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IRIS

Letošní  23. ročník přednášek z cyklu Po-
sezení s … se poprvé konal přímo v Zoo-
logické a botanické zahradě města Plzně, 
v Environmentálním centru Lüftnerka. Ob-
sahově opustil vesměs vzdálené a exotic-
ké kraje a vrátil se ke kořenům zoologic-
ko-botanických přednášek vycházejích ze 
smyslu pořadatelské organizace. Také se 
upravilo období, po něž se konaly, aby jim 
nekonkurovalo přicházející jaro. Počáteční 
obavy, zda lidé do zoo přijdou, zda to není 
pro ně z ruky, rozplynula hned první před-
náška. Zúčastnilo se jí 88 posluchačů. Ti, 
kteří přijeli autem, oceňovali poloprázdné 
parkoviště u horní pokladny. Po přednáš-
ce následoval pro zájemce ještě malý bo-
nus v podobě přibližně půlhodinové noční 
procházky po zoo. O tom, že se letošní cy-
klus přednášek na novém místě a v nové 
režii podařil, svědčí i to, že snad poprvé 
nebyly prodělečné; na osm večerů přišlo 
491 návštěvníků.

A jaké bylo menu letošního ročníku? Ur-
čitě zajímavým tématem byla přednáška 
předního odborníka na velké šelmy prof. 
Ing. Jaroslava Červeného, CSc., s velkou 
otázkou v jejím názvu –  Můžeme v naší 
české kotlině žít spolu s medvědy, vlky  
a rysy? Václav Fišr zase seznámil přítom-
né s postupným zabydlováním se tetřeva 
hlušce v Českém lese. Hady lze milovat, 
nebo nenávidět. Miroslav Dohnal je mi-
luje a zvláště ty jedovaté. A také o nich 
umí poutavou formou vyprávět. Kdo zaví-
tal na několik přednášek s cizokrajnou té-
matikou, toho určitě uchvátil malý ostrov 
Madeira v Atlantiku. Především svojí příro-
dou, koberci květů a do nebe čnícími hora-
mi. Inu: Madeira není na koupání, Madeira 
je na koukání...                                  (jv-rd)

Kaleidoskop

Posezení byla letos 
na Lüftnerce

Proč mluvit  
se zvířaty?    

Současné umění miluje zvířata. Co o nich 
ale umělci vědí? A jak se k nim vlast- 
ně stavíme my ostatní? Jsou pro nás 
spíše rovnocenným partnerem, nebo 
podřízeným? Právě ty to – a mnohé další 
– otázky si klade série veřejných experi-
mentů, kterou připravuje Goethe-Insti-
tut spolu s Mobilní akademií Berlín. 

Projekt, nazvaný Proč mluvit se zví-
řaty?, je odvážný, novátorský a zábavný. 
V polovině května ho odstartovala me-
zinárodní konference v Národní galerii, 
která byla tento den volně přístupná ne-
jen lidem, ale i zvířatům. Přední evropští 
biologové, kunsthistorici a antropologo-
vé se na ní věnovali roli psů v sovětském 
kosmickém výzkumu, překvapivé záplet-
ce legendárních „čapkových“ velemloků, 
nebo invazi kun, bobrů, sojek či sov do 
měst.

Plzeň a s ní i její zoologická a botanic-
ká zahrada se mohou těšit zejména na 
druhou část této „zvířátkové“ trilogie.  
V prostorách DEPO2015 se totiž 24. září 
uskuteční originální casting na „druhou 
archu Noemovu“. Mezidruhové páry lidí 
a zvířat zde budou profesionálně foto-
grafovány jedním z nejlepších portrét-
ních fotografů současnosti. Na akci se 
lze nejen přijít podívat, ale především 
se do ní zapojit. Na „druhou archu No-
emovu“ se zcela jistě dostanou i obyva-
telé plzeňské zoo.

A jak celá trilogie skončí? Série uni-
kátních fotografií bude využita jako mo-
tiv pro spotřební předměty, např. tapety, 
hrnečky, trička, které se budou prodávat 
v plzeňských a pražských obchodech.                                                                     

(ml)

Citát tohoto čísLa:

Není už návratu do jeskyň. Je nás příliš mnoho!
Stanisław Jerzy Lec (*1909 – †1966),  

polský básník a aforista

Foto Na tituLNí straNě:
Chřestýšovec Cryptelytrops insularis
Více si přečtěte na straně 4.
Autorem všech fotografií bez uvedení jména 
je Jaroslav Vogeltanz.

tvorba přírody 
i lidského umu       

Téměř celý duben byla v prostorách České-
ho rozhlasu Plzeň k vidění výstava V soukro-
mí divočiny. Tvořily ji unikátní záběry z fo-
topastí instalovaných na několika utajených 
místech Národního parku Šumava. Ty dopl-
ňovaly fotografie nepůvodních živočišných 
obyvatel a dále zajímavých míst Šumavy po-
řízené pracovníky národního parku. Zahá-
jení se zúčastnil ředitel Správy Národního 
parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 
Pavel Hubený a náměstek ministra životní-
ho prostředí Vladimír František Mana.     

Souběžně s touto výstavou představil 
Český rozhlas Plzeň pod názvem Setkání  
s Čechami průřez dílem bavorského výtvar-
níka Haralda Bäumlera. Jeho tvorba je trvale 
zastoupena i v plzeňské zoologické a bota-
nické zahradě kovovými skulpturami mra-
vence a trávy.                                        (vo)

Ve 21. ročníku  soutěže odchovů a  staveb 
v českých a slovenských zoo, nazvané Bílý 
slon, zabodovala za rok 2014 plzeňská no-
sorožčí slečna Maruška. V kategorii savci ob-
sadila první místo před zlínským paviánem 
dželada a ostravskou kočkou cejlonskou. 
Cenu při slavnostním vyhlašování 13. květ- 
na v Kapucínském klášteře ve Fulneku pře-
vzali její ošetřovatelé Robert Bultas a Jiří 
Zábranský (na fotografii). Soutěž vyhlašuje 
od roku 1994  Sdružení Česká zoo.     

(mv) 
 Foto Martin Vobruba

Maruška získala 
Bílého slona           

Plzeňská gorilí 
premiéra

Poslední březnový den se v malém sále 
Měšťanské besedy v Plzni sešlo mno-
ho zajímavých osob. Plzeňskou premiéru  
zde měl nový večerníček Václava Chaloup-
ka Gorilí povídání. Autor poprvé skloubil 
natáčení v ČR – konkrétně v pražské zoo 
– se záběry z volné africké přírody. Vše do-
provází pohádkové vyprávění gorilí tetičky 
Kamby. Divákům představil tři různé díly. 
Jedním z hostů byl i ředitel Zoologické a bo- 
tanické zahrady města Plzně Ing. Jiří Tráv-
níček, dalším například dlouholetý oše-
třovatel pražských goril Marek Žďánský. 
Čestné místo měli i klienti a pracovníci 
rehabilitačního centra Hájek u Šťáhlav. 
Obrazem se diváci vrátili i k dalšímu Cha-
loupkově projektu  – putování medvídků 
po zajímavostech ČR. Hudební doprovod 
večera obstaral Jaroslav Samson Lenk.          

(mv)

Samec tygra ussurijského Tiber, který se stal v únoru 
novým partnerem tygřice Tsamary, se ve svém plzeň-
ském domově již plně aklimatizoval a návštěvníci ho 
mohou vidět v horní části expozice pod statkem Lüft-
nerka.                                        Foto Martin Vobruba
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Kaleidoskop

Síla vody a větru jsou lidstvem využívány 
dlouhá staletí.  První větrné mlýny  se v Ho-

landsku stavěly již v 16. století. A to už měly 
své předchůdce.

V současnosti je vítr využíván ve stále větším 
měřítku k ekologické výrobě elektrické ener-
gie. K oblakům se vypínající stožáry s ladnou 
vrtulí na vrcholku se už staly neodmyslitelnou 
součástí krajiny v řadě evropských zemí. Stačí 
se podívat přes hranice k sousedům do Ně-
mecka či do Polska. U nás jich ještě mnoho 
nestojí. V Plzeňském kraji se točí jediný větrník 
u Dožic na Nepomucku, v sousedním Karlovar-
ském kraji je jejich počet přibližně desetiná-
sobný. Nejvíce jich bylo vybudováno na vrcho-
lovém pásu zdvihajícím se nad Sokolovskou 
 a Chebskou pánví.

Větrný park o čtyřech elektrárnách Jindři-
chovice – Stará  se nachází v nadmořské  výšce 
720 metrů a vítr zde fouká průměrnou rych-
lostí 6,1 metru za sekundu. Do provozu byl 
uveden v prosinci 2010. Ročně vyrobí přibližně 
16 000 000 kilowathodin (kWh) elektřiny, což 
je množství, které stačí zásobovat celoročně 
přibližně 6 300 domácností. A ještě jedno, už 
poslední, důležité číslo: Emisí oxidu uhličitého 
(CO2) uspoří čtveřice větrných elektráren za 
rok  cca 23 770 tun!

Jejich provozovatel – společnost VTE Sta-
rá – využila k výstavbě lokalitu s velmi níz-
kým počtem obyvatel a v blízkosti uhelného 
kombinátu Vřesová, který zde limituje rozvoj 
obytné nebo rekreační výstavby. Přesto ani  
v těchto podmínkách nepřišel souhlas míst-
ních se stavbou automaticky, bez přesvěd-
čování. Tehdejší starostka Jindřichovic Anna 
Polívková vzpomíná: „Řekli jsme lidem, kolik 
peněz obecní pokladna za pronájem pozemků 
ročně získá a na jaké akce ve prospěch obce 
je využijeme. Naprostá většina občanů vyslovi-

la se záměrem souhlas. Abychom přesvědčili 
i pár jednotlivců, kteří se obávali zvýšené 
hlučnosti v okolí větrníků, uspořádali jsme 
ve spolupráci s investorem exkurzi do Ně-
mecka.“

Ekologové se v souvislosti s výstavbou vě-
trných elektráren obávají zhoršení životního 
prostředí pro ptactvo a nebezpečí střetů ope-
řenců s vrtulemi. Prokurista společnosti Win-
denergie, která vyprojektovala a postavila ne-
jen větrný park u Jindřichovic, ale také menší 
o dvou stožárech ve Vrbici na jihovýchodním 
úpatí Doupovských hor, Rudolf Kreisinger je 
však považuje za naprosto liché. Vysvětluje: 
„Území poblíž Vrbice je v rámci NATURA 2000 
významnou ptačí oblastí. K projektu se proto 
vyjadřovala  i Agentura ochrany přírody a kra-
jiny zastoupená Správou CHKO Labské pískov-
ce.  Poněkud jsme dle jejich požadavků kvůli 
hnízdišti luňáka červeného pozměnili umístění 
větrníků a jejich počet snížili ze tří na dva. Od 
zahájení provozu, rovněž na konci roku 2010, 
je monitorován výskyt ptačích druhů a nic ne-
nasvědčuje, že by je elektrárny rušily. Zabitého 
ptáka jsme zde nenašli jediného.“ Za přehna-
né považuje pan Kreisinger i obavy z hlučnosti. 
„Ano, první malé větrné elektrárny, ty hlučné 
byly. Jejich lopatky se otočily za minutu třicet-
krát až čtyřicetkrát. Ovšem ty moderní díky ve-
likosti vrtule jenom šestnáctkrát. To je samo-
zřejmě rozdíl.“ 

Windenergie staví jedny z nejmodernějších 
větrných elektráren na světě německé značky 
Enercon. A její prokurista je na to právem hrdý 
a neopomene přidat několik informací, které 
laikovi vyrážejí dech. Celková výška elektráren 
je ve Vrbici 140 m a ve Staré 150 m. Stožáry 
nejsou kovové, ale složené z přesně do sebe 
zapadajících betonových segmentů stažených 
lany, takže se celá stavba chová jakoby byla 

 z předpjatého betonu. Vrcholová gondola má 
hmotnost 110 t a každý ze tří listů vrtule tři tuny. 

U současných šesti elektráren investor ne-
chce zůstat. Stavební povolení má vydáno na 
dalších sedm. Kdy dojde k jejich realizaci je 
však velká neznámá, poněvadž na jednu z nej- 
levnějších a neekologičtějších energií u nás 
není garantovaná výkupní cena. A postavení 
jedné větrné elektrárny není samozřejmě žád-
ný špás. Třináct let její provoz amortizuje poři-
zovací náklady a teprve potom sedm let přináší 
majiteli zisk.                                                           (hy)

Foto Rudolf Kreisinger

Co víMe o oBNoviteLNýCh zdroJíCh eNergií (ii)
vítr přeměněný v elektřinu pro tisíce domácností

Nechť mi obdivovatelé Šumavy prominou, 
a vím, že její fan klub je stále lidnatější, ale 
mně k srdci nepřirostla. Přitom jsem zde 
trávil po celé dětství a jinošská léta s rodiči 
jejich dovolené. Připadá mi tak nějak jako 
vybydlený dům, jako ruina zámku, na němž 
se nepodepsalo stáří, ale to, že nějaký čas 
nikomu nepatřil, potom sice majitele měl, 
ale špatného, a když už tu byla šance stát 
se tím, čím býval, pokazily to majetkové ta-
hanice. Šumava dostala během II. světové 
války a zejména po ní velkou ránu a dosud 
se z ní ještě nevzpamatovala. Jo, klosterma-
nnovská Šumava, ta by mi byla milá. Jenže  
k té má ta současná daleko a již se k ní ne-
přiblíží. Jizvy po velkoplošném vojenském 
cvičišti, po hraničních pásmech, po desít-
kách zaniklých obcí a samot jsou stále vidi-
telné, stále bolestivé. Zpřetrhané generační 
vazby ji odlidštily a učinily z ní zemi niko-
ho..I po 70 letech je stále příliš pionýrská na 
to, aby byla stabilizovaná ve své nové podo-
bě. Aby byla svojí malebnosti vtisknutou ji 

jejími obyvateli stejně přívětivá jako je sou-
sední Bavorský les. 

To Pošumaví, to je jiný šálek kávy! Kra-
jina v okolí Sušice a Rábí, nebo zcela na 
jih, kde už Šumava přechází v Novohradské 
hory. Doslova krajinou mého srdce se stalo 
Podlesí, kraj kopců a hlubokých údolí, lesů, 
luk i polí táhnoucí se od Strakonic až k po-
myslné šumavské hranici pod Javorníkem.  
A z výšky bezmála 850 metrů střeženou vr-
chy (či snad už horami?) Zahájeným a Kůs-
trým. Názvy vesniček jsou stejně mile po-
divné jako celý tenhle kraj: Kraselov, Střídka, 
Dřešínek, Kváskovice, Dobrš (s úchvatným 
rozhledem), Škúdra …To přátelství sice ne-
trvá dlouho, ale je na celý život. A vím komu 
za ně vděčit. Hoslovice s dochovaným pů-
vodním vodním mlýnem to byly, které mne 
pro tento kout jihozápadních Čech uchvá-
tily. Krušlov s unikátním vyřezávaným pří-
stupným včelínem, to byla další třešínka na 
tomto krajinářském dortíku. Co vím, každý, 
kdo tahle okouzlující místa navštívil, se do 
nich zakoukal a vracívá se sem stejně rád 
jako já. Do tohoto ryzího koutu Pošumaví 
prostě nejde nezamilovat se! 
Foto archiv Muzea středního Pootaví Strakonice

geNius LoCi JoseFa harta  

tam pod Kůstrým

Mlýn Hoslovice – návrat do starých časů 
nebo do pohádky.
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Vyznání

Už devatenáct 
let rekonstru-

uji a buduji  s ko- 
lektivem spolu-
pracovníků a za 
nemalé finanční 

podpory Města Plzně z druhé nejstarší zoo v ČR 
moderní zařízení, kde se bude dobře žít zvířatům 
a líbit návštěvníkům. Poslední prašivinec, což je 
moje pojmenování nefunkčních, na pohled od-
pudivých staveb a expozic, představoval Tropic-
ký pavilon známý podle tvaru také jako pavilon Z. 
Byl postaven zdejší plemenářskou stanicí ješ-
tě před tím, než se v těchto místech zabydle-
la v šedesátých letech minulého století zoolo- 
gická zahrada. Už tehdy byl provizóriem. Přes-
to se dožil až současnosti. Jelikož nejsou pení-
ze na jeho odstranění a nahrazení novou bu-
dovou, jeho životnost a funkčnost udržujeme 
dílčími opravami a rekonstrukcemi. V minu-
lých letech jsme vybudovali důstojné výběhy 
pro zvířata žijící v jeho východní části.

Před třemi lety – a teď použiji hadařskou 
terminologii – se mi podařilo ulovit do týmu 
ošetřovatelů dva vynikající chovatele a znalce 

hadů, zejména jedovatých – otce a syna Mi-
roslava a Jana Dohnala. Další rekonstrukce 
Tropického pavilonu proto směřovala k pře-
budování nefunkčních terárií na špičkové za-
řízení pro chov nejjedovatějších hadů světa. 
Umožní využít bohaté praktické i teoretické 
znalosti obou teraristů a návštěvníkům před-
stavit kolekci atraktivních plazů. Plzeňská zoo 
tak má od konce května další expozici, kterou 
se nechlubí hned tak každá další zahrada! Bez 
uvedených dvou chovatelů bych se nikdy k ta-
kovému kroku neodhodlal. Sám jsem teraris-
tou, velice dobře proto vím, co chov jedovatých 
hadů obnáší, o jak chovatelsky extrémní záleži-
tost se jedná. Je pravdou, že pro většinu lidí jsou 
hadi odpudiví tvorové. Zároveň svým vzhledem  
a způsobem života ale u nich vzbuzují zvědavost, 
takže si myslím, že nová expozice, nazvaná Krá-
lovství jedu, bude návštěvnickým tahákem a hi- 
tem letošní sezóny. Její součástí je i muzeální vý-
stava věnovaná chovatelskému nestorovi jedo-
vatých hadů a jejich velkému obdivovateli Petru 
Voženílkovi. Dlouhá léta pracoval v zoo v  Ústí 
nad Labem a Chomutově a byl to právě on, kdo 
vychoval většinu současných herpetologů a te-

raristů specializovaných na chov jedovatých 
hadů.

Další část rekonstruovaného pavilonu patří 
expozici věnované ochraně přírody na Filipínách. 
Díky našemu bývalému zaměstnanci Pavlu Hos-
podářskému zde vznikla velice dobře fungující 
záchranná stanice Talarak. Chceme návštěvní-
kům představit alespoň něco málo z obrovského 
množství druhů tamních živočichů, často vzác-
ných a vyskytujících se právě jen na Filipínách. 
Otcem této části pavilonu je Tomáš Peš. 

Jsem velice rád, že těmito dalšími dvěma 
zajímavými expozicemi se můj sen o přemě-
ně bývalé truchlivě vypadající zahrady v mo-
derní a návštěvníky oblíbené zařízení opět 
posunul o kus vpřed. Všechny v posledních 
letech vznikající expozice mají i vzdělávací 
rozměr, takže se zde děti a studenti mohou 
učit o přírodě jako z živé učebnice. Těší mě, 
že o výukové programy je každoročně větší 
zájem. V době, kdy se obzor mladé genera-
ce zúžil na školu nebo zaměstnání a virtuální 
počítačový svět, jsou to právě alespoň zoo, 
které je spojují s přírodou a dávají ochutnat   
z její druhové rozmanitosti. 

Přijďte se podívat, 
letošní novinkou jsou nejjedovatější hadi světa!

ing. Jiří trávníček,
ředitel zoologické a botanické zahrady města Plzně

Začátkem dubna se dočkali teraristé pl-
zeňské zoologické a botanické zahrady 

první snůšky vajec od vzácného a v přírodě 
kriticky ohroženého sladkovodního kroko-
dýla siamského. Návštěvníci se s ním mo-
hou setkat v Tropickém pavilonu. Jedenáct 
vajec okamžitě putovalo do inkubátoru.  Po-
kud bude odchov úspěšný, malí krokodýlci 
se vylíhnou o letních prázdninách. Byl by to 
tak třetí druh krokodýlů, kteří se v zahradě 
rozmnožili. Tím  prvním byl v roce 1980 kaj-
man paraguayský. Byl to obrovský úspěch 

znamenající  prvenství mezi českosloven-
skými zoo. Zahrada rovněž vlastní nejúspěš-
nější chovný krokodýlí pár v historii českých 
zoo. Jedná se o krokodýla čelnatého. Roz-
množuje se zde od roku 2001 a na svět už 
přišlo více jak 100 mláďat. Všechny pochá-
zejí od stejné samice, která žije v Plzni od 
roku 1974 a je tak jedním z nejstarších i nej-
déle chovaných zvířat v zoologické zahradě.

Krokodýl siamský je od roku 1996 zapsán 
v seznamu ohrožených druhů a veden v Čer-
vené knize UICN jako kriticky ohrožený. Ten-

to stav způsobila rychle postupující destruk-
ce prostředí, v němž žije, a také intenzivní 
odchyt pytláky. V roce 1992 byl dokonce po-
važován ve volné přírodě za vyhynulého ži-
vočicha.

Podle zoologů je krokodýl siamský  stá-
le neprobádaným druhem, o jehož životě  
v přírodě není mnoho informací. Jeho do-
movem je, nebo byly, Thajsko, Vietnam, 
Indonésie, Barma, Brunei, Laos a Malajsie. 
V řadě oblastí je už zcela vyhuben. Jeho vý-
skyt je závislý na přítomnosti bažin, říček 
a jezer. Samci dorůstají až do čtyřmetrové 
délky, nejčastěji měří kolem tří metrů, samice 
jsou menší. Patří tak mezi středně velké kro-
kodýly. Dospělci jsou zbarveni tmavě hnědě  
s černými pruhy a skvrnami na těle i ocase.  
V období dešťů staví samičky kopcovitá hníz-
da, do nichž kladou od 20 do 50 vajec.

Většina krokodýlů siamských chovaných  
v zajetí jsou ve skutečnosti  kříženci s kroko-
dýlem mořským, naštěstí v části krokodýlích 
rezervací, zvláště v Thajsku,  žije i několik  
rodově čistých jednotlivců. V thajském ná-
rodním parku Bang Sida poblíž Kambodže 
existuje velice důležitý projekt zabývající se 
reintrodukcí (návratem zpět do volné příro-
dy) krokodýlů siamských.

V plzeňské zoo žili tito krokodýli už v 70. 
letech 20. století. Tento pár je zde teprve ně-
kolik let a pochází ze zoo v Curychu z evrop- 
ského prvodchovu. V ČR je chová ještě kro-
kodýlí zoo v Protivíně, zde už se rozmnožili. 

                                                   (kola)

Velké prázdninové očekávání                          

Akva-tera
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Austrálii, Tasmánii a Novému Zélandu patří  
  v Zoologické a botanické zahradě města Plz-

ně poměrně rozlehlá moderní expozice, která 
představuje nejen jejich zvířenu, ale seznamuje  
i s australským domorodým obyvatelstvem  
a zdejšími zajímavostmi. Nepřehlédnutelné jsou 
atrapy věžovitých termitišť, jež bývají vysoké i ně-
kolik metrů, nebo napodobenina červenohně-
dých viklanů – tzv. ďáblových kuliček. Ostatně 
ještě zajímavější než jejich obydlí je vlastní život 
termitů čili všekazů. Sociálním způsobem života 
se sice podobají mravencům, ale biologicky jsou 
blízcí příbuzní švábů. Jejich délka života je od něko-
lika týdnů u některých druhů dělníků až po 12 let  
u části druhů královen. Jako jedni z mála živoči-
chů jsou schopni trávit celulózu a lignin. Expozič-
ním celkem vede naučná stezka, která zvídavým 
návštěvníkům poskytne nejen základní, ale i roz-
šiřující údaje a vědomosti o přírodě této pro nás 
odlehlé části světa. Škoda, že je o ni tak malý zá-
jem… Třeba mnohé odradí její poměrně značná 
odbornost, nebo je to tím, že žijeme v době, kdy 
je spoustě lidí jedno, co žije a roste v lese za je-
jich chatou, za jejich vesnicí, natož aby se zajímali  
o kontinent, kam se stěží podívají. 

Formováni školní výukou si spojujeme Aus-
trálii s klokany, pštrosy, psy dingo, ptakopyskem, 
někdo ještě dodá koalou, bílým žralokem nebo 
tasmánským ďáblem. Je ji ovšem nutno spojovat 
i s divokým králíkem a ropuchou obrovskou. Zví-
řecím importním experimentem, který se člově-
ku zle vymstil a dodnes si s ním neví rady. Ale po 
pořádku.

KoNtiNeNt vačNatCů a BLahovičNíKů
Austrálie překypuje přírodními zajímavostmi, jež 
nenajdete nikde jinde na Zemi. Zdejší zvířena  
a rostlinstvo jsou vesměs endemitní, což zname-
ná, že se vyskytují pouze tady. Tento jev způsobilo 
dlouhé geografické odloučení australské pevniny. 
Od prakontinentu Gondwana se oddělila před 
více než patnácti miliony let. Od té doby se tamní 
fauna a flóra vyvíjely zcela nezávisle od ostatní-
ho světa. Výsledkem tak jsou zcela unikátní druhy 
rostlin a živočichů a jedinečné ekosystémy. Na-
prosto jedinečných je zde 85 procent druhů rost-
lin, 84 procent druhů savců, 89 procent druhů 
příbřežních ryb a více než 45 procent druhů ptá-
ků. Je zajímavé, kolik z nich se živí nektarem kvě-
tů; zato z netopýrů ani jeden – to je specialita Jižní 
Ameriky. Vedle ptactva poletují v městských par-
cích také velcí plodožraví kaloni velikosti menší-
ho orla. Ve stovkách visí na stromech či krouží za 
bílého dne mezi stromy. A přidejme ještě jednu 
ptačí kuriozitu: Nejmenší druh tučňáka žije právě 
v Austrálii v pobřežní části státu Viktoria. Měří od 
35 do 40 cm a jeho hmotnost je mezi 1,1 a 1,6 kg.

Většina původních savců jsou vačnatci, mezi 
něž taxonomicky patří klokani, medvídkové ko-
aly, vombati a vačice. Jejich mláďata se rodí po 
velmi krátké době a dorůstají pak v matčině břiš-
ním vaku. Ještě neobvyklejší jsou savci z řádu 
ptakořitných, zastoupení dvěma druhy – pta-
kopysky a ježurami. Kladou vejce, ale jako savci 
vylíhlá mláďata kojí. Vysoký stupeň endemity je 

i v ptačí říši. Za všechny 
jmenujme pštrosa emu 
hnědého nebo ledňá-
ka obrovského. V Austrá- 
lii žije také jinde nevída-
né množství druhů jedo-
vatých pavouků a plazů.  
Z 10 nejjedovatějších hadů 
světa jich má sedm do- 
mov právě tady. Až dva 
metry dlouhý talpan veliký 
je nejjedovatějším hadem 
na světě. Množstvím jedu 
by usmrtil až sto lidí.

Charakteristickými stro- 
my Austrálie jsou blaho-
vičníky (eukalypty) a aká-
cie. První z nich se vy-
skytují přibližně v 700 
druzích a rostou ve více 
než 90 procentech zdej-
ších lesů. Projít se blahovičníkovým porostem je 
jako se vrátit do doby dinosaurů. Blahovičníkové 
listy představují výhradní potravu medvídka ko-
aly. Mezi eukalypty jsou i nejvyšší stromy světa: 
jihoaustralský a tasmánský. Ten měří kolem 80 m  
a je vskutku impozantní – začíná se větvit až oko-
lo poloviny své výšky.

Do vnitrozemí s přibývajícím suchem přechá-
zejí savany (buš) a křovinaté porosty v polopoušt-
ní a pouštní formace. Kontinent je ze všech nej-
sušší; téměř jednu třetinu jeho rozlohy zaujímají 
pouště, ale dosti suché je i ostatní území. To však 
neznamená, že jeho příroda jako celek je jedno-
tvárná. Naopak; setkáme se zde od vysokohor-
ských vřesovišť až po deštné pralesy. Pestré paletě 
kvetoucích rostlin kralují velkolepé orchideje.

Samostatnou kapitolou jsou pak mořské rezer-
vace a mořské národní parky.

Více než polovina Austrálie se nachází v sub-
tropickém pásmu, zbytek patří do pásma tropic-
kého. Nejteplejšími měsíci jsou prosinec až únor,  
v tomto období je na kontinentě léto. Naopak nej-
chladněji je v červnu až srpnu. 

Rozsáhlé původní lesy byly vymýceny na sta-
vební dřevo, pro získání orné půdy, často na jejich 
místě byly vysázeny dovezené užitkové druhy. Pů-
vodní rostlinstvo v některých oblastech kontinen-
tu mizí vlivem pastvy miliónových stád dobytka  
a cizorodých plevelů zavlečených do země s evrop- 
skými obilninami. Je zarážející, jak dalece za po-
sledních zhruba 150 let pokročilo odlesnění  
a antropogenizace Austrálie (a také Nového Zé-
landu). To příroda a krajina Moravy je za mnoho ti-
síc let zemědělské činnosti v některých aspektech 
méně poškozena než ta zdejší! Při devítihodino-
vé cestě vlakem z Melbourne do Sydney lze spat-
řit sotva tři větší lesy; jinak jen pastviny, pastviny,  
i polí je málo. Všechny dochované původní lesní 
porosty jsou dnes v obou zemích národními par-
ky. Na straně druhé vzniká zarůstáním nerentabil-
ních faremních pozemků „nová divočina“.

vaKosvět a ti ostatNí zBývaJíCí
Vačnatci, jak napsal ve svém textu o Austrálii, 
Tasmánii a Novém Zélandu prof., RNDr. Stanislav 

Komárek, Dr. působí dojmem třetihorních experi-
mentů, prozatímně, nehotově, jako na zkoušku; 
jakoby se na nich matka příroda nanečisto cviči-
la a vytvářela všechny ty vakomyši, vakokrtky, va-
kojezevce, vakoveverky, vakotarbíky, vakoplchy  
a jako korunu všeho tasmánského vakovlka, téměř 
dokonalou kopii psovitých šelem. Vačnatci mezi 
množstvím bizarních australských živočichů vyni-
kají z našeho pohledu obzvlášť. Méně se ví, že ve-
dle nich zde žijí i „normální“ druhy hlodavců, a to 
v počtu druhů srovnatelném s vačnatci. Málo zná-
má je rovněž skutečnost, že se vačnatci vyskytují  
také na dalším světadílu – a sice v Jižní Americe. Va-
čice, mezi vačnatci velmi archaické, jsou doma též  
v severní Americe, vačnatci ostatně žili v minulosti 
rovněž v Evropě, ale vyhynuli. Ne všichni vačnatci 
ovšem mají vak – řada z nich má jen malý kožní 
záhyb a mnozí ani to ne. Jejich mláďata pak visí 
na mléčné bradavce volně mezi srstí z počátku 
poloprůhledná jako embryo. Porodní hmotnost 
nejmenších vačnatců je jen kolem pěti miligra-
mů! Samičky vakomyší si musejí kvůli množství 
na bříšku přisátých mláďat vykračovat doslova po 
špičkách a sotva své potomstvo nakonec unesou. 
Váže se k nim i další zajímavost: Samečkové zaží-
vají v životě jen jedinou říji, zato tak intenzivní, že 
po čtrnácti dnech hynou vyčerpáním a v posled-
ních dnech sotva vlečou neobyčejně zvětšený po-
hlavní orgán. 

Symboly Austrálie – klokani a emu dvouprstý 
– samozřejmě nechybějí ani v expozici plzeňské 
zoo. Klokani jsou zde zastoupeni několika druhy. 
Z života těchto skákajících zvířat vybíráme jen dvě 
zajímavosti: Samice vytvářejí pro dvě mláďata od-
lišného věku ve dvou sousedních strucích mléko 
zcela jiného složení, což je u savců naprostá vý-
jimka. Nejmenší druhy klokanů z rodu Potorous 
se živí převážně houbami! 

Tasmánský ďábel, ptakopysk a koala jsou tři 
nepominutelné druhy tamní živočišné říše, ale 
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně 
je nenajdete. Ďábel medvědovitý čili tasmánský 
čert dorůstá velikosti malého psa, na první po-

Galerie

KLePeMe u ProtiNoŽCů 
Motto: Každý světadíl je něčím neobvyklý a výjimečný. Nejmenší 
austrálie se však odchyluje od standardu téměř ve všech směrech,  
a to až do krajností. skoro nic tam není jako jinde ve světě – jakoby 
patřila na jinou planetu nebo aspoň do jiného času. 

Pes dingo

Pokračování na straně 6.



6

IRIS

Galerie

Kmotři se představují

hled vypadá spíše jako medvídek. Má velmi ostré 
zoubky a pokud se rozzuří, dokáže se neskutečně 
bránit.  Tasmánský čert se mu říká proto, že už žije 
pouze na ostrově Tasmánie. Po vyhubení vakovl-
ka v roce 1936 je největším dravým vačnatcem. 
Naprosto nejobávanějším australským živoči-
chem je ovšem žralok bílý. Po natočení filmu Če-
listi byl vybíjen ještě intenzivněji než dříve, proto 
je nyní na pokraji vyhynutí.

Ptakopysk podivný jako by byl poskládaný  
z několika jiných živočichů. Na nohou má ploutve, 
zobák má jako pták, tělo jako krtek a jeho ocas 
je podobný bobřímu. Je to savec, ale mláďata se 
líhnou z vajec. Jsou slepá, ale svět kolem sebe 
vnímají pomocí receptorů v jemných otvorech na 
zobáku.

Koala medvídkovitý je stromové zvíře, v koru-
nách blahovičníků tráví prakticky celý život. Dva-
cet hodin denně  prospí. Nepotřebuje pít, tekuti-
ny přijímá z bahovičníkových listů. Mláďata jsou 
velmi malá a po narození nemají téměř ani jeden 
gram; matka je proto nosí šest měsíců ve vaku  
a pak na zádech.

Ve stejném období jako dinosauři žila již ježura 
australská, na tu se v plzeňské zoo podívat mů-
žete, stejně tak jako na další druhy australských 
živočichů i rostlin.
PřivaNdrovaLCů se KoNtiNeNt uŽ NezBaví!
Stejně jako je Austrálie kontinentem vakozvířá-
tek, stejně tak je kontinentem, a to přímo čítan-
kovým, zvířecích imigrantů, kteří sem byli přive-
zeni z jiných částí světa, zdomácněli zde, v řadě 
případů se přemnožili a jsou černou můrou nejen 

pro ekology. Slovy prof. Komárka málo je tak trva- 
lým počinem, jako vysazení nového druhu na ost-
rov či kontinent – co se stalo, nemůže se většinou 
už odestát. Bylo by snazší zničit celou Austrálii 
nějakým termonukleárním výbuchem, nežli opět 
schytat všechny lišky, králíky či velké ropuchy ob-
rovské Bufo marinus, vysazené původně na plan-
táže cukrové třtiny jako biologické bojovníky proti 
škůdcům.

Zřejmě prvním zavlečeným živočichem byl pes 
dingo, a to už okolo roku 4 000 let před naším 
letopočtem austronésany obchodujícími s pů-
vodními obyvateli. Z Asie, mnohem, mnohem 
později,  sem byl roku 1910 dopraven velbloud 
jednohrbý. Dobře se přizpůsobil místním pod-
mínkám  a dnes žije na venkově v populaci kolem 
sta tisíc kusů. Jak dingové, tak zejména velbloudi, 
se žádnou přírodní katastrofou nestali. To o dal-
ších nepůvodních druzích už rozhodně říci nejde! 
Fatálním omylem byl v polovině 19. století  do-
voz králíků. Ti se tu totiž rychle přemnožili a začali 
působit nedozírné  hospodářské škody. Celkové 
finanční ztráty šplhají na 18 miliard korun ročně! 
Katastrofální je i vliv na domácí faunu, která nemá  
v tak brutální konkurenci likvidující její potravu 
šanci obstát. Králíkům je přičítán největší po-
díl na vymizení téměř jedné osminy všech pů-
vodních australských druhů savců. Krajina se 
pod králičí invazí měnila v poušť. Australané se 
samozřejmě chtěli přemnožených králíků zba-
vit. Ale jak?! Příroda nabízela řešení v podobě 
predátorů. Ovšem vysazení lišky a kočky za-
čalo brzy připomínat vymetání čerta ďáblem. 
Oba druhy se rovněž enormně přemnožily  

a rozšířily seznam nejnebezpečnějších invaz-
ních druhů.

Austrálie je zemí plotů. První byly stavěny na 
ochranu proti dingům. Ten nejdelší, a to dokon-
ce na světě, měřící 1 833 km a dokončený v roce 
1907, měl část země uchránit právě proti králí-
kům. Samozřejmě neuchránil. V 50. letech 20. 
století se stal novou zbraní proti přemnoženým 
hlodavcům původem z jižní Evropy virus myxo-
matózy. Z počátku to byl boj velmi účinný – uhy-
nulo až 99,9 procent nakažených králíků! Jenže 
postupně se číslo stále snižovalo. A tak ani téměř 
po sto letech nemá tato válka, dnes virová, vítěze 
na straně člověka.

Ropucha obrovská je v seznamu nejhorších 
invazních druhů na předních místech. Například  
v Austrálii, kam byla importována z jižní a střední 
Ameriky v roce 1935, likviduje prakticky všechny 
drobné hlodavce, obojživelníky a bezobratlé. I s ní 
je pochopitelně sváděn boj. Australané jsou už 
však poučení, takže další invaze v podobě jejího 
potenciálního predátora nehrozí. Podle dosavad-
ních výzkumů by se měli o redukci jejích počtů 
postarat australští mravenci.                             (kola)

Mějte i Vy v zoo své zvířátko!
Stačí si vybrat a zavolat 378 038 303 (325).

Nejnovější mládě plzeňské velbloudí rodiny se jmenuje Georgína. 
Počátkem dubna ji slavnostně pokřtil náměstek plzeňského primá-
tora Ing. Petr Náhlík. Při té příležitosti zavzpomínal na velbloudici 
Jiřinu, jíž byl rovněž kmotrem. Ta se narodila v roce 1998 a byla 
druhorozeným velbloudětem dvouhrbým v Zoologické a botanické 
zahradě města Plzně. 

Georgína přišla na svět 13. března 2015 jako 10. potomek samice 
Goldie (*1994); ta už porodila šest samečků a čtyři samičky. Otcem 
je samec Mulisák (*2002). Celkem se v plzeňské zoo narodilo již 18 
velblouďat – rov-
ným dílem devět 
po samci Hašta-
lovi a devět po 
Mulisákovi. Úpl-
ně první byla po-
pulární Josefína 
(*1997).

Od poloviny dub-
na je velbloudí stá-
dečko pětičlenné. 
Mulisáka, Josefínu, 
Goldie a malou 
Georgínu doplni-
la roční dvouhrbá 
velbloudice Lojzič-
ka ze zlínské zoo.  
S domácími samič-
kami se skamará-
dila prakticky oka-
mžitě.             (mv)

Jubilejní velbloudě       

Známý sexuolog MUDr. Radim Uzel pokřtil v květnu v Zoologické a bo-
tanické zahradě města Plzně zdejší desáté odchované mládě vzácné-
ho a atraktivního výrečka filipínského. Jméno dostalo po svém kmo-
trovi Radim. V den křtu mu byly tři měsíce. Jeho rodiče žijí v Plzni od 
roku 2011, kdy se sem přestěhovali ze Zoo Avilon na Filipínách.  

V Evropě chová výrečka filipínského pouze šest zahrad – např. Zoo 
Praha a Zoo Wroclaw, kde se tito ptáci poprvé rozmnožili v evropském 
měřítku. V plzeňské zoo je jedním z mnoha druhů filipínských ptáků  
a savců,  jejichž záchraně se věnuje.  

Je to noční lovec hmyzu. Žije v párech, obývá lesy. Nevyskytuje se 
už nikde jinde než na Filipínách. Měří do 28 cm a jeho hmotnost je až 
300 g. Samička mívá jedno až dvě vejce.  

První mládě bylo 
v Plzni odchované 
v roce 2013 a jed- 
nalo se o český  
prvoodchov. Pták je 
nyní v pražské zoo. 
Loni uměle odcho-
vali plzeňští ošet-
řovatelé  osm mlá-
ďat. Jejich část je 
součástí filipínské 
expozice v čerstvě 
upraveném Tropic-
kém pavilonu.                   

(vo)
Foto Taťána Typltová

desátý výreček filipínský
 je radim                     

Ropucha obrovská   Foto (repro)Pokračování ze strany 5.
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Záchrana velbloudice z vodního příkopu byla 
dramatická a namáhavá. Jednoduché nebylo ani 
její vyvěšování v plachtě.

Foto Jan Sýkora

Ze zákulisí

Tento příběh má začátek ráno 6. úno-
ra, kdy ošetřovatel Martin Badala na-

šel ve vodním příkopu velbloudici Goldii. 
Uklouzla na kluzkém  břehu. Ráno bylo 
jedno z nejstudenějších v letošní zimě. 
Teploměr ukazoval mínus sedm stupňů. 
Bylo třeba rychle jednat, aby zvíře ne-
prochladlo. Evidentně bylo vidět, že se  
z vody vlastními silami nedostane. Nejdří-
ve se ji snažili z vodního a ledového se-
vření vysvobodit ošetřovatelé. Zafungo-
vala lidská solidarita. Pomáhal, kdo měl 
ruce. Jenže lidská síla nestačila. Na po-
moc musel být zavolán bagr, který ji po-
mocí popruhů úspěšně vytáhl a poté  
v plachtě šetrně přemístil do sucha a zá-
větří ubikace. Její srst začaly okamžitě vy-
soušet teplomety. Další čtyři dny ji ošet-
řovatelé zkoušeli převracet z boku na bok. 
Sedm jich muselo být, aby s takřka bez-
vládným tělem pohnuli. Jak se její stav pří-
liš neměnil, bylo rozhodnuto, že se vyvěsí 
jako je to běžné u koní. Na trám se umís-
tí oko, do něj plachta. Jenže bylo třeba 
rychle sehnat potřebné popruhy. A zase 
se projevila lidská solidarita a chuť pomo-
ci.  Výkonná ředitelka společnosti Wanner  
v Prachaticích Radka Čajanová je slíbila vy-
robit do druhého dne. A to si firma na ne-
dostatek zakázek a práce nemůže rozhod-
ně stěžovat. Technické oddělení zahrady 
zajistilo hák, truhláři z údržby  zesílili nos-
nost trámů. Plachta musela udržet 730 kg 
živé hmotnosti.

Čtrnáct dní ošetřovatelé dvě až čtyři 
hodiny Goldii v plachtě obraceli, aby pře-
dešli proleženinám, kartáčovali ji, vete-
rináři jí píchali antibiotika proti zápalu 
plic. A zjišťovali, zda je mládě živé. Vel-

bloudice byla totiž ve vysokém stupni bře-
zosti.

Každý den byli ošetřovatelé z „Afriky“  
a „Asie“ zastavováni kolegy a dalšími pra-
covníky a dotazováni na stav Goldie. Od-
povědi nebyly příliš optimistické. O to 
rychleji se ve šťasný den rozlétla po zahra-
dě historka, jež jakoby pocházela od Baro-
na Prášila. Šířila se rychlostí blesku a ka-
ždý si jen přál, aby byla pravdivá. Ale kdo 
by nad takovou vážnou věcí žertoval…? 
„Představte si,“ rozkřiklo se, „velbloudice 
je opět zdravá!  Přišel k ní ošetřovatel To-
máš Weber, plácnul ji přes zadek a ona se 
postavila na všechny čtyři.“ „Bylo to sice 
tak, ale vůbec to nebyla moje zásluha,“ 
vysvětloval potom několik dnů. „Prostě už 
byla vyléčená, cítila se zase dobře a já byl 
zrovna u toho...“  

Druhý šťastný konec je spojen s datem 
13. března. To se Goldii narodilo zdravé 
mládě, samička, pokřtěná počátkem dub-
na jménem Georgína.         František Hykeš

Příběh s dvojitým šťastným koncem Barevné kontejnery 
návštěvníci neignorují!
Loni na jaře se objevilo v areálu Zoologické  
a botanické zahrady města Plzně 13 kompletů 
nádob na separovaný odpad. Už první zkuše-
nosti ukázaly, že pro návštěvníky není třídění 
odpadu žádný problém. Při ročním výročí za-
vedení této ekologické likvidace papíru, plas-
tů a skla přinášíme i výsledky za loňský rok. 
Papíru odvezly Západočeské komunální služ-
by téměř deset tun, plastu přes 6,5 t a skla 
více jak 4 t.

Smysl a velký přínos třídění komunálního 
odpadu potvrzují i následující čísla: V loň-
ském roce se jím zachránilo v ČR 23 km2 pří-
rody a 1 800 000 stromů!                             (rd)

Ve dnech  20. až 22. března hostila plzeň-
ská zoo 2. ročník Zoofanatiky. Jde o setká-
ní milovníků zoologických zahrad ze slo-
vanských zemí. Zatímco 1. ročník se v roce 
2014 potkal kalendářně v královédvorské 
zoo s výročím letu prvního člověka do ves-
míru, Plzeň nabídla termín s prvním jarním 
dnem a částečným zatměním Slunce.

Programově třídenní akce rozvinula nápa-
dy provázející již  1. ročník. Zúčastnily se jí 
čtyři desítky přátel zoo z ČR, Polska, a pro-
tože několik přítomných žije v jiné, než rod-
né zemi, své zastoupení tak mělo i Sloven-
sko, Nizozemí a Německo.  

Přednášky byly zaměřeny na zoologické 
zahrady a ochranu přírody in-situ, usku-

tečnily se aukce pro projekt Talarak a vý-
prodej sběratelských přebytků ze zoo Ústí, 
Jihlava a Košice a samozřejmě nechyběla 
sběratelská výměnná burza. Jádro sešlos-
ti tvořili sběratelé pohlednic, ale také zoo- 
průvodců, knih či jiných tiskovin. Ve třetím 
dnu došlo na pozvání do další zoo v roce 
2016 – Roman Kössl představil Zoo Ohrada. 
Předtím se ovšem konala exkurze do minu-
losti i budoucnosti plzeňské zoo. Tu účast-
níkům akce připomněli dlouholetí chova-
telé manželé Růžena a Tomáš Weberovi, 
Václav Trejbal a autor populárních večerníč-
ků a řadu let propagační pracovník zahra-
dy Václav Chaloupek. Z  lásky k jedovatým 
hadům se vyznal chovatel Miroslav Dohnal. 

Pokud se mezi čtenáři Irisu najde někdo, 
pro koho jsou zoologické zahrady velkým 
koníčkem, nechť sleduje weby a facebooky 
českých zoo nebo se přímo připojí k profi-
lu Zoofanatika na facebooku. Se stejně za-
měřenými lidmi může za rok prožít další tři 
fantastické dny.                                                                                           

(mv)            

druhý ročník zoofanatiky se konal v plzeňské zoo

▶
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Osobnost

I ve svých dvaapadesáti letech si to pamatuje přes-
ně. Bylo to v 1. třídě. Otevřel tehdy velmi populár-

ní dětský časopis Ohníček a v něm bylo povídání 
Petra Voženílka po jeho návratu z hadařské expe-
dice v Brazílii. Samozřejmě ho vůbec neznal, ale 
jeho vyprávění a zážitky ho nadchly natolik, že byl 
na světě velký klukovský sen: s tímto pánem se se-
jít. A než se tak stane, aby se mu alespoň nepatrně 
přiblížil, hltal informace o přírodě. Na konci 1. třídy 
dostal od rodičů jako dárek za vysvědčení želvičky. 
Jak rostl, stále více zjišťoval, že nejvíce jeho zájem 
poutají hadi, jedovatí zejména. Vzor Petra Vože-
nílka byl prostě silným motivem. Přesto, že je už 
12 po smrti, zemřel v nedožitých 60 letech v roce 
2003, dodnes na něj M. Dohnal obdivně vzpomí-
ná: „Pracoval v Zoo v Ústí nad Labem a Podkruš-
nohorském zooparku v Chomutově, byl průkop-
níkem chovu jedovatých hadů v Československu. 
Celý život se věnoval zmiji obecné, zpracoval mo-
nitoring lokalit jejího výskytu. Byl spoluzakladate-
lem Krajského zoologického klubu při ústecké zoo, 
který vydával odborný sborník Fauna Bohemiae 
serpentrionalis. Je autorem knih Ty zmije, Můj ži-
vot s hady a jinou havětí a s kolegou pak titulu Kro-

kodýlové, přežívající současníci dinosaurů.“ O jeho 
návštěvě světoznámého ofidiologického ústavu  
v brazilském Batantanu, který je největší laboratoří 
na výzkum a výrobu hadích sér v Jižní Americe, vy-
práví M. Dohnal s takovým nadšením, jakoby toto 
velké štěstí potkalo jeho samotného.

Uplynulo sice hodně let, ale dětský sen sejít se 
s panem Voženílkem se naplnil. Bylo to počát-
kem devadesátých let. V roce 1986 založilo ně-
kolik nadšenců Klub karlovarských herpetologů  
a teraristů se zaměřením na jedovaté živočichy. Po 
listopadu 1989 potřeboval přizpůsobit novým po-
měrům. Této role se ujal M. Dohnal, současný jeho 
předseda, a o pomoc požádal právě uznávaného 
českého herpetologa a teraristu P. Voženílka. Klub 
každoročně pořádá herpetologické konference za-
měřené na jedovaté hady, což je v ČR výjimečná 
záležitost. Na každé z nich je vyhlašován za vý-
znamný čin v dané oblasti Haďák roku. Přirozeně, 
že tím prvním byl Dohnalův celoživotní vzor. Letos 
se mezinárodní konference za účasti předních od-
borníků na hady a další terarijní živočichy – např. 
G. Nilsona ze Švédska, M. Schvoeigera z Rakouska, 
specialisty na toxikologii plazů Dr. J. Valenty z praž-
ské toxikologické nemocnice Karin nebo RNDr. Iva-
na Reháka, CSc., z pražské zoo – konala již po 26. 
A po třetí v Environmentálním centru Lüftnerka  
v plzeňské zoologické a botanické zahradě.

Obdobně jako Petr Voženílek nevystudoval zoo-
logii, ale chemii, tak i  M. Dohnalovi byli nadlouho 
hadi velkým koníčkem při jeho profesi restaurá-
tor –  štukatér. Za svým nejoblíbenějším hadem – 
zmijí obecnou – se vydává nejen do jejích českých 
lokalit, ale i do vzdálených zemí. Navštívil už Armé-
nii, Írán, severní Afriku, samozřejmě Balkán a řadu 
evropských zemí. Za našimi jedinými jedovatými 
hady rád jezdí do Krušných hor, kde se zabývá je-
jich toxikologií, barevností a hledá ve zdejší poměr-
ně zachovalé přírodě jejich nová naleziště.

Naproti tomu v jeho domácím hadím království 
v Karlových Varech, kde pan Dohnal trvale žije, je 
dominantním hadem kobra. A jak myslíte, že se  
k němu dostala? V 80. letech minulého století 
odchytil jeden český herpetolog v Jemenu kob-
ru. Ta putovala k P. Voženílkovi a po jeho úmrtí 

ji věnovala manželka zesnulého právě jemu. Asi 
ve dvacítce akvárií, jímž je vyhrazen celý jeden po-
koj, samozřejmě nechybějí zmije. Jsou zde zmije 
gabunská, zmije levantská v několika poddruzích  
a další toxikologicky zajímaví hadi. Jeden čas mezi 
nimi byly i mamby černé. „Od gabunky, nejjedo-
vatější zmije na světě, jsem naštěstí nikdy uštknut 
nebyl,“ svěřuje se chovatel. „Ale hadí jed od méně 
toxických druhů  jsem okusil již třikrát, dostal jsem 
se kvůli tomu i na ARO,“ přiznává.

Druhým velkým dětským snem Miroslava Do-
hnala bylo pracovat v zoo. I ten se mu  splnil, když 
před třemi roky nastoupil jako ošetřovatel do pl-
zeňské zoologické a botanické zahrady. Šťastným 
ho učinila však již krátce předtím, neboť zde řekl  
v expozici hrošíků své ano současné manželce.  

„Jsem rád,“ je spokojený M. Dohnal,“ že syn jde 
v tátových šlépějích. Teď je právě v Íránu na zá-
chranné expedici tamní vzácné zmije Montivipera 
latifii. Je silně ohrožena lidskými činnostmi – těž-
bou nerostů a využíváním jejího jedu do různých 
mastí. Jako Evropan je tam sám, pohybuje se po 
jednotlivých místech jejího výskytu se stanem  
a spacákem. Nebojím se o něj, má dobrou terénní 
průpravu z hadařské organizace Zamenis. Musím 
se za ně pochlubit, že její zásluhou se oddálila vý-
stavba nové silnice ze severních Čech do Karlových 
Varů a tím byla zachráněna lokalita vzácné  užovky 
stromové v Poohří.“

Do plzeňské zoo nastupoval, aniž věděl, že jeho 
místo bude v terarijní části Tropického pavilonu, 
natož aby tušil, že po jeho rekonstrukci zde bude 
v roce 2015 otevřena expozice nejjedovatějších 
hadů světa. „Je v ní dvanáct zoogeograficky za-
měřených terárií se čtyřmi nejjedovatějšími hady 
světa – křovinářem němým, kobrou královskou, 
tajpanem černohlavým a mambou černou,“ po-
odhrnuje blízkou budoucnost prozatím skrývanou 
ještě staveništěm M. Dohnal. „Návštěvníci zde uvi-
dí i chřestýše, chřestýšovce, ploskolebce a další,“ 
láká k návštěvě zmodernizovaného pavilonu. Sa-
mozřejmě hlavními chovateli zde budou otec a syn 
Miroslav a Jan Dohnalovi. Jako přípravu absolvovali 
stáž u herpetologa a vědeckého pracovníka Gora-
na Nilsona ve Švédsku.                      František Hykeš 

Splněné sny teraristy Miroslava Dohnala    

Značná část z 300 druhů sukulentní čeledi tuč-
nolisté (Crassulaceae) má původ v Jižní Africe. 
Velikostí jsou rozdílné, ale povětšina z nich 
je keřovitého nebo stromovitého vzrůstu. Ale 
zastoupeny jsou i rostliny nízké a jednoleté. 
Společným znakem jsou tučné listy, sloužící 
coby zásobárna vody. Jako pokojová rostlina je 
u nás nejvíce rozšířena nenáročná tlustice stro-
mová (Crassula arborescens), pěstují se ale 
i některé další druhy.

Poměrně hojné zastoupení má čeleď 
tučnolisté i v naší přírodě. A to šesti rody.  
V nejvíce druzích a nejčastěji se u nás vy-
skytuje rozchodník. V teplejších krajích na 
skalách je poměrně hojný rozchodník skalní  

a bílý. Nejběžnější – rostou na vý-
slunných mezích, železničních ná-
spech, na písčinách a úhorech – jsou 
žlutě kvetoucí rozchodník šestiřadý  
a jemu velmi podobný rozchodník ostrý. 
Lidové názvosloví je nerozlišuje a pojme-
novalo je „tučný mužík“. Na starých hřbi-
tovech nechybí rozchodník nepravý půvo-
dem z Kavkazu. Dříve byl hojně vysazovaný 
na okraje hrobů, z nichž se místně rozšířil 
na vesnické zídky, meze a železniční ná-
spy. V létě kvete krásnými růžovými kvítky.  
K vzrůstově vyšším rostlinám patří zejména 
rozchodník veliký nazývaný podle nové ta-
xonomie rozchodníkovec. 

Rod netřesk je v ČR zastoupen pouze ne-
třeskem zedním, ovšem i ten je zde zplanělý; 
jeho skutečným domovem jsou hory od Pyre-
nejí po Alpy. Jde o víceletou rostlinu, ale po-
kud vykvete, po dozrání semen uhyne. 

                  (kola), foto (repro)

sukulenty rostou i v česku    

List z herbáře

Tlustice stromová

Netřesk střešní
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Okénko do historie

Karlovarský kraj sice nikdy neměl svou vlast-
ní statutární zoo, ale již osm desítek let se 

různé osoby, spolky či obce snažily zoologickou 
zahradu založit a provozovat. Mezi nejvýznam-
nější pokusy  patří zoo Am Berg v Mariánských 
Lázních na kopci Klinger, kterou u své kavárny 
Old Shatterhand  založil obdivovatel Divoké-
ho západu, rytmistr ve výslužbě Julian Kreisel. 
Otevřel ji v roce 1931 (tehdy vznikla i pražská 
zoo) a choval v ní řadu jihoamerických, asijských 
i afrických zvířat. Zčásti zakoupil, zčásti prona-
jal osm hektarů půdy a koncem dvacátých let si 
nechal zhotovit projekt zoo. Plány mu připravi-
li architekti Lossow a Kühne z Drážďan. Reali-
zovali je mariánskolázeňský architekt Josef For-
berich se svým zetěm Ing. Gibitzem. V neděli  
7. června 1931 byla zoo Am Berg slavnostně ote-
vřena. Jejím centrem byl dřevěný srub složený 
z hrubých smrkových kmenů. Byl postaven po 
vzoru Divokého západu, čemuž odpovídal i ná-
zev Old Shatterhand, a vybaven starými lovecký-
mi a vojenskými zbraněmi, na zdech byly paroží  
a různé zvířecí kůže z cizích zemí. Zvířata byla  
v klecích i volně ve výbězích. Velkou radostí dětí 
byli shetlandští poníci, jejichž chov tu Kreisel za-
ložil. Poníci jezdili také v lázních, kde vozili rov-
něž děti. Přitažlivé byly opičky makakové, po-
cházející z Jižní Asie. Z ptáků tu byli sovy,  jeřábi 
panenští,  různé druhy bažantů, perličky, nandu  
a několik nezbytných pávů. Klece byly rozmístě-
ny mezi stoletými borovicemi a smrky a vedly  
k nim pěšinky. Odborníky zaujme přítomnost 
antilop jeleních a zejména africké antilopy buvol-
ce stepního i nosála. V roce 1932 přibyli mufloni  
a daňci, dále orel královský, mungové z Indie, je-
zevec, mýval, lama, čápi, káně, papoušci mniší, 
hrdlička chechtavá, emu, také plch obecný, mara 
stepní aj. Zoologická zahrada byla otevřena celo-
ročně – vstup činil 2 koruny, u dětí do devíti let 
1 korunu a školám se dávala sleva a platilo se 
50 haléřů za žáka. Problémem bylo zásobování 
vodou. Zoo přežila i válku a znárodnění. Ovšem 
kolem roku 1948 vyhořela a již nebyla obnove-
na. Dodnes se občas objeví ve světě sběratelů 
fotografie kavárny, srubu či terasy. Ještě před  
J. Kreiselem se myšlenkou  založení zoo u kavár-
ny Panorama vážně zabýval jiný tamní podnika-
tel Engelbert Adolf Lucha.

V 60. letech minulého století vytvořil Ing. Zby-
něk Martínek v městské zahradě Mariánských 
Lázní zárodek budoucí zoologické zahrady, kde 

byla hlavní atrakcí medvědice v masivní kleci. 
Pro jeden potulný cirkus se Mariánské Lázně sta-
ly poslední štací. Principál tu prý nechal několik 
zvířat a zmizel. Zůstali tu oslík, liška, pes dingo, 
ovce, kojot a medvědice. Pozdější dva pokusy, 
aby medvědice měla mladé, spojené s jejím 
převozem do Plzně, zůstaly bez výsledku. Malé 
společenství zvířat se v zahradnictví pozvolna 
měnilo. Některá zašla, naopak jiná přibyla. Byl 
tu statný jelen Petr, srnec, muflon, čínské kach-
ny. Ale na skutečné zoo nebyly v městě peníze. 
Medvědice byla po letech prodána do Německa. 

Ještě před několika lety existoval v okrajové 
části M. Lázní v Úšovicích pod vedením Vladimí-
ra Šindeláře z Milhostova a pod hlavičkou Sta-
nice mladých přírodovědců zoologický koutek. 
Vedle běžných druhů choval také mývalovce  
a dikobrazy. Po nečekané smrti pana Šindelá-
ře se sice mladí nadšenci pokoušeli zoologický 
koutek uchovat, ale jeho zánik nenechal na sebe 
dlouho čekat.  

Přibližně 10 let měl poměrně prosperují-
cí malou zoo krušnohorský Pernink. Plzeňská 
zoologická zahrada odtud v letech 1961-1966 
přivezla třeba pár makaků rezusů, samce vel-
blouda, poloponyho či muflony, opačným smě-
rem putovaly například kozy kamerunské nebo 
nepálští bažanti. Díky pátrání pana Petera Janča  
z Nitry u kronikáře Perninku pana Vítězslava Bar-
toše víme, že zoo ležela uprostřed obce v mís-
tě vymezeném Karlovarskou a Meinlovou ulicí. 
V polovině 60. let musela ustoupit nákupnímu 
středisku. Datace jejích počátků se rozcházejí 
mezi polovinou 50. let a počátkem let šedesá-
tých. Podle periodika Perninský zpravodaj je její 
zánik spojen s rokem 1965. Tehdy zde zůstával 
ještě sedmiletý sibiřský medvěd, jehož export 
byl nejsložitější, dále liška uhlířka, bažanti „páví“ 
nebo fretka.  Předtím byl prodán například jelen, 
stříbrné lišky apod. Zahrada přes zdejší drsné kli-
matické podmínky byla populární a vykazovala 
roční návštěvnost kolem 5 000 osob. 

O historii karlovarské zoologické zahrady se 
dlouhou dobu publikovalo jen velice málo. Od 
roku 1961 působila několik let na Andělské hoře 
a měla krušnohorskou zvířecí náplň. Byla zamě-
řena na evropská, respektive tuzemská zvířata – 
vysokou, zajíce, sovy, jezevce či lišky. Správcem 
byl myslivec pan Josef Chudoba. V roce 1968  
z ní do plzeňské zoo přešli kalous ušatý, puštík 
obecný a mufloni.  Informace  se nalezly napří-

klad díky snahám Petra Adamce u karlovarské-
ho archiváře pana Václava Hrázského. Samotný 
zoopark byl dobově označován spíše jako od-
chovna zvěře a přípravné místo pro zamýšlený 
Park krušnohorské zvěře, který měl být vybudo-
ván v lázeňských lesích za Dianou. 

Zookoutek byl rovněž na Křížovém vrchu (čili 
„Křižáku“) u Nejdku. Šlo v podstatě o ptačí park 
doplněný plazy a dalšími živočichy.

Pod názvem Berkut působila ještě v  90. le-
tech minulého století v Kynšperku nad Ohří sta-
nice pro handicapované živočichy. Mezi zvířaty 
však byli i psi pralesní.

Odchov makaka medvědího se (neověřeně) 
zdařil v 80. letech ve Stanici mladých přírodo-
vědců Ostrov nad Ohří.

Jedinou současnou zoo v Karlovarském 
kraji je minizoo ve Františkových Lázních  
v lesoparku Amerika. Ustálená podoba byla 
malému zařízení s pávy, divočáky, muflony, 
pštrosy emu dána dlouholetým správcem 
panem Zdeňkem Fialou. Provozovatelem 
potom byly dlouhé roky tamní Technické 
služby – lesníci. Nedávná výrazná moderni-
zace se uskutečnila v duchu Ameriky, takže 
jsou nyní zde mývali, lamy, kozy kamerun-
ské, drobní ptáci nebo sovice sněžní. 

Výčet malých zoologických zařízení v Karlo-
varském kraji uzavírá chov zvířat u rezervace 
Soos, Motýlí dům nedaleko odsud, agilní cho-
vatelství v několika stanicích mladých přírodo-
vědců, či zrušená porevoluční soukromá ze-
mědělská minizoo s hadí farmou v obci Nový 
Kostel na Chebsku. V minulých letech zazníva-
ly hlasité úvahy o zřízení plnohodnotné kraj-
ské zoologické zahrady. Jednou ze zamýšle-
ných lokalit pro její vznik byly rekultivované 
sokolovské výsypky. 

Autor uvítá jakékoliv doplnění informací nebo 
dobový materiál na emailu vobruba@plzen.eu.

            Mgr. Martin Vobruba

Zoologické zahrady Karlovarského kraje

Historický pozdrav 
ze zoo v Perninku.

Foto (repro)

Ptačí park v Nejdku.
Foto (repro)
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Jehňata ovce plemene suffolk 
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Zajímavá výuka

Stádo zeber Chapmanových má aktuálně 
sedm zvířat. K únorovému hříběti přibylo  
další – dubnové. Staršímu mláděti zatím ří-
kají ošetřovatelé Amondi, což znamená naro-
zený za úsvitu.  Oba přírůstky jsou již potom-
ky nového hřebce Benta. Ve stádě zůstala  
i roční samička Hopina, poslední dcera hřeb-
ce Hopa. 

Zebra Chapmanova je poddruhem zeb-
ry stepní, pro ohrožení vyhynutím je zapsá-
na v mezinárodní Červené knize IUCN. Obý-
vá rozsáhlé savany Zimbabwe, Botswany  
a Mozambiku v jihovýchodní Africe. Pro maso  
a kůži je vybíjena pytláky. Černé pruhy s hně-
dými mezipásy jsou  vynikajícím maskova-
cím systémem; z dálky nejsou zvířata téměř 
vidět a zblízka se jeví mohutnější. Žádní dva 
jedinci nemají stejné pruhování, což usnad-
ňuje komunikaci uvnitř stáda. Zebry dorůsta-
jí v kohoutku výšky 125 cm, jejich průměrná 
hmotnost je 275 kg. Žijí ve skupinách 10 – 30 
jedinců s  jediným dospělým samcem. V pří-
padě nebezpečí se stádo semkne do kruhu  
s mláďaty uprostřed. Březost u zeber Chap-
manových trvá celý rok. V průměru mívá sa-
mice mládě jednou za tři roky.

Největším chovatelem zeber u nás a jedním 
z celosvětově nejproslulejších je Zoo Dvůr 
Králové nad Labem.                                         (rd)

Březost trvá 
jeden rok Mláďata naleznou návštěvníci rovněž v ex-

pozicích lemurů kata, kormoránů velkých či 
krkavců bělokrkých. Nepřehlédnutelná jsou 
jehňata ovečky suffolk v australském expo-
zičním celku. Tato ovce masného plemene 
vyšlechtěná v 19. století v Anglii získává pro 
svoje vlastnosti a chovatelskou nenáročnost 
stále větší zastoupení i u nás.  

Přírůstky jsou i v sousední expozici – u klo-
kanů rudokrkých. Samice nosí mládě ve vaku 

téměř nejdéle 
ze všech kloka-
nů, až 40 týdnů. 
Zvířata tasmán-
ských populací, 
která dobře sná-
šejí i poměrně 
tuhou zimu, byla 
úspěšně přesíd-
lena též na jiné 
kontinenty, do-
konce i do sever-
ní a střední Ev-
ropy. V Čechách 
byl chován již na 
přelomu 19. a 20. 
století v oboře  
u Poděbrad.                                              

(kola)

Měsíc ve vaku     
V noci z posledního dubna na 1. květen po-
těšily ošetřovatele v Madagaskarském pavilo-
nu dvojčata vari bělopásého. První mládě se 
jejich rodičům narodilo vloni, takže současná 
rodina je pětičlenná.  

Tato opice je chována v 19 evropských zoo, 
převážně ve Francii a Velké Británii. Je pro ni 
veden Evropský záchovný program řízený zoo 
Köln. V ČR je jako první chovala a rozmnožila 
pražská zoo. 

Vari bělopásý obývá deštné lesy východního 
Madagaskaru, vyskytuje se i v otevřené kraji-
ně. Žije v rodinných skupinách a projevuje sou-
mračnou až noční aktivitu. Jde o poddruh le-
mura vari, který byl poměrně nedávno popsán 
na základě  nových poznatků, které prohloubily 
systematiku rodu Varecia. Živí se ovocem, se-
meny či nektarem. Dožívá se 19 let. Typický je 
pro něj štěkavý hlasový projev.                      (mv)

Štěkající dvojčata    

Již schodiště regionálního muzea plné dětských 
výkresů (ostatně jako každoročně) dává tušit 

značný autorský podíl škol z regionu Svazku obcí 
Blatenska na letošní jarní blatenské přírodověd-
né výstavě. Dvanáctý ročník nese název Zvířátka, 
jak bydlíte v přírodě? Dětský rukopis je zde do-
minantní a jednotlivým expozicím prospívá, činí 
je živějšími a pohled očima dětí odhaluje to, co 
nám, dospělým, často uniká. Chvilku zábavy po-
skytuje interaktivní strom ze ZŠ v Záboří. Každo-
roční návštěvník těchto výstav se nemusí ani dí-
vat na doprovodný štítek – zdejší škola nápady na 
interaktivní pomůcky přímo překypuje. Nemů-
že pochopitelně chybět výstava ptačích budek.  
A některé jsou vskutku originální – moderní doba 
se už podepisuje i na nich. Naproti tomu materi-
álovou střídmostí zaujme stylizované čapí hníz-
do. Jeho tvůrci – prvňáčkové ze ZŠ v Bělčicích 
si vystačili s cihlovou tapetou (komín), hrstič-

kou sena (hnízdo) a pa- 
pírovou čapí rodinkou. 
Podobných originálních 
nápadů zrozených ve 
školních učebnách je ov-
šem mnohem víc. Tak-
že výstava by mohla mít 
klidně podtitulek Fanta-
zie a nápaditost dětí bez 
hranic. Určitě tato asocia-
ce napadne návštěvníka  

u stromu s ptačími budkami vytvořeného kom-
binovanou technikou žáky z třídy Evy Burčové 
Základní umělecké školy v Blatné nebo při za-
stavení se u včelek ztvárněných blatenskými 
dětmi z II. A ZŠ J. A. Komenského.   

A jsme-li u včel, nelze nezmínit vystavený včelí 
úl typu BTH – hezky česky úl neckový. Představu-
je nejlevnější možný způsob chovu včel, rozšířený 
především v rozvojových zemích. Jeho nevýhodou 
je sice vyšší produkce vosku na úkor snůšky medu, 
ale konstrukční jednoduchost a nízké naklady na 
jeho výrobu to vynahradí. Úlů BTH začíná posled-
ní dobou přibývat i u nás, používají je biovčelaři. 

Blatensko je krajina plná rybníků. Ty dávají 
osobitost i zdejší přírodě – světu rostlin a zvířat, 
jak na výstavě dokumentovala naučná stezka po-
dél největší tamní vodní plochy – rybníka Labuť  
u Myštic. Lze zde spatřit našeho největšího drav-
ce orla mořského s rozpětím křídel až 240 cm. 

Vernisáž výstavy znovu potvrdila, že každoroční 
výstavy Přírodou Blatenska jsou prestižní a spole-
čenskou událostí. Běžnými návštěvníky jsou pak 
zejména děti z blatenských a okolních škol.  Ty ji za 
dvanáct ročníků přijaly za svou (což je na ní vidět) 
– a je to dobře. Pro jejich žáky i přírodu samotnou! 
Velká část malých návštěvníků tak na ni přichází 
jako její spolutvůrci nebo jejich spolužáci. Zájem je 
tak hned jiný, než kdyby ji navštívili jen proto, že tak 
rozhodli učitelé. A o přírodě si s nimi určitě povídají  
i při samotné tvorbě exponátů.                           (fh)

Fantazie a nápaditost dětí nemá hranic     

V letošním školním roce přicházeli do Zoologic-
ké a botanické zahrady města Plzně za výukou 
nejen děti z mateřských škol a žáci základních  
a středních škol, ale také lidé s bohatými životní-
mi zkušenostmi. Bylo to na základě spolupráce 
s Akademií třetího věku organizovanou Regio-
nálním dobrovolnickým centrem TOTEM Plzeň. 
Akademie je určena pro osoby starší 55 let. Vý-
uka se konala v rámci oboru Věda a technika  
v tématické skupině Zoo jinak. Jde o ucelený 
vzdělávací program propojený s aktivizací sa-
motných účastníků. Jeho cílem je shromáždit lidi 
zajímající se o dané téma a nabídnout jim v tom-
to směru další vzdělávání. Prostřednictvím lek-
torů Environmentálního centra Lüftnerka mohli 
akademičtí studenti zažít exkurze do živočišné 
říše od řádu bezobratlých až po samotné savce. 
A nešlo o jen tak obyčejné vyučovací hodiny; te-
oretické poznatky si mohli účastníci potvrdit na 
modelech a živých zvířatech. Výuka byla oprav-
du rozmanitá, probíhala jak v environmentálním 
centru, tak v areálu zoologické zahrady. „Toho 
jsem si nikdy nevšimla,“ tato věta se častokrát  
v průběhu obou semestrů opakovala. „Líbí se mi 
propojení teorie s praxí, lépe si informace zapa-
matuji a navíc zde mohu s nabytými informace-
mi provést svá vnoučata,“ říká jedna z účastnic.                                           

                       (vem)

dva semestry 
mezi zvířaty zoo               
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V království rostlin    

Velká botanická expozice poblíž výběhu zubrů v nejvýchodnější čás-
ti Zoologické a botanické zahrady města Plzně seznamuje návštěvní-

ky s nejzajímavějšími rostlinnými společenstvy vyskytujícími se na území 
ČR. Je to poučná procházka ukazující na obrovskou stanovištní a druhovou 
pestrost naší přírody. Ještě zajímavější je vydat se do jednotlivých biotopů  
v reálu. A právě na takovou dvoudílnou  botanickou expedici vás zveme.

acidofilní (čili kyselé) teplomilné doubravy jsou charakterizovány jako 
světlé lesy s převahou dubu zimního za hranicí rozšíření dubu šípáku nebo 
na půdách kyselejších než jaké mu vyhovují. Rostou na strmých svazích, 
často skalnatých, v teplých oblastech také na rovinách a mírných stráních. 
V Čechách se vyskytují poměrně často v údolích Vltavy, Berounky a Sáza-
vy a v Českém krasu, na Moravě mezi Znojmem a Brnem. Typické je pro ně 
druhově bohaté jarní bylinné patro. V Karlovarském kraji patří teplomilné 
doubravy k druhově nejpestřejším lesním biotopům. V bylinném patře lze 
nalézt až 70 druhů rostlin. Nejvíce jsou zastoupeny v údolí Ohře, na Žluticku 
a vyskytují se i na stolové Chlumské hoře na hranicích Plzeňského a Karlo-
varského kraje. 

Co do pestrosti by-
linných druhů jsou 
pravým opakem teplo-
milných doubrav sub-
kontinentální boro-
vé doubravy. S jejich 
ukázkou se lze setkat 
např. v těsném sou-
sedství Plzně poblíž 
arboreta Sofronka v lo-
kalitě zvané Doubí. Je 
dokonce chráněna jako 
přírodní památka. Předmětem ochrany je nejen starý les původní dřevinné 
skladby uprostřed borových monokultur, ale především naleziště velmi vzác-
ného brouka páchníka hnědého žijícího právě v kmenech odumírajících dubů.

Květnaté bučiny (tedy bučiny na humózních a minerálně bohatých pů-
dách) jsou zbytky původně rozsáhlých bukových porostů a v západních Če-
chách se vyskytují roztroušeně po celém území. Většina lokalit je chráněna 
nejen pro jejich dendrologický význam, ale i pro výskyt řady vzácných rostlin 
tzv. hájové květeny. Na Plzeňsku je jejich příkladem např. národní přírodní 
rezervace (NPR) Chejlava v Přírodním parku Buková hora – Chejlava neda-
leko Nepomuka, na Klatovsku Jelení vrch v Plánické vrchovině. Tato NPR je 
zajímavá i významným výskytem dřevokazných hub.

Významným biotopem, který sice není v zoologické a botanické zahradě 
představen, ale my se za ním vydáme, jsou olšové pobřežní porosty. Vyni-
kají jarním aspektem, čili bylinným patrem, které rozkvétá ještě před plným 
olistěním korun stromů. Vedle běžných rostlin, jakými jsou blatouch bahen-

ní, orsej jarní, sasanka hajní a další, rozkvétá v olšinách u Hornohradského 
a Pekelského potoka nedaleko Ostrova nad Ohří bohatá populace česneku 
medvědího, olšiny u Velké Libavy až po soutok s Ohří jsou domovem velmi 
vzácné kapradiny pérovníku pštrosího.

Olšiny v přírodní rezervaci Petrovka skrývají takové rostlinné poklady jaký-
mi jsou např. prstnatec májový, pětiprstka žežulník, vstavač mužský, bledule 
jarní nebo ocún jesenní. Lokalita se přitom nachází v těsné blízkosti největ-
šího plzeňského sídliště Severní předměstí.

Blatkové lesy prozrazují přítomnost rašelinišť, zejména přechodového 
typu, na něž je tento druh borovice vázán. V ČR se přirozeně vyskytuje na Tře-
boňsku, na Šumavě a ve Slavkovském lese (Tajga a Paterák v NPR Kladské ra-
šeliny), na Moravě pouze na Rejvízu v Hrubém Jeseníku. Blatka je úzce lokál-
ní dřevinou – nejzápadnější výskyt má v pohoří Schwarzwald v jihozápadním 
Německu, nejsevernější ve střední části Krušných hor v Božídarském rašeliništi  
a v polském Kladsku. Na východě je hranicí jejího rozšíření právě Rejvíz. V by-
linném patře rostou vesměs rašeliništní druhy, z nichž je většina chráněných. 
Přírodní rezervace Farské bažiny je zajímavá nejpočetnější populací blatky  
v Českém lese, navíc je to jediné místo v Plzeňském kraji, kde roste keřík 
rojovník bahenní.

S blatkovými lesy se setkáme v nižších i vyšších polohách. To rašelinné  
a podmáčené smrčiny jsou spojeny převážně s vyššími nadmořskými výš-
kami. V Krušných horách a Slavkovském lese pokrývaly původně zřejmě až 
desítky procent území. Dochované porosty – Krušnohorské plató, Klínovec-
ké Krušnohoří, Pernink, Vysoká Pec, Rudné, Kladské rašeliny – jsou chráněny 
jako evropsky významné lokality (EVL). Bylinné patro je v nich obvykle chudé, 
většinou nechybí vřes, ostřice a suchopýry. V oblastech kolem 900 m n. m. 
se v Krušných horách – např. u Přebuze, na vrcholu Bažiňáku v NPR Rolavské 
vrchoviště nebo na Perninském vrchu  – objevují uvnitř rašelinných smrčin 
drobná otevřená rašeliniště vrchovištního typu (vrchoviště).

vrchoviště s klečí je takový biotop, kde na části horských rašelinišť rostou  
v souvislejším zapojení borovice kleč nebo borovice rašelinná. Oba druhy mo-
hou dosahovat výšky až dvou metrů a pokrývat až 90 procent území. V me-
chovém patře převládají červeně zbarvené rašeliníky, v sušších partiích to jsou 
i jiné mechorosty. Doprovodnými rostlinami bývají  bříza zakrslá, klikva bahen-
ní, brusnice borůvka a borůvka, vlochyně bahenní a další. Vrchoviště s klečí se 
vyskytují v západních Čechách především na Šumavě a v Krušných horách.

Poslední ukázkou lesní vegetace v botanické expozici u výběhu zubrů je 
hadcový bor. Jde o unikátní typ lesa vyskytující se pouze na horninovém 
podkladu tvořeném hadci. Ty obsahují vysoké procento hořčíku, draslíku  
a dalších prvků, což se projevuje i na vegetaci. Pokud je hadcový bor prosvět-
len, objeví se jedinečné rostlinné druhy specializované právě na hadec, z nichž 
některé jsou českými endemity (rostou jen zde). V západních Čechách had-
cové bory zastoupeny nejsou, nejbližší je přírodní rezervace (PR) Holubovské 
hadce na Českokrumlovsku. Botanicky  významné hadcové lokality zde 
však nechybějí. Na Domažlicku je to PR Drahotínský les, kde rostou dva 
vzácné druhy kapradin –sleziník  hadcový a nepravý. Vlhké bory na had-
cích Slavkovského lesa jsou místem zdejší rarity – endemického rožce 
kuřičkolistého.                                                                                          (kola) 

Botanický cestopis (i)
NeNí Les JaKo Les

Rokycanští ochránci přírody, kteří provozují záchrannou stanici 
živočichů a akreditované ekocentrum určené především dětem, 
změnili od dubna letošního roku svá loga. Hlavním znakem orga-
nizace, jež se věnuje ochraně přírody na Rokycansku již od roku 
1982, je logo s textem záchranná stanice živočichů a kresbou ra-
roha velkého.Tohoto sokolovitého dravce rokycanští ochránci pří-
rody nejen úspěšně odchovávají, ale v minulosti se podíleli i na 
jeho vypouštění zpět do přírody v okolí Ústí nad Labem. Druhým 
symbolem je logo centra ekologické výchovy. To zobrazuje nejen 
moudrost a aktivity spojené s lidmi, ale především sounáležitost 
k městu, které je dlouhodobě podporuje. Všechna dosavadní loga 
zůstávají nadále v platnosti, ale přednost mají samozřejmě ta nová.   

(pm)

rokycanští ochranáři 
změnili loga   Ke kuriozitám přírody rozhodně patří i houba mozkovka. Svým tvarem ve-

lice připomíná lidský mozek, z čehož pochází i její název. Roste vzácně 
až roztroušeně, jednotlivě nebo v malých skupinách na spadlých větvích  
a padlých kmenech listnáčů, především buku, jilmu horského a javoru kle-
nu, zejména v přirozených až pralesovitých lesích vyšších poloh. Setkat se 
s ní můžeme od srpna do listopadu. V posledních letech sice nálezů moz-
kovky přibylo, ale přesto se jedná o velmi vzácnou a v ČR chráněnou hou-
bu. Není jedlá.                                                                                          (wb)

Foto (repro)

to, že je houba?                        

minimum pro ochránce a přátele přírody

Pérovník pštrosí      
Foto (repro) 
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Skvosty přírody

Panská skála čili kamenné nebo také če-
dičové varhany u Kamenického Šenova  

v severních Čechách jsou všeobecně známou 
turistickou atrakcí. Směřují k ní školní výlety, 
děti se o nich učí ve škole.

Lávové varhaNy, věJíř a sLuNCe
To Rotavské varhany pod Krušnými horami jsou 
nesrovnatelně méně známé, čemuž   odpovídá 
i zájem veřejnosti. K jejich popularizaci přispí-
vá od roku 2013 stejnojmenná šest kilometrů 
dlouhá okružní naučná stezka vzniklá z iniciati-
vy Městského úřadu v Rotavě s odbornými tex-
ty RNDr. Petra Rojíka, PhD. (Z nich čerpá i tento 
článek.) 

Rotavské varhany jsou stěnou bývalého ka-
menolomu, obdobně jako je tomu i v případě 
Panské skály. Těžba rozkrojila pahorek jako pe-
cen chleba. Hornina velmi podobná čediči (chy-
bí jí živec a nalézá se v ní olivín) byla lámána 
od r. 1785 a spolu s železnými rudami tavena ve 
vysoké peci. Obsahuje totiž až 15 procent oxidů 
železa. Po zániku vysoké pece byl kámen z var-
han příležitostně dobýván na kamenivo – asi do 
roku 1925. 

Nádhera Rotavských varhan tedy vynikla lid-
ským zásahem do přírody. Od roku 1953 jsou 
chráněny jako přírodní památka. Předsazená 
louka s mohutnými smrky poskytuje návštěv-
níkovi na ojedinělý geologický útvar dostatečný 
výhled. 

Varhany a na ně navazující vulkanická kupa 
Skalka jsou dědictvím třetihorních sopečných 
událostí starých 15 miliónů let. Základní skalní 
hornina obsahuje tmavé sklo s plynovými bub-
linkami a zrníčky magnetitu, augitu a olivínu. Její 
zvláštností je zesklovatění lávy z více než 50 pro-
cent  Taková vulkanická hmota se jmenuje lim-
burgit.

Sloupcovitá odlučnost vznikla chladnutím  
a smršťováním lávy, a to při jediné vulkanic-
ké události. Šířka sloupců plynule zeslabuje od 
boků lomové stěny (37 cm) do střední části (19 
cm). Nejčastěji jsou hranoly šestiboké, méně již 
pěti a sedmiboké. Jejich výška je až dvanáctime-
trová. Panská skála u Velkého Šenova přitom na-
bízí píšťaly pouze sedmimetrové!

Sousední Skalka doplní zážitek z Varhan ještě 
další podívanou. Z její na jih orientované skal-
ní stěny vystupuje na jednom místě lávový vějíř 
a  kousek dál kamenné slunce. Nachází se na 
ní největší populace vzácné kapradinky skalní  
v Karlovarském kraji.

rotavsKé sLuňáKy a ŽeLezňáKy 
Hlavním bodem naučné stezky jsou přirozeně 
právě Rotavské varhany. Cestou k nim ale nabíd-
ne i další geologickou vzácnost vyskytující se jen 
na několika místech v Čechách. Jsou jí tzv. sluňá-
ky, v tomto případě rotavské. Jde o bělošedé, za-
kulacené, hladké, lesklé, někdy jakoby lakované 
křemencové balvany vykukující z borůvčí a me-
chů. Některé jsou rozbrázděné mělkými důlky  
a škrapy. Za jejich vznikem je leptání půdními ky-
selinami rozpuštěnými ve vodě. 

O rotavských sluňácích před pár lety nikdo ne-
věděl – a rázem je tu jeden z největších výsky-
tů v republice. Známá naleziště na Podbořansku, 
Kadaňsku, Plzeňsku, Drahanské vrchovině a v ji-
hočeských pánvích byla většinou zničena. Lidé 
balvany naložili, odvezli do šamotek a vyrobili  

z nich žáruvzdorné obklady pecí. Proto si rotav-
ské sluňáky, jakožto svědkové minulosti, zaslou-
ží pozornost a ochranu. Prozrazují, že jsme tu  
v třetihorách, před 35 milióny let, měli subtro-
pické podnebí a s ním spojené kaolinické zvětrá-
vání. Sympatický lidový pojem sluňák je ostatně 
spojen se slunečným podnebím, v nichž se utvá-
řely. A jak vznikly? Prokřemeněním nahodilých 
hornin, v tomto případě pískovců, slepenců, žul  
a rozpukaných křemenných žil. Každý sluňák 
je proto jiný, neboť odráží strukturu mateřské 
horniny. Podobně jako křemík se při kaolinizaci 
chová železo. A tak vedle sluňáků existují i želez-
ňáky. Ty se v minulosti těžily u nynějšího rotav-
ského Sídliště a dopravovaly koňskými povozy 
do hutě v údolí Amálky.
CiviLizačNí otisKy v Přírodě a KraJiNě

Zdejší kraj byl po staletí osidlován a využíván 
lidmi pro jeho nerostné bohatství. Rozvíjející 
se průmysl měnil původní krajinu v industriální.  
V průběhu staletí člověk přírodě nejen ubíral  
z jejího království, ale jak docházely suroviny, 
měnily se politické a společenské poměry, i ona 
si brala a stále bere své zpět. Také o tom je nauč-
ná stezka nejbližším okolím Rotavy.

Zastavení číslo 3 poukazuje na těžbu cínu na 
východě Horní Rotavy. Doloval se zde v letech 
1939 až 1950. Tedy v relativně nedávné době. 
Přesto těžní jámu Gerhart připomíná už jen že-
lezobetonová deska zakrývající vstup pod zem  
a nenápadný remízek.

Šesté zastavení stezky informuje, že od po-
loviny 17. do sklonku 18. století někde v těch-
to místech stála první rotavská vysoká pec na 
tavení železných rud. Přesná lokalizace se neví, 
protože huť zmizela bez jakékoliv stopy. Jedi-
né, co ji dosud připomíná, jsou rozlehlé smrko- 
vé monokultury v okolí. Byla nepředstavitelným 
žroutem dřeva, původní lesy byly daleko širo-
ko téměř vytěženy a na jejich místě byl vysázen 
smrk.

Lidské činnosti lze vděčit za obnažení Rotav-
ských varhan. Naštěstí další těžba byla zastave-
na a vulkanický unikát přežil až do současnosti. 
Takové štěstí už ale neměly další zdejší varhany 
v lokalitě známé jako Kemberg mezi Jindřicho-
vicemi a Rotavou. Vulkanický masiv byl  220 let 
trvající těžbou zcela vymazán z povrchu zem-
ského. Namísto vrchu je zde hluboká jáma čás-
tečně zatopená vodou. Součástí lokality přitom  
byly i přes 40 metrů vysoké varhany, asi největší  
v republice.                                       

Ing. František Hykeš
Foto Petr Rojík

za kamennými svědky třetihor   

Poslední dubnovou sobotu bylo v Horaž-
ďovicích slavnostně otevřeno Envicentrum 
PROUD, které využívá zrekonstruovaných 
prostor Podbranského mlýna. Centrum na-
bízí zejména vícedenní pobyty pro žáky  
a studenty základních a středních škol za-
měřené na ekologickou výchovu. Rekon-
strukce objektu a zahájení činnosti envi- 

ronmentálního zařízení jsou převážně fi-
nancované z Operačního programu Cíl 3 
– přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný 
stát Bavorsko 2007 – 2013. Realizace pro-
jektu začala v září 2012 a celkové náklady 
na rekonstrukci dosáhly 14,5 milionů korun. 
Operační program pokryl 85 proc. nákladů 
na rekonstrukci a výdajů souvisejících se 

zahájením činnosti, 10 proc. výloh bylo spo-
lufinancováno z rozpočtu Plzeňského kraje  
a 5 proc. z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Hlavním partnerem projektu je Dům 
dětí a mládeže v Horažďovicích a bavor-
ským partnerem je National park Bayeris-
cher Wald (Národní park Bavorský les).

   (ks) 

Proud – nový pojem 
mezi západočeskými environmentálními centry

minimum pro ochránce a přátele přírody

Rotavské varhany

Kamenné slunce

Lávový vějíř
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Na jaře loňského roku byla v rámci naučné 
stezky Šumavou a Bavorským lesem nad 
statkem Lüftnerka založena horská květ-
ná louka. Původně měla být vytvořena  
z drnů převezených přímo ze Šumavy, na-
konec dostalo přednost speciální osivo. 
Přesto, že některé druhy rostlin vyklíčí až 
po několika letech, druhově pestrý začíná 
být palouk už letos. Vykvetla zde i podhor-
ská a horská knotovka červená (na sním-
ku). Udržet květnou louku však nebude vů-
bec jednoduché. Plzeň není Šumava!   (eš)

Foto IRIS Miroslav Volf

Na statku Lüftnerka

Každé jaro přijíždí profesionální střihač ovcí 
Miroslav Horský i na statek Lüftnerka, aby 
ostříhal vlnu zdejšímu stádečku pěti ovčích 
plemen. Letos zde na něj čekalo 12 zvířat 
a další tři v australské expozici. Před úko-
nem musí ošetřovatelé ovci chytit, předat ji 
střihači, který ji svým tělem fixuje, aby se 
po dobu stříhání elektrickým strojkem, po-
dobným tomu, co používá holič na stříhání 
vlasů, nehýbala. Na první pohled dosti dras-
tický obrázek, ale statková ošetřovatelka 
Věra Březinová uklidňuje: „Pro zvířata je to 
odlehčení, v teplých a horkých dnech by je-
jich husté mohutné  rouno tělo nepříjemně 
zahřívalo. Všechna zvířata mění línáním srst 
podle ročního období. Domácí ovce člověk 
vyšlechtil pro vlnu, tak se musí postarat….“ 
Z berana šumavské ovce je pro představu 
přibližně pytel vlny, u ostatních plemen je 
výtěžnost asi poloviční. Zpracování vlny uvi-
dí návštěvníci festivalu lidových řemesel, 
který  se uskuteční na statku Lüftnerka letos 
ve dnech 19. až 20. září.                

(fh)
Foto IRIS Miroslav Volf

Jak se stříhá vlna

V loňském roce bylo názorné políčko ze-
mědělských plodin nad statkem Lüft-

nerka  v plzeňské zoologické a botanické za-
hradě díky dotaci Plzeňského kraje rozšířeno  
a oseto téměř všemi plodinami, které se na 
našich polích pěstují. Letos přibyly k sou-
časným odrůdám i ty, které znalo zeměděl-
ství našich dědů. Umožnila to loni navázaná 
spolupráce s obecně prospěšnou společnos-
tí Gengel z Veselky u Trhových Svinů a její 
vůdčí osobou Petrem Dostálkem. Návštěvní-
ci tak budou mít unikátní možnost vidět, jak 
vypadaly např. typický československý len 
Šumperský textilák, pšenice dvouzrnky a jed-
nozrnky, tuzemská odrůda čočky Moravská 

drobnozrnná, kolik se dříve pěstovalo odrůd 
máku… Představte si, že existuje i mák s bílý-
mi semeny. Používal se jako náplň do domá-
cích buchet a měl příjemně oříškovou chuť. 
Na Strakonicku se zase pěstovával mák červe-
ný. Na lusky hrachoru Jelínek a hrachu Fialový 
kapucín jsou zvědavi i sami pěstitelé. Prvně 
z uvedených luštěnin bývala krajovou země-
dělskou plodinou jižní a východní Moravy. Su-

chá semena se oproti tradičnímu hrachu vaří 
kratší dobu a méně nadýmají. Druhá je zají-
mavá robustním vzrůstem a fialovými lusky.

Díky spolupráci s Gengelem vykvetou u po- 
líčka i typické plevele našich polí, z nichž 
koukol rolní už chemie a dokonalé techno-
logie čištění osiva ve volné přírodě prakticky 
vyhubily.

A proč je vůbec dobré vracet se ke starým, 
výnosově překonaným odrůdám? Odpověď je 
celkem jednoduchá a logická. Představují vý-
znamný genofond našich zemědělských plo-
din využívaný při dalším šlechtění, jsou jis-
tým druhem národního kulturního dědictví 
i ukázkou historického vývoje zemědělství. 

Samostatnou kapitolou jsou krajové odrů-
dy. Jsou příkladem toho, jak si naši předko-
vé dokázali přizpůsobovat jednotlivé plodiny 
co nejvíce  podmínkám pěstování. Jsou dů-
kazem variabilnosti jednotlivých rostlinných 
druhů a za staletí představují širokou biodi-
verzitu mezi kulturními plodinami. 

Gengel je projekt, který k uchování, výmě-
ně a rozšiřování tradičních a krajových odrůd 

zemědělských plodin, ale i zeleniny, bylinek  
a ovocných stromů významnou měrou při-
spívá. „Gengel byl založen,“ představuje 
jeho historii Petr Dostálek, „jako nezisková 
organizace v roce 1998, ale nevznikl úplně 
na zelené louce. Navázal zejména na pro-
jekt Biodiverzita, který se realizoval z inicia-
tivy Svazu ekozemědělců Probio v Šumperku  
a měl vzkřísit znovu k životu zapomenuté 
obilniny. Mimochodem gengel je právě jedna 
z nich. Též jsme navázali na práci jednotliv-
ců, jež se věnovali sběru a pěstování tradič-
ních a krajových odrůd. V tom pokračujeme 
dodnes.“

Spolupráce s o.p.s. Gengel Veselka je sa-
mozřejmě velkým přínosem  při záměru před-
stavovat na Lüftnerce takové zemědělství, jež 

patřilo ke konci 19. a počátku 20. století –  
době, jíž je tento historický statek zasvěcen.  

Část  gengelovského odrůdového pokladu 
ovšem představuje nejen názorné políčko, ale 
díky dotaci Plzeňského kraje i dětské pexeso.

                                                     (fh) 
Foto Petr Dostálek

1  Mák červený    2  Koukol rolní   3  Pilát lé-
kařský, plevel teplých oblastí             

odrůdy z muzea    

Plzeň není Šumava!

1 2 3
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S koncem roku 2014 skon-
čil také oficiálně spo-

lečný tříletý ornitologický 
terénní  projekt Zoologic-
ké a botanické zahrady 
města Plzně a LBV Cham. 
Byl zaměřen na výzkum 
dosud neznámých aspek-
tů z biologie chřástala pol-

ního žijícího v západočes-
kém a bavorském příhraničí. 

Výzkum se věnoval satelitní te-
lemetrii 11 samců odchycených v letech 2012 
až 2014 na území Slavkovského lesa, Českého 
lesa, západní Šumavy a okresu Cham v Bavor-
sku. Byl realizován za finanční podpory Progra-
mu přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká re-
publika – Svobodný stát Bavorsko a finanční 
spoluúčasti Plzeňského kraje. Unikátní projekt, 
při němž tým ornitologů sledoval samce chřás-
talů polních vybavených satelitními vysílačkami 
téměř nepřetržitě po dobu tří let, pokračuje i po 
jeho formálním ukončení. V době psaní toho-
to článku poslední ze samečků s pětigramovým 
vysílačem na těle stále vysílá ze svého zimoviš-
tě v Zambii, v národním parku Luangwa. Pokud 
vše dobře dopadne, měl by se Ivan, jak byl po-
jmenován, vrátit na své hnízdiště v Českém lese 
poblíž obce Žebráky.

Přes obrovskou úmrtnost ptáků, která je z vel-
ké části způsobena člověkem, dosáhli ornito-
logové z česko–německého týmu po stovkách 

hodin strávených v noci na loukách řady nových 
výsledků při objasnění dosud nezodpovězených 
otázek z biologie chřástala polního. Zcela prvně 
v Evropě byl sledován pohyb samců chřástalů po 
celou dobu jejich života od příletu na hnízdiště 
až do odletu na zimoviště. Prvně také bylo ne-
přetržitě a podrobně sledováno chování sameč-
ků při různých typech hospodaření na loukách 
a jejich denní i noční aktivita v jednotlivých dru-
zích biotopů. Nejvíce nových poznatků přinesly 
výsledky ze sledování jejich migrace na zimoviště 
v jihovýchodní Africe. 

Hlavním cílem tohoto náročného projektu 
byla praktická ochrana nejen chřástalů polních, 
ale i ostatních ptáků a dalších živočichů v země-
dělské krajině. Pozornost byla proto také věnová-
na vymezování nových půdních bloků pro země-
dělce v rámci agro-environmentálních dotačních 
programů, projednávání šetrných managmentů, 
přednáškám, publikační činnosti. Vážným zá-
jemcům může Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně nabídnout i nadále účast při noč-
ním monitoringu chřástalů polních, či podrob-
nou publikaci o  pozorování a jeho výsledcích 
v českém a německém jazyce. Projekt rovněž 
potvrdil   důležitou úlohu zoologických zahrad 
při ochraně české fauny in situ – tedy v mís-
tech jejího přirozeného výskytu. Za to patří 
všem, kteří se na pozorování chřástala jakkoliv 
podíleli, velký dík.

Ing. Jiří Vlček, vedoucí projektu

Zoologické zahrady III. tisíciletí

 text a foto 
tomáš a Jiřina Pešovi

Od padesátých let 19. století byla vět-
šina orné půdy na filipínském ostro-

vě Negros změněna na plantáže cukro-
vé třtiny. Obrovské náklaďáky vrchovatě 
naložené touto surovinou potkáváte na 
každém kroku. Ve větších městech jsou 
historické budovy stálým odkazem úspě-
chů cukrobaronů. A právě oni společně  
s ochránci přírody mohou zachránit příro-
du na Filipínách.

V únoru 2015 jsme zareagovali na opa-
kovanou prosbu vedoucího Záchranné-
ho centra Talarak Pavla Hospodářského 
a vycestovali do země, kterou organizace 
Conservation International zařadila mezi 
hlavní ochranářské priority. Filipíny čelí 
silnému odlesnění; ještě do roku 1990 
pokrývala hustá původní džungle dvě tře-
tiny jejich území. Dnes se zdejší zalesnění 
odhaduje na jednu čtvrtinu bývalé rozlo-
hy, přičemž jen malou část z toho tvoří 
původní porosty. A kácení probíhá nadále 
znepokojivě rapidním tempem.

v zemi cukrové mísy

Zoologická a botanická zahrada města Plzně se 
podílí na celoevropských kampaních vyhlašo-

vaných Evropskou asociací zoologických zahrad  
a akvárií (EAZA) a snaží se prostřednictvím osvě-
tové a zároveň benefiční prvomájové akce May 
Day upozornit na palčivé problémy naší pla-
nety. Stalo se již tradicí, že tak nečiní sama, 
nýbrž jí výrazně pomáhají spřátelené školy, 
ochranářské instituce, ale také spousta dobro-
volníků. Všichni nejen upozorňují na civilizač-
ní rizika pro přírodu, ale zároveň se snaží získat 
finanční prostředky, které ukládají na speciální 
sbírkový účet. Z něj pak finance putují na pod-
poru záchranných projektů přímo v místě ohro-

žení. Letos budou ze sbírkových peněz podpo-
řeny dva projekty: jeden na Filipínách a druhý  
v Íránu. Celkem bylo získáno 12 279 Kč.

Současná kampaň upozorňuje na ohrožení 
světových pólů. Hlavním nebezpečím jsou glo-
bální změny klimatu. Koncentrace skleníkových 
plynů se neustále zvyšuje. Přitom téměř z 80 pro-
cent pocházejí z činností souvisejících s energe-
tikou a další lidskou činností. Na dílčí nápravě se 
může proto podílet každý z nás  – je třeba se jen 
zamyslet nad způsobem každodenního života.

Tématem letošního MAY DAY byly moře a oce-
ány. Jsou největším souvislým životním prostře-
dím na Zemi. Pokrývají přibližně 71procent jejího 

povrchu. Oceány čelí hrozbě masového vymírání 
živočišných druhů. Podle vědců z Mezinárodního 
programu stavu oceánů (IPSO) a Mezinárodní 
unie pro ochranu přírody (IUCN) k tomuto sta-
vu může dojít už brzo a velký počet druhů může 
vyhynout během jedné lidské generace. V nebez-
pečí jsou zejména korálové útesy, v nichž je život 
nejbohatší. Ohrožuje je okyselování a oteplování 
mořské vody i znečištění moří a nadměrný rybo-
lov, stejně jako mechanické poškozování korálů. 

Moře a oceány byly  i hlavním obsahem dět-
ských a studentských projektů, jež se 1. května 
v zoologické a botanické zahradě představily ná-
vštěvníkům.

Vyvrcholením programu byl pochod za Živou 
velrybou Koulinkou. Děti, které jí napsaly dopis, 
dostaly odměnou zlevněné vstupné do zahrady.
A kde se Živá velryba vzala a byla opravdu živá?
I v Plzni bylo kdysi dávno moře, hluboké a plné živo-
ta. A ona tu zapomenutá spala a spala až se probu-
dila po mnoha milionech let  pod rukama fotografa 
a sochaře Pavla Černého. A přinesla vyprávění o za-
čátku života na Zemi, o tom, jak voda ovlivňuje naše 
životy, propojuje země, obepíná celý svět.

Brzy vypluje z plzeňského  Božkovského ostro- 
va, kde vzniká malé moře k moři skutečnému, do 
Amsterdamu. A že není živá? Oživují ji příběhy 
jako třeba ten, který prožila při MAY DAY.

Poděkování pořadatelů patří ZŠ Zbiroh, ZŠ Škvo- 
rec Třebohostice, ZŠ a MŠ Město Touškov, ZŠ  
a MŠ Spálené Poříčí, ZŠ a MŠ generála Pattona Dý-
šina, Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám., 21. ZŠ Pl-
zeň, lukostřelcům z Českých Budějovic, Techmánii 
Science Center Plzeň, ČSOP Spálené Poříčí, dobro-
volníkům z liberecké zoo a Občanskému sdružení 
Faunus, komunitě Černý moře a nadšeným dobro-
volníkům z Plzně a okolí.                  Jiřina Pešová

od pólu k pólu s Živou velrybou

tříletý monitoring chřástala vydal výsledky              Expedice
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Ohrožení se nevyhnuly ani pobřežní a mořské ekosys-
témy. Filipíny se staly jednou z prvních obětí globální-
ho stoupání mořské hladiny a teploty. Staleté korálové 
útesy tu zahynuly takřka přes noc. Svou daň si na zdej-
ších útesech vybral i jev El Niňo. Vlivem nadměrného 
rybolovu klesl počet přirozených nepřátel, jako je např. 
pyskoun vlnkovaný, a proto se zde přemnožily korá-
lům škodlivé hvězdice trnité. Další hrozbou pro útesy 
je chudoba, která nutí rybáře uchylovat se k destruktiv-
ním metodám rybolovu jako je třeba lov pomocí vý-
bušnin, kyanidu či chloru.

Filipíny jsou domovem přibližně 13 500 rostlin-
ných druhů. Jen čtyři státy se mohou pochlubit je-
jich větším počtem. Vědci odhadují, že 30 až 40 
procent těchto druhů se nikde jinde na zeměkouli 
nevyskytuje. Nebývalá míra endemismu je i u zví-
řat, je dokonce vyšší než na ostrově Madagaskar. 
Větší počet endemitů (druhů nikde jinde se již ne-
vyskytujících) vykazují už jen podstatně rozlehlejší 
Indonésie a Brazílie.

Pozitivní je, že za posledních několik let dosáh-
ly Filipíny značných úspěchů v ochraně životního 
prostředí. Začaly se vyhlašovat zóny, v nichž platí 
zákaz rybolovu. Přibývají také mořské školky pro 
podporu obnovy korálových útesů. Do jedné jsme 
se také osobně potopili v potápěčském resortu 
Punta Balo na jihu ostrova Negros. Loňské tajfuny 
zde zničily značnou část útesů. 

Státní ochrany se dočkaly i některé pralesy a 
konkrétní druhy. Bohužel tento vývoj je vzhledem 
ke zdlouhavým a pro Evropana příliš byrokratic-
kým procesům pomalý. Brzdí ho rovněž  chudo-
ba obyvatel a jejich lhostejnost vůči ekologickým 
hrozbám.

ProCházKa PraLeseM NeNí sNadNá
Společně s Pavlem jsme navštívili pár posledních 
přirozených zbytečků tropického pralesa jakým je 
např. horský nížinný les v Národním parku (NP) Pa-
tag na severu ostrova. Museli jsme si zde zaplatit 
dva průvodce, kteří nám nejen prosekávali mače-
tami cestu, ale učili nás poznávat místní přírodu. 
Potkávali jsme plachtící obří motýly, občas jsme 
zaslechli zpěv ptáků, po zemi se tu a tam plazily 
tučné mnohonožky a narazili jsme také na místo, 
kde si krysy nanosily plody palem. Shodou okol-
ností byly stejné, z jakých domorodý obyvatel Greg 
vyrábí šperky. Ty od něj čas od času vykupuje Pa-
vel a pomáhá tak jeho rodině přežít. Dnes už je 
to jeho jediná obživa. Dříve se živil výrobou dře-
věného uhlí. 

Ještě bohatší byl les v noci. Ozývala se tu spous-
ta žab, některé jsme spolu s pakobylkami a světlu-
škami vysvěcovali baterkami. Les byl plný tajem-
ných zvuků námi neurčitelných živočichů. Těšila 
jsem se, že zde spatřím divoké zoborožce rýho-
zobé, ale bohužel. Zato jsme viděli čerstvé stopy  
a rýpance kriticky ohrožených prasat visajanských. 
Pavel měl z těchto pobytových značek ohromnou 

radost. Už před léty se tu se svou první ženou Sol 
snažil monitorovat značnou část území, ale prasa-
ta nezaznamenali. 

Další zbyteček, zřejmě sekundárního lesa, na 
jihu ostrova je monitorován asi dva roky. Říkají 
mu  Nabonbon. Cesta k přibližně dvouhektarové-
mu oplocenému ráji vedla rozbitou prašnou silnicí 
mezi poli s cukrovou třtinou, na jejichž okrajích se 
pěstuje maniok. Tento zbytek divočiny zůstává jen 
díky soukromému vlastnictví jedné bohaté rodiny, 
která profituje z pěstování cukrové třtiny. Jak je to 
absurdní…  Nad hlavami jsme pozorovali hejna 
velkých plachých kaloňů zlatotemenných  a kalo-
ňů malajských. Dech se nám tajil, když letěly de-
sítky, ba stovky, těchto savců s rozpětím křídel 1,7  

Kalendárium

Nejkrásnější roční období začíná v Zoologické 
a botanické zahradě města Plzně každoročně 

odemykáním České řeky a vítáním jara. Letos ješ-
tě přibylo ve spolupráci s Lesy ČR probouzení lesa. 
Akce připadla právě na první jarní den a počasí jí 
přálo ze všech sil. Také bylo na statku Lüftnerka lidí 
jako uprostřed hlavní sezóny. Chvílemi to dokon-
ce vypadalo, že většina návštěvníků podle jejich 
koncentrace v jednotlivých částech zahrady přišla 
právě kvůli jarnímu programu. Malé děti potěšil 
především živý vodník, respektive letos vodnice, 
velkému zájmu se těšila soutěžní naučná stezka  
a hitem bylo malování zážitků ze zoo. Ovšem 
největší nával byl po celý den u lesního peda-
goga Pavla Šefla, který si s dětmi povídal o lese 
a jeho zvířecích obyvatelích, předváděl, jak se 
mezi sebou dorozumívají, a ukazoval řadu dal-
ších zajímavostí. Za každý splněný úkol, za 
každou správnou odpověď, ostatně jako na 
všech dalších stanovištích, následovala malá 
odměna. 

Letošní velikonoce byly aprílové a hlavně 
chladné. V počtu předvádějících se tato skuteč-
nost nijak neprojevila, ale do množství příchozích 
markantně. Být tři volné dny  jen trochu přívětivější, 
určitě byl statek Lüftnerka plný velikonočních tra-
dic i plný návštěvníků. Co počasí úplně zhatilo, bylo 
otloukání vrbových píšťalek a pondělní krojovaná 
a zpívaná koleda se šupáním děvčat.  Ranní mrazí-
ky nepustily do větviček ještě mízu a pondělí bylo 
ze všech třech hlavních velikonočních dnů nejhorší. 
Dokonce se několikrát  rozchumelilo. Po odpolední 
přeháňce se statek zcela vylidnil. A tak tomu bylo až 
do předčasného ukončení akce. Uvidíme, jaké bu-

dou svátky jara za rok. To jsou ještě dříve, dokonce 
v posledním březnovém týdnu.

řekněte, kdo by nechtěl vzlétnout k obla-
kům, jako ptáci se pohybovat v korunách stro-
mů. Právě to druhé dopřáli při dubnové Ptačí so-
botě všem zájemcům, a samozřejmě nebylo jich 
málo, přátelé zoologické a botanické zahrady v čele 
se stromochodcem Václavem Štojdlem z plzeňské 
dendrologické firmy PROSTROM Bohemia. Stačilo 
mít dostatek odvahy, na zemi se nechat připásat do 
bezpečnostních popruhů  a poté vytáhnout do ko-
runy vysoké lípy. Dost příznivců ovšem měla i tra- 
diční ptačí naučná stezka o ceny. Vlastně letos 
hned dvě: jedna prověřovala děti a jejich rodiče ze 
znalostí o ptačím světě, druhá byla o poznání jed-
notlivých ptačích druhů.

Přijít posledního dubna odpoledne do zoo-
logické a botanické zahrady v čarodějnickém 
– to se rozhodně vyplatí. Vstup mají tyto pohád-
kové postavy zdarma, nikdo  neusiluje o jejich život 
seškvařením v plamenech. Naopak: složí-li na čaro-
dějnické stezce čarodějnickou maturitu, za odměnu 
dostanou vuřtíka na opečení. Ke chvále letošních 
čarodějnic – dospělých i těch teprve dorůstajících  
– je třeba říci, že maturitu, až na jednu složily všech-
ny. A to nebyly otázky vůbec lehké. Znali byste tře-
ba odpověď na tuto ? Sovu v Harry  Potterovi ztvár-
nili: puštík bělavý – sova pálená – sovice sněžní. 
Přirozeně – správná odpověď je ta poslední.  

stalo se již pěknou tradicí, že prvomájo-
vé odpoledne tráví členové folklorního sou-
boru Plzeňáček se svými rodiči v plzeňské 
zoo. Děti zahrají a zazpívají na statku Lüftnerka 
pod staročeskou májkou a potom se jdou všich-

ni projít zahradou, podívat se, co je zde nové-
ho. Pojí je s ní mnohaleté pouto. Po sobě násle-
dující generace souboru účinkovaly při setkání 
kmotrů, při velikonočním programu, podzimní 
výstavě jiřinek a festivalu lidových řemesel, při pří-
jezdu nosorožce indického a mnoha, mnoha dal-
ších příležitostech. Při letošním zpívání pod májkou  
s Plzeňáčkem vystoupil v premiéře v několika pís-
ničkách dudák Tomáš Kozák z dalšího známého pl-
zeňského dětského folklorního souboru Meteláček.

                                                                              (hy)

„Opravdové“ čarodějnice a čarodějničky podle 
představ dětí ze ZŠ v Nezvěsticích na jižním Plzeň-
sku a jejich učitelky – výtvarnice Petry Pánkové.  

Foto Klára Stuchlová  (více na facebook IRIS)

Pět podob Lüftnerky   

za poznánímExpedice

Pokračování na straně 18.

Botanik amatér 
a průvodce René Vendiola
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Expedice za poznáním

metru nad korunami vzrostlých stromů. Pavel tvrdí, 
že se jejich populace za poslední léta zvětšila, což je 
jen dobře – jedná se o druh ohrožený vyhubením.

Máme radost, že se náš hostitel začal zajímat  
o pěstování původních druhů dřevin. Jak říká, 
všechno se vším souvisí. Snaží se poznávat dřevi-
ny, na kterých se zvířata zdržují, a na nichž hledají 
potravu. Tomáš ho učí sbírat semena, popisovat 
sáčky s lokalitami. V Centru Talarak pak zaučuje 
jeho druhou ženu Queeney jak semena vysévat,  
a kterak řízkovat rostliny. Chtěl by Nabonbon 
uchránit. Ví však, že sám nezmůže nic. Společ-
ně jsme se proto vydali za ochranářem Polynario 
Karino ze společnosti NGO. Jedná se o soukro-
mou ochranářskou organizaci, která spolupra-
cuje především s místními komunitami. Přislí-
bil, že se na lokalitu vypraví a pokusí se něco 
podniknout. Uběhlo pár dní a úplně náhodou 
jsme se s Polem Karinou setkali znovu. Tento-
kráte to nebylo v jeho kanceláři, nýbrž přímo  
v terénu. Nížinný les se dvěma kráterovými jezery 
s názvem Twin Lakes, tradiční domov příslušníků 
kmene Bukidnon, hostil místní farmáře, kterým 
ekologové z NGO v čele s Polem přednášeli o udr-
žitelnosti šetrné turistiky. Tato oblast panenských 
lesů je jedním z vyhlášených turistických cílů. Zde 
jsme také konečně poprvé spatřili zoborožce rýho-
zobého volně v přírodě. Pokud farmáři pochopili, 
že nemají pokračovat v kácení lesa, že při každém 
větším tajfunu jim voda odnese půdu i s prac- 
ně vysázenou třtinou, pak je šance, že tento nád-
herný kousíček přírody zůstane zachován. A turis-
té jim mohou za jejich služby, jako jsou průvod-
covství nebo pohostinství, dobře zaplatit.

iNsPiraCe Pro taLaraK?
René V. Vendiola  je jedním z kvalitních ptačích 
průvodců a nadšený botanik. Asi šedesátiletý 
sympatický samouk už léta postupně přetváří 
svou kokosovou plantáž v botanickou zahradu, 

kde pěstuje domácí ohrožené a endemické dru-
hy stromů, keřů, ale také bylin a orchidejí. Je širo-
ko daleko jediným znalcem, který se pěstováním 
domácích druhů zabývá. Postěžoval si nám, že 
nemá svou činnost  komu předat. Děti o ni zájem 
nemají. Na farmě má také pařeniště a školku pro 
semenáčky. Podmínky jsou velmi skrovné. Místo 
květináčů se používají igelitové pytlíčky, oběd si 
zahradnice  připravují na malém ohništi. René se 
živí průvodcovstvím. V srdci zahrady postavil pro 
klienty dřevěný dům s verandou, kde je možné 
přenocovat, ale hlavně večer pozorovat endemic-
ké výrečky filipínské, gekony obrovské či kaloně. 
Výrečci mu dokonce v zahradě hnízdí. Vedle turi-
stických služeb nabízí také podporu v ochraně ži-
votního prostředí a vzdělávání. Občas se u vzrost-
lých stromů objevil i popisek s jejich názvem, ale 
zatím si René, bohužel, nevedl žádnou evidenci. 
Pamatuje si pouze, kde semena rostlin sbíral, ve 
kterém roce je vysel. Pro Pavla je studnicí inspira-
ce a snad také příkladem pro založení  vzdělávací 
zahrady v expoziční části Nadace Talarak, která se 
nyní rodí v hlavách jeho nadřízených.

sMutNý PohLed Na sKoMíraJíCí 
záChraNNá CeNtra

Už několik let se snaží Zoologická a botanická za-
hrada města Plzně podporovat činnost několika 
záchranných center na Filipínách. Pochopitelně 
jsme je chtěli navštívit. Nejprve jsme se přepla-
vili na ostrov Panay do Záchranného centra Mari-
-it, které funguje pod patronací Univerzity v Illoilo. 
Zde v minulosti Pavel pracoval a poprvé na světě 
tu rozmnožil zoborožce Waldenovy. Nostalgicky 
se rozhlíží kolem sebe. Je zděšený. V době jeho 
působení v roce 2004 žilo v centru přes 20 vzác-
ných endemických krys, při naší návštěvě zde 
přežívá poslední, krysa Heneova. Všechny ostatní 
zahynuly po parazitální nákaze. Přírodní živel  str-
hl most, a proto musí ošetřovatelé k zadním vý-
běhům sambarů, prasat a voliérám se zoborožci 
Waldenovými obtížně překonávat řeku. Zoborožci 
Waldenovi se zde už léta nemnoží, prasata visa-
janská jsou přetloustlá a sambaři skvrnití žijí zčás-
ti v nebezpečných výbězích. Se smíšenými pocity 
se vracíme zpět na Negros. 

Bohužel o moc lepší to nebylo ani v Cent-
ru CENTROP ve velkém městě Dumaguete. Spí-
še ještě horší. Jeleni skvrnití žijí sice v rozleh-
lých výbězích, ale jsou krmeni pouze šrotem  
a zoufale čekají na každý lístek, který jim do výbě-
hu spadne ze vzrostlých mangovníků nebo hoř-
kých mahagonů. V průchozích voliérách přežívají 
např. poslední tři kaloni. Centrum má být univer-
zitní vzdělávací institucí, bohužel mnohé popis-
ky u zvířat vůbec nešly přečíst, výrazně pokulhává 
údržba, jsou zde rozpadlá zábradlí a rezavé ploty, 
prostě celkový vzhled je velice smutný. A smutný 
je i vrchní ošetřovatel, který nemá už velmi dlou-
ho ani jeden volný den v týdnu. Vyprávěl nám  
o nedostatku financí a špatném vedení CENTROP. 
Co bude dál? Snad je to jen stagnace před chys-
taným stěhováním.

I zde Pavel před léty nějakou dobu pracoval. 
Pokusil se navázat spolupráci, ale byl odkázán 
na nadřízené ze Sillimanské univerzity. Na tako-
vou schůzku je třeba se připravit. A přijít na ni ve 
společenském oblečení. Přestože teplota sahá ke 
třicítce, muži se převlékají do košil s dlouhým ru-
kávem a kalhot s dlouhými nohavicemi, já jsem 
na tom poněkud lépe, stačí prý šaty. Pavel je sil-
ně nervózní. Jeho evropský předchůdce, Wiliam 
Oliver, který spravoval záchranné projekty na Fili-
pínách a jenž náhle loni zemřel, zde nezanechal 

dobrý dojem. Arogantním chováním urazil před-
stavitele univerzity. Pavel nejprve představil svou 
ochranářskou činnost, své úspěchy a následně  
i zájem navázat s univerzitou a potažmo s CEN-
TROP spolupráci. Chtěl by vyměnit geneticky za-
jímavé jedince prasat a sambarů a dalších ende-
mických druhů zvířat pro rozvoj chovů na obou 
stranách. Náš protějšek ale tento názor nesdílí. 
Změnu nepřináší ani argumentace Tomáše Peše. 
Pojem zoo je zde něco odpudivého, něco, co 
nemá s ochranou přírody nic společného. Není 
divu, zdejší zoo opravdu připomínají spíše zvěřin-
ce minulého století. Teprve rozmluva nad průvod-
cem po Zoologické a botanické zahradě  města 
Plzně a plzeňské pivo Pavlovi poněkud pomáhá 
ve vyjednávací pozici. Může napsat oficiální žá-
dost a v ní vše vysvětlit. A pak se uvidí...

Pavlovi a všem Čechům žijícím v oblasti Visa-
yas velmi pomáhá pan Mgr. et Mgr.  Jan Vytopil, 
zástupce českého velvyslance, velvyslanecký rada 
na Filipínách. V loňském roce se spolu s Danou 
Sobotkovou ze Zoo Liberec zasloužili o získání 
dotace od Ministerstva zahraničních věcí ČR ve 
výši přesahující jeden milion filipínských pesos 
(500 000 Kč) pro Centrum Talarak. Finance byly 
použity na rekonstrukci chovných zařízení prasat 
visajanských a sambarů skvrnitých, jež byla po-
škozena při loňských přírodních katastrofách, ale 
také na stavbu nových chovatelských a pěstitel-
ských zařízení poskytujích rovněž možnost přebý-
vat zde dobrovolníkům, kteří jezdí Centru Talarak 
pomáhat.
oCeNěNí od deLegaCe sNěMovNího výBoru
Ve stejné době, jako my, pobývala na Filipínách 
delegace sněmovního výboru pro životní pro-
středí pod vedením místopředsedy Poslanec-
ké sněmovny ČR Petra Gazdíka. Předmětem 
jednání byla zejména možná spolupráce v ob-
lasti obnovitelných zdrojů, především v rozvo-
ji malých vodních elektráren. Čeští představi-
telé rovněž ocenili podporu filipínské strany 
českým projektům v ochraně biodiverzity. Na-
vštívili také záchranné centrum Talarak, kte-
ré se zabývá záchranou vzácných druhů ži-
vočichů, především ptáků.  Na jeho finanční  
a materiální podpoře se podílejí Ministerstvo za-
hraničních věcí ČR, Zoo Liberec, Občanské sdru-
žení Faunus, plzeňská zoologická a botanická 
zahrada, ZGAP a Zoo Praha. S úspěšným projek-
tem seznámili poslance předseda místní nada-
ce Fernando Gutierrez a manažer centra Pavel 
Hospodářský. 

Na závěr smekáme před činností Pavla Hos-
podářského na Filipínách. Výsledkem jeho jede-
náctileté usilovné práce a stálého přesvědčení, 
že má jeho poslání smysl, je v současné době 
Talarak nejlépe fungujícím záchranným centrem  
v zemi. Vychoval tým profesionálních ošetřovate-
lů, kteří svou každodenní činnost startují někdy 
už před pátou hodinou. Nejprve uměle nakrmí  
a ošetří mláďata v líhních, poté se chystá krmení  
a do 11 hod.  mají všechna zvířata ve 115 voli-
érách a klecích potravu. Poté následuje přestáv-
ka, neboť teploty stoupají i nad 30 °C. Pokraču-
je se opět ve 14 hod. odpoledne až do 17 hod. 
před soumrakem. Aby se ovoce a nektar nekazi-
ly, krmí se čtyřikrát denně vždy čerstvou dávkou. 
Pro maximální úsporu nákladů na provoz si cent-
rum samo pěstuje banány, manga a chová krmný 
hmyz a hlodavce. 

A plány do budoucna? To byl také náš úkol. Po-
moci navrhnout expoziční veřejnou část určenou 
především pro vzdělávací účely.

Pokračování ze strany 17.

I v přísně chráněných územích národních 
parků žijí domorodí obyvatelé.

Stržený most ve stanici Mari-it
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Soutěž

desetina souše 
patři tundře

V předchozím čísle jsme v rámci nové soutěže časopisu IRIS navštívili 
tundru. Tentokráte nahlédneme do severského lesa. Jedná se rovněž 
o severský biom známý též jako tajga. Táhne se v širokém pásu jižně 
od tundry napříč Severní Amerikou, Evropou a Asií. Místy zasahuje i za 
polární kruh. Pokrývá přibližně jednu desetinu zemské souše. Tvoří ho 
většinou jehličnany s příměsí břízy a vrby. Na jižní polokouli se tento typ 
vegetace nevyskytuje.

Vyzkoušejte si svoje vědomosti o tajze čili severském lese:

     V severském lese roste třetina všech stromů na Zemi.    
       ANO   NE

Který z jehličnanů – roste i u nás – shazuje na zimu jehličí, aby 
minimalizoval potřebu vody?

     Jedno z uvedených živočichů v tajze nežije. Víte, které?
     Medvěd, vlk, kuna, jak, veverka, los, tetřev.     

Medvěd prožívá zimu ve spánku. V té době žije z nahromaděných tu-
kových zásob. 
Jeho tělesná teplota během spánku klesá nebo zůstává stejná?
V plzeňské zoologické a botanické zahradě je naproti expozici pižmoňů 
severskému lesu věnován i jeden malý pavilon. 
Severský srub nabízí kolekci:  

     A  – zdejšího hmyzu, B  – ptactva, C  – drobných savců?  
odpovědi zasílejte na adresu: hykes@plzen.eu (nezapomeňte uvést 
poštovní adresu) nebo: zoo a Bz m. Plzně Pod vinicemi 9  301 64 
Plzeň a těšte se na zajímavé ceny spojené s přírodou!
Výherci soutěže ze 4. čísla časopisu IRIS: Martin Hirman, Plzeň; Pavel Bou-
ček, Horažďovice; Lenka Hladíková, Chodský Újezd.
správné odpovědi na soutěžní otázky:  Českou Sibiří se označuje krajina 
kolem Votic; Českou Kanadou je nazýváno okolí Kunžaku; písečné přesypy 
se u nás vyskytují na jihu Čech a Moravy a v Polabí; Americká zahrada vyja-
dřuje původ dřevin; zaoblení Země lze pozorovat z Rožmberku. 
všem výhercům blahopřejeme!
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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  na Krajském úřadu Karlovarského kraje, 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.

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE  2015
V Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

13. 6 ,  8. 8., 26. 9., 10. 10., 17. 11., 12. 12.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

chovatelských potřeb a literatury. Jejich přejímka od 6 do 9 hod.
Cena stolu 100 Kč. Rezervace: 777 578 676.

Zajímavosti

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

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

(pokladny do 18 hod.)
listopad – březen od 9 do 17 hod. 

Vstupné: dospělí 140 Kč, zlevněné 100 Kč.
Mimo sezónu 90 a 60 Kč.

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

Denně od 10 do 19 hod., vstupné: dospělí 40 Kč, zlevněné 20 Kč.
Poslední vstup v 18,30 hod.

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

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

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

Aktuální kulturní akce také na: www.iris-zooplzen.cz
facebook: Zoo Plzeň, Zoo Iris

Jedno z loňských čapích mláďat z hnízda v zemědělském družstvu Dra-
ženov u Domažlic dostalo ptačí kroužek CA 155 Národního muzea v Pra-
ze. V polovině dubna přišla z kroužkovací stanice Národního muzea zprá-
va,  že čáp  bílý, kroužkovaný 14. 6. 2014 v hnízdě v Draženově byl nalezen  
– bohužel mrtvý – v africké Gambii u vesnice Marrong.  Bylo to 282 dní 
po okroužkování a  4 777 km od místa narození. Vedoucí kroužkova-
cí stanice Jaroslav Cepák k tomuto nálezu uvedl: „Jedná se o vůbec prv-
ní hlášení týkající se ptáka z ČR z této země a teprve o druhý zaznamena-
ný nález čápa bílého od nás v západní Africe. První pocházelo z roku 1986  
a bylo z Ghany.

Část čápů ze západních Čech letí do zimovišť v západní Africe jihozápadním 
směrem přes Pyrenejský poloostrov. V posledních letech přibývá ptáků zimu-
jících již ve Španělsku. Proto se západočeští čápi vracejí na hnízdiště o dva až 
tři týdny dříve než ti z ostatních částí naší republiky, kteří absolvují mnohem 
delší cestu. Na zimoviště ve východní a jižní Africe totiž letí přes Balkán, Turecko  
a Blízký východ a jejich cesta je tak o několik tisíc kilometrů delší.“

I přestože čáp z Draženova urazil obrovskou vzdálenost, není západočes-
kým rekordmanem. Rekord drží mladý čáp označený dr. Stanislavem Bene-
dou v hnízdě v Plané u Tachova 16. 6. 2002. Ten byl pozorován živý v lednu 
2003 na zemědělské farmě v Jihoafrické republice, úctyhodných 9 323 km 
– měřeno vzdušnou čarou – od rodného hnízda. Ptáci ale neletí přímo, takže 
skutečná překonaná vzdálenost je mnohem delší. Cesta do zimoviště a zpět 
tak může v součtu měřit více než 20 000 km!                                          (km)

Proč se západočeští čápi 
vracejí dřív

Rudyard Kipling, anglický prozaik a básník, pro děti především 
autor nesmrtelné Knihy džunglí, slaví letos 150. výročí narození. 
Knihovna města Plzně společně se zoologickou a botanickou za-
hradou připomene dobrodružství malého chlapce ve středu 2. září 
v areálu zahrady  od 10 do 17 hod. soutěží Po stopách Mauglího. 
Přijďte si   zahrát na malé lovce a objevte v zoo zvířata, která v Kni-
ze džunglí vystupují. Všichni soutěžící si odnesou malou odměnu 
a pro každého, kdo se prokáže průkazem čtenáře Knihovny města 
Plzně, bude připraveno překvapení.                                           (kv)

za Mauglím do zoo 
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