvýšený lov má za následek úbytek většiny populací. Další neskutečné 
množství je jich ročně zabito kvůli jejich schránkám. Např. v Nové Kale-
donii jich bylo během dvou let pro tento účel vyloveno 10 000! Naproti 

tomu Indonésie jejich lov a export zakázala již v roce 1987. K jejich účin-
né ochraně by jistě přispělo, kdyby se dostaly na seznam CITES – vztaho-
vala se ně Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně 
žijících živočichů a rostlin.

Chovatel Aleš Zika, jenž se stará o obyvatele Světa v podzemí, je  
z loděnek hlubinných evidentně nadšen. Obdivuje jejich krásný vzhled  
a je rád, že první zoo v ČR, jež je návštěvníkům předvádí, je právě ta 
plzeňská. „Předtím byly u nás ke spatření pouze v akváriu na pražském 
výstavišti v Holešovicích. Počet evropských zoo, jež se věnují jejich chovu, 
by se spočítal na prstech jedné ruky. Nejvíce je jich ve Spolkové republice 
Německo,“ informuje. „Ono chovat loděnky v akváriu není vůbec jedno-
duché. A rozmnožovat je, to je téměř nemožné. Prozatím se to povedlo 
jen v Japonsku a ve Waikiki Aquarium na Havaji,“ doplňuje A. Zika.    (kola) 

Okénko do historie
Na konci minulého roku rozšířilo počty živočichů v expozici svět v podzemí pět jedinců loděnky hlubinné. a proč se tento hlavonožec 
dostal do této rubriky? Důvod je jednoduchý: Vývojově je starší než dinosauři! hlavonožci se schránkami podobní loděnce se objevili na 
Zemi poprvé před přibližně 550 miliony let!

Pět exemplářů loděnek hlubinných původem přímo z Indického oceánu 
přivítala v expozici Svět v podzemí 19. prosince 2012 spolu s ředite-
lem zoologické a botanické zahrady Ing. Jiřím Trávníčkem členka Rady 
města Plzně Irena Rottová.

Plovoucí fosílie z podzemí

List z herbáře

Nový díl Listů z herbáře chce poodhalit, jaké 
příbuzenské vazby, někdy velice blízké, jindy 

vzdálenější, existují mezi cizokrajnými rostlinami 
pěstovanými v našich příbytcích a rostlinami, jež 
jsou součástí naší přírody. Ač jde někdy o květiny 
značně exotické, mají své příbuzné i mezi tuzem-
skou flórou, a to mezi druhy, u nichž by nás to 
často těžko napadlo. O to zajímavější to budou 
pro čtenáře odhalení.

Předchozí Listy byly věnovány zajímavým  
a vlastnostmi pozoruhodným rostlinám. Spojo-
vacím můstkem od této kategorie k novému té-
matu je první dvojice pokojová rostlina – zdejší 
rostlina. Nespojuje je ještě příbuznost, ale květy 
nevyrůstající, jak bývá zvykem, někde na vrcholu 
rostliny, ale naopak těsně nad zemí. Dnešní nový 
díl Listů z herbáře patří kořenokvětce (Aspidistra 
elatioe) a kopytníku evropskému (Asarum euro-
paeum).

Kořenokvětka – také domácí štěstí – začíná být 
zapomenutou listovou pokojovou rostlinou, která 
dříve hojně zdobila tmavé místnosti selských sta-
vení. Patří do čeledi liliovitých a jejím domovem je 
Čína. Asi centimetr velké špinavě nachové kalicho-
vité květy určitě nejsou tím, proč se pěstuje.   

Kopytník evropský z čeledi podražcovitých 
je vytrvalá do 10 cm vysoká rostlina. Potkáme 
se s ním ve vlhkých listnatých či smíšených 
lesích a ve stínu křovinatých strání prakticky 
téměř po celé Evropě. Dává přednost humóz-
ním půdám s dostatkem vápníku. Plazivý od-
denek vytváří větve, na nichž každým rokem 
vyrůstá jeden článek s dvěma listy. Kvete na 
jaře podle podmínek od března do poloviny 
května. Květy jsou rovněž pohárovité až baň-
kovité, uvnitř tmavě fialové, z vnějšku hnědé, 
1,5 cm velké. Voní po pepři. Často nejsou ve 
spadaném listí vůbec vidět. Jejich opylova-

či jsou pravděpodobně drobní suchozemští 
měkkýši. Semena roznášejí mravenci, kteří si 
pochutnávají na „masíčku“, jímž jsou obalena.

Kopytník – jméno dostal od listů připomí-
nající kopyta – je jedovatá, ale současně léčivá 
bylina. Má prokazatelné karcinogenní účinky. 
Prášek z oddenku, jenž chut-
ná po zázvoru, se přidá-
val do šňupacího ta-
báku.                  (ws)

Květy hledejte nad zemí

Kořenokvětka
Foto (repro)

Kopytník evropský
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Se šimpanzi pracuji již 
sedm let, ale teprve 

před třemi roky jsem se 
odvážila přistoupit k je-
jich pravidelnému výcvi-
ku. Byla jsem varována 
– prý čím chytřejší zvíře, 
tím hůře se cvičí! A už vů-
bec nebude jednoduché 
začít výcvik s dospělými 
lidoopy. Toho jsem si 
byla samozřejmě vědo-
ma, vždyť i bez výcviku je 
zřejmé, jak jsou šimpanzi 
inteligentní. 

Nejprve jsem dlouhé čtyři roky získávala ošet-
řovatelské zkušenosti a hlavně patřičný respekt, 
který musí být ovšem vzájemný. Prosazuji pravi-
dlo: Pokud budu respektovat já šimpanze, bu-
dou respektovat oni mne. Další věc je důvěra! 
Zklamat šimpanze je velká chyba a pokud se tak 
stane, trvá velmi dlouho, než se ztracená důvěra 
vrátí zpět. A jak si získáte jejich přízeň? Já si my-
slím, že přátelstvím. Jejich ošetřování nebrat jen 
jako rutinu – nakrmit, uklidit expozici, nakrmit... 
Je k nim třeba chodit během celého pracovního 
dne, nejenom s krmením, ale být s nimi, chvíli 
posedět a pozorovat je. Někdy, pokud čas dovolí, 
stavím s nimi  i „hnízdo“, v němž nocují. Jindy se 
jen tak držíme za ruce a nebo „povídáme“.

ZačátKY PŘiPOMíNá JiZVa
Prvního půl roku jsem se skoro vůbec nemohla 
přiblížit k mřížím ve veřejnosti nepřístupné zim-
ní ubikaci. Samec Bask jimi ihned protáhl ruce 
a chtěl chytat a vůbec nešlo o přátelské gesto! 
Zedoenja (mezi námi ošetřovateli Sedy) neděla-
la nic jiného, než drápala, chytala za cokoliv co 
bylo blízko mříží. Bylo to opravdu nepříjemné  
a nebezpečné. Dodnes mám od ní na pravač-
ce velkou jizvu, která mi připomíná začátky u li-
doopů. A dnes? Úplně volně a přátelsky mi drží 
ruce, dívá se mi do očí a směje se! Dřív si nechtě-
la ke mně přijít ani sednout, teď vyhání nejmlad-
ší Bamiu, aby mě měla jen pro sebe.

A v čem vlastně můj výcvik spočívá? Volně 
jsem navázala na kolegyni Moniku Novákovou, 
která je naučila tzv. krmení do ruky. To spočívá 
v tom, že si přijde jeden šimpanz za druhým  
k mříži pro jídlo. Občas se sice ztrhne nějaká ta 
šarvátka a je třeba pohrozit hadicí (vědí, že z ní 
teče voda a z té mají respekt), ale většinou tento 
způsob funguje. 

iNsPiraCE Z OstraVY
Krmení ve výběhu bylo složitější a nebylo spoje-
no s takovou disciplínou. Samec Bask běhal od 
jedné samice k druhé a velkou část jejich krmné 
dávky jim bral. Často docházelo i ke rvačkám.  

Úplně prvním impulsem k tomu, začít cvičit 
hlavně samce Baska, byl systém krmení ostrav-
ských šimpanzů v jejich výběhu. Chytí si ovoce  
a způsobně odcházejí, aby si mohl vzít další! To by 
bylo skvělé i u naší tlupy, pomyslela jsem si,  ale 
jak toho dosáhnout? Jak naučit dospělého samce, 
aby poslechl a nechal ostatní samice najíst?

Napadlo mě, pokusit se ho učit jako psa. Zní 
to možná divně, ale zabralo to!

Nejprve jsem Baska sledovala, abych zjistila, 
na které místo sedá nejraději. 

To jsem pak vybrala jako stěžejní pro povel 
„zůstaň, čekej!“

Výcvik trval nejméně půl roku! Když zůstal sedět 
na svém místě, s velkou pochvalou „hodnej, pa-
šák!“ dostal za odměnu nějaký drobný pamlsek. 
Odešla jsem od něj na krok a když zůstal sedět 
na místě, dostal další. Počet kroků jsem postupně 
navyšovala. Bask moc dobře moji „hru“ pochopil. 
Pro něj je to hra, pro mne cílený výcvik. 

Trénink nesmí trvat déle než pět až deset mi-
nut. Je to jako s malým dítětem. Jeho pozornost 
také nevydrží dlouho. Výcvik bylo proto třeba 
opakovat několikrát za den. Zpočátku jsme spolu 
trénovali čtyřikrát i pětkrát denně po pěti minu-
tách. Pak jsem intervaly prodloužila. Dorozumívá-
ní s Baskem jsem si pojistila též posunky, abych 
mohla výcvik použít i na dálku a samec reagoval 
na povely.

POslEChNE i VE VÝBĚhu
K jasným pokynům, jež se používají při výcviku 
psů, jsem si přidala další. Jedním z nich je po-
vel pro celou tlupu, aby se rozestoupila do tzv. 
„zasedacího pořádku“ – tedy každý šimpanz má 
své místo ve výběhu. Dále pak povel pro přesné 
určení místa, kde má daný šimpanz zůstat stát, 
což jsou pohyby dlaně směrem k určitému bodu,  
a pak samozřejmě povely „zůstaň, čekej!“.

Poté, co jsem si byla jistá, že samec zvládá vý-
cvik v zázemí, což bylo asi po roce učení, tak jsem 
ho „přenesla“ do výběhu. Krmení ve stylu jeho há-
zení přes  vodní příkop znali už dříve, ale teď mu-
sel Bask poslechnout, zůstat sedět a nechat sami-
ce vzít si svojí krmnou dávku. Trvalo další rok, než 
jsem si mohla říci: Ano, poslechne už i ve výběhu. 

Vedle kolegyň ze Zoo Ostrava byly pro mne 
velkou inspirací též kolegové z pražské zoo. Jejich 
dokonale disciplinovaný způsob krmení je chvály-
hodný! Nejvíc se mi líbí to, že si nikdo z ošetřova-
telů nedovolí krmit gorily po svém, a teď nemám 
na mysli styl, způsob podání, ale to, jak striktně 
dodržují stravovací režim! Gorily mají rituál, který 
jejich ošetřovatelé respektují, a to je moc důležité.

A co jsem si odtud odnesla za nápad? Když sa-
mec neposlechl, tak jeho krmnou dávku odnesli 
pryč. Fungovalo to perfektně i u Baska. 

Před návštěvníky se mi cvičit šimpanze příliš 
nechtělo, ale nedalo se nic dělat, nechtěla jsem 
jim udělat v tréninku chaos. První tréninky tak 
musely být pro přihlížející přinejmenším podivné. 
Když mě návštěvníci zahlédli s dávkou ovoce, za-
radovali se, že uvidí krmení, ale vzápětí mě také 
zase viděli jít se vším zpátky. A když se začali roz-
cházet, znovu jsem se vracela k výběhu. Museli si 
myslet, že jsem se zbláznila, ale na Baska a vůbec 
na celou skupinu to skvěle platilo. Rychle pocho-
pili, že když nebudou spolupracovat, tak nebude 
ani svačina a nebo bude až později. 

Další kuriozitou bylo, když jsem pojmenovávala 
ovoce. Totiž, aby Bask pochopil, že musí počkat 
a že se na něj opravdu dostane, vzala jsem do 
jedné ruky například jablko, do druhé pomeranč 
a ukazovala jsem Baskovi, že jablko je Gina a po-
meranč je Bask.

uMí ViZuálNĚ POčítat
Důležitá je ustálenost tréninku. Nesmí být chao-
tický a každý den jiný! Ošetřovatel musí být při kr-
mení spravedlivý. Přinesu-li a házím tři druhy ovo-
ce, zvíře odejde, až když dostane třetí kus. Každý 
jedinec si dobře hlídá, aby nebyl ošizen. Šimpanzi 
umí vizuálně počítat!

S Baskem máme pomyslnou „domluvu“, že 
když nechá samice v klidu a bude poslouchat, do-
stává jako poslední ještě malý kousek jídla navíc.

Další, kdo prošel výcvikem a zvládá dobře po-
vely, je samice Gina.

Nemá dobrou pověst. V minulosti dost oškli-
vě pokousala dvě ošetřovatelky. Já sama jsem se 
kvůli ní ocitla v dost nebezpečné situaci, když mě 
chytla za ruku a také málem pokousala. Rozhodla 
jsem se začít s Ginou pracovat, tak abych její agre- 
sivní chování, které se projevuje jen ve spojení  
s krmením, potlačila a předešla tak případným 
zraněním. Potravu jí nepodávám do ruky, ale há-
zím ji, nebo ji položím na zem, aby si ji musela 
vzít sama. V zázemí, pokud je jí třeba dát něco 
přímo do tlamy, musí být v takové pozici, aby mě 
nemohla chytit. S Ginou žádné dlouhé cvičení 
neprobíhalo – okamžitě pochopila, co po ní chci. 
„Cirkusácký“ původ se v ní nezapře.

ŠiMPaNZi JsOu sKVĚlí!
Uprostřed tréninku jsem musela podstoupit 
operaci a být po ní dva měsíce doma. Výcvik byl 
přerušen. Myslela jsem si, že celá moje dvouletá 
práce je pryč a budu muset začít znova... Představ-
te si ale, že jsem navázala s tréninkem tam, kde 
jsem skončila před odchodem na neschopenku! 
Jakoby žádná pauza nebyla. Šimpanzi jsou prostě 
skvělí! Nepřestanou mě udivovat!

Dalším adeptem na trénink je nejmladší Ba-
mia. Adolescent dává zabrat na obě strany! Provo-
kuje ostatní v tlupě, ale i nás ošetřovatele. Začíná 
být nebezpečná. Chytá a už má velkou sílu. Zatím 
ji učím povel „nesmíš!“ Moc dobře mu rozumí. 
Dostane kolikrát i přes ruku, a to pak ječí, aby ji šli 
ostatní šimpanzi chránit. Ale Gina se jen podívá, 
co se děje a když vidí, že jde o výchovnou lekci, 
tak se nezvedá. Často se mi stane, že když mě 
Bami chytne a já zvýším hlas, tak mi jdou Bask 
nebo Mary se Sedy na pomoc a Bamia dostane 
„vynadáno“. 

Co říci závěrem? 
Výcvik je možný i s dospělými lidoopy a měl by 

být součástí každodenní práce ošetřovatele.

Ze zákulisí
tři roky zkušeností z výcviku šimpanzů                                  alena Faflíková

Foto T. Šindelářová
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Ze zákulisí

Ve dnech 22. – 24. února se uskutečnila v Environmentálním centru Lüft-
nerka v plzeňské zoologické a botanické zahradě 24. konference teraris-
tů a herpetologů organizovaná předsedou klubu karlovarských teraristů 
Miroslavem Dohnalem (na snímku vlevo). Zúčastnilo se jí 70 posluchačů 
a 13 přednášejících. Zaměřena byla na studium, chov a popularizaci je-
dovatých hadů, obzvláště na nové poznatky související s jejich uštknutím.

Mezi přednášejícími byly i takové kapacity jako RNDr. Ivan Rehák, CSc. 
– zoolog z pražské zoo, který se orientoval na nepohlavní rozmnožování 
plazů. Dále např. RNDr. Michal Černý, známý herpetolog a cestovatel za-
měřený na Mongolsko, jenž obohatil přítomné o zkušenosti z národních 
parků Tanzanie. Pracovník plzeňské zoo Jan Dohnal, působící dva roky  
v zoologické zahradě Pafos na Kypru, se podělil o poznatky o zmijích 
levanských žijících na tomto ostrově. Tomáš Bubla hovořil o kobře krá-
lovské.

Součástí programu bylo rovněž vzpomínkové promítání dokumentů  
o Petru Voženílkovi – výjimečném českém herpetologovi, který léta pra-
coval v zoo v Ústí nad Labem a Chomutově. Byl zakladatelem zoologické-
ho klubu Bohemia serpentonales v Ústí nad Labem. Několik měsíců pů-
sobil také v brazilském sérologickém ústavu Butantan, kde získal cenné 
informace o jedovatých hadech tohoto jihoamerického státu.            (dm)

teraristé a herpetologové na lüftnerce

Letošnímu oslaven-
ci – dvacetiletému 

šimpanzímu samci 
Baskovi – bylo tehdy 
tak dvanáct, třináct 
let. Do zoo se ohlásil 
televizní štáb. Že pů-
jde o velké natáčení, 
pro dokončení scéná-
ře musí znát detail-
ně prostředí zahrady. 
Proč jim všechno ne-
ukázat, když se má 
plzeňská zoologická 
a botanická zahrada 
objevit na jedné z teh-
dy nejsledovanějších 
našich televizí. Jediný 
problém byl s návště-
vou zimní ubikace 
šimpanzů. Řádila teh-
dy chřipková epidemie 
a hlavní zoolog měl 
obavy, aby tam počet-
ný štáb nezavlekl něja-
kou nákazu. Nakonec 
se ale nechal přesvěd-
čit. Podmínkou ale 
bylo, že všichni budou 
mít před ústy kapesník 
a v místnosti se zdrží jen nejnutnější čas. Respektovat to, nebyl pro fil-
maře žádný problém, a tak jsme vešli. Všichni byli v riflích, v oblečení, 
které k této skupině lidí patří. Jen jeden byl v černém obleku s bílou 
košilí a výraznou kravatou. Jak kdyby přijel rovnou z pohřbu. Při vstupu 
do vytopené místnosti si rozepnul kabát a zvědavě vykročil k mřížím. 
Šimpanzi byli na druhé straně. Celá tlupa se chovala netečně, nějaký 
televizní štáb jim byl naprosto ukradený. Jen jedno zvíře několika ob-
rovskými skoky vystartovalo vpřed. Byl to právě Bask. Postavil se proti 
muži v černém, nepříčetně začal lomcovat mřížemi, hrozivě se šklebil, 
plival, ječel a dupal. Ten člověk instinktivně zděšeně uskočil jak nejdál 
uměl. Když běsnění neustávalo, zřejmě v šoku vyšel ven. A za ním bez 
jediného slova i všichni další. Žádný slíbený televizní pořad se v plzeň-
ské zoo netočil, ale nemyslím si, že vinou Baska. Teprve po nějakém 
čase jsem se dozvěděl, že jsem sice dostal přesné instrukce, jak se 

má štáb v ubikaci 
chovat, ale zapo-
mněli mi říct, jak je 
Bask alergický na 
černý oblek s bílou 
košilí a vázankou.  
V tu ránu je z něj 
šílený cholerik, a že 
šimpanzi chole-
ričtí umějí být. Prý 
v něm doznívala 
ještě nějaká špatná 
zkušenost z bývalé 
zoo – ze Dvora Krá-
lové.

Druhou historku 
od první dělí jen 
pár měsíců. Pro-
vázel jsem tehdy 
děti ze čtvrté tří-
dy základní školy. 
Můj výklad před 
prosklenou expo-
zicí  už končil, ale 
přihlásil se takový 
bumbrlíček a ro-
zumbrada, jinoch 
jak z jiného světa. 
Krátké kalhoty, bí-
lou košili, motýlka 

pod krkem, na hlavě červenou rádiovku. V duchu slušného vychování 
se mi omluvil, že mi bude oponovat, ale musí mi říct, že jsem nemluvil 
o šimpanzech pravdu. Zrovna včera o nich viděl film, v němž se přáte-
lili s lidmi, objímali se s nimi, a já říkal, že jsou to zákeřná zvířata, která 
dokáží zabít, a to i zcela bezdůvodně. Musím dodat, že po celý výklad 
se opice netečně povalovaly po zemi, maximálně si hrály s dřevěnou 
vlnou a vyhlížely víc než mírumilovně. Sotva klučina domluvil, jeden 
z šimpanzů – jakoby se mu předchozí chlapcova slova nelíbila – se 
bojovně vztyčil. Byl to opět Bask. Hlavou a končetinami začal mlátit do 
skla a zlověstně cenil zuby. Zbytek tlupy raději utekl do výběhu. Děti 
se také daly na kvapný ústup a rozumbrada, když se alespoň trochu 
probral z leknutí, jež mu vybarvilo růžové tvářičky naprosto doběla, 
polohlasně syknul: „Měl jste, pane, pravdu. Vy ano, film ne. Ta opice 
chtěla zabíjet. Viděl jsem jí to v očích...“ 

Dvě nezapomenutelná setkání s oslavencem Baskem           František hykeš

Foto T. Šindelářová

Šimpanzi zažili během ani ne měsíce dvě velké oslavy. Tradičně Štědrý den se stromkem a rozbalo-
váním dárků (snímek) a dvacetiny Baska.                         Foto IRIS M. Volf (více na www.iris.snadno.eu)

Foto Petr Machačka
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V roce 2005 se ve specializované expozici Akva-
-tera na Palackého tř. uskutečnila výstava, 

která dosud nebyla překonána. Chovatelům sklíp-
kanů ze Zoologické a botanické zahrady města 
Plzně i dalším se zde podařilo během roku shro-
máždit na unikátní světové výstavě 176 exemplá-
řů těchto pavouků. V současné době si mohou 
návštěvníci specializované expozice prohlédnout 
39 druhů sklípkanů. Je mezi nimi i jeden z největ-
ších na světě známých druhů Theraphosa blondi  
či stromový sklípkan Avicularia versicolor. Dalších 
šest druhů žije v chovatelském zázemí. Číslo by se 
mělo ale postupně zvyšovat. Alespoň je to přáním 
a cílem pracovníka Akva-tera Martina Lázňovské-
ho. „V zoologické zahradě pracuji dva roky, zde 
necelý rok a mým velkým snem je stávající ko-
lekci sklípkanů rozšířit o další druhy. Jejich chovu 
se věnuji od čtrnácti let, je to moje velká záliba. 
V dobách, kdy jsem ještě bydlel doma u rodičů, 
jsem jich měl až osmdesát,“ svěřil se pětadva-
cetiletý chovatel. Současně se netají myšlenkou 

velice úspěšnou  výstavu z roku 2005 zopakovat. 
„Původní zájem o sklípkany v druhé polovině mi-
nulého desetiletí poněkud ochladl, ale nyní se 
zdá, že se opět vrací. Usuzovat lze i z toho, jak se 
lidé dotazují u pokladny, zda jsou nějací sklípkani 
na prodej. Zajímavé je, že většinou nemají zájem  
o malé druhy, ale chtějí vzrůstem velké pavouky,“ 
konstatuje terarista.

A čím si Martina Lázňovského sklípkani podma-
nili? „Mám rád zvířata vůbec, baví mě pozorovat 
jejich život, jak je různorodý a zajímavý. U sklíp-
kanů právě obdivuji, jak se jednotlivé druhy od 
sebe liší životními potřebami a nároky. Někteří za-
přádají víc, jiní málo, další se zahrabávají do pod-
zemních nor, naopak jiní žijí na stromech. Mnozí 
jsou i zajímavě vybarvení,“ přibližuje svět těchto 
bizardních tvorů jejich obdivovatel.

Sklípkany si nejen prohlédnout, ale dozvědět 
se i o jejich životě a ještě zažít jejich krmení,  to 
vše umožňuje setkání s těmito pavouky v Akva-
-tera každou sobotu a neděli od 14 hodin.       (eš)  

Akva-tera

u čtyřiceti pěti druhů sklípkanů nezůstane

Zoologické zahrady III. tisíciletí

Již počátkem roku začaly přípravy týmu pod 
vedením Zoologické a botanické zahrady 

města Plzně na druhou sezónu projektu sa-
telitní telemetrie chřástala polního. Právě le-
tošek má být stěžejní pro terénní část celého 
projektu. Po dvou letech příprav a  testovací 
fázi v roce 2012, kdy byli označeni dva samci 
vysílačkami, je cílem celého česko-německé-
ho týmu instalovat  4 – 8 satelitních vysílačů 
na obou stranách hranice.  Vše bude záležet 
na  klimatických a dalších podmínkách v prů-
běhu jara, které limitují výskyt chřástalů na 
hnízdištích. terénní výzkum začne s jejich 
příletem přibližně v druhé polovině května.

Satelitní telemetrie je k poznání biologie tohoto  
skrytě žijícího ptačího druhu velmi vhodná. Zoolo-
gická a botanická zahrada města Plzně je vedou-
cím partnerem projektu, německým partnerem 
je LBV Cham, vedlejším partnerem je Plzeňský 
kraj, který projekt kofinancuje. Projekt je finančně 
podpořen z Programu přeshraniční spolupráce 
CÍL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko  
2007–2013. Vychází z již řadu let trvající spoluprá-
ce pracovníků ochrany přírody Plzeňského kraje 
s kolegy v Bavorsku a jejich společného zájmu  
o druhovou ochranu ptáků. 

Zachování a rozšíření populací chřástala pol-
ního v přirozeném prostředí (in situ) je jedinou 
perspektivní cestou k jeho skutečné ochraně; 
proto skupina pracovníků zoo již čtvrtým rokem 
spolupracuje pod vedením manželů Pešových  
s ornitology při mapování jeho výskytu v západní 
části Šumavy, v Českém lese a části Slavkovského 
lesa. 

Chřástal polní je zajímavým a chráněným pů-
vodním druhem české přírody. Žije zejména na 
rozsáhlých extenzivně obdělávaných loukách  
a podmáčených plochách, v současnosti převáž-
ně v příhraničí. Přitom jeho původním hnízdním 

prostředím byly hlavně nížinné i podhorské lou-
ky kolem řek a potoků, luční prameniště. Z důvo-
du stále silnější intenzifikace zemědělství jsou to 
dnes především druhotné travní porosty, často 
i  charakteru lučních monokultur. Chřástal polní 
je také významným druhem EU, která na ochra-
nu jeho hnízdišť nabízí zemědělcům dotační 
program „ptačí lokality na travních porostech – 
chřástal polní“. 

Základním předpokladem pro účinnou ochra-
nu každého druhu je podrobná znalost jeho ži-
vota. U chřástala polního vzhledem ke skrytému 
způsobu života zůstává ještě řada nezodpověze-
ných otázek. 

Satelitní telemetrie je dnes ve světě již rela-
tivně často používanou metodou při sledování 
migračních tras, či dalších aspektů biologie ptá-
ků. Tento společný česko-bavorský projekt je ale 
unikátní v použití velmi lehkého satelitního vysí-
lače napájeného fotovoltaickým článkem, který 
nebyl ve výzkumu biologie chřástala polního 
dosud vyzkoušen. Satelitní telemetrie může po-
sunout dále výzkum jeho života, včetně poznat-
ků o migraci do afrických zimovišť a ukázat nové 
možnosti ochrany prostředí, v němž žije.

Česko–německý tým v květnu a červnu 2012 
opět mapoval výskyt chřástala polního na území 
západní Šumavy, Českého lesa, části Slavkovské-
ho lesa a poprvé také v okrese Cham v Bavor-
sku. Hlavním úkolem ale bylo instalovat dvěma 
až třem samcům satelitní vysílače, které pro ten-
to projekt vyrobila firma Microvawe Telemetry  
v USA. Ultralehké zařízení napájené fotovoltaic-
kým panelem má hmotnost včetně teflonových 
úchytů pět gramů a připevňuje se ptákům na 
záda. Týmu se podařilo odchytit dva dostatečně 
těžké a vitální samce, jimž byly nasazeny vysí-
lačky. Poté byli ihned vypuštěni zpět do volné 
přírody.

Prvnímu samci byla nasazena vysílačka 16. 
června poblíž Poběžovic na Domažlicku a byl 
pojmenován Adam. Druhý jedinec s vysílačkou 
a s jménem Bohumil byl vypuštěn v místě od-
chytu nedaleko Mariánských Lázní 1. července. 
Instalaci zařízení, jeho aktivaci a technické zá-
zemí měl na starosti člen týmu, mezinárodně 
uznávaný expert na satelitní telemetrii ptáků 
RNDr. Lubomír Peške, odborník podílející se  

Co ukázal první rok unikátního satelitního sledování chřástala polního

Z čEsKÉhO lEsa aŽ K ruDÉMu MOŘi

  Sameček vábící druhé pohlaví.    Foto P. Lang
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Těmito výstižnými a vřelými slovy doprovodila 
Mgr. Jaroslava Mrůzková soubor 24 pohlednic pa-
mátných stromů Strakonicka. V mnohém jsou ale 
platná obecně, netýkají se jen památných stromů, 
zasluhujících si úcty a ochrany, ale i všech dalších, 
které mají to štěstí a zdobí krajinu, dávají jí oso-
bitou podobu. Jsou – odborným slovníkem – vý-
znamným krajinotvorným prvkem.

Některé vyrostly samy od sebe, jiné zasadila lid-
ská ruka. Tak, či onak, v obou případech se staly 
součástí přírody. A to ať rostou-li jednotlivě jako so-
litéry, nebo ve skupinách, stromořadích. Jen kolik 
lemují silnic a dělají z nich zelené stužky v mono-
tónní zemědělské krajině! 

Pamatuji si, jak jsem se jednou na podzim 
vracel ze šumavských Stach svými zkratkami do 
Sušice. Kraj se topil v mlze, někde jsem odbočil 
jinak, než jsem měl a najednou jsem jel silničkou 
vroubenou jeřáby, jejichž koruny byly plné červe-
ných plodů. A když mlhu na okamžik přece jen 
prorazilo sluníčko, třpytila se mezi nimi vlákna pa-

vučin, jakoby  byly jednotlivé jeřabinky nasoukané 
na síti ze stříbřitých nitek. A nebo ten zážitek, když 
vás dovede do středočeských Brd silnička vroube-
ná krásně urostlými modříny. Asi jsem romantik, 
ale cesty a silnice bez alejí, to by už byla úplně jiná 
krajina: racionální, přímočará v duchu moderní 
logistiky. Tahle chmura na mne pokaždé dosed-
ne, když projíždím silnicí ze Svrčovce do Švihova. 
Ještě, že alespoň podél ní roste tu a tam nějaký 
strom. U souběžné cyklostezky není jediný. 

Myslím, že úcta ke starým stromům nám nikdy 
nechyběla. Možná byla někdy tak velká, že nám 
s ní unikalo, že i nejzajímavější, sebepamátnější 
strom tu nebude jednou provždy. V současné 
době se to napravuje – obnovují se historické ale-
je a vysazují se nové. Každé s tím spojené nutné 
kácení je sice pro současníky obvykle bolestné, 
ale zachování kontinuity a kultu starých stromů  
i pro nadcházející generace stojí za to. Vždyť každý 
starý, památný, jedinečný strom, aby se takovým 
mohl stát, musel být nejprve stromem mladým…  

A že se do krajiny opět vracejí stromy nejen  
v podobě nových stromořadí, výsadeb podél ryb-
níků, potoků a řek, ale i u obnovovaných sakrál-
ních staveb, je chvályhodné a je to jen dobře.

V této souvislosti nelze nezmínit loňskou inicia-
tivu hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance 
Tisíc stromků pro kraj. Na jejím základě by mělo 
být vysázeno během několika let podél polních 
cest, na meze a další vhodné plochy několik set 
ovocných stromků tradičních odrůd. První vý-
sadby se uskuteční letos v okresech Domažlice  
a Tachov. Do západočeské krajiny se tak postup-
ně vrátí po staletí zde pěstované odrůdy přede-
vším jabloní. 

Určitě by se dalo dlouze hovořit o stromech ja-
kožto o plících přírody, o jejich hospodářském vý-
znamu. Zaměřili jsme se na jejich přínos pro kra-
jinu, pro její  malebnost, na jejich schopnost dát jí 
duši. Ostatně ta je vlastní i jim. To si velice dobře 
uvědomovali už naši dávní předkové. A tak Kelto-
vé uctívali především duby, jabloně, tisy a buky, 
Germáni duby, jasany a hlohy, Slované duby, lípy, 
břízy, javory, jasany nebo vrby. Přistupovali k nim 
velmi uctivě a s jakousi pokorou a opatrností jako 
k někomu, koho si nesmí rozhněvat.

Takže řečeno společně s klasikem: Jen jedna 
koruna je úctyhodná! Koruna stromu.                                            

Zoologické zahrady III. tisíciletí

i na mediálně známé „Africké odysei“ čápů čer-
ných. Funkčnost a dobíjení solárního panelu 
se ukázaly jako velmi dobré a oba jedinci byli 
sledováni na základě zpráv vysílaných z družice 
NOAA prostřednictvím systému ARGOS. Družico-
vá data o tom, kde se ptáci nacházejí, přicházela 
v průměru jednou za 50 hodin. Současně orni-
tologové chřástaly lokalizovali přímo na loukách 
v nekosených porostech  a sledovali jejich pohyb 
pomocí rotační antény. Všichni napjatě očekáva-
li, zda bude vysílačka vydávat dostatečně silný 
signál a zda nebude ptákům vadit. V takovém 

případě by byli samci znovu odchyceni a celý 
projekt by byl ukončen. K tomu však nemuselo 
dojít. Především Adam byl velmi aktivní, a to čas-
to i ve dne a v prvních dnech července, kdy tok 
chřástalů již končí. Hmotnost každého ze samců 
byla v té době 172 g. 

Prvním problémem byla náhlá ztráta signálu 
samce Bohouše ze Slavkovského lesa. Bohužel  
v místě posledního vysílání se nepodařilo nalézt 
žádné stopy po důvodech konce vysílání. 

Adam se vytrvale zdržoval na rozsáhlých ne-
pokosených loukách v CHKO Český les až do 
září. Pozemky, kde strávil většinu jara a celé léto, 
jsou zahrnuty do dotačního titulu pro chřásta-
la polního a je možné je sekat až po 15. srpnu. 
Vzhledem k jeho chování zde byla zřejmě pří-
tomna i hnízdící samice. Svůj „domov“ opustil 
dopoledne 6. září a vydal se rychle na dalekou 
pouť do afrických zimovišť. Vybral si jihovýchod-
ní migrační cestu přes Rakousko a Turecko, 
přelétl Dardanely a po zastávce u Rudého moře  
v Egyptě pokračoval dále po východním africkém 
pobřeží až do Eritrei. Pro ornitology byla velkým 
překvapením značná rychlost letu. Denně Adam 
překonal bez velké zastávky až pětisetkilometro-
vou vzdálenost. Díky datům získaných z družice 
měl tým informace o rychlosti nočních přeletů, 
charakteru prostředí během odpočinku i tělesné 
teplotě při migraci. Žel poslední satelitní kontakt 

se samcem byl zaznamenán 18. září, kdy se pták 
zdržoval v horské oblasti střední Eritree poblíž 
Rudého moře. Důvodem ztráty signálu mohla 
být závada na vysílači či solárním panelu, ale 
více pravděpodobnou variantou je smrt chřásta-
la. Při tahu do zimovišť číhá na ptáky spousta 
nebezpečí v podobě predátorů a klimatických 
podmínek. Největší ztráty ale způsobuje člověk. 
Chřástalové jsou spolu s dalšími druhy loveni po 
celé trase do Afriky, nejvíce však v Egyptě a dal-
ších zemích Afriky. Na západní migrační cestě je 
největší množství ptáků uloveno na Kypru, Mal-
tě, ale také např. ve Španělsku. Ztráty chřástalů 
polních se během hnízdění, jejich cesty do zimo-
viště a zpět odhadují až na 90 procent. Přestože 
samice hnízdí dvakrát do roka a počet mláďat  
v hnízdě se pohybuje mezi šesti až osmi, jen vel-
mi málo ptáků se vrátí zpět na hnízdiště.

Přes zklamání ze ztráty spojení s oběma 
ptáky projekt ukázal již v první fázi velkou věr-
nost samců svému teritoriu po celou dobu 
hnízdění, vysokou rychlost letu do zimovišť  
i jeho směr a zejména vhodnost fotovoltaické 
technologie k dobíjení vysílače. V letech 2013 
a 2014 chtějí ornitologové označit na obou 
stranách hranice přibližně 10 samců. Velkým 
přáním celého týmu je jejich sledování pro-
střednictvím signálů z družice i na zimovištích 
v Africe a při návratu zpět.             Ing. Jiří Vlček

Jen jedna koruna je úctyhodná              Josef hart

Skvosty přírody

Rozhlédneme-li se pozorně kolem sebe, nemů-
žeme si jich nevšimnout. Denně míjíme staré 
stromy, které v nás vzbuzují vážnost a respekt. 
Dotvářejí krajinu, majestátně stojí u domů, na 
návsích, u pomníků, kapliček a kostelů, jsou 
součástí poutních míst, hřbitovů, parků, zahrad, 
vesnic a měst. Přežily války, viděly radost i smu-
tek mnoha generací, poznaly moudrost předků 
a při změnách v krajině se staly neměnnými. 
Některé z těchto stromů jsou navzdory věku 
plné života a síly, jiné pomalu umírají. I pro ně 
je čas neúprosný a nedá se zastavit.

Foto (repro)
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Loděnka hlubinná
(Nautilus pompilius) 
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Osobnost

Učitelská rodina Špatných je na Blatensku 
synonymem pro ekologickou výchovu. Pan 

Mgr. Václav Špatný je ředitelem školy v Záboří, 
jeho manželka Majka učí v Blatné v Základní 
škole T. G. Masaryka.

S panem ředitelem jsem se poznal na pod-
zim před šesti lety. Hned při vstupu do mo-
derní školní budovy, jež začíná být současným 
počtům žáků na českém venkově „nadměrná“, 
je zřejmé, že ekologie je zde doma. Na hlavní 
chodbě nelze přehlédnout uspořádané špalky 
našich nejčastějších stromů: „Děti se na nich 
učí počítat letokruhy a určovat stáří kmenů. Ti 
starší si nad nimi uvědomují, že každé dřevo 
má jinou barvu a strukturu a od toho odvisí 
i jeho použití,“ vysvětluje přítomnost špalíků 
Václav Špatný. Při nahlédnutí do jedné z tříd, 
děti nesedí poslušně v lavicích, ale jsou shluk-
nuté kolem dřevěného modelu stromu. Paní 
učitelka je vybízí: „Ukažte návštěvě, jak se nám 
strom mění podle ročních období.“ Za chvilku 
je plný květů a listů, s létem ho obalí plody,  
s podzimem zežloutne a se zimou zbělá sně-
hem a jinovatkou. „Tuhle výbornou interaktivní 

pomůcku a pro děti oblíbenou hru vymysleli 
obyvatelé domova seniorů v Blatné. Zhotovili 
jsme ji společnými silami. Pomocí návleků na 
suché zipy si lze demonstrovat ovocný strom  
v kterémkoliv ročním období,“ chválí pomůcku 
ředitel školy.

Ještě než se před školou rozloučíme, pozve 
mě sem na jaře nebo začátkem léta. To pozvá-
ní je hlavně do školní zahrady, kde nechybějí 
políčka s léčivkami, ale i se všemi hlavními pol-
ními plevely. -A koukol vám tam roste?- Otáz-
ka ho nezaskočí. Ten tam samozřejmě chybět  
nemůže. To už je dnes přece archivní rostlina. 
Jak se od počátku devadesátých let minulého 
století částečně omezilo používání chemikálií, 
chrpa, vlčí mák a heřmánek pravý se na okraje 
polí znovu vrátily, ale koukol neuvidíte.“ 

Se zábořským ředitelem jsem se při různých 
environmentálních akcích setkal ještě několi-
krát. Jedno ale zůstane hluboko v mysli. Tuším, 
že to bylo v roce 2009. Při environmentální 
konferenci na Lüftnerce v plzeňské zoologické 
a botanické zahradě si zahrál ústřední postavu 
v průřezovém vzdělávacím programu Co dělá-
te, Větvičkovi? Ač si přečetl scénář až na místě, 
jeho role měla srdce i duši. A ještě se krásně 
doprovodil na kytaru. Prostě Václav Špatný se 
představil jako dnes už kriticky ohrožený typ 
venkovského kantora, jemuž je učitelství lás-
kou a posláním.

Na osobní setkání s paní Majkou Špatnou 
jsem si musel počkat do loňského podzimu. 
Pravda, zprostředkovaně jsem se s ní potkal 
už předtím na několika ročnících pravidelných 
blatenských výstav věnovaných přírodě. Žáci 
pro ně pod jejím vedením vždy připravili něja-
kou zajímavou učební pomůcku.

V „základce“ T. G. M. učí chemii, přírodo-
pis a volitelný předmět přírodovědná praktika  
a je vedoucí přírodovědného kroužku. Při ná-

vštěvě jsme ji zastihli nad  preparáty rostlinné 
buňky. “Dávám přednost osobnímu pohledu 
žáků do mikroskopu před tím, abych zvětše-
ný preparát promítala z počítače. Pro někoho 
můžu být nemoderní, ostatně pětatřicet let 
za katedrou mě řadí do nějaké generace, ale 
já to prostě tak cítím.“ -To už je dětí, co jste 
učila,- nelze si odpustit poznámku. „Je hezké, 
když si na vás i po letech vzpomenou,“ pou-
směje se. Nebo když učíte jejich děti. Všechny 
si samozřejmě člověk nezapamatuje, ale vý-
razní žáci, ti se vryjí do paměti. Třeba Pavel 
Štěrba. Otevřu Stromoknížku – tu krásnou 
knihu nejen o památných stromech Blaten-
ska – a Pavel je uveden jako autor ilustrací. 
Úspěšný žák, to kantora vždycky potěší! Byl 
to, a doufám, že nadále bude, právě přírodo-
vědný kroužek, který děti přivedl k přírodě, 
ale  třeba je nasměroval i profesně.“ S Ing. 
Radkou Vokrojovou, která je léta neformál-
ní koordinátorkou environmentální výchovy  
a osvěty na Blatensku, si pak připomínají růz-
ná jména. Úspěšné reprezentanty školy v kraj-
ských kolech biologické olympiády, výborné 
studenty na středních a vysokých školách…

Za chvíli zazvoní a paní Špatná půjde opět 
do hodiny. Inženýrka Vokrojová přizná: „Také 
jsem byla, když jsem přišla ze Strakonic na 
městský úřad v Blatné, její žákyní. Radila jsem 
se s ní nad plány environmentální výchovy, 
společně s ní a jejím manželem jsme připra-
vovali přírodovědné výstavy v muzeu. Vidíte, 
jak ten čas letí! Letošní je v pořadí již desá-
tá. Nese název „Není klobouk jako klobouk“  
a potrvá od 26. března do 26. května.

Spolupracujeme samozřejmě nadále. Ale 
v těch prvních letech mi, Majka s Václavem, 
opravdu moc pomohli a předali mi hodně ze 
svých zkušeností a vědomostí,“ ráda přiznává 
Radka Vokrojová.

a koukol vám tam roste?               František hykeš

Nejméně třikrát za rok mě čeká příjemné zpest-
ření mé kancelářské práce: pravidelná údržba ve 
dvou největších nádržích expozice Česká řeka. 
Do společnosti šupinatých přátel se nořím ráda, 
protože potápění je moje hobby již přibližně čtr-
náct let. Ovšem tak hustá rybí polévka mě oče-
kává pouze tady. Ryby už jsou docela zvyklé, že 
se jim tahle podivná bublající bytost vetře na pár 
minut do jejich teritoria a nebývají nijak zvlášť 
vyplašené. 

Teplota vody se pohybuje od osmi do šest-
nácti stupňů, což už vyžaduje pořádnou izola-
ci. Pokud je voda teplejší, používám neoprén.  
V případě studeného počasí i vody se pouštím 
do čištění v tzv. suchém obleku. Těsní gumový-
mi manžetami na zápěstí a krku, takže se do-
vnitř nedostane voda a já pod něj oblékám teplé 
prádlo. Další nutné vybavení pro tuto aktivitu je 
prakticky totožné s tím, které nosím při běžném 
potápění ve volné přírodě: tedy především tla-

ková láhev se stlačeným vzduchem, dýchací pří-
stroj (tzv. plicní automatika), dále zátěž, speciál-
ní nafukovací vesta – žaket, k níž je připevněná 
láhev a samozřejmě ploutve a maska.  

Každé čištění trvá i víc jak hodinu. Je třeba 
řádně vydrhnout vnitřní stranu skel, kde se 
usazují různé nánosy a řasy a čistit je lze pou-
ze touto formou. Vzhledem k tomu, že jsem 
ve vodě ve stavu beztíže, je docela oříšek vy-
vinout na sklo potřebný tlak. Jak je to možné, 
vypomáhám si proto oporou o nejbližší pařez 
nebo větev. Další součástí údržby je očištění 
filtrů, jež jsou umístěny v rozích nádrží skryty 
před zraky návštěvníků. Většinou musím také 
zahrabat vzduchovací trubky na dně, které ne-
nechaví kapři pravidelně odkrývají. Výjimečně 
mě kolegové požádají i o odlov některých ryb, 
například nemocných či nadbytečných. To je 
ale velice náročné.              

Foto MAFRA Ladislav Němec                                                                                    

alena Voráčková:

Vyznání

Foto z archivu V. Š.

třikrát ročně se měním 
ze sekretářky ředitele v uklízečku akvárií
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Kalendárium

Advent začíná v plzeňské zoologické a bota-
nické zahradě zdobením adventních věn-

ců. Sál Staročeské hospody je plný do posled-
ního místečka. Kdo nepřijde hned na začátek 
tvůrčí dílny, reálně se vystavuje nebezpečí, že 
si věnec neodnese.

Pravidelné mikulášské odpoledne se loni 
proměnilo v odpoledne čertovské. A čerti se 
opravdu vyznamenali a vyřádili! Statkovou ko-
várnu proměnili v jedno velké peklo plné ohně 
a dýmu. Bylo tak opravdové, že někteří rodiče 
měli co dělat, aby potomky přesvědčili, že žád-
né skutečné peklo neexistuje. 

Třetí sobotu, která byla věnována vánoční-
mu cukroví, změnil led na silnicích a ulicích 
Plzně v jedno velké celodenní kluziště. Přes-
to přišlo na Lüftnerku několik návštěvníků, 
aby se pochlubili svým vánočním cukrovím.  
I těch několik málo ukázek potvrdilo, že tradice 
domácího cukroví je stále živá a mezi lidmi je 
spousta zajímavých předpisů.

Třešinkou na pomyslném adventním dortu 
byl staroplzenecký živý betlém. Kdo se přišel 
podívat, odnášel si v srdci velký zážitek. Vždyť 
tahle parta kolem pana Pavla Kilbergra dokáže 
stále živý příběh Marie, Josefa a Ježíška nejen 
krásně odehrát a odvyprávět, ale i procítit.

Jak malé děti
Štědrý den mají i zvířata v plzeňské zoo. A díky 
návštěvníkům, kteří jim ten den  tradičně nosí 
do jesliček u tropického pavilonu nějaké ty 
dárky na zub, jej mají co do jídelníčku opravdu 
slavnostní a štědrý. Jmenovaný pavilon je vů-
bec středem vánočního dění. Celé dopoledne 
jím vede soutěžní naučná stezka a na jejím 
konci je velká štědrodenní atrakce – chytání 
zlaté rybky o ceny. A v poledne vše vyvrcholí 
Štědrým dnem u šimpanzů. Jeho atmosféru 
popisuje jedna z ošetřovatelek primátů Ale-

na Faflíková: „Pracovní den je i ve svátek jako 
každý jiný – připravujeme krmení pro všech-
na zvířata, zkontrolujeme jejich zdravotní stav  
a uklízíme expozice. Navíc ale musíme stih-
nout ozdobit stromek a zabalit dárky. To jsou 
většinou krabice naplněné ovocem, oříšky, se-
mínky a plyšovými hračkami. Tentokráte měli 
šimpanzi ozdobenou velkou borovici, na níž 
našli připevněné perníčky z domácího dietní-
ho těsta a kroužky ananasu a různého další-
ho sušeného ovoce. S jistotou mohu říci, že 
se šimpanzi na dárky  těší a jejich reakce je 
naprosto stejná jako u dětí. Z výběhu je vidět 
přes sklo do expozice, takže celou přípravu 
sledují a vybízejí nás během zdobení strom-
ku, abychom už je pustily dovnitř. Po vpuště-
ní mají tak velkou radost, až se musí uklidnit 

vzájemným objímáním. S křikem potom běhají  
a hned jak najdou dárek, nedočkavě jej rozba-
lují. Na děti čekají dárečky jen pod stromeč-
kem, ale šimpanzi je musí mít poschovávané 
po celé expozici. To proto, že v tlupě vládne 
přísná hierarchie a dominantní zvíře by ukořis-
tilo všechny balíčky jen pro sebe a místo vese-
lých vánoc by nastala velká rvačka!

Je to opravdu velmi zajímavá podívaná! Také 
je prostor před prosklenou expozicí pravidelně 
plný návštěvníků! Nejenže si šimpanzi dokážou 
rozbalit dárky a mít z nich radost, ale obsah 
krabic si navzájem ukazují, o dobroty se dělí  
a mění si je mezi sebou. Na každého z šesti-
členné tlupy vyšel balíček, všichni byli spoko-
jení a když byla přece jen hádka, tak jen malá, 
jako například o perníček ze stromku. Po rozba-
lení všech dárků a „očesání ozdob“, ulehli spo-
kojení a unavení šimpanzi s plyšovou hračkou  
v ruce kolem zbytku vánočního stromku. Za 
rok se máte zase na co těšit!“

Ekonomka Vendulka Kaasová musela jako 
technik ve službě značnou část Štědrého dne 
strávit v práci. Vůbec ale nelituje. Naopak byl 
to pro ni velmi příjemný zážitek. Ještě dnes 
nadšeně popisuje, kolik lidí přišlo s dárkem 
pro zvířátka. Velkým překvapením pro ni bylo, 
že nepřicházeli jen otcové s dětmi, aby se 
společně nepletli doma při přípravě štědrého 
večera, ale celé rodiny. A ještě větším překva-
pením pro ni bylo, když se s řadou návštěvníků 
potkávala v pozdním odpoledni těsně před za-
vřením zahrady.

stal se zázrak
Zima končí v plzeňském dolíku od roku 2010 
vždy poslední únorovou neděli. Tak to alespoň 
stanovili pořadatelé této nové tradice – Sdru-
žení IRIS a plzeňská zoologická a botanická 
zahrada. Až do loňska kolem tohoto data už 
vládlo  příjemné předjarní počasí. Zato letos! 
Téměř 20 cm sněhu a chumelilo ještě ráno. 
Teploměr se vyšplhal sotva na nulu. Snad prá-
vě proto, že se pochovávala zima, přišlo na 
její vyhánění vzdor počasí a začínajícím jarním 
prázdninám tolik lidí. Zapálení a utopení Mo-
rany a ještě pro jistotu pochování babizny zo-
sobňující zimu do rakve a uložení do městské 
šatlavy učinily zázrak: V pondělí už byly tři nad 
nulou a sníh se měnil v břečku!         Josef Hart          

Od adventu k předjaří

Za zlatou rybkou do půl těla     
Foto IRIS Miroslav Volf 

(více na www.iris.snadno.eu)

Zima je pohřbena, kytička pro náměstkyni primá-
tora E. Hrinkovou od Jaromila IV.

Foto Hana Hykešová

Čertovské  odpoledne v kovárně.                                                                         Foto Hana Hykešová
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Mládě předběhlo roční období
Zajímavé drobné jihoasijské muntžaky – tzv. štěkavé jelínky – chová pl-
zeňská zoo od roku 1997. Ve Velké Británii žijí v oborách a některých zoo 
zcela volně. V evropských podmínkách rodí na přelomu jara a léta po 
čtyř až pětiměsíční březosti. Prvního kolouška se zahrada dočkala v  roce 
1999. Do současnosti se jich zde narodilo již 60. Poslední přírůstek je 
proti všem zvyklostem z přelomu ledna a února. Aktuální stav stádečka 
je tak 11 jedinců. Nejlepší výhled na muntžaky je od železné skulptury 
pásovce z cesty mezi výběhy lam, nosálů a vlků hřivnatých. 

Každý jelínek denně spotřebuje asi 1,5 kg potravy – sena, mrkve, jab-
lek, řepy aj. Jídelníček si zpestřují žaludy, jeřabinami a rádi lížou sůl.  

(mv)

Ošetřovatel Tomáš Weber s malým muntžakem.
Foto Plzeňský deník Vlastimil Leška

Od Vinic 
už pouze jednou pokladnou!

Od začátku sezóny 2013 (od 30. března) je v severní části Zoologické  
a botanické zahrady města Plzně pro návštěvníky v provozu už pouze 
jediný vstup – pokladna VINICE. Několik let sloužící sezónní vstup – po-
kladna nazývaná domeček, která stála nad statkem Lüftnerka – je zru-
šena. Systém turniketů po vstupu do areálu umožní pokračovat buď do 
Dinoparku, nebo vejít do Asijské zahrady (bývalé botanické zahrady).  
Návštěvníci z ní potom mohou po schodech sejít k expozici Svět v podze-
mí či kolem areálu dravců se dostanou do spodní části zahrady. Nebo mo-
hou vycházkovými cestami projít úhlopříčně Asijskou zahradou a Dino-
park podejít. Na konci tohoto obchvatu lze odbočit do dolní částí zahrady 
(supi, vlci hřivnatí, Afrika a Asie) nebo doprava nahoru k rozcestí u kondorů  
a dále k americkým expozicím nebo na statek Lüftnerka. 

K této nové organizaci vstupu do zoologické a botanické zahrady od 
sídliště Vinice vedly dva důvody: Jednak problémy s přívalovou vodou po 
lijácích v okolí vstupu nad statkem a dále potřeba sjednotit způsob od-
bavování návštěvníků, a tím i druhy vstupenek.                                    (vm)                                         

Na statku Lüftnerka

tele? herkules dalmatýn!
Od září loňského roku jsou na statku Lüftnerka po téměř desetileté pře-
stávce opět k vidění obě hlavní u nás chovaná plemena skotu: české 
strakaté a černostrakaté holštýnské. Holštýnka kráva Jitka tu není navíc 
sama. Před koncem listopadu přivedla na svět telátko, malého býčka. 
Od prvních dnů se mělo čile k světu, denně přibíralo na hmotnosti jeden 
kilogram. Matku mělo vedle sebe, mateřského mléka se mohlo napít 
podle chuti. Od počátku února si  začalo zvykat na rostlinnou stravu.

Oficiální jméno nedostalo pro-
zatím žádné, ale mezi ošetřova-
teli jich má hned několik: Tonda, 
Bobo, podle zbarvení Dalmatýn, 
ale také Herkules nebo Golem. 
To podle porodní hmotnosti. Ta 
se pohybovala kolem 70 kg, při-
čemž obvykle je to o 25 kg méně! 
„Službu jsem měl společně s ve-
doucí statku Věrou Březinovou,“ 
vzpomíná na porod Miroslav 
Mačas. „Tele jsme odrodili sami, 
veterináře jsme nevolali, ale za 
pomoc od několika lidí ze zahra-
dy jsme byli vděční.“               (zh)

Už při porodu překvapovalo   
tele svou velikostí. 

Z Evropy do usa a zpět
Český strakatý skot jsme představili v jednom z minulých čísel IRISu, na 
řadě je tak nyní skot holštýnský. Jedná se o velké, černobílé plemeno  
vyšlechtěné na vysokou mléčnou užitkovost. Hmotnost krav se pohybuje 
mezi 650 až 700 kg. Je nejrozšířenějším plemenem skotu na světě, cho-
váno je především v Severní Americe a v Evropě. Vzniklo na podkladě 
dojného černostrakatého skotu ze severovýchodních nížinných oblas-
tí Evropy – Fríska, Šlesvicko-Holštýnska a Dánska; plemeno bylo dále 

šlechtěno v USA s cílem vysoké mléčné užitkovosti. Zde 
bylo také v roce 1885 pojmenováno jako holštýnsko-
-fríský skot. Ten byl pak použit ke zušlechťování původ-
ní evropské populace černostrakatého skotu víceméně  
s kombinovanou užitkovostí mléko – maso. V roce 2000 
bylo české plemeno černostrakatého skotu vyhlášeno 
jako plemeno holštýnské. 

V ČR je holštýnský skot, včetně kříženek z užitkového 
křížení, v současné době nejčastěji chovaným pleme-
nem. Průměrná mléčná užitkovost černostrakatých hol-
štýnských krav je asi 9 000 kilogramů mléka za laktaci  
s obsahem tuku 3,7 procenta.

V nejlepších chovech v USA, Kanadě, Izraeli, Francii  
a Nizozemsku přesahuje průměrná užitkovost 10 000 kg 
mléka za laktaci.

Zajímavostí je, že přibližně tři až deset procent popu-
lace holštýnského skotu nemá černobílé, ale červenobílé 
zbarvení. Jedná se o tzv. RED – holštýn.                              (ws) 

Původní pokladna – tzv. domeček – poslouží jako ubikace pro psy dingo.                            
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V království rostlin

minimum pro ochránce a přátele přírody

Na světě bylo dosud určeno asi 40 000 druhů pavouků, v ČR asi 
800. Existuje však jen jediný pavouk, který tráví prakticky celý život 

pod vodou. Je jím vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica). Vzhledem 
je poněkud nenápadný – má tmavohnědou hlavohruď a šedý zadeček. 
Spodní strana hlavohrudi a u samic celý zadeček se pod vodou lesknou 
stříbrnou vrstvičkou vzduchu, která byla inspirací pro jeho druhový ná-
zev. O co méně mu příroda nadělila na vzhledu, o to zajímavější je jeho 
životní styl. Už jen to, že samečci dorůstají velikosti o 30 procent větší 
než samice, je pro pavouky velice neobvyklé; stejně jako fakt, že jejich 
námluvy jsou poklidné a samec není sežrán samicí. Délka jejího těla je 
okolo 10 mm, u samců 15 mm. Největší zajímavostí je ale to, že vodouši 
tráví drtivou většinu života pod vodou. Lezou po podvodní vegetaci či 
po dně. Dokáží ale i plavat – břichem vzhůru pohyby svých osmi nožek.

Jak pod vodou přežívá?
Na pobyt ve vodě není vodouch nijak zvlášť přizpůsoben a stejně jako 
ostatní pavouci potřebuje k životu atmosférický vzduch. Aby mohl žít 
a lovit pod vodou, staví si ve vodních rostlinách síťové útvary, do nichž 
postupně nanese na jemně ochlupeném zadečku zásobu vzduchu  
z hladiny. Nabírá jej tak, že vysune konec zadečku a překřížené zadní 
nohy nad hladinu a do chloupků zachytí vzduchovou bublinu, kterou 
po vodícím vlákně dopraví pod připravenou síť a uvolní ji třením noži-
ček. Zásobárna vzduchu vydrží pavoukovi řádově týdny i měsíce a čas 
od času si tam  přinese novou bublinku z hladiny. 

Pokračování na str. 16

Vodouch stříbřitý - jediný podvodní pavouk světa

„Sukulentní skleník je mým pracovištěm sice až 
od roku 1996, ale na jeho začátky si pamatuji 
velice dobře. Před otevřením jsme tu pomáhali 
všichni z botanického úseku,“ začíná své vyprá-
vění vedoucí skleníku Zdeněk Bříza. „Opravdu 
nezapomenutelným zážitkem byla doprava ob-
rovských kusů škváry, které měly imitovat vyvře-
liny na Kanárských ostrovech. Skleník se otevíral 
v září, spečenou strusku jsme sem dopravovali 
pomocí lešenářských trubek v největších letních 
vedrech. Lilo z nás, jako bychom byli skutečně 
na Kanárech a podnebí ještě přihřívala nějaká 
právě činná sopka…

Vzpomínám si, že když jsem vstoupil poprvé 
dovnitř, byla všude jen udusaná hlína. Ale rost-
liny rychle přibývaly. Některé semenáčky byly  
z vlastních výsevů, které měl na starosti jeden 
ze zakladatelů skleníku František Kroha, jiné po-
cházely ze sbírky Jiřího Trávníčka, další darovaly 
spřátelené botanické zahrady a část se nakou-
pila.“ 

Letos v zimě byla část rostlin upravena do 
rozměrů, aby se ještě do skleníku vůbec vešla 
a nedrala se střechou ven. Zdeněk Bříza to ko-
mentuje historkou z počátků expozice. „V prv-
ních letech se běžně stávalo, že návštěvníci, kteří 
vstoupili dovnitř, volali na ty za nimi: Sem ne-
choďte, tady nic neuvidíte! Samozřejmě většina 
rostlin byla malá, jen pár exemplářů mělo přes 
jeden metr.“

Součástí skleníku je poměrně prostorné pěsti-
telské zázemí. To od samého začátku zásobova-
lo výpěstky nejen skleník, ale přebytky si mohli 
koupit návštěvníci. „A lidé té možnosti využívali,“ 
vzpomíná Z. Bříza a mrzí ho, že prodej byl po 
několika málo letech zrušen: „Byly to převážně 
obecně dostupné druhy, ale je rozdíl si je koupit 
v běžném květinářství nebo si je přinést z bota-
nické zahrady.“  

Ačkoliv je o rostlinné expozice mezi návštěv-
níky podstatně menší zájem než o zvířata, su-
kulentní skleník se stal poté, co v něm vegetace 
povyrostla, jedním z nejnavštěvovanějších míst 
v zahradě. Ostatně příchozímu se zde nabízel 
pohled na přibližně 1 200 druhů rostlin. A byly 
mezi nimi takové exotické „kousky“ jako taju-
plná Welwitschia mirabilis či „lahvové stromy“ 
baobaby. Průvodce z roku 2002 píše o suku-
lentním skleníku jako o chloubě zahrady. Co do 
nabídky sukulentů a dalších rostlin rozhodně 
právem. Chloubou nikdy nebyl, žel, po projekto-
vé a stavební stránce. „Projektant řešil odvětrání 
skleníku jen několika ventilátory. To se ukázalo 
jako zcela nedostatečné,“ uvádí jeho vedoucí.  
„I rostliny zvyklé na žár, by se tu byly upekly. 
Jiřímu Trávníčkovi se naštěstí podařilo narych-

lo sehnat kdesi v Německu vyřazené motory  
a převody na zvedání oken. Slouží dodnes. 
Přesto v letních měsících zde vystoupá teplota 
k 50°C. Mělké základy, špatně vyzděné zdi a do-
datečné úpravy okolí zase způsobují praskání 
stěn.“    

Aby ale exkurze do sukulentního skleníku  
u příležitosti 20. výročí jeho existence nekončila 
pesimisticky, uzavře ji Zdeněk Bříza poukazem 
na asi dvaceticentimetrové ještěry scinky válco-
vité. Žijí v severní Africe, západní Asii a Středo-
moří.  „Ve skleníku zcela zdomácněli, sami se tu 
množí a v teplých dnech běhají mezi rostlinami 
a občas i mezi lidmi,“ uzavírá zahradník a terari-
sta v jedné osobě.                          František Hykeš

Mezi sukulenty po dvaceti letech

Nejen šimpanzímu samci Baskovi je letos 
dvacet let, ale stejně starý je i sukulentní 

skleník. Na rozdíl od prvně jmenovaného je  
s plzeňskou zoologickou a botanickou zahra-
dou spjat od prvního roku existence. Návštěv-
níci ho dostali jako dárek ke 30. výročí otevření 
zoologické zahrady na Lochotíně. Na 300 m2 

expoziční plochy nabízí sukulenty a částečně  
i plazy, jež mají domov v Africe, na Madagaska-
ru a na Kanárských ostrovech. Rostlinnou říši 
reprezentuje v současně době přibližně 800 
druhů, živočišnou 14 druhů.
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minimum pro ochránce a přátele přírody
Pokračování ze str. 15
Ve vzduchovém doupěti, obvykle velikosti přibližně lískového ořechu, 
pavouk přijímá potravu, svléká se, páří i klade vajíčka. Nejraději buduje 
svůj bizarní úkryt – „keson“ – mezi vodním rostlinstvem, dokáže ho 
ale vytvořit třeba mezi kamínky u dna. A umí ho postavit překvapivě 
rychle. Nejdéle mu trvá příprava pavučin, dostat do sítě vzduch je pro 
něj otázkou pouhých asi šesti výprav na hladinu. 

Vodouch na lovu
Okolo „kesonu“ si pavouk natáhne signální vlákna, díky nimž má vý-
borný přehled o potenciální kořisti v okolí – podobně jako suchozemští 
pavouci. Hmat představuje pro všechny pavouky nejspolehlivější smy-
slový orgán. Oproti tomu zrak má většina  z nich slabý. Na lov vyráží 
vodouch v noci a jeho kořistí se stávají larvy vodního hmyzu, drobní 
korýši či bezobratlí. Úlovek si odvleče do „kesonu“, protože ve vodě by 
se mu zředily trávící šťávy. Trávení je, podobně jako u většiny pavouků, 
mimotělní – vodouch vstříkne do své kořisti trávicí enzymy a po chvíli na-
saje rozpuštěné živiny. Chelicery (klepítkovitá makadla) vodouchů jsou 
natolik robustní, že dokáží propíchnout i lidskou kůži a kousnutí je proto 
poměrně bolestivé. Vzhledem k tomu, že se jedná o našeho nejjedova-
tějšího pavouka, může dojít i k lokálnímu zapálení napadeného místa. 
Pokousání se dá co do příznaků srovnat s včelím nebo vosím bodnutím. 

Námluvy a život mladých vodouchů
Páření probíhá v červnu a v červenci ve zvonu vytvořeném samicí. Ta  

v něm vyklade ve zvláštní kapsičce 30 až 70 žlutých vajíček. Mladí pavouč-
ci zůstávají nejprve pěkně „doma“ v suchu. Než mohou poprvé vyplout do 
volné vody, potřebují se nejprve vysvléci, aby se jim na zadečku vytvořily 
chloupky potřebné k přenášení vzduchové zásoby. Není to nic zvláštní-
ho, všichni pavouci se za život svlékají mnohokrát. Především proto, že 
pevný chitinový krunýř na těle a nožkách jim neumožňuje růst. Při svleku 
a pár hodin po něm je pavouk prakticky bezbranný – nový „kabátek“ je 
zpočátku měkký. Díky tomu ale může přepumpovat část tělních tekutin  
z měkkého zadečku do tělní části a tak během pár minut povyrůst.

Poté, co se malí vodouši úspěšně „převléknou“ a poprvé vyplují do 
vody, sami si staví miniaturní vzduchové „kesony“. K přezimování vy-
užívají třeba prázdných ulit podvodních šneků okružáků, do kterých si 
nanosí zásobu vzduchu a „zavíčkují“ se uvnitř. 
                                   

Kde můžete vodního pavouka pozorovat?
Výhradně ve stojatých vodách zarostlých vegetací, tedy v tůních, baži-
nách, příkopech, slepých říčních ramenech – příležitostně žije i v čistých 
rybnících. V Evropě se vyskytuje přibližně do 62° severní šířky. Najdeme 
ho také v severní Asii a Africe. Dokáže přežít i v nadmořské výšce kolem  
1 000 m, preferuje však oblasti okolo 200–500 m n. m. U nás býval kdy-
si hojným druhem, pak došlo k poklesu jeho populace, ale v současné 
době je opět četnější. V žádném případě se ale nejedná o běžný druh  
a vzhledem k jeho životnímu stylu ho spatří na vlastní oči málokdo.  
U nás – oproti například Německu nebo Slovensku – není dosud chrá-
něný.                                          Text a foto Alena Voráčková 

Lesní pedagogika, jedno z mladých od-
větví environmentálního vzdělávání dětí  

a mládeže, se definuje jako předávání prav-
divých informací o lese a hospodaření v něm 
zábavnou formou prostřednictvím lesního 
pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové  
poznávání lesa, kdy se ho účastníci lesní pe-
dagogiky učí vnímat všemi smysly.

Jedním z lesních pedagogů Lesů ČR v Pl-
zeňském kraji je Ing. Pavel Šefl, revírník  
z Chynína v Brdech z Lesní správy Přeštice. 
Jako všichni jeho kolegové je absolventem 
speciálního kurzu v Hranicích na Moravě.  
Z něho si především odnesl, že dobrá lesní 
pedagogika je zejména o zážitcích a lesní pe-
dagog je člověk s otevřeným srdcem, a to  ne-
jen k dění v lese, ale i vůči dětem.

„Snad ani nemusím zdůrazňovat,“ začne  
s představováním svých pedagogických me-
tod Pavel Šefl, „že s dětmi jdu vždy do lesa. 
Jen pro případ nepříznivého počasí mám při-
pravenu mokrou variantu. To jsme v seníku, 
ve stodole, ale velmi atraktivní je pro školá-
ky i samotná fořtovna. Samozřejmě to není  
o žádné přednášce, o mém monologu, na-
opak o hře, pohybu, překvapeních, aktivním 
poznávání lesa, o rozvíjení fantazie. I když 
základní informace si dítě musí odnést: že 
lesník tu není od toho, aby les raboval, ale 
naopak aby ho kultivoval, hlavním posláním 
myslivce je starat se o zvěř, její lov, ten je jen 
odměnou za celoroční práci.“ 

Je-li řeč o kůrovci (lýkožroutu smrkovém), 
děti si na tohoto škůdce zahrají, mluví-li se 
o těžbě dřeva, promění se v dřevorubce, aby 
v zápětí vzniklou paseku zalesnily. „Nejčastěji 
sázíme lípy, abychom si připomněli, že je to 
náš národní strom,“ podotkne revírník a po-

kračuje: „Nevěřili byste, když se děti přijdou 
podívat na své stromky za rok, jak jsou zvě-
davé, nakolik sazenice povyrostly, zda nějaké 
nezahynuly. Jako pozornost ode mne dosta-
nou fotku z minulé návštěvy.“ Kdo jednou 
zažil lesní pedagogiku s Pavlem Šeflem, vrací 
se s ním do lesa obvykle opakovaně. Témat  
je tolik, že se nikdy neopakuje. 

Program začíná úvodním kruhem. Každé 
dítě si nalepí na oděv křestní jméno, aby zmi-
zela ve skupině anonymita. Z revírníka, lesní-
ho pedagoga, pana inženýra se stane prostě 
Pavel. A školáci se rozhovoří o svém vztahu  
k přírodě. A poněvadž lekce trvá obvykle čtyři 
hodiny, musí v ní být prostor na svačinu, ne-
smí chybět místa pro aktivizaci pozornosti i ke 
zklidnění. „K tomu výborně slouží tak zvané 
poslouchání stromů. Dítě si jedno ucho přilo-
ží ke stromu, druhým naslouchá hlasům celé 
přírody. O tom, co kdo slyšel, si potom poví-
dáme. Motivačními zážitky je rozbalení lesnic-
kého batohu s různým nářadím a pomůckami, 
vábničkami na vábení zvěře a čichacími koktej-
ly. Se zavázanýma očima, jen podle vůně, děti 
poznávají  různé lesní plody,“ prozrazuje Pavel 
zkušenosti ze své praxe. (Připomínkou, že ma-
liny, ostružiny, borůvky a další nejsou přece po 
celý rok, ho vůbec nezaskočíte. K tomu účelu 
mám dost velkou chladničku, odpoví.)

Poodhalí i své pedagogické postřehy  
a praktiky: „K dětem volím maximálně indi-
viduální přístup. Zlobiče se snažím získat na 
svoji stranu. Pověřím je nějakým úkolem,  
a když se jim daří, veřejně, i opakovaně, je 
pochválím. Někdy se paní učitelky až diví, jaká 
proměna se s třídou stala.“ 

Návštěva lesa s lesním pedagogem Pavlem 
končí opět kruhem. Závěrečným, při němž si 

účastníci zopakují to nejdůležitější, co se do-
zvěděli a poznali, co si zapamatovali. „Třeba, 
když jdou potom do lesa s rodiči, vykládají 
jim své zážitky a možná je i v lecčems poučí,“ 
míní Ing. Šefl.    

V loňském roce absolvoval jedenadvacet 
lekcí lesní pedagogiky. Někdy byl zájem tak 
značný a skupiny velké, že musel přizvat na 
pomoc lesní pedagogy ze sousedních lesních 
správ. První pedagogické výšlapy do lesa má 
na svém kontě už i letos. „I v zimě přece les 
žije a je zajímavý. Podívám se s dětmi do kr-
melců, poznáváme stopy zvěře, při hrách se 
zahřejeme, takže nám nevadí ani třeba osmi-
stupňový mráz,“ upozorní Pavel Šefl na sku-
tečnost, že pro lesní pedagogiku je vhodný 
celý rok.                                           František Hykeš

Foto z archivu P.Š.           

Zajímavá výuka

Lesní pedagog Ing. Pavel Šefl umí děti zaujmout.

lEs VŠEMi sMYslY
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Zajímavá výuka

Expedice za poznáním

Jižní Francie a její region Langudoc-Roussillon. 
Nikoliv moře a pláže, ale jeho příroda tak 

blízká známějšímu levandulemi provoněnému 
Provensálsku (Provence). Sem si vás dovoluji 
pozvat. Mezi vinice a do kopců provoněných 
bylinami.

Postřehy z cesty
Ten první je od dálnice jen několik málo kilo-
metrů od česko-německé hranice. A patří zdej-
ším malým chmelnicím drobných rolníků. Jak je 
možné, že jim se tato plodina vyplácí pěstovat 
a u nás – ač je český chmel vyhlášený – stovky 
hektarů chmelnic pro nerentabilnost zanikly?! 
Pěstování chmele v severovýchodní části Roky-
canska na Podmokelsku je už jen předlistopa-
dovou minulostí.

I druhý zážitek je od dálnice. Od benzínové 
pumpy před rakouskou hranicí. Bylo se tře-
ba najíst, oskočit si a koupit dálniční známku 
do sousední země. Vystoupili jsme do vůně 
již dlouho nezažité. Do vůně čerstvě poseče-
né trávy plné vonných kytek. Přitom se jednalo  
o svahy vodní jímky několik desítek metrů od 
dálnice a od pumpy, jíž procházely každou chvíli 
stovky návštěvníků. Na neposekaných kouscích 
jsem napočítal přes 40 druhů kvetoucích rostlin. 
Zato ani jediný kelímek, plastovou láhev a dal-
ší vizitky současné civilizace. Vzpomněl jsem si, 
jak jsem jako student jezdil na kole okolo Plzně 
od vesnice k vesnici a v příkopech podél silnic  
a cest trhal květiny do herbáře. Také jen minulost 
ze vzpomínek. Kolik bych jich tam našel dnes?!

Strašně nerad jezdím po dálnicích vedou-
cích zajímavou krajinou. Připadám si jako zví-
ře v kleci. Člověk se musí soustředit na řízení, 
na nějaké kochání není čas. Zastavit se dá jen 
na odpočívadlech a u benzínek. Při průjezdu 
švýcarskými Alpami jsem proto opravdu trpěl. 
Vrcholky pod ledem. Na úbočích svěže zelená 
tráva, pohádkově krásná údolí a ty to vše můžeš 

vnímat jen z jedoucího auta. Po celé trase dál-
nice, i když svými parametry hodně problema-
tické, nebylo jediné parkoviště, jediné vhodné 
místo k zastavení a živému kontaktu se zdejší 
přírodou. K nadechnutí a vychutnání její atmo-
sféry, jejích barev a vůní. Jen ten sterilní pohled 
přes čelní sklo.

Italské zemědělské usedlosti uprostřed polí 
ve stylu velkostatků, tvrzí nebo zámečků jsou 
velice romantické a nepřehlédnutelné. Nepře-
hlédnutelná je i skutečnost, že hodně z nich je 
opuštěných a chátrá. Italská vesnice se vylidňu-
je a je to poznat i na intenzitě obhospodařování 
zemědělské půdy. A není to jen osobní dojem  
z auta uhánějícího po dálnici. Nedávno jsem 
četl o tomto problému dlouhý článek.

Při pohledu na strmé a zcela nepřístupné 
skály s porosty zakrslé borovice černé na ital-
sko-francouzském pomezí jsem si uvědomil, 
co jsou to středozemní lesní požáry. A jak těžko 
jsou hasitelné. Nejen dostat se k jejich ohnis-
kům, ale kde vzít vodu, když říčky v údolí jsou  
v době jejich vzniku takřka vyschlé.

A ještě jeden postřeh z této oblasti, i když ty-
pický spíše už pro Francii. Do strmých strání nad 
mořským pobřežím a nad údolími říček se vrací 
znovu původní příroda. Bere si zpět to, co jí lidé 
po staletí odnímali pro svoji obživu. Z bývalých 
terasovitých kamenitých políček a vinic už zbyly 
jen kamenné zídky a tu a tam přežívající olivov-
ník nebo keř vinné révy. 

Pokračování na str. 18

tam, kde voní levandule                                                           František hykeš

V období před a po plzeňských jarních prázd-
ninách nabídlo Environmentální centrum 
Lüftnerka školám aktivitu nazvanou Dny se 
zvířátky a jejich ošetřovateli. Jak byla přijata, 
na to jsme se zeptali, vedoucí centra Bc. Re-
naty Vídršperkové. „Zájem byl velký, prakticky 
hned po zveřejnění byly obsazeny všechny 
termíny. Totéž následovalo, když jsme vyhlá-
sili ještě tři prémiové dny.“

A za jakými zvířátky z plzeňské zoo se děti 
v doprovodu jejich ošetřovatelů a s jejich ko-
mentářem mohly vypravit? Za žirafami, noso-
rožci, kočkovitými šelmami, hrošíky, tučňáky, 
plazy a šimpanzi. Navíc na jeden den se ote-
vřela pro školní kolektivy i kuchyně připravu-
jící potravu pro africká a asijská zvířata. Ošet-
řovatelé se dětem věnovali ve svém volnu  
a všichni vyšli požadavkům environmentální-
ho centra maximálně vstříc. 

A reakce učitelů? Takto hodnotí 
Dny se zvířátky a jejich ošetřova-
teli např. třídní 9. B z 1. ZŠ v Plzni 
Magdalena Daňková: „Téma mi 
připadalo atraktivní, navíc nabíd-
ka přišla v době, kdy do zahrady 
nechodí příliš lidí, takže ze zku-
šenosti vím, že zvířata jsou přá-
telštější, komunikativnější. Zašli 
jsme se také podívat do pavilo-
nu s opicemi, kde jsme se ná-
zorně přesvědčili o podobenství  
i rozdílech mezi primáty a člově-
kem. Povídání pana ošetřovatele  
o hrošících si vybrali žáci sami lo-
sováním. A bylo velice zajímavé  
a poučné, vždyť nám o nich poví-
dal člověk, který je s nimi téměř 
každý den a hodně o nich ví.“  (fh)    

Místo lektorů sami ošetřovatelé

Pátek před plzeňskými jarními prázdninami patřil také tučňá-
kům. O výklad se postaral ošetřovatel Vlastimil Cihlář. 

Region Langudoc-Roussillon je krajem vinic, starobylých hradů a chrámů. Pohled přes vinohrad na 
zdejší historický a stavební klenot – zrestaurovanou pevnost Carsassonne.
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Expedice za poznáním
Pokračování ze str. 17
Zdejší obyvatelstvo už nespojuje svůj život  
s lopotnou dřinou zemědělců, ale s turistickými 
službami v luxusních přímořských letoviscích.  

Environmentální statek
Jsme na místě. Ve vinařské oblasti mezi jiho-
francouzskými městy Pézenas a Clermont, v kra- 

ji řeky Hérault. Jedeme se podívat po okolí. 
Ukazatele u silnice doplněné jakýmsi úředním 
certifikátem doporučují k návštěvě environmen-
tální zoologickou a botanickou farmu Dolmen 
poskytující rodinám s dětmi pobyt mezi zvířaty  
a školám odbornou výuku. Poté, co vidím, že  
každý návštěvník dostává po zaplacení vstup-
ného sáček popkornu na krmení zvířat, roz-
hoduji se vydat na vlastní pěst na nedaleký 
opukový pahorek porostlý středomořskou vege-
tací. Výstup vzhůru po zarůstající vozové cestě 
a pěšinkách vyježděných jezdci na koních byla 
pohodlnou procházkou. Zato návrat zpět za-
rostlými pastvinami a opuštěnými vinicemi byl 
mnohem horší, než jsem si dovedl představit. 
Ale ani na chvíli jsem nelitoval toho nápadu 
a té námahy. Příroda u Středozemního moře 
je prostě nepopsatelně krásná a rozmanitá.  
A což tu tak být ještě v době, kdy všechno 
kvete! Koncem července už dokvétá jen levan-
dule. Ale zase je všude kolem plno různých 
červených a černých bobulí, na révě dozrávají 
první hrozny a meze vroubí pláňata meruněk  
a hrušní obsypaných úrodou. I atheista musí 
souhlasit s rčením: Kraj požehnaný bohem! 

Chvála dinoparku na lochotíně
Krajinu u silnice ze starobylého městečka Mon-
tagnac do Méze vyplňují vedle vinic rákosiny, ja-
kási pseudorašelinišě a borové lesíky. V jednom 
z nich je nepřehlédnutelný dinopark. Většina 
dávno vyhynulých monster je představována jen 
jejich kosterním modelem. U všech jsou sice ta-
bulky s  názvem, nechybí ani několik naučných 
tabulí a vitrín s různými historickými artefakty, 
ale návštěvník se z nich o době, do níž si koupil 
ne zrovna lacinou vstupenku příliš nedozví. Na 
to, jak působí dinopark poněkud zanedbaně, 
je asi vstupné ještě nízké. Návštěvnost přitom 
není rozhodně malá. Vyjet někam s dětmi, uká-

zat něco známým, pořídit si několik fotek s di-
nosaury – ve všech těch případech určitě dobrý 
tip na výlet. Ale nic víc od zdejšího dinoparku 
nečekejte.

Dva v jednom
Původně to byla mělká zátoka s hejny plame-
ňáků a neplodnými pískovišti. Na základě sou-
kromé iniciativy je zde nyní, v těsné blízkosti 
města Siegan a nedaleko památkami nabitého 
Narbonne, Africká rezervace. Skládá se ze safari 
a zoologické zahrady.

Auta jsou do safari vpouštěna s odstupem  
a patřičnými instrukcemi. V místech, kde se lze 
setkat se lvy, hlídkují ještě strážci v terénních 
vozech. Celkem je zde možno na volno potkat 
24 druhů zvířat, mezi nimiž nechybějí nosorožci 
tuponosí (bílí), žirafy, zebry, antilopy, giboni lar, 
pakoně, medvědi ušatí… Přes tuhle úžasnou 
nabídku se nám při dopolední projížďce nejvíce 
vrylo do paměti setkání s „obyčejnými“ pštrosy. 
To proto, že se chovali jako policajti safari – také 
jsme si je tak nazvali. Přišli ke každámu autu, po-
kud mělo otevřené okénko, strčili hlavu na dlou-
hém krku dovnitř. Pokud ne, pomalu je obešli, 
„zkontrolovali“, důležitě se podívali do obou 
zrcátek a teprve potom je nechali pokračovat  
v jízdě. Při odpolední projížďce, poněvadž tako-
vý zážitek by bylo škoda neprožít ještě jednou, 
nás naopak fascinovali medvědi ušatí. Klidně si 
leželi na cestě a nenechali se vyrušit ani klak-
sonem. Zareagovali až na příjezd strážců safari.

Zoologická zahrada chová přes 50 druhů zví-
řat. Těmi dominantními jsou sloni, velbloudi, 
krokodýli a v několikahektarovém výběhu různí 
afričtí savci včetně početné skupiny šimpanzů. 
Nezapomenutelný je pohled na ohromná hejna 
plameňáků hnízdících v zátoce mezi skalnatými 
útesy. Sympatické na zdejší zoo je to, že se ná-
vštěvníka nesnaží neustále poučovat a mentoro-
vat mu, není přecpaná různými naučnými tabu-
lemi, ale nechává ho svobodně procházet mezi 
zvířaty, prohlížet si je, pozorovat a obdivovat je.

V objektu hlavní restaurace se právě konala 
výstava věnovaná safari. Přítomnost plakátu Zoo 
ve Dvoře Králové určitě potěšila. Ale obávám se, 
že pro naše turisty je rezervace místem zcela 
neznámým. Jedinou zmínku o ni nenajdete na 
internetu ani v českých průvodcích, chybí v na-
bídkách cestovních kanceláří.  

Pichlavý botanický ráj
Saint-Guilhem le Desert je nádherné historické 
klášterní městečko. Procházka jeho uličkami  
a náměstíčky, mezi domy s obchůdky a kavárna-

mi a okny plnými květin je romantický zážitek. 
Cestu plnou dojmů nabízí i okolní pohoří Celet-
te. Volíme nejméně namáhavou trasu vedoucí 
podél potoka směrem kamsi vzhůru. Je takové 
vedro, že nejmoudřejší by bylo sebou plácnout 
na pláž k vodě.     

Potok ještě nějaký čas doprovázejí drobné 
zahrádky. Nevysoký plot z větví a za ním fazole, 
rajčata, papriky, cuketa a další zelenina, občas  
i květiny do vázy. Ale zahrádky pro ozdobu to 
rozhodně nejsou. Těmi ostatně nejsou ani 
oplocené kousky břehů potoka uvnitř klášterní 
pevnosti. Žádná dokonalost, preciznost… ne-
jsme přece v Německu ale v rozevláté a ležérní 
Francii.

Přítomnost potůčku, či spíše stružky mezi ka-
meny, dodává přírodě kolem i v tomto čase zdá-
ní svěžesti. S každým dalším metrem od vody jí 
však geometricky ubývá. 

Nedaleký kaňon řeky Hérault, propagovaná 
turistická atrakce, mě nechává chladným. I pro-
to, že na jeho březích leží tělo na těle. Avizova-
nou hodinu na jeho prohlídku věnuji výstupu do 
strání a skal nad ním. Přesto, že z vegetace zbylo 
už jen torzo, i to dává tušit, že zvláště na jaře tu 
musí být botanický ráj! Nezdržím se však dlouho. 
Za chvíli už sestupuji zpět k silnici. Snad všech-
ny zdejší rostliny mají trny a chůze mezi nimi 
je tak utrpením. Neuchrání před nimi kalhoty, 
dokonce ani podrážka tenisek. Když se snažím 
co nejblíže přiblížit ke dvěma nádherným motý-
lům, chodidlem mi na několika místech projíždí 
pichlavá bolest. Stoupl jsem na odnož plnou ně-
kolikacentimetrových trnů špičatých jako špen-
dlík. Nezbývá než věřit, že keř není jedovatý…

Mezi vinicemi
Bydlíme na samotě ve starém viničném statku. 
Kam oko dohlédne, samé vinice. Když to pro-
gram dovolí, každý den začínám a končím malou 
procházkou do lánů vinné révy. Nic namáhavé-
ho. Zde už nemusí vinohrady růst na osluněných 
stráních, tady se jim daří i na rovinách a mír- 
ných svazích. Fascinují mi ty procházky. Jsou 
jako droga. Přitom jsou si podobné jako vejce 
vejci. Polní cesta, po obou stranách vinice. Meze 
a pruhy půdy mezi révou jsou pečlivě chemicky 
postříkány proti plevelům. Přesto místy přežíva-
jí trsy rákosu, občas i nějaký keř a pár stromů, 
většinou pláňat hrušní. Některé jsou ohořelé od 
vypalování mezí. Procházím se tou krajinou, žár 
slunce je ještě (nebo už) přijatelný, vykračuji si 
– daleko široko sám – a jsem tak úžasně svo-
bodný. Snad se chvílemi i vznáším! Duše krajiny 
a má jsou v souznění. O to bolestnější bude lou-
čení. Naprosto rozumím tomu, proč se Miroslav 
Horníček tak rád vracel do milované Provence.  

Foto Alena Palmer a František Hykeš 

Texty k foto:

Safari na mořském pořeží u města Sigean.

Snad vše, co zde roste, je pichlavé.

Pohoří Celette.
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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.             
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Soutěž Aktuálně
Zoogeografickými oblastmi 

plzeňské zoo
Soutěž PUTOVÁNÍ ČASEM, PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU skončila posledním čís-
lem minulého ročníku, je tedy čas vyhlásit soutěž novou. Zavede vás do 
plzeňské zoo a bude procházkou po jejích jednotlivých zoogeografických 
oblastech. Toto členění expozic je jedním ze znaků moderně koncipova-
ných zoo, neboť návštěvníkům nabízí zvířata v druhových skupinách tak, jak 
se vyskytují ve volné přírodě. V plzeňské zahradě tento vjem ještě umocňují  
botanické výsadby co nejvíce se přibližující teritoriální vegetaci.

Ale vraťme se zpět k soutěži. Nejblíže hlavnímu vstupu se nachází aus-
tralská zoogeografická oblast. Začněme proto u ní. Formou testu se nám 
pochlubte, nakolik tuto část světa znáte.

Tasmánie s bohatou pralesní faunou a flórou je součástí Austrálie  
  ANO  NE

Jediní původní obyvatelé Austrálie se jmenovali Aboridžinci          
  ANO     NE

Světu dali                                                     
  BUMERANG      STŘELNÝ PRACH 

Největší korálový útes světa – dlouhý přes 2 000 km a široký téměř 150 
km při severovýchodním pobřeží Austrálie složený z přibližně 400 různých 
druhů korálů se jmenuje Velký bariérový útes
  ANO     NE

Noční živočich žijící pouze v Austrálii – ptakopysk je pták
  ANO    NE  

Nové soutěži přejeme, aby byla nejméně tak úspěšná jako byla ta minulá  
a Vám všem, kteří pošlete na adresu hykes@plzen.eu nebo ZOO a BZ 
m. Plzně, Pod Vinicemi 9, 301 64 Plzeň správné odpovědi, přejeme, 
abyste se zařadili mezi tři vylosované výherce a těšili se z tématických cen 
o přírodě.

správná odpověď na soutěžní otázku z 3. čísla irisu:

Jako první vznikl u nás dinopark v Plzni.

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

 20. 4., 18. 5., 8. 6., 27. 7., 14. 9., 12. 10., 23. 11. 14. 12.
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.

Kůrovcová kalamita skončila! 
Podle sdělení vedení Národního parku Šumava po šesti letech zde skončila 
kůrovcová kalamita. V tomto období zlikvidoval lýkožrout smrkový (kůro-
vec) ročně kolem 1 000 ha lesa a v tzv. bezzásahových zónách (nejcenněj-
ší partie národního parku) jeho žíru podlehly prakticky všechny dospělé 
smrkové porosty. Na konci 19. století podle dohledatelných dokumentů 
usmrtil kůrovec na území odpovídajícím výměře Národního parku Šumava 
dva miliony stromů za 12 let. Při kalamitě předchozích let zlikvidoval tři 
miliony stromů za pouhých pět let!                                                         (zt)  

Venkov se na jaře otevře Plzni
Místní akční skupiny z Plzeňského kraje ve spolupráci s Evropským hlavním 
městem kultury Plzeň 2015 připravily na dny 19. – 20. dubna VENKOVSKÉ 
EXPO. Neobvyklá akce se uskuteční v areálu bývalého pivovaru Světovar  
v Plzni na Slovanech a představí zajímavosti z venkovských regionů celého 
kraje. Návštěvníci se budou moci projít po neobvyklé živé mapě, ochutnat 
místní speciality i shlédnout řadu kulturních vystoupení. Získají zde tipy na 
výlety za poznáním i kulturou na místa, jež běžným návštěvníkům zůstávají 
často skrytá. Velký prostor bude věnován také představení regionálního 
rozměru projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Své místo tak 
zde bude mít i Autobus 2015, který již od loňského podzimu vozí živou kul-
turu do všech koutů kraje. Více informací o VENKOVSKÉM EXPU naleznete 
na www.venkovplzni.cz.                                                                                 (pr)

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 120 Kč, zlevněné 90 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

Foto (repro)




