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IRIS

Zavítat na Štědrý den do Zoologické a bo-
tanické zahrady města Plzně se stalo pro 

mnoho rodin již kultovní tradicí. Do jesliček 
pod vánočním stromkem uloží nějaké pamlsky 
pro zvířátka, dětem pomohou v Tropickém pa-
vilonu chytit zlatou rybku rozdávající dárky, na 
naučné stezce si připomenou vánoční obyčeje  
a samozřejmě se projdou po zahradě. Své 
kouzlo má i v zimě! A třeba se jim konečně po-
daří uvidět i šimpanze při poledním rozbalová-
ní vánočních dárků a sdílet s nimi radost z ozdo-
beného stromku přímo v ubikaci. Každoročně 
je tu totiž hlava na hlavě a tak ukrutně málo 
místa.

Své pravidelné návštěvníky má zahrada i na 
Silvestra. Program je obdobný jako na Štědrý 
den, jen místo šimpanzí show se vítá symbo-
licky poslední návštěvník roku. Tentokrát se jím 
stala čtyřčlenná rodina Luboše Jílka z Plas. Při 
svém příchodu kolem půl jedné byli 427 182. 
až 427 185. návštěvníky Zoologické a bota-
nické  zahrady města Plzně. Takovou zprávou 
byli značně zaskočeni. Přiznali se, že už byli  
v plzeňské zoo 31. prosince loni, a tak si letos 
výlet zopakovali. I když především maminka 
byla natěšená na zvířátka, tatínek s potomky 
se zúčastnil celého programu a očividně se mu 
líbil. Poprvé v historii vítání symbolického posled-
ního návštěvníka je přivítal a předal jim tašku pl-
nou dárků od vedení zahrady primátor města Plz-
ně (na snímku vpravo).

Neobvyklého přijetí v zahradě se ovšem do-
stalo i jemu. Na úvod primátora Martina Zrza-
veckého pozdravil zosobněný právě končící rok 
a dívka představující rok následující mu popřá-
la, aby se mu v něm při výkonu funkce dařilo  
a Plzeň zvládla roli Evropského hlavního města 
kultury. Po ceremoniálu zaznělo několik písni-
ček v podání plzeňského hudebního seskupení 

JEN TAK. Byla mezi nimi i Plzeňská koleda Vilé-
ma Dubničky a Zdeňka Lahody. Pánové ji však  
z vrozené skromnosti uvádějí následujícími slo-
vy: „Ve staré škole ve Vrčni, která je v současné 
době restaurací,  byl nalezen  zápis Plzeňské 
koledy. Vilém Dubnička na půdě objevil text  
a Zdeněk Lahoda ve sklepě noty. Při jejich ná-
sledném restaurování zjistili, že byla píseň na 
několik staletí zapomenuta. Objevili tak zbrusu 
starou koledu, kterou si tak mohou Plzeňané 
opět zazpívat.“ 

 Na závěr programu na počest symbolických 
posledních návštěvníků plzeňské zoologické  
a botanické zahrady v roce 2014 předal starý 
rok žezlo své vlády roku novému. V této scén-
ce si zahrály i děti z vánočního dětského klubu 
Lüftnerka.

Celkem navštívilo  v uplynulém roce Zoo-
logickou a botanickou zahradu města Plzně  
včetně její specializované expozice Akva-tera 
na Palckého tř. 427 435 osob,  což byl čtvrtý 
nejlepší výsledek v její historii.

(hy)
 Foto IRIS Miroslav Volf 

(více www.iris-zooplzen.cz)  

Kaleidoskop

Poprvé v historii vítal posledního 
návštěvníka roku primátor  

GENIUS LOCI  JOSEFA HARTA

VSTříC JARU     
S odcházejícími dny zimy se mi zvětšuje výška 
knih na mém nočním stolku. Všechny jsou ces-
topisné s lokalizací do rodného kraje a jeho 
okolí. Každý večer v nich listuji do míst, která 
mám rád. Jak stárnu, přibývá jich. Naštěstí 
mám ještě dost sil se do nich vypravit nejen 
knižně. Ale jak to všechno stačit, když dnů 
jara, léta a vlídného podzimu je tak nesku-
tečně málo. A zima má pro přírodu v níži-
nách v posledních letech jen jedinou barvu: 
šedivou. Navíc bych toto roční období nejra-
ději přeskočil. A tak stále žhavější touhu po 
jaru a cestování krotím listováním v knihách. 

Mojí zamilovanou řekou je Berounka. Před- 
nost bych dal Sázavě, podle mého žádná 
další česká řeka nenabízí tolik přidaných 
hodnot jako právě ona. Jenže je daleko a Be- 
rounka co by kamenem dohodil. Natěšen 
putováním po jejích březích s mým oblíbe-
ným Václavem Větvičkou v knize Řeka bez 
pramene, vede první výlet v novém roce, vý-
let ještě zimní, v nejlepším případě předjar-

ní právě k ní. Bez ohledu na kalendář, moje 
duše už přetéká jarem.

 Zastávka první: Přívoz u Nadryb. V tomto 
čase samozřejmě zcela opuštěný. O to hezčí 
je vzpomínání na zdejší letní chvilky. Ples-
kání lodě o vlnky, volání a mávání vodáků, 
radostné chvíle osvěžení ve zdejší hospůd-
ce. 

Zastávka druhá: Soutok Berounky s Tře-
mošenkou. Domek bývalé rybárny. Jez jako 
spojnice s druhým břehem. Tak blízkým a přes-
to přes vodu nedostupným. Tiché, do str-
mých strání sevřené údolí s koloniemi bo-
hémských hnízd volavek popelavých. A na 
závěr, to podle toho, kde člověk řeku opus-
tí, vždy jiná silueta renesačního zámku Ka-
ceřov. Moje předjarní genius loci. A poně-
vadž jsem člověk přející, jsem upřímně rád, 
že obecní úřad v Kaceřově vybudoval těmito 
místy naučnou stezku. 

                                       Volavka popelavá ►

CITáT TOHOTO číSLA:

čteme ze stále ošumělejší knihy přírody.
Leszek Kumor (*1924), 

filmový a televizní teoretik    

FOTO NA TITULNí STRANě:
Dracéna guyanská 
Více si přečtěte na straně 7.
Autorem všech fotografií bez uvedení jména 
je Jaroslav Vogeltanz.

JSmE JEdNé kRVE  
Letošní novoročenka Knihovny města 
Plzně s letním motivem mezi vánoční-
mi kouličkami, prskavkami, betlémský-
mi hvězdami, zasněženými krajinami  
a stromy, srdíčky a dalšími tradičními 
motivy byla hodně výjimečná a nepřehléd-
nutelná. Na všechny, kteří zrovna nejsou pří-
znivci zimy, dýchl optimisticky příslib tepla, 
léta. Motiv však nebyl vybrán pro rozptýlení 
žánrové uniformity „peefek“, ale zcela záměr-
ně. Hned s rodícím se novým rokem měl při-
pomenout, že letošek je spojen se 150. výro-
čím narození anglického prozaika a básníka 
Rudyarda Kiplinga – pro mnohé především 
autora Knihy džunglí. Jsme jedné krve  – ty  
i já, opakuje na novoročence slavnou romá-
novou větu dítě s knížkou v ruce. 
                                                                                         (hy)
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V podzimním kole sběru potravi-
nářského obalového hliníku na-
sbíraly děti ze ZŠ v Dolní Bělé na 
severním Plzeňsku 203 kg této su-
roviny a průměr na žáka činil 1,2 
kg. Pilní byli samozřejmě i v Zá-
kladní a mateřské škole v Městě 
Touškově. I když odsud nebylo od-
vezeno zdaleka veškeré množství 
zachráněného užitečného odpa-
du, bylo do sběrny přivezeno do-
hromady kolem půl tuny hliníku. 
Pro představu – pytle se sběrem 
zaplnily velký kontejner na náklad-
ním autě Tatra. 

Tradičně vyvrcholí letošní ročník 
sběru hliníkových potravinářských 
obalů u příležitosti Dne Země.

Pro drobné sběrače bude připra-
vena nádoba u vchodu do Zoologic-
ké a botanické zahrady města Plzně  
v ulici Pod Vinicemi od 18. do 26. dub- 
na, hlavním sběrovým dnem bude 
letos sobota 25. dubna. Převzetí na-
sbíraného hliníku se uskuteční opět 
ve 14 hod. na začátku Kilometrovky 
u Kalikovského mlýna. 

                                                                                            (hš)

Kaleidoskop

Naléhavým ekologickým úkolem současnosti 
je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií 

na jejich celkové spotřebě. Sílu vody, větru, spa-
lování dřeva zná lidská historie už hodně dlouho. 
Rozvoj vědy, techniky a technologií však přináší 
stále nové a efektivnější možnosti. Rostoucí vy-
čerpanost tradičních zdrojů, jako je uhlí, ropa, 
plyn, nás nutí přemýšlet nejen o úsporách, ale 
též o tom, jak je do budoucna nahradit. Je tu ale  
i další, neméně závažné hledisko – a to ekologic-
ké. V březnu 2007 se představitelé Evropské unie 
dohodli, že v roce 2020 má být 20 procent energie 
členských států vyráběno z obnovitelných zdrojů, 
aby se omezily emise oxidu uhličitého, který je po-
važován za původce globálního oteplování.

V následujícím čtyřdílném cyklu si  předsta-
víme nejdůležitější a perspektivní nahraditelné 
zdroje energií.

Stanice pro handicapované živočichy v Kláš-
terci u Vimperka stojí na samé hranici Chráněné 
krajinné oblasti Šumava. K okolní krajině se cho-
vá tak šetrně, jakoby stála o několik kilometrů dál  
v národním parku. Budova byla projektována jako 
nízkoenergetická. K vytápění, provozu využívá  
v maximální možné míře, kterou zdejší podmínky 
dovolují, sluneční energii a energii odebíranou  
z okolního vzduchu pomocí tepelného čerpadla. 
Na střeše jsou umístěny jak fotovoltaické, tak 
fototermické panely. Ty prvé vyrábějí elektřinu, 
kterou se ohřívá voda pomocí tepelných spirál, ty 
druhé ohřívají vodu pro vytápění přímo. Zatímco 
velké fotovoltaické elektrárny, zejména po skan-
dálech, které doprovázely jejich budovatelský 
boom, mají řadu oponentů i mezi ekology, pro-
tože zabírají stovky hektarů zemědělské půdy, 
střešní panely jsou nezpochybnitelným perspek-

tivním obnovitelným zdrojem energií pro menší 
obytné i další budovy. Celý systém dodaný česko-ra-
kouskou firmou je řízen počítačem a přes internet  
a je tak sofistikovaný, aby příjem energií ze sluneč-
ního záření byl maximální i ve zdejších podmínkách 
s větším množstvím zamračených dnů a dlouhou 
zimou s vrstvou sněhu na střechách. Fototermický 
systém je tak propracovaný a inteligentní, že čerpa-
dlo vytlačí médium na střechu jen v případě, kdy 
dojde k jejímu ohřevu. Při tání sněhu stačí, aby za-
čala pracovat jen část panelů, protože ty ostatní od 
bílého pokryvu zbaví teplá voda. Přebytky elektřiny 
se nepředávají do sítě, ale jsou využity na ohřev dal-
ší vody v nádržích s topnými spirálami, z nichž nej-
větší má objem 6 000 l. Toto řešení  snižuje závislost 
na slunečním svitu a výsledkem je takové množství 
laciné teplé vody, že se počítá s jejím využitím  
i pro temperování voliér. „Jen na sluníčko odkázáni 
být nemůžeme, jsme přirozeně připojeni k síti ČEZ  
a systém jistí záložní elektrokotel,“ informuje vedou-
cí stanice Petr Juha.  „Ale i tak je ekonomický a eko-
logický přínos,“ pokračuje, „evidentní.“

Panely vyrábějící elektřinu nebo ohřívající 
vodu jsou již součástí našeho vědomí o obno-
vitelných zdrojích. Méně se ví o tepelných čer-
padlech. Snad i proto, že nejsou na očích. Jejich 
princip je poměrně jednoduchý, hodně zjednodu-
šeně se dají přirovnat k obrácené chladničce. Te-
pelný zisk mohou tato čerpadla získávat ze vzdu- 
chu, jako např. v případě záchranné stanice  
v Klášterci, nebo ze země. Tento systém je využit 
například  v sociálním zařízení u hlavní pokladny 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně.                                                         

Tepelným čerpadlem je dnes vybavena takřka 
každá desátá novostavba.                            

 (zh)

CO VímE O ObNOVITELNýCH zdROJíCH ENERGIí (I)
berme Slunci co nejvíce z jeho tepla

Hliník ke dni země

Loňská podzimní dendrologická 
údržba plzeňské aleje památných 
stromů Kilometrovka se omezila ví-
ceméně jen na odstranění suchých 
a nebezpečných větví. Přesto padl  
i jeden z mohutných topolů. Jeho na-
prosto vyhnilý střed znovu upozor-
nil na nebezpečí, které tyto přestár-
lé rychle rostoucí dřeviny představují. 
Ano, dotvářejí kolorit stromořadí, pa-
tří k jeho podobě, ekologičtí aktivisté 
bojují za jejich zachování, ale naproti 
tomu jsou časovanou bombou, která 
může vybuchnout při každém prud-
ším větru, při námraze nebo při těž-
kém sněhu. A může i zabíjet. 

Dva největší výřezy dutého topolu 
si odvezla plzeňská zoologická a bo-
tanická zahrada se záměrem umís-
tit je v některém z výběhu, zřejmě  
v tygřím údolí pod statkem Lüftner-
ka.                                                (hš)

Foto IRIS Miroslav Volf

z kilometrovky 
do zoo                    

Svým majestátem dal v roce 2010 Jaromil I. všem 
Plzeňanům na vědomí, že zima bude z plzeň-
ské kotliny pravidelně vyháněna vždy poslední 
únorovou neděli. Tak se stalo i letos. Se všemi  
k tomu patřícími rituály. Na statku Lüftnerka byla 
setnuta na základě starého pohanského zvyku 
hlava slaměnému kohoutovi, zimomilci prohrá-
li souboj s jaromilci, u Kalikovského mlýna byl 
zapálen a utopen symbol zimy – Morana. Na 
náměstí Republiky před radnicí byla zima ještě 
pro jistotu zavřena do rakve a za zvuku umíráč-
ku zahraného hudebním uskupením Přátelé zoo  
uvězněna v městské šatlavě. Hlášení o splněném 
úkolu – vyhnání zimy z plzeňské kotliny převza-
la letos z úst Jaromila VI. tajemnice Magistrátu 
města Plzně Ing. Mgr. Dagmar Škubalová. Koblíž-
kovým králem v závěrečném pojídání koblih se 
stal Jiří Machala z Plzně, pro tento den Krakonoš, 
a titul koblížkový princ v kategorii dětských jed-
líků připadl Lukáši Chaloupkovi, rovněž z Plzně. 
Nechybělo mnoho a namísto krále byla vyhláše-
na královna, neboť paní tajemnice skončila na 
vynikajícím II. místě!                                           (fk)  Foto Andrea Žebrová

Úkol splněn

Kalendárium
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

V PLzEňSké zOOLOGICké A bOTANICké zAHRAdě 
děLí STřEdOmOří A AmAzONII PáR dESíTEk mETRů 

Než se pavilony otevřely 
návštěvníkům        

Symbolicky prvními oficiálními návštěv-
níky nových expozic v Zoologické a bo-

tanické zahradě města Plzně – Středomoří  
a Amazonie – se stali 9. prosince 2014 před-
stavitelé Regionálního operačního progra-
mu Jihozápad – dotačního subjektu, jež na 
jejich vybudování poskytl 15 milionů korun  
z evropských fondů, když celkové náklady 
činily 19 milionů Kč. Předseda výboru Re-
gionální rady regionu soudržnosti Jihozá-
pad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje 
Ivo Grüner, ředitelka Úřadu regionální rady  
v Českých Budějovicích Mgr. Michaela Šímo-

vá, vedoucí Územního odboru implementa-
ce v Plzni téhož úřadu Ing. Mgr. Iveta Hame-
tová a další hosté si v doprovodu ředitele 
zahrady Ing. Jiřího Trávníčka prohlédli jak 
středomořský skleník, tak pavilon s drápka-
tými opičkami. Byli prvními, kdo je v novém 
domově viděl. Ošetřovatelé je sem shodou 
okolností přestěhovali téhož dne dopoled-
ne. Novou stavbu bylo po jejím dokončení 
a kolaudaci nutno dobře připravit na běžný 
provoz. Ošetřovatelé si museli zažít, jaké vý-
hody budova zvířatům přináší, ale součas-
ně, co bude vyžadovat  od nich. Nebylo by 
nic horšího, než tyto vesměs vzácné živoči-
chy stresovat dodatečnými úpravami a změ-
nami. Jejich radostné skotačení jen potvrzo-
valo, že si  na nové prostředí okamžitě zvykli  
a cítí se v něm dobře.

Odpoledne informovali představitelé ROP 
Jihozápad o zásadách čerpání evropských fi-
nančních prostředků v novém dotačním ob-
dobí.

Přesně za týden byly nové expozice, jež 
jsou součástí rozsáhlého expozičního a vzdě-
lávacího projektu Stopy člověka v přírodě, 
otevřeny pro veřejnost. Slavnostního aktu se 
zúčastnila řada významných osobností v čele 

se senátorem Ing. Lumírem Aschenbrenne-
rem, primátorem Plzně Martinem Zrza-
veckým, jeho prvním náměstkem Mgr. Mar- 
tinem Baxou a radním Plzeňského kraje Mgr.  
Jaroslavem Šobrem.      

Pan primátor ocenil každoroční rozvoj 
zoologické a botanické zahrady a vyjádřil 
přesvědčení, že sem zavítají i stovky ná-
vštěvníků, kteří přijedou do Plzně, jakožto 
evropského hlavního města kultury. 

Expoziční a vzdělávací projekt Stopy člověka 
v přírodě se zrodil v roce 2008. Sestával ze 
sedmi tematických celků: Ostrovy Indického 
oceánu, Etiopská vysočina – život v extrém-
ních klimatických podmínkách, Východo- 
africká savana, Amazonie, Středomoří,Asij-
ská zahrada a Jihočeská krajina rybníků. 
Jeho duchovním otcem je náměstek ředitele 
Zoologické a botanické zahrady města Plz-
ně Ing. Tomáš Peš. Podle původních před-
stav měl být realizován souběžně s novými 
expozicemi pro africká a asijská zvířata, aby  
návštěvníci nebyli obtěžováni stavebním ru-
chem po více let. To se však nepodařilo, stej-
ně tak, jako získat finanční prostředky na 
jeho realizaci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR nebo Regionálního operačního 
programu Jihozápad. Poměrně reálná nadě-
je na financování z evropských fondů svitla 
projektu v roce 2013. Žádost uspěla, i když 
celková částka byla dodatečně snížena, tak-
že namísto původních tří celků mohly být re-
alizovány jen dva: Amazonie a Středomoří. 
První expozice je příkladem druhově boha-
té přírody, s níž žilo původní obyvatelstvo  
v symbióze, zatímco současné lidské konání 
je s jejími potřebami v příkrém rozporu. Ma-
sové kácení deštných pralesů má katastrofic-
ké dopady nejen lokálního, ale též globální-
ho charakteru. 

Středozemí –  nebo také Mediterán –  je 
kolébkou mnoha novodobých kultur, je vý-
razně poznamenáno dlouhodobým inten-
zivním hospodařením člověka. Velké plochy 
byly odlesněny. Přesto míra zdejší biodiverzi-

ty (druhové rozmanitosti) je nejvyšší v Evropě. 
Jestliže evropská květena čítá asi 11 000 dru-
hů, tak flóra Řecka má přibližně 4 000, Špa-
nělska kolem 4 800 a Itálie včetně ostrovů cca 

5 600 druhů. Největší biodiverzitou oplývají 
křovinaté porosty označované jako macchie.

Pro srovnání – květena Německa má asi  
2 800, Skandinávie na 1 800 druhů.

Člověk – nepřítel i ochránce přírody   

Mládě kuandu obecného

Interiér pavilonu 
 v Amazonii
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

V krajině koření, bylinek, 
vína a olivovníků     

I nyní, na konci zimy, dýchne expozice na 
návštěvníka teplem Středomoří a vůní jeho 

bylinek. Oregano zdomácnělo v české ku-
chyni už stejně jako italská pizza.  Ukrajina je 
považována za obilnici Evropy, Středomoří je  
s kořeninovými bylinkami tymiánem, má-
tou, dobromyslí, majoránkou, šalvějí a dal-
šími její kořenkou.

Expozice Středomoří nad restaurací Kibo-
ko ale nejsou jen záhony známých keříků 
levandulí, rozmarýnu, cist a svatolin. Je zde 
vysazen též velký sortiment cibulovin – kro-
kusů, narcisů, bramboříků, tulipánů. Nechy-
bí ani známé granátové jablko, duby cesmí-
nové nebo středomořské borovice, cypřiše 
a jalovce. Podle botaničky Mgr. V. Peškové 
zde roste na 150 druhů středomořské flóry  
a sbírka kultivarů mát obsahuje na 30 taxo-
nů. Na tuto expozici plynule navazuje roz-
sáhlá skalka, kde budou v budoucnu skal-
ničky vyšších horských poloh Středomoří od 
Pyrenejí na západě až po balkánská pohoří na 
východě. Již nyní je v této časti zahrady vysá-
zeno kolem 400 druhů rostlin a toto číslo se 
bude dosazováním skalky dále zvyšovat. 

Středomořský skleník není jen botanic-
kou expozicí, je i novým domovem pro želvy  
a hady, v jezírku se prohánějí ryby. 

Například se zmijí milóskou (Schweize-
rovou), jejíž populace čítá pouze kolem  

2 500 jedinců, se lze 
setkat výhradně na čty-
řech ostrovech řeckého 
souostroví Kyklady. Je 
společně se zmijí růž-
katou nejjedovatějším 
evropským hadem. Nej-
více druhů jedovatých 
hadů v evropském Stře-
domoří žije právě v Řecku. 
Zmijí vyskytující se v pre-
zentované oblasti je též  
u nás rozšířená zmije 
obecná. 

Stalo se již dobrým 
zvykem, že nově oteví-
rané expozice v plzeň-
ské zoologické a bota- 
nické zahradě ukazu-
jí nejen faunu a flóru 
dané oblasti, ale terito-
rium představují i z hle-
diska kulturní a sociální 
antropologie. U Stře- 
domoří, jakožto kolébky lidské civilizace 
stále inspirující zdejší kulturní minulostí  
i přítomností, je tento pohled obzvlášť na 
místě. Vždyť třeba středomořská kuchyně 
je od roku 2010 zapsána v seznamu ne-
hmotného kulturního dědictví UNESCO.  

Takže vítejte ve Středomoří, někdy také 
nazývaném Středozemí; respektive v jeho 
malé, i když reprezentativní vizitce. Vždyť 
to skutečné je rozlehlé teritorium kolem 

Středozemního moře v Evro- 
pě, Africe a Asii. Fytogeo-
grafický název Mediterán je 
spojen se středomořským 
územím, které bylo kdysi po-
kryto stále zelenými lesy. Lze 
jej také vymezit možností 
pěstování olivovníku evrop-
ského, který prospívá přibliž-
ně do výšky 800 metrů nad 
mořem a nesnáší pokles tep-
loty pod 13 °C.

Amazonie je geografická oblast v Jižní Ame-
rice v povodí řeky Amazonky a jejích příto-
ků. Jedná se o zalesněnou pánev o rozloze 
více než 7 milionu km2. Zdejší tropický pra-
les je největší na světě. Stejně tak světové 
prvenství si drží jeho biodiverzita (biologic-
ká rozmanitost). Jak uvádějí naučné tabule 
v pavilonu drápkatých opic, žije zde až 2,5 
milionu druhů hmyzu, kolem 2 200 druhů 
ryb, přes 1 290 druhů ptáků, více než 400 
druhů savců, stejně tak obojživelníků, více 
jak 350 druhů plazů a na 40 000 druhů rost-
lin, z nichž až 190 je využíváno člověkem 
jako jeho potrava. Je velmi poučné se začíst 
do předkládaných informací. K představě  
o tomto výjimečném místě na zeměkouli 
přispívají i ukázky některých zdejších plodů 
a výrobků z nich. Jejich objevování se bude 
líbit zejména dětem, neboť jsou schované  
v kmenech stromů dotvářejících přírodní ráz 
středové části pavilonu. Zajímavá je i výstav-
ka nástrojů zdejších původních obyvatel. 
Vzhledem ke způsobu jejich života je větši-
na z nich určena k lovu.

Žádný jiný živočich nemůže tak výstižně 
reprezentovat Amazonii jako právě drápka-
té opice. Právě zde totiž žije největší počet 
druhů opic z dosud popsaných 681 taxonů. 
Jde o tzv. opice ploskonosé, které se vy-
víjely nezávisle na druzích žijících v Africe  
a Asii. Zemí primátů by se dala bez nadsázky  
nazvat Brazílie – je jich tu nejvíce na světě 
– celkem 116 taxonů. Kolem 60 procent jich 
má domov právě jen zde. A zřejmě nejde  
o konečný počet, poněvadž vědci objevují 
stále další.

Největším nebezpečím, a to nejen pro 
amazonské opice, ale pro veškerou zdej-

ší přírodu, je kácení pralesů. Hrozba je o to 
větší, že už jejich plná třetina byla ve jmé-
nu  stále větších potřeb světové populace 
lidí zničena!

Do nového pavilonu byly soustředěny 
všechny drápkaté opice z jednotlivých míst 
zahrady. Výjimkou jsou pouze lvíček zlatý  
a tamarín pinčí, kteří se pro skupinový chov 
nehodí. Dále zde získali nový domov kuandu 
obecný, pásovec štětinatý a kulovitý, miriki-
na bolívijská a paka nížinná.

Za malou procházku určitě stojí  amazon-
ská naučná stezka, a to nejen proto, že při 
jejím procházení se dostanete do přímé-
ho kontaktu s některými zvířaty chovanými  
v pavilonu. Pod indiánským společenským 
domem churuata představuje jihoamerické 
kulturní rostliny, které zdomácněly i v Evro-
pě. Namátkou rajče, kukuřici, papriku a sa-
mozřejmě brambory. A že vám nic neříká ná-
zev batáty? Jde o plody povíjnice batátové  
z čeledi svlačcovitých, čili o sladké brambo-
ry. Botanicky s těmi u nás zdomácnělými ne-
mají nic společného, ale využití je obdobné. 
Jen jejich energetická hodnota je o polovi-
nu vyšší.

Zajímavá je i galerie Čechů, kteří se vě-
novali od konce 17. století poznání Amazo-
nie. Samuel Fritz je autorem první podrob-
né mapy Amazonky od pramene až po ústí 
do moře, Tadeáš Haenke objevil největ-
ší leknín světa viktorii královskou. Rodák  
z Mladotic na severním Plzeňsku Prof. RNDr. 
Bohumír Janský, CSc. (*1951) se od začát-

ku 90. let 20. století zabývá hydrologickým, 
geologickým a geomorfologickým výzku-
mem v pramenné oblasti řeky Amazonky  
v jižní části Peru. Ještě blíže ze současníků má  
k Amazonii etnograf, spisovatel, novinář  
a bývalý diplomat Mnislav Zelený-Atapana. 
Jeho vizitka sice v galerii chybí, nicméně žil 
mezi místními indiány a angažuje se za zá-
chranu zdejších deštných pralesů.

  Rubriku připravil Ing. František Hykeš

  Rozmarýn lékařský

Kosman stříbřitý 

Opičí ráj  

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

Na pozvání ředitele plzeňské zoologické  
a botanické zahrady Ing. Jiřího Trávníčka 
přijela 27. listopadu do Plzně několika-
členná delegace z Nepálu. Vedl ji Vysoký 
komisař pro vyšetřování zneužití úřední 
pravomoci Lok Man Singh Karki. Návště-
vu hosté zahájili v zoologické zahradě, kde  
komisař Karki pokřtil více než roční samič-
ku pandy červené jménem Czene (Čene). 
Jméno je složením začátků názvů obou 
zemí a chtěl jím zdůraznit přátelské vztahy 
mezi Českou republikou a Nepálem. 

Delegace se seznámila i s některými dal-
šími expozicemi a zvířaty, např. se žirafa-
mi, nebo šimpanzi. Jejich zájmu se těšil  
i malý nosorožec indický Maruška. 

Na starobylé radnici potom nepálské 
hosty přijali i nejvyšší představitelé města  
– primátor Martin Zrzavecký a jeho první 
náměstek Mgr. Martin Baxa.                (rd)

Foto Taťána Typltová

Hned dva a velice vážené kmotry má mladá sa-
mička hrošíka liberijského. Stali se jimi 12. úno- 
ra 1. náměstek primátora Plzně Mgr. Martin 
Baxa a umělecký ředitel projektu Plzeň 2015 
Petr Forman (na snímku). Současně ji v ne-
celých třech měsících pokřtili na Adélku. Pan 
náměstek se při té příležitosti pochlubil, že už 
je to jeho šesté zvíře, jehož je v zahradě čest-
ným kmotrem. S jeho jménem je spojen je-
den z tučňáků Humboldtových, pásovec kulo-
vitý, varan komodský, tygr ussurijský, sumec 
velký a nyní i malá Adélka.
Petr Forman před početnou skupinou zá-
stupců médií prohlásil, že křtiny a převze-
tí kmotrovského certifikátu jsou pro něj 
ohromnou událostí a ctí a pokračoval: „Za 
tři roky, co jsem v Plzni ve funkci umělecké-
ho šéfa Plzně 2015, jsem měl příležitost si 
potřást rukou s mnoha významnými lidmi 
– umělci, sportovci, podnikateli, ale poplá-
cání malého hrošíka po zádech považuji za 
zcela unikátní událost.“                              (hy)       

Sedmé mládě zubra evropského naro-
zené během jeho chovu v plzeňské zoo, 
který sahá do roku 1997, se jmenuje 
Onia. Jméno mu vybrali  jeho patroni bu-
beník Harry Reischmann a klávesista Paul 
Morris, oba ze skupiny Ez Livin. Ta je slo-
žená z muzikantů známých ka-
pel Accept, Bonfire a Rainbow.  
Křtiny se uskutečnily 2. pro- 
since a nesly se ve  spontánní 
atmosféře. Pro snadnoua rych-
lou identifikaci rodiště zvířete 
je zvolena u plzeňských zub-
řích mláďat slabika on. Starší 
mláďata tak byla pokřtěna na-
příklad Ondra, Onyx či Ona.                                                         

(mv)

Panda je symbolem 
přátelství                  

Hrošík má dva kmotry                              

Rockeři našli zalíbení 
v plzeňské zoo   

Vyznání

V sobotu 22. listopadu 2014  se narodil 
v plzeňské zoologické zahradě poprvé 

hrošík liberijský. S jakými pocity přivítali 
tento vzácný přírůstek ošetřovatelé těchto 
zvířat se vyznávají VLASTIMIL CIHLÁŘ a LU-
DĚK ZACH.
VC: Jedno mládě jsme už zažili, jenže ne, 
jak se říká, od plenek. Rodiče Adélky Leipi  
a Monika přišli do Plzně z Rotterdamu a s ni- 
mi jejich čtyřměsíční potomek Cipísek. 

V šestnácti měsících, v dubnu 2013,  odjel do 
Říma a naším přáním bylo, aby pár měl i plzeň- 
ské mládě.
Lz: V létě 2014 se dostavila u samice říje, od 
srpna jsme se pokoušeli o páření, ale úspěš-
né bylo až loni v květnu. Samozřejmě první 
tři měsíce jsme žádnou jistotu neměli, ta při-
šla až s prvním zakulacováním samice. Když jí 
začalo v pátém měsíci narůstat břicho a sou- 
časně se nalévaly cecíky, věděli jsme, že mládě 
je na cestě.
VC: V sobotu 22. listopadu v 5 hodin ráno 
byl porod. Březost trvá u hrošíků kolem 210 
dnů.
Lz: Při porodu jsme neasistovali, ale díky 
webkameře ho známe od prvních sekund.  

A vůbec se nám nechtělo věřit, že ten tvoreček 
podobný ušatému psovi je malý hrošík.
VC: Kdo sledoval porod na facebooku zoo, ur-
čitě nám dá za pravdu. Hrošíkovské rysy začal 
nabírat až po týdnu. 
Lz:  Ujistili jsme se, že je všechno v pořádku a pro- 
žívali jsme velkou chovatelskou radost.
VC: Už u Cipíska jsme se přesvědčili, že je Mo-
nika dobrá a starostlivá matka. Adélka je její 
několikáté mládě.
Lz: Po porodu se nevyskytly žádné komplika-
ce, takže po dvou týdnech jsme začali mládě 
pouštět hodinu dopoledne  a hodinu odpole-
dne do mělké vody ve vnitřním bazénu. V mě-
síci jsme přidali vodu a pokud má chuť, nechá-
váme ho v ní cárat celý den.
VC: Roste skutečně jako z vody. Při křtinách už 
mělo odhadem patnáct kilogramů.    
Lz: Je to naše hýčkaná Adélka.                 (fh)

Naše hýčkaná Adélka   

 Vlastimil Cihlář          Luděk Zach
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Akva-tera
Vřes obecný

Po tříleté přestávce se ve specializované 
expozici Akva-tera plzeňské zoologické za-

hrady vylíhla v první únorový den další želva 
paprsčitá, celkem šestá v historii jejího chovu. 
Ta se začala psát v srpnu 1999, kdy do zdej-
ší záchranné stanice pro plazy přišla skupina 
pašerákům zabavených těchto velice vzácných 
želv žijících pouze na Madagaskaru. Odhadem 
byly ve věku čtyř až pěti let. To potvrzovalo i je-
jich zpočátku jen symbolické páření a později 
opakovaná snůška neoplozených vajec.

„Zajímavé na tomto odchovu je to, že se 
vajíčko obešlo bez obvyklého zchlazová-
ní,“ prozradí vedoucí expozice Jiří Doxanský  
a hned se pustí do objasnění o co jde: „Sa-
mozřejmě vývoj vajíčka, jak ptačího, tak  
u plazů, je spojeno s jeho zahříváním, s tep-
lem. Konkrétně toto vajíčko želvy paprsčité 
se vyvíjelo v umělé líhni při teplotě v roz-
mezí jedenatřiceti až dvaatřiceti stupňů. 
Chovatelé ovšem vědí, že pokud se ve va-
jíčku nic neděje, lze v některých případech 
vaječný zárodek nastartovat k vývoji nikoliv 
teplem, ale naopak zchlazením. Například 

u chameleónů je tato tzv. diapauza přímo 
podmínkou, aby se z vejce narodilo mládě. 
U želvy ostruhaté je možné tuto diapau-
zu použít, když vývoj ve vajíčku nenastane 
nebo po nějakém čase ustrne. Při zchlazo-
vání, které trvá týden až deset dnů, se tep-
lota pohybuje obvykle kolem šestnácti stup-
ňů a tento proces lze i několikrát opakovat.  
Nakonec může být vajíčko staré třeba rok. 
Buď v něm zchlazení vyvolá biologický pro-
ces, nebo se nakonec jako zkažené vyhodí. 
Normální inkubace je u želvy paprsčité ov-
šem podstatně kratší, je to devadesát dnů.“      

Madagaskarský endemit želva paprsčitá je 
v expozici Akva-tera na Palackého tř. zastou-
pena třemi páry. Podle chovatelů jsou zvířata 
přes svůj původ v dobré kondici a mají všech-
ny podmínky pro další rozmnožování. Jiří Do-
xanský je přesvědčen, že čím více se podaří 
želv paprsčitých a dalších vzácných plazů re-
gulérně odchovat v péči člověka, tím menší 
budou mít šanci jejich nelegální dovozci.     

(hš) 
Foto Jiří Doxanský                   

Šesté mládě diapauzu nepotřebovalo        

Dracény guyanské neboli krokodýlovité 
chová specializovaná expozice Zoologické 

a botanické zahrady města Plzně Akva-tera na 
Palackého tř. od podzimu 2008, kdy je získala 
z pražské zoo. Poté, co dospěli, už chovatelé 
vědí, že se jedná o dva samečky a jednu sa-
mičku. Nyní se od nich teraristé dočkali první 
snůšky. Ze sedmi vajíček se jim sice podaři-
lo zachránit pouze jedno, ale i to je úspěch, 
konstatuje vedoucí expozice Jiří Doxanský 
a pokračuje. „Ukázalo se, že bude prospěš-
né přidat do expozice ještě jeden infrazářič  
a rozšířit kladiště. S tím současným zřejmě 
samice nebyla spokojená, vejce nezahraba-
la a posléze i poničila. Je to cenná zkušenost 
pro příště. Úspěšný chov je vždy o pečlivém 
pozorování zvířat, jejich chování a o zkušenos-
tech. Oni vám o svých potřebách neřeknou 
nic,“ dodává s úsměvem zkušený terarista.

Zachráněné vajíčko je nyní v inkubátoru  
a zárodek by se měl vyklubat na svět na pře-
lomu dubna a května.

Dracény guyanské jsou ještěrky dlouhé  
v dospělosti kolem jednoho metru a domo-

vem jsou v jižní Americe. Patří k ohroženým 
a chráněným živočišným druhům.

Jejich zvláštností je poměrně přísná po-
travní specializace. V přírodě se živí vodní-
mi hlemýždi, v Akva-teře je bez problémů 
nahradili zahradní hlemýždi. „Nakupujeme 
je od specializované firmy dodávající je do 
Francie do gurmánských restaurací. Dracény 
si tak pochutnávají na jedné z nejoceňova-
nějších evropských pochoutek. Tomu odpo-
vídá samozřejmě i cena hlemýžďů. Dokáží 
jich přitom najednou spořádat až čtyřicet. 
Přesvědčit se může každý. Veřejné krmení 
se koná dvakrát týdně – ve středu v 16 ho-
din a v sobotu v půl jedenácté,“ zve do te-
raristického ráje v centru Plzně J. Doxanský.

Chladicí boxy tak přechovávají zásoby 
hlemýžďů o hmotnosti desítek kilogramů. 
Zásoba je důležitá zejména před zimou.  
„V případě krátkodobého výpadku bychom je  
o hladu nenechali,“ ujišťuje terarista. „Doce-
la jim chutnají i křepelčí vajíčka. Ale jen po 
omezený čas. Zajímavé je, že mražení hle-
mýždi čili lidově šneci jim chutnají lépe, než 
ti v přírodním stavu. U nich jim vadí asi to, 
jak slizí,“ prozrazuje další chovatelskou zku-
šenost Jiří Doxanský.                              (hy)                            

Ještěrky s jazýčky francouzských gurmánů        

V roce 2010 obnovila plzeňská zoo chov nej-
většího současně žijícího ještěra – varana 
komodského. Dvojice asi čtyřměsíčních mlá-
ďat z pražské zoo žila zprvu ve specializova-
né expozici Akva-tera. Teprve, když povyrost-
la, obsadila prostory po svých předchůdcích  
v Tropickém pavilonu v zoologické a botanic-
ké zahradě. Poté, co se ukázalo, že jsou oba 
jedinci stejného pohlaví, ponechala si zahra-
da pouze jednoho. Jaký je chovaný samec po 
pěti letech, to byla otázka pro jeho ošetřovate-
le Ondřeje Škacha:

„Jde o již dospělé zvíře dlouhé přes dva 
metry. Kdo si ještě vzpomene na původní 
pár, dar indonéského prezidenta plzeňské 
zoo, mají pravdu ti, kteří tvrdí, že tehdejší 
samec byl větší. Opravdu 
byl mohutnější. Oproti mi-
nulým létům se musíme 
také spokojit jen se sam-
cem. Poněvadž se samiček 
rodí podstatně méně než sa-
mečků, je obtížné je získat. 
Navíc podmínky, které může-
me varanům komodským na-
bídnout, nejsou v současné 
době vhodné pro dvě zvířata 

a už vůbec ne pro jejich rozmnožování,“ de facto 
potvrdil chovatel, že i nadále zůstane varan bez 
partnerky.                                                                 (eš)

     Dva jsou jen v odrazu ve skle.                                 

Přišli dva, zůstal jeden               

„Páření dracén bylo docela divoké,“ 
přiznává Jiří Doxanský.

Foto Jiří Doxanský
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Galerie

V dřívějších letech byli v plzeňské zoologické 
zahradě symbolem příchodu zimy a posléze 

jara. Jelikož žili na volném prostranství, museli 
je na podzim ošetřovatelé pochytat a přemís-
tit do zimoviště v zázemí Tropického pavilo-
nu. Poté, co se opět objevili ve volné přírodě, 
bylo jasné, že přišlo jaro. Po vybudování no-
vých afrických a asijských expozic v roce 2010 
žijí celoročně v sousedství hrošíků liberijských,  
s nimiž sdílejí i společný pavilon. Návštěvníci 
už tak nejsou ochuzeni o zážitek pozorování 
odchovu mláďat, který mají ptáci načasovaný 
do období naší zimy. V současné době chová 
plzeňská zoo čtyři druhy – pelikána bílého, af-
rického (rudohřbetého), skvrnozobého a aus-
tralského.

Pelikán je jediným rodem čeledi pelikáno-
vití. Mohutný vodní pták je charakteristický 
svým velkým vakem na spodní čelisti dlouhé-
ho zobáku.

Pelikáni žijí na všech světadílech s výjimkou 
Antarktidy, hlavně v tropických a subtropických 
oblastech, ale lze se s nimi setkat i v mírném 
pásu. Nejblíže České republice se vyskytují  
v okolí Středozemního a Černého moře a dále 
v Malé Asii a severovýchodní Africe. Primárně 
jsou to mořští ptáci, ale zahlédnout je může-
me též ve vnitrozemských jezerech, mokřinách 
a deltách velkých řek, neboť zde hnízdí. Pouze 
pelikáni hnědí jsou výjimkou, ti si budují hníz-
da přímo na mořských pobřežích. 

Po vyvedení mláďat se pelikáni většinou 
vracejí na mořská pobřeží. I zde se však zdržují 
v dosahu sladké vody, aby se po pobytu v moři 
mohli zbavit soli z peří. Na rozdíl od většiny 
vodních ptáků nemají vodu odpuzující peří, po 
koupeli si ho proto důkladně promašťují kož-
ním mazem z mazové žlázy u kořene ocasu. 

Téměř všechny druhy žijí na dosti rozsáh-
lém území v hojných počtech, žádné bezpro-
střední nebezpečí vyhynutí jim nehrozí. Pouze 
pelikán kadeřavý je považován za zranitelný 
druh. Jeho domovem je jihovýchodní Evropa, 
Malá Asie, Blízký východ, Střední a Přední Asie 
i Kavkaz. V 19. a 20. století zaznamenal znač-
ný populační pokles, některé veliké hnízdní 
kolonie  – např. v Mongolsku –  zcela zanikly. 

V současnosti se předpokládá celkový počet 
hnízdění schopných pelikánů kadeřavých oko-
lo 20 tisíc párů. 

Pelikáni jsou nejtěžší létající ptáci, mohou 
dosáhnout hmotnosti až 15 kg. K vzlétnutí 
proto potřebují delší rozběh po vodní hladi-
ně. Na velkých a širokých křídlech létají s jis-
totou a elegancí. Dokážou stoupat plachtěním 
ve spirálách i aktivním máváním křídel. Za letu 
mívají krk esovitě stočený, podobně jako vo-
lavky.

Od špičky zobáku po konec ocasu měří po-
dle druhu od 105 do 188 cm a rozpětí mohut-
ných křídel je až 320 cm. Létat mohou až pa-
desátikilometrovou rychlostí.

Nejnápadnější část jejich těla – zobák – může 
být dlouhý až půl metru. Má zvláštní konstruk-
ci. Spodní čelist je vytvořena ze dvou ohebných, 
na špičce spojených lamel mezi nimiž je široký  
a pružný hrdelní vak, který může mít obsah až 
14 litrů, horní čelist slouží jen jako „víko“. Při 
plavání nebo za letu přitahují pelikáni zobák  
k velmi dlouhému a ohebnému krku, složené-
mu ze 17 obratlů. Poněvadž dobře prokrvený 
vak je bez peří, slouží také k ochlazování krve. 
Pelikánům chybějí nozdry – dýchají ústy, jazyk 
mají zakrnělý. 

Nohy se čtyřmi prsty spojenými plovací blá-
nou jsou poměrně krátké ale silné. Jsou posa-
zené vzadu pod tělem, což je výborné pro ves-
lování při plavání. Chůze pelikánů po pevné 
zemi je však pomalá a kolébavá. Jsou to ryze 
denní ptáci, kteří mimo hnízdní sezónu tráví 
převážnou část dne čechráním peří nebo pro-
stě odpočinkem. 

Pelikáni se živí převážně rybami, kterých 
denně spotřebují 1 až 2 kg. Neloví z hloubek, 
spíše těsně pod hladinou. Způsoby lovů mají 
rozdílné, někteří se zmocňují ryb jejich omrá-
čením rychlým pádem ze vzduchu do vody, 
jiní si opatřují potravu ve dvojici nebo trojici. 
Nejdokonalejší jsou lovy skupinové, kdy ptáci 
utvoří půlkruh a ryby zahánějí na mělčinu úde-
ry křídel. Kořist polykají živou, poradí si s je-
dinci dlouhými až 30 cm. Vyhazují je do vzdu-
chu, aby dopadly do vaku ve správném směru, 
hlavou dolů. Přestože vak, jícen i žaludek jsou 

široce roztažitelné, některé druhy ryb mají  
v blízkosti žáber ostny, jiné zase ostnaté hřbet-
ní ploutve, a to může způsobit protržení vaku 
nebo vzpříčení potravy a udušení pelikána.

Vedle ryb a korýšů nepohrdnou ani malými 
ptáky a savci, hady, ještěrkami a mloky. V době 
hnízdění létají pro potravu 100 až 150 km. 

Pelikáni jsou společenští tvorové žijící a lé-
tající ve skupinách. Monogamní svazky vytvá-
řejí zpravidla pouze pro jednu sezónu, před 
každou další utvářejí páry nové. Partnera si 
vybírá samice. Hnízdí až v tisícičlenných kolo- 
niích. V péči člověka se nemnoží, nejsou-
-li společně nejméně čtyři páry. Na začátku 
hnízdění jsou plaší a citliví na rušení, mnoh-
dy vybrané místo pro zahnízdění po vyrušení 
i opustí.

Samice stavějí hnízda o průměru 0,5 až 1,5 m 
z klestí, rákosu, travin a bláta, samec přiná- 
ší potřebné „suroviny“ ve vaku. Hnízdo je buď 
na zemi nebo na stromě, vždy alespoň metr 
nad hladinou vody. Oplodněná samice snese 
s několikadenními odstupy 2 až 4 modrobílá 
vejce. Během inkubační doby, jež se pohybuje  
v závislosti na druhu v rozmezí  4 až 7 týdnů, 
se v sezení na vejcích střídají oba rodiče. Po 
vylíhnutí je mládě holé. Dokud se zcela neope-
ří, což trvá 10 až 12 týdnů, dospělí ptáci ho krmí 
natrávenou potravou. Po třech týdnech věku 
začínají mláďata plavat a shlukovat se do téměř 
stočlenných „školek“. Rodiče však bezpečně 
poznají ta svá a krmí jen je. O létání se pokou-
šejí po třetím měsíci života. Pohlavní dospělosti 
dosahují za tři až čtyři roky, dožívají se 30 let.

Samice zasedne na vejce ihned po snese-
ní prvého, takže mláďata se rodí postupně  
a tudíž jsou nestejně veliká. To vede ke konku-
renčnímu boji mezi sourozenci o místo v hníz-
dě a potravu. Mnoho mláďat hyne v raném 
věku i následkem chladného počasí, v průmě-
ru dospívá v hnízdě jen jediné.                    (zh)

TO NEJzAJímAVěJŠí 

O PELIKÁNECH BÍLÝCH
Dorůstají velikosti labutě. Jsou skoro celí 
bílí, jen konce letek mají černohnědé, 
vak žlutý a nohy růžové. Obě pohlaví se 
zbarvením nijak viditelně neliší, ale sa-
mice je o něco menší než samec. Hníz-
dí v Africe a od jihozápadní Evropy po 
střední Asii. V létě zalétávají i na území 
střední Evropy, jednotliví ptáci byli za-
znamenáni také na území ČR. Jsou čás-
tečně tažní, na zimu odlétají do severo-
západní Afriky. Navracet se začínají již na 
přelomu února a března. Při letu doká-
žou vystoupat do výšky až tří kilometrů. 
Globální populace je stále poměrně po-
četná – čítá zhruba 270 000 až 290 000 
jedinců. 

O PELIKÁNECH AFRICKÝCH 
(RUDOHŘBETÝCH)  
Za letu nemají oproti ostatním peliká-
nům krk natažený dopředu, hlava je při-
tisknutá k hrudi.

O PELIKÁNECH AUSTRALSKÝCH
Hnízdí v korunách stromů, jednotlivé 
páry si staví hnízdo vždy na stejném 
místě.                                              (zh)

Nejtěžšími létajícími ptáky jsou pelikáni
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Zajímavá výuka

Absolvovat environmentální výchovu mezi 
zvířátky je pro děti vždy zajímavé. A jestliže 

společně s lektorem povídají o tom, kde a jak žijí, 

co ohrožuje jejich populaci ve volné přírodě, pří-
mo ti, kteří k nim mají nejblíže – tedy sami ošet-
řovatelé, je to pro dětské posluchače zajímavé  
a poučné dvojnásob. 

„V letošním školním roce jsme tento typ vý-
uky nazvaný  Dny se zvířátky a jejich ošetřo-
vateli zařadili do nabídky Environmentální-
ho centra Lüftnerka dvakrát,“ informuje jeho 
vedoucí Ing. Klára Stuchlová. „V prosinci byl 
zájem škol o něco nižší. Zato únorové ter-
míny byly obsazené hned po vyhlášení,“ ne-
skrývá radost lektorka a dodává: „Potěšila nás 
i vstřícnost všech oslovených ošetřovatelů. Bra-
li to jako výzvu veřejně sdělit své zkušenosti  
z chovu zvířat, k nimž mají často i osobní vztah. 
Terarista Ondřej Škach ochotně zaskočil i za one-
mocnělého kolegu.“

Děti z 60. mateřské  školy v Plzni, Manětín-
ské ulici, obstoupí prosklenou stěnu ubikace 
lvů berberských. Prozatím je prázdná, ale ošet-
řovatelé vědí, jak zvířata nalákat dovnitř. První 
se objeví samec Mates. Ve dveřích se ale otočí 
zpět do výběhu. Na lidi je zvyklý, podle těch, co 
ho znají nejlépe, je prý má i rád. Množství dět-
ských hlaviček proto lva asi nevylekalo. Učitel-
ky toho využívají výchovně: „Asi jste moc bre-
bentily, děti. Takže zavřeme pusy a uvidíme, kdo 
to vydrží déle. My mlčet, nebo lvi být venku…“ 
Lektorka Klára Stuchlová naváže: „Jak vidíte,  
i zvířata mají svoji hlavu.“ Ošetřovatelka Kristý-
na Benešová řekne několik základních informa-
cí o lvím páru: „Lev se jmenuje Mates, je pěti-
letý a přišel k nám před třemi lety z Olomouce. 
Lvice Lekysha je desetiletá. Jejich potravou je 
výhradně maso, protože jsou to šelmy. Zeleni-
nu a ovoce v jejich jídelníčku nenajdete.“ Moh-
la by povídat dlouhé minuty, ale dobře ví, že  
u předškoláků víc než každé slovo znamená pro-
žitek. Do výběhu proto vhazuje dva prázdné ka-
nystry. Jakoby měly zázračnou moc, rázem jsou  
v ubikaci oba její obyvatelé. Klára Stuchlová při-
dává další informaci: „Lvi patří mezi velké kočky 
a někdy jsou jako kočky hraví. Aby jim nebyla 
dlouhá chvíle, když se nemusí v zoo starat o žrá-
dlo, bránit území, ošetřovatelé jim dávají různé 
předměty na hraní.“ A přidá ještě otázku, na níž 
by možná nenašli správnou odpověď ani dospě-
lí: „Co lvi dělají nejčastěji? Lenoší a povalují se.“ 
To už na sebe ale soustřeďuje pozornost Mates. 
Zmocňuje se jednoho kanystru a hned druhého, 
je vidět, že jejich postupné ničení ho vyloženě 
baví. Najednou vyskočí na palandu. Objevil pa-
pírovou krabici se zvířecí pachovou stopou. To je 
teprve divadlo! Otevírá ji, trhá ji, divoce se s ní válí 
po zemi. Poté, co ji zcela zdolá, vyskočí na dru-
hou palandu. Co kdyby i tam byla tahle úžasná 
hračka. A ona tam skutečně je. Představení, při 
němž zapomněly štěbetat i ty nejupovídanější 
děti, se opakuje. Jen s větší vervou a nadšením. 
Lvice celou dobu stojí stranou a tváří se, jako-
by nechápala, co tak její partner jančí. Je to divné  

HRAVý mATES A důSTOJNá LEkySHA                                               

„Milá zoo, mám obrovskou radost, že jsem do-
stala tři volné vstupenky do zoo. A určitě se 
přijdu podívat s rodinou na zvířátka. Těším se 
na návštěvu,“ napsala Alexandra Přibáňová  
z Plzně-Severního předměstí a ještě namalo-
vala obrázek, kde si prohlíží lva a on ji a oba 
pozoruje z kmene stromu datel.

Alexandra se v loňském školním roce zú-
častnila se školou environmentální výchovy  
v Zoologické a botanické zahradě města Plz-
ně a stejně jako její další účastníci získala sle-
vovou poukázku k návštěvě zahrady v dopro-
vodu dvou dospělých. Nabídku využila a při 
slosování slevenek se na ni usmálo štěstí v po-
době jedné z cen. Celkem bylo odměněno 20 
dětí. Dvě první ceny sestávaly z volných vstupe-
nek a sponzorského daru vydavatelství MAFRA  
– celoročního předplatného Mladé fronty Dnes. 
Další děti dostaly vedle volných vstupenek po-
zvání na večerní komentovanou prohlídku zoo-
logické zahrady nebo upomínkové předměty.

Slevové poukázky dostávají i všichni účastní-
ci environmentálního vzdělávání v zoologické 
a botanické zahradě v tomto školním roce. (eš) 

Těším se na návštěvu

Kdo by neznal kávu, nápoj vznikající různými úpra-
vami ze zrnek kávy, což jsou semena kávovníku, 
nejčastěji arabského.

Společně s dalšími druhy kávovníků patří do če-
ledi mořenovitých (Rubiaceae), což je čtvrtá nej-
početnější čeleď kvetoucích rostlin. Zahrnuje přes 
13 000 druhů v asi 611 rodech. S jejími zástupci 
se lze setkat po celém světě, nejvíce jich ale roste  
v tropech, kde jde převážně o dřeviny. Tropická 
Amerika je domovem více než 5 000 druhů. Někte-
ré ze stromů dorůstají až 55 metrové výšky. V kvě- 
teně ČR jsou mořenovité zastoupeny čtyřmi vý-
hradně bylinnými rody s 28 druhy: svízel, svízelka, 
mařinka a bračka. Svízel sudetský (Galium sudeti-
cum) má přitom své rozšíření pouze v Čechách. 

Většina zástupců mořenovitých obsahuje 
alkaloidy. Nejznámějšími jsou kofein a chinin. 
Známou obsahovou složkou svízele vonného 
neboli mařinky (Galium odoratum) je kumarin.

Vždyzelená rostlina kávovník arabský (Coffea 
arabica) je z cca 60 druhů rodu kávovník z hledis-
ka produkce kávy nejvýznamnější. Jeho pěstování 
má bohatou historii, jež začíná v Etiopii v období 
mezi 6. a 9. stoletím. Do jihovýchodní Asie a do 
tropické Ameriky pronikl až v 19. století. 

V současnosti není kávovník pouze hospodář-
skou plodinou, ale často také interiérovou rost-
linou. Jeho velkou předností je, že se mu velmi 
dobře daří v bytech s ústředním topením, kde 
jiné tropické rostliny, např. citrusy či kakaovník, 

rostou o poznání hůře. 
Kávovník v domácím 
prostředí nejen kvete, 
ale nasazuje i plody. 
Lze ho navíc různě 
upravovat a tvarovat. Další 
jeho předností je to, 
že není obvykle 
napadán 
chorobami 
ani škůdci.  
          (zh)
Svízel vonný
Kávovník arabský
Foto (repro)

čtvrtá nejpočetnější čeleď kvetoucích rostlin 

List z herbáře

i jednomu chlapečkovi. „Lev je přes jeho mohutnost 
stále ještě takové přerostlé hravé kotě, kdežto lvice, 
to už je důstojná dáma,“ dostane se mu odpovědi. 

Ošetřovatel Václav Kratochvíl je s prezentací 
spokojen. „Myslím si, že to byl pro ně zážitek,  
o němž si budou povídat nejen ve školce, ale bu-
dou vyprávět i rodičům. Samozřejmě, když při-
jdou starší děti, je to jiné. To se snažíme, aby se 
o zvířatech dozvěděly co nejvíce. Minulý týden tu 
byli šesťáci, až jsem se divil, jaké měli vědomosti 
a co všechno je zajímalo,“ hodnotí ze svého po-
hledu tuto nabídku školám ošetřovatel.

A co říká takovémuto zpestření výukového pro-
gramu učitelka Petra Juríková? „Naše mateřská 
škola chodí do zoo velmi často, ale to, co jsme 
před chvíli viděli, bylo úžasné. Zapojit do výuko-
vých programů přímo ošetřovatele byl výborný ná-
pad.“                                              František Hykeš

Takovýto zážitek mohou nabídnout jen Dny se zví-
řátky a jejich ošetřovateli.          Foto Klára Stuchlová





IRIS

Hrošíci liberijští při koupeli.
Dcera Adélka s matkou Monikou.
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Skvosty přírody

V několika ročnících časopisu IRIS jsme vás 
seznamovali s cennými přírodními a kraji-

nářskými lokalitami na západě Čech. Navští-
vili jsme rašeliniště, různé typy lesů, podívali 
jsme se k rybníkům, do údolí řek a potoků, 
prošli jsme se chráněnými parky, podnikli 
jsme výpravu za trilobity i do krasového pod-
zemí… Vše má ale jednou konec. Rubrika 
Skvosty přírody ovšem nekončí, jen pozvání 
za přírodními unikáty budou trochu jiná. Ve 
spolupráci s Lesy ČR i dalšími partnery vás 
chceme pozvat do zajímavých míst a pro- 
střednictvím turistických značených cest  
a naučných stezek vám nabídnout jejich po-
znání nejen zprostředkované, nýbrž i aktivní. 

První pozvání míří do rozsáhlých lesů 
mezi zámkem Kozel a Kornaticemi, do třech 
maloplošně chráněných území plných vzác-
ných rostlin. Ovšem nejen jich. Hnízdí zde 
čáp černý, staré buky, duby a další listnáče 
jsou domovem brouků tesaříka, střevlíka  
a dokonce i páchníka hnědého.  

Výlet si nechte na dobu až bude jaro plně 
rozkvetlé, ale listnaté stromy ještě nevytvo-
ří koruny nepropustné slunečnímu svitu.  
V jiný čas se vám ani jedno z míst nepředsta-

ví ve své největší kráse. I když co nabídnout 
má též podzim hrající si s barvami. Naproti 
tomu v zimě a v předjaří minete Lopatu, Zvo-
níčkovnu a Hádky zcela bez povšimnutí, pro-
tože jejich největší bohatství je právě v roz-
kvetlém bylinném patře, tzv. jarním aspektu.

Výlet začněme u rozcestí turistických zna-
ček pod zříceninou hradu Lopata. To jsme 
jen kousek od stejnojmenné přírodní rezer-
vace. Byla vyhlášena již roku 1933 a chrání 
teplomilné hájové porosty, v nichž po jaru 
rozkvétají takové botanické skvosty jako 
jsou lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, oměj 
vlčí, kyčelnice devítilistá a kokořík přeslenitý 
doprovázené mnoha dalšími zástupci hajní 
květeny.

Od bývalé hájovny Na Hádkách, kde se 
lze o víkendu občerstvit, ochutnat domácí 
chléb a pečivo, nebo si opéct špekáčky, se 
lze vydat dvojím směrem: Po modré turistic-
ké značce k přírodní památce Zvoníčkovna 
– nebo po lesní cestě směřující jihovýchod-
ním směrem do Kornatic k přírodní památce 
Hádky.

Lesy  na pomezí okresů Rokycany a Plzeň-jih 
tvoří rozlehlý komplex.  Ne vždy tu však byla 
lesnatá krajina. Její počátky sahají do 16. 
století, kdy majitel zdejšího panství Jiří Ko-
kořovec z Kokořova nechal kraj pustých vsí 
zalesnit. I to je jedna z informací z panelu na-
učné stezky F. X. France (1838 – 1910) u roz- 
cestí turistických cest pod Lopatou. Ten se 

zapsal především do dějin archeologie, ale 
jako zahradník na zámku Kozel byl autorem 
plánů na někdejší velkorysou obnovu zá-
meckého parku.    

Doporučujeme se vydat ke Zvoníčkovně. 
Po nedlouhé pohodlné cestě se ocitnete  
v přírodní pohádce. Les připomíná prales, 
kam oko dohlédne petrklíče, mezi nimiž se 
vypínají růžově kvetoucí lýkovce a další rost-
liny. Ta se čtyřmi listy je vraní oko. Nyní je 
mezi nimi nenápadný zelenavý květ, který  
v létě dozraje v tmavou jedovatou bobuli. 
Traduje se, že pro záměnu s borůvkou při-
vodila otravu mnoha dětem. Ale rozdíl mezi 
nimi je tak velký jako mezi letadlem a au-
tem. Romantiku místa podtrhuje ještě malý 
rybníček a nedaleká loučka  plná růžových 
prstnatců májových a žlutých upolínů ev-
ropských. Obě tyto květiny byly na vlhkých 
loukách této části Podbrdí poměrně časté. 
Jenže do té doby, než je připravily v druhé 
polovině minulého století meliorace o jejich 
domov.

K přírodní památce Hádky se můžete 
vydat zpět přes zmíněnou bývalou hájov-
nu nebo se pustit kolem Zvoníčkovny jiho-
východním směrem. Obě maloplošná chrá-
něná území nejsou od sebe nijak daleko. 
Jádrem přírodní památky Hádky jsou staré 
dubové porosty. Co do počtu druhů chrá-
něných rostlin je asi nejbohatší. Rostou tu 
i takové v západních Čechách vzácnosti jako 
jsou okrotice dlouholistá, medovník velko-
listý a oměj vlčí.                                      (ph)

Foto Pavel Šefl, J. Vogeltanz, (repro) 

Za nádherou kvetoucího lesa      

Loni v červnu vyhlásilo Sdružení přátel Zoolo-
gické a botanické zahrady města Plzně IRIS na 
počest Dne dětí velkou soutěž pro dětské čtená-
ře knihoven v západních Čechách. Jejím smys-
lem bylo vzbudit mezi nimi zájem o přírodověd-
nou literaturu. Všichni, kteří vyhověli soutěžním 
podmínkám, byli pozváni zdarma do zoologic-
ké a botanické zahrady. Ti, kteří je splnili jako 
první, dostali navíc malý dárek. Celkem se do 
soutěže, příznačně nazvané Poznávejte přírodu  
a za odměnu přijeďte do zoo, zapojilo 17 knihoven  
v Plzeňském a Karlovarském kraji. Odměnu v po-
době volného vstupu do zoologické a botanické 
zahrady získalo 208 dětí. Naprosto nejvíce – 34 
– jich bylo z Místní lidové knihovny v Chlumčanech 

na jižním Plzeňsku. Na otázku, jak se podařilo děti 
pro soutěž tak nadchnout, odpověděl knihovník 
Petr Štych skromně: „Nám ten počet nepřišel až 
tak velký, vždyť je to jen necelá čtvrtina u nás regis-
trovaných dětských čtenářů. Vaše soutěž vzbudila 
velký zájem o knihy o přírodě a zvířatech. V jejím 
průběhu jsem společně se svým pomocníkem dě-
tem radil jaké knihy si vypůjčit, například ze série 
První čtení. Započítávali jsme nejen naučné en-
cyklopedie, ale i pohádky a dobrodružné knihy.“

V řadě knihoven bylo ze seznamu úspěšných 
účastníků zřejmé, že se do soutěže přihlásili 
společně sourozenci. Vedoucí oddělení pro mlá-
dež Městské knihovny v Ostrově Lenka Kolářová 
napsala: „Soutěž se všem líbila. Byli jsme rádi, že 

se do ní zapojily celé rodiny. A že rodiče věnovali 
dětem čas a přišli s nimi do knihovny. Děkujeme 
za úžasný nápad.“

Poděkování za pomoc při zvětšování zájmu  
o knihy mezi dětmi připojila i Miluše Macáno-
vá  z malé knihovny obce Dnešice na Přešticku. 
A připsala: „Dále posílám svůj názor na časopis 
IRIS. Je moc pěkný a děti čekají na každé nové 
číslo, aby si je prohlédly a dověděly se něco nové-
ho. Starší čísla dostávají za odměnu jako dárek.“ 

Vzhledem k zájmu, jaký soutěž vyvolala mezi 
malými čtenáři, a na přání řady knihoven byl le-
tos u příležitosti Měsíce knihy vyhlášen za po-
dobných podmínek její druhý ročník.                                                                                                         

(red)

čtenářská soutěž Poznávejte přírodu pokračuje i letos!

Ze zákulisí

Upolín evropský         Prstnatec májový            Medovník velkolistý           Lilie zlatohlavá       
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Ze zákulisí

Přesně na den – 2. února – oslavila samič-
ka nosorožce indického Maruška své první 

narozeniny. Popřát jí přišel samozřejmě ředitel 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně 
Ing. Jiří Trávníček a početná skupina novinářů, 
fotografů a televizních kameramanů. Ošetřo-
vatelé jí připravili honosný dort. Na korpusu ze 
sena byly navěšeny zeleninové a ovocné dob-
růtky jako pekingské zelí, čerstvý salát, červe-
ná řepa, meloun, jablka, banány.

Podařilo se: Do boxu s dortem skutečně vkrá-
čela jako prví oslavenkyně. Od ošetřovatele Ro-
berta Bultase za to uslyšela chválu „hodná hol-
ka“. Dort několikrát obešla, očuchala, tu a tam 
utrhla lísteček, ale určitě se na něj nenasytně ne-
vrhla. Po několika minutách za ní přišla máma. 
Ta velice dobře věděla, co s dortem udělat  
a nikterak neotálela. A začala od těch největších 
lahůdek. Chudák otec – ten musel veškerou slá-
vu jen pozorovat z boxu na opačném konci pa-
vilonu.

Nakonec se daly do dortu obě dvě. Po okurko-
vé jedničce ale sáhla symbolicky právě Maruška. 
Podle ředitele zahrady je právě na počátku pu-
berty a podle aktuálního vážení je její hmotnost 
625 kg. Vzhledem k tomu, že bývají nosorožčí 
mláďata s matkou v zoo obvykle dva roky, je vel-
ký předpoklad, že v Plzni oslaví za rok i své druhé 
narozeniny.

Slávu si nenechal ujít ani bývalý ošetřovatel 
nosorožců indických, který byl přímo u poro-
du Marušky, Jiří Gandurski, dnes pracovník Zoo 
ve Dvoře Králové. Dojatým hlasem přiznal, že 
je šťastný, že tu může být, je rád, že je Maruš-
ka zdravá a dobře se jí vede a má takové skvělé 
ošetřovatele. „Je to pro mne a vždy bude srdeč-
ní záležitost. Vždy se budu do Plzně rád vracet.  
A nejen za nosorožčí rodinkou, ale i za bývalý-
mi kolegy. Vždyť jsem zde prožil prakticky čty-
ři roky života. I když nyní mne to  táhne zpět 
do Dvora, kde se v neděli narodili nosorož-
cům dvourohým v rozmezí patnácti hodin dvě 

mláďata,“ uzavřel své vyznání ošetřovatel Jiří 
Gandurski.                                              (hy)Fotografujte, oslavenkyně přichází!                   

Od samečků k páru
Vše dobře dopadlo a v létě 2014 přijela do Plz-
ně dlouho očekávaná samice Sikiand. Ze spo-
jení se samcem byly obavy, neboť byl nějakou 
dobu sám a vykazoval abnormální společen-
ské chování. Naše pochybnosti však byly zby-
tečné. Samec se sice prvního přímého kontak-
tu zalekl a k samici se postavil s výhružným 
postojem. Ta ani vteřinu neváhala a napadla 
ho. Po několika minutách se v něm naštěstí  
probudilo  přirozené samčí chování a samici 
ukázal, že je schopný se bránit. Nyní už nebyla 
žádná překážka, aby se začal pár pomalu sbli-
žovat.  Po měsíci seznamování a zabydlování 
byli giboni puštěni na svůj ostrov, kde trávili 
zbytek letních dnů.
Hra s barvami
Gibon bělolící patří do řádu primátů. Jako kritic-
ky ohrožený druh vyhubením je zapojen do Ev-
ropského záchovného programu (EEP). Právně je 
chráněný ve Vietnamu, i když ve většině případů 
to nedostačuje proti pytláctví a lesním zásahům. 
V Číně je chráněn zákonem o ochraně volně žijí-
cích živočichů. V současné době jsou giboni bě-
lolící spíše obyvateli  chráněných oblastí a národ-
ních parků, než aby se vyskytovali volně v přírodě.

Jejich domovem je jihovýchodní Asie a se-
verní Laos. Přirozeným prostředím jsou pro ně 
subtropické a tropické deštné pralesy. Jsou to 
převážně plodožraví primáti, avšak v  jídelníč-
ku nepohrdnou ani květy, listy či hmyzem. Jsou 
to stromové opice a právě v korunách tráví větši-
nu času hraním, získáváním potravy a zpěvem. 

Jsou monogamní – žijí v malých rodinných sku-
pinách, které jsou složeny z rodičů a jejich mlá-
ďat. Barevně se samice liší od samce. Tělo sam-
ce je černé s bílými tvářemi a černým hřebenem 
na hlavě. Naopak samice jsou krémové barvy 
s černou tváří, bez nápaditého hřebene. Dalším 
zajímavým znakem je, že mláďata obojího pohla-
ví mají žlutavé zbarvení. Okolo půl roku se poma-
lu přebarvují do černé. A teprve až kolem pátého 
roku života se samice mění do barvy žluté a sa-
mec zůstává černý.

Pohlavně giboni dospívají zhruba v šesti le-
tech. Březost trvá 200 až 211 dní. Následně sami-
ce porodí jedno mládě, které se po narození drží 
matčiny srsti v dolní části břicha, kde ho přidržu-
je stehny. Po několika týdnech se začíná zajímat  
o okolí a navazuje kontakt s ostatními členy sku-
piny. Zhruba po třech měsících zkouší přijímat 
pevnou potravu. Závislost na matce končí mezi 
druhým až třetím rokem života, většinou poté, co 
dochází k porodu sourozence.
V duu s Lucií bílou
Začíná den. Trávu zdobí ranní rosa a ospalé slun-
ce vystrkuje paprsky z nebeské peřiny. Na ves-
nici, a vlastně i ve městě, se lidé probouzejí za 
zpěvu ranních ptáků. V plzeňské zoo obstaráva-
jí tento melodický budíček giboni. Jejich hlasitý 
a energický zpěv se nedá přeslechnout. V duu  
s Lucií Bílou by zřejmě přehlušil i ji. Je krásný, čistý  
a plný života. Přesto však zpěv není jediné, co činí 
gibona zajímavým.  Nepředbíhejme ale!

Hlasový projev je nazýván vokalizace. Zpěv 
těchto opic je považován za nejsložitější a je vý-

razně odlišný mezi samci a samicemi.  Je použí-
ván při obhajobě teritoria, ale také např. v období 
říje. Zpěv je zahájen jak samcem, tak samicí, ale 
zakončuje ho vždy samec.  Duet trvá cca půl mi-
nuty, pak se píseň opakuje s rostoucí intenzitou. 
Vývoj zpěvu začíná již v raném věku, kdy dospí-
vající potomci napodobují  rodiče. 
Pohyboví akrobaté 
Zpěv je vždy doprovázen brachiací, typickým 
propracovaným pohybem v korunách stromů. 
A to je druhý projev gibonů, jímž uchvátí ná-
vštěvníka zoo. Brachiaci jim umožňují  viditel-
ně dlouhé ruce a nohy. Silné prsty slouží jako 
háček, který jim usnadňuje uchycení větví  
a díky němuž mohou vymrštit své tělo. Jen-
že kvůli dlouhým končetinám se giboni neu-
mí dobře pohybovat po zemi. Vzpřímené tělo 
a houpavé kroky připomínají spíše dokonalé 
cirkusové číslo než chůzi. Na zem, kde jsou  
i nejzranitelnější, slézají proto jen ve výjimeč-
ných případech.
• • •
Chov gibona bělolícího v plzeňské zoo je vzhle-
dem k ohrožení druhu velice významný. Sikiand 
a Little Lu jsou spolu nyní přes půl roku a jejich 
vztah se vyvíjí více než pozitivně. Proto doufáme, 
že se brzy dočkáme i jejich potomka. 

Při procházce Zoologickou a botanickou za-
hradou města Plzně můžete tato unikátní zvířata 
spatřit v asijské části zoo. Tady obývají dřevěný 
domeček, ve kterém se ukrývají hlavně v zim-
ních měsících. V létě jsou po celý den na svém 
 ostrově. 

Stromoví mistři zpěvu z Asie
monika Nováková a barbora Hanlová, ošetřovatelky primátů

Pokud bychom měly označit nejelegantnějšího primáta v plzeňské zoo, asi bychom neváha-
ly ani vteřinu a ukázaly na gibona bělolícího. V plzeňské zoo žije od roku 2011. Chov zde za-

hájili dva samci. Společné soužití dvou jedinců shodného pohlaví však není zcela přirozené 
a tudíž dlouho nefungovalo. Docházelo k častým útokům na slabšího samce, až musel být od-
dělen. Zvířata dostala ještě jednu šanci: Byl jim aplikován antikoncepční implantát, který měl 
zmírnit projevy samčích přirozených pudů. Ale ani to zcela nezabránilo občasnému napadání,  
a proto byl jeden ze samců znovu a definitivně oddělen.  Jelikož chov gibonů v zoo, jakožto kriticky 
ohrožených zvířat, řídí evropský koordinátor, bylo třeba čekat na jeho vyjádření. Naštěstí se mu po-
dařilo  jednoho ze samců umístit v jiné zoologické zahradě. Nic už tak nebránilo  zažádat o samici  
a sestavit  chovný pár.
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Od 17. února má tygřice Tsamara opět 
partnera. Stal se jím 2,5 roku starý Tiber 
ze Zoo ve Dvoře Králové. Ta chce chovat pou-
ze africkou zvířenu, a proto se ostatních zvířat 
postupně zbavuje. Jak dlouho bude mladý sa-
mec v plzeňské zoo, o tom rozhodne evrop-
ský koordinátor chovu tygrů ussurijských. Za 
partnerku mu byla výhledově vybrána tygři-
ce v Japonsku. Tiber je perspektivním chov-
ným zvířetem, jenže Tsamara je ve svých 15 
letech už za horizontem reprodukčních mož-
ností.                                                           (rd)

Tygři znovu v páru     

Mezi prvními mláďaty narozenými v plzeň-
ské zoo v novém roce je rozdíl několika ho-
din. Prvenství patří dvojčatům tamarína 
žlutorukého (na fotografii), druhé místo dal-
šímu z početného zástupu potomků antilopy 
nyaly nížinné. Hned na začátku roku přišel na 
svět také první přírůstek ve skupině muntža-
ků malých. Také jejich chov je velmi úspěšný 
a čítá od doby příchodu do plzeňské zoo již 
několik desítek mláďat.                        (mv)   

První mládě 
s patnáctkou       

Na Hromnice (2. II.) o hodinu více – pra-
ví pranostika. V plzeňské zoo znamenaly 
Hromnice i více prasátek savanových. Ta se 
pravidelně rodí od roku 2011. Letošní vrh 
– kaneček a dvě prasničky – je v pořadí již 
pátý.  Třikrát přišla na svět čtyřčata. Chov-
ný pár Eda a Růženka je tak nejpilnější ro-
dičovskou dvojicí mezi obyvateli afrických 
asijských expozic otevřených v  roce 2010.
                                                              (rd)  

Pilný 
rodičovský pár

minimum pro ochránce přírody

Bobr evropský je druhým největším hlodav-
cem na světě. Vyznačuje se až metrovou 

délkou, nezaměnitelným plochým ocasem 
a zhruba třicetikilogramovou hmotností. 
Samice rodí na konci jara 2 až 5 mláďat. 
Novou kolonii zakládají ve třetím roce věku. 
Nejvyšší zjištěné stáří bobra bylo 35 let.

Na přelomu 18. a 19. stol. byl tento živo-
čich v Čechách vyhuben, zpět se navrací od 
80. let minulého století. A to hned z několi-
ka směrů – od severu z Polska, od jihu z Ra-
kouska a od západu z Bavorska. Na zápa-
dě Čech se objevuje na Kateřinském potoku  
v Českém lese, Mži, Úslavě a Křemelné. Po po-
tocích Tachovska, Domažlicka i Klatovska se 
postupně rozšiřuje dále do vnitrozemí Plzeň-
ského kraje. Projevy jeho přítomnosti – typicky 
ohlodané kmeny stromů – se objevily na po-
čátku zimy 2014/15 na Radbuze v Plzni u bý-
valé papírny, několik jedinců žije na Rokycan- 
sku.                                                             (pm) 

Ilustrační fotografie 
– archiv ZO ČSOP Rokycany

bobři se vracejí 
ze tří směrů                         

Celkem devět stanovišť čítá nová naučná 
stopovačka, kterou pro děti z mateřských 
škol a I. stupně základních škol i veřejnost 
vybudovali v lokalitě u kostela sv. Jiří v Plz-

ni-Doubravce členové Dobrovolného ekolo-
gického spolku ochrana ptactva. Jednotlivé 
úkoly jsou spojeny např. se soutokem Be-
rounky s Úslavou, životem plazů, obojživel-
níků, bobra, významem krmítek či světem 
vodních ptáků.  

Do budoucna ochránci přírody počítají 
ještě s vytvořením trasy kolem Chlumu.

    (km)

k berounce 
za dalším poučením       

S jarem se také zelenají 
pole. Nejdříve oseté ozi-
my, ty byly ostatně ze-
lené celou zimu. Brzy  
k nim přibudou i zelena-
vé koberce jařin. Jako po-
slední přichází na řadu  
kukuřice, plodina, kte-
rá získává v zemědělské 
produkci na stále větším 
významu. Dávno už není 
jen krmnou plodinou; 
moderní odrůdy poskytu-
jí i ve středních nadmoř-
ských výškách zrno, stále více je využívána 
k výrobě bioplynu nebo jako palivo v bio- 
kotelnách. Rozsahu jejího pěstování odpoví-
dá i její podíl na orné půdě. Jenže na svažitých 
pozemcích s ní býval velký problém. Jako širo-
kořádková obilnina těžko vzdorovala silnějším 
a přívalovým dešťům. Bahno po lijavcích pak 
bylo v okolí takových polí všude. Až nějací pře-
mýšliví zemědělci našli ochranu. A velmi jedno-
duchou: Svažitý pozemek stačí obesít úzkořád-
kovými obilovinami nebo ještě lépe jetelem.  
A je po obavách. Rok 2014, kdy byl tento způ-
sob uplatněn v Plzeňském kraji masově, toho 
byl důkazem. Jak jednoduché, že. Jen na to při-
jít…                                                        (jh)

Foto GENGEL

Už neškodí                         

Kukuřice tuzem-
ské odrůdy Český 
bílý koňský zub 
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Na statku Lüftnerka

Advent na statku každoročně začíná po-
slední sobotou v listopadu – loni nej-

teplejšího za 50 let  – a vrcholí živým betlé-
mem. Tentokráte velkým zpívaným v podání 
chrásteckých souborů KARKULKA a SK2O.CZ 
a plzeňské hudební skupiny JEN TAK a na-
zvaným Narodil se Kristus pán. Zveršované 
biblické příběhy byly proloženy koledami  
v úpravě pro flétnu, klavír, kytary, housle  
a lesní roh. Plzeňská premiéra pásma se 
uskutečnila právě poslední neděli na statku 
Lüftnerka v zoo.  Původně zde měl vystoupit 
ještě bavorský partnerský soubor, ten však  
z organizačních důvodů účast zrušil.

Nesmrtelný příběh zrození Ježíška v podá-
ní mladých umělců poskytlo všem návštěv-
níkům krásný vánoční zážitek navíc umoc-
něný atmosférou pohádkově nasvíceného 
statku Lüftnerka.

Velkým dnem v adventním programu je 
vždy i mikulášské odpoledne. Pro neopako-

vatelné čertovské doupě v kovárně, stejně 
jako pro jeho spojení s ukládáním medvě-
dů k zimnímu spánku. Poněvadž loni ulehli  
o nějaký ten den dříve než minulá léta, zá-
jemci měli mimořádnou příležitost se za 
nimi společně s ošetřovatelem podívat pří-
mo do podzemních brlohů. Dlouhý zástup 
zvědavců potvrzoval, že taková možnost se 
nenechává propásnout.

Zatímco hodným dětem naděloval Mikuláš 
na Lüftnerce přesně na svůj svátek, statkové 
chlívy navštívil v předstihu. Osm selátek pře-
štického černostrakatého plemene nadělil 
hospodářům již 27. listopadu. Návštěvníci si 
ale museli na jejich představení ve výběhu 
vzhledem k chladnému počasí počkat téměř 
tři týdny. To malé telátko mohli obdivovat 
sotva se narodilo 24. listopadu.               (fh)

 Foto IRIS Miroslav Volf 
(více www.iris-zooplzen.cz)  

mikuláš v předstihu                 

Letos je tomu deset let a byla to tehdy opravdu 
velká sláva. Ač místem děje byla zoologická 

zahrada, zvířat se ale netýkala. Přesto dokázala 
upoutat obrovskou mediální pozornost. Bylo to  
o Velikonocích a na statku Lüftnerka. Tři žáci 1. ZŠ 
na Severním předměstí Miroslav Volf, Daniel  
a Jakub Jedličkovi zde upletli za sobotu, neděli 
a pondělí nejdelší česko-slovenskou funkční po-
mlázku. 

Na myšlenku přišli kamarádi Mirek a Dan už 
před rokem, když se zde se školou podíleli na 
velikonočním programu. Zaujal je František Sli-
voně, který před zraky návštěvníků pletl něko-
lik typů pomlázek. Ten později na seznámení  
s chlapci zavzpomínal slovy: „Okukovali, jak se 
pomlázky pletou a potom mě oslovili s nápa-
dem, že by chtěli příští rok uplést nejdelší českou 
pomlázku. A jestli jim pomohu. Povzbudil jsem 
je, že to dokáží sami. Pokud budou potřebovat, 
rád že jim poradím, jinak ale budu pozorovat je-
jich snažení z povzdálí.“

Před dalšími Velikonocemi vše začalo objíždě-
ním lokalit vrbového proutí. Hodně ho už bylo 
ořezáno nejen na pomlázky ale i na košíky. Staré 
tradice a řemesla začínají být právě znovu v ob-
libě. Konečně se zdá, že množství proutí je do-
statečné. Jaký to byl omyl, se ukáže už v sobotu 
odpoledne. Spotřeba je obrovská a ne všechny 
pruty jsou nejvhodnější. Vyráží se za dalším ma-
teriálem, svými zásobami pomáhá i pan Slivoně. 
A v neděli se vyjíždí na pobřežní louky znovu. To 
především kvůli televizním štábům. Chtějí mít 
chlapce natočené jak při pletení pomlázky, tak 
při řezání proutí. Když už je to několikáté přání 
kameramanů, duše projektu Miroslav Volf, dnes 
jeden z pilířů Sdružení přátel Zoologické a bo-
tanické zahrady města Plzně IRIS, začne propa-
dat skepsi. Bojí se, zda dokážou několik desítek 
metrů dlouhou pomlázku do konce Velikonoc  
z časových důvodů vůbec uplést.

Podařilo se. Konečná délka pomlázky je úcty-
hodných 41,38 m. Stává se nejen nejdelší čes-

kou, ale dokonce česko-slovenskou pomlázkou 
a jako taková je zapsána agenturou Dobrý den 
Pelhřimov do seznamu českých rekordů a ku-
riozit. Nějaký čas, než se vlivem povětrnostních 
podmínek rozpadla, připomínala velikonoční re-
kord z roku 2005 vedle fotografií i sama pomlázka 
zavěšená na stěně nad ubikací tygrů ussurijských.                                                                                                              

(fh)
Foto Milan Pták

okénko do historie

Byla to velká sláva   

Živý betlém
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osobnost

Letos oslaví pětapadesátiny. Věk, kdy se 
dá, pokud byl život smysluplný a plodný, 

již rekapitulovat a současně mít i velké plá-
ny. Dá se ještě mnohé dokázat. U Ing. Miloše 
Juhy, Ph.D., od loňského jara náměstka ře-
ditele Správy Národního parku a Chráněné 
krajinné oblasti Šumava pro řízení projektů 
správy, je budoucnost především pokračování  
v Zoologickém programu a dalších projektech 
ve prospěch Šumavy i jejích návštěvníků. 

Na Šumavu přišel jako patnáctiletý chla-
pec narozený v Karlových Varech a budoucí 
učeň učiliště pro lesní dělníky. A vyučeným 
dřevorubcem byl až do roku 1988. Tehdy 
vstoupila do jeho života dvojí změna. Ukon-
čil dálkové studium Střední lesnické školy  
v Písku a byl jmenován lesníkem, čili hajným, 
Lesní správy Kvilda. Po dvou letech se stal 
součástí jejího vedení, zde ho také zastihly 
počátky Národního parku Šumava. Další kro-
ky ho dovedly přímo na Správu NP a CHKO 
Šumava ve Vimperku. Prošel zde různými 
funkcemi, ale tou klíčovou byla dlouhá léta 
ochrana lesa. Dá se říci, že řídil práce spoje-
né s první novodobou šumavskou kůrovco-
vou kalamitou v letech 1996 až 2002. 

V roce 1995 si nastavil další kvalifikační 
laťku. Začal studovat Lesnickou fakultu Ze-
mědělské univerzity v Praze. Druhý den poté, 
co promoval a před jméno přibyl inženýrský 
titul, složil přijímací zkoušky k doktorskému 
studiu. Téma obou prací – diplomové a di-
zertační – vycházelo z jeho šumavských zku-
šeností. Propracovávalo   specifické metody 
ochrany lesa proti lýkožroutu smrkovému 
(kůrovci) v chráněných územích. Ty shrnu- 

je i certifikovaná metodika netradičních způ- 
sobů boje s lýkožroutem smrkovým vydaná 
v roce 2012 kolektivem autorů právě v čele 
s Dr. Juhou.

NASTAVIT SPRÁVNĚ PRIORITY
Motorové pile a dřevorubecké profesi zů-
stal Miloš Juha věrný až do roku 1996. Ale-
spoň coby účastník soutěží v práci s moto-
rovou pilou. První absolvoval v roce 1988  
a dotáhl to až na několikanásobného mistra 
republiky. Na mistrovství světa v SRN skončil 
15. „Loučení s reprezentací nebylo lehké, ale 
racionální. Studoval jsem, stavěl jsem rodin-
ný dům, měl jsem na starosti ochranu lesa 
na celém území národního prku. Měl jsem 
stále méně času na trénink. Věděl jsem, že 
brzy přijde pokles kondice. Člověk si musí 
umět vždy správně nastavit priority,“ zauva-
žuje nahlas doktor Juha. Určitě to vždy uměl 
a umí. Vždyť studovat 16 let při zaměstnání 
to vyžaduje už nějaké úsilí a organizaci ži-
vota. A studovat velmi úspěšně. Z 52 přihlá-
šených na inženýrské studium dosáhli inže-
nýrského titulu po šesti letech  pouze čtyři. 
Při doktorském studiu se mu nestalo, aby 
nesložil jedinou zkoušku v řádném termínu  
a na závěrečném vysvědčení měl horší znám- 
ku než jedničku!

NARODIL SE ZOOLOGICKÝ PROGRAM
Dalším významným mezníkem v kariérním 
životě Dr. Juhy byl rok 2007. Jeho záslu-
hou se narodil Zoologický program a Sprá-
va NP a CHKO Šumava začala systematic-
ky čerpat dotační prostředky z evropských 
fondů. „Jedná se o dlouhodobý program, 
který byl zpracován tak, aby začínal realiza-
cí jednoduchých projektů. Filozofie byla lo-
gická. Na nich se naučíme zpracovávat žá-
dosti o evropské peníze, vyúčtovávat je, 
spolupracovat s odborníky a tím se u slo-
žitějších staveb vyhneme fatálních chyb,“ 
zavzpomíná autor a pokračuje: „Jedním  
z prvních kroků bylo získání externích po-
radců pro Zoologický program. Velice si vá-
žím toho, že v něm přijali členství ředitelé 
zoologických zahrad v Plzni a na Hlubo-
ké Ing. Jiří Trávníček a  Ing. Vladimír Po-
korný a můžeme spolupracovat s takový-
mi odborníky, jakými jsou Ing. Tomáš Peš 
ze Zoologické a botanické zahrady města 
Plzně, RNDr. Roman Kössl a Mgr. Ivan Ku-
bát ze Zoo Hluboká či  RNDr. Pavel Brandl   
z pražské zoo. Jmenovat je třeba samozřej-
mě i dlouholetého vedoucího záchranné 
stanice v Kašperských Horách při Muzeu Šu-
mavy Ivana Lukeše. Poradní orgán nás obo-
hatil o cenné zkušenosti a ukázal pohledy 
na ochranu přírody a chov divokých zvířat  
v péči člověka z jiného úhlu. Ale nechybě-
la ani spolupráce například při získávání 
ptáků do sovích voliér v Borových Ladách.  
V lednu jsme společně  s ošetřovateli šelem 
Václavem Trejbalem a Tomášem Košatkou  
z plzeňské zoo řešili v Srní optimální zabez-
pečení budovaného výběhu pro vlky. Mrzí 
mne, že frekvence setkávání nebyla častěj-
ší, ale to se stává, když převládnou provoz-
ní záležitosti a  je třeba plnit termíny.“

Hlavním cílem Zoologického programu je 
prezentace místních druhů zvířat. Populari-
zuje ale též energetické úspory a zisky při 
výstavbě nových objektů a rozvíjí a rozšiřuje 
možnosti ekologické výchovy. „Prvními reali- 
zovanými projekty byly v roce 2008 pozo-
rovací sruby a v letech 2011 až 2012 stani-
ce pro zraněná zvířata a ekologické centrum  
v Klášterci u Vimperku,“ vrátí se do nedávné 
minulosti Dr. Juha, aby rychle přešel k sou-
časnosti a budoucnosti: „Už tam byl použit 
velice sofistikovaný systém úspory ener-
gií, ale pohybovali jsme se na úrovni nízko-
energetických budov. Nyní už jsme dál, po-
stoupili jsme do energetické TOP kategorie.  
V letošním roce dokončíme dvě nová ná-
vštěvnická centra, obě už budou v energetic-
ky pasivních domech. Někdy slyšíme otázku, 
proč jsme se vydali cestou fotovoltaiky a fo-
totermiky, když jsou všude kolem lesy a plno 
dřeva. Odpověď je jednoduchá: Jsou to lesy 
rostoucí v chráněné krajině a v národním par-
ku a tomu by mělo odpovídat jejich využívání  
a ochrana. Netvrdím, že bychom neměli to-
pit na Šumavě dřevem, ale je nezbytné hle-
dat i zde nové zdroje. A kde jinde by měly 
vznikat k přírodě nejšetrnější energetické 
systémy než právě v místech s její nejvyšší 
ochranou, tudíž v národních parcích?! Stej-
nou filozofii přijali i v okolních státech.“

Nejvyšší metou je, prozrazuje náměstek 
Juha, realizace tzv. ostrovních systémů. Prv-
ní stavbou tohoto typu, kdy bude veškerá 
potřeba energií zajišťována vlastními eko-
logickými obnovitelnými zdroji, se uplatní 
např. na Černém jezeře nebo na Březníku. 
„V sezóně sem přijde denně kolem dvou ti-
síc lidí, ale nemají zde ani jak slušně vyko-
nat nejzákladnější potřebu,“ popisuje Miloš 
Juha dnešní situaci. 

SPLNĚNÉ PLÁNY
Na konci letošního roku bude v souladu 
s prvním evropským dotačním obdobím  
v ČR Zoologický program naplánovaný na 
léta 2007 až 2015 ukončen. Pro jeho du-
chovního otce to bude optimistické ohléd-
nutí. Jak říká, splnili, co si předsevzali. Hod-
nota díla představuje přibližně 200 000 000 
korun, devadesát procent získali z Evropské 
unie. Za tyto prostředky vznikly již zmíněná 
stanice s ekologickým centrem v Klášterci, 
tři zimní pozorovací sruby s obůrkami pro 
jeleny  na Srní, Borových Ladách a Jeleních 
Vrších, soví voliéry v Borových Ladách a le-
tos výčet uzavře vlčí areál u Srní a jelení na 
Kvildě.

Jaksi pod čárou zmiňuje Dr. Juha ještě 
pstruhovou líheň v Borových Ladách. Byla 
vybudována ještě před Zoologickým progra-
mem. Je ale rovněž jejím autorem a prosadil 
ji k realizaci.

„Zoologický program pomáhá nejen obje-
vovat a poznávat Šumavu, ale je prospěšný  
i obcím, kde byl realizován,“ hrdě konstatuje 
Ing. Miloš Juha, Ph.D. A tvrzení dokládá na 
sovích voliérách. „V prvním roce sem zavítalo 
za pět měsíců, kdy jsou v provozu, 53 000 ná-
vštěvníků. Loni to už bylo 84 000 lidí. Taková 
masa turistů se samozřejmě odrazí i v eko- 
nomické prosperitě obce, zdejších podnika-
telů, všech obyvatel.“

 František Hykeš

Od drvoštěpa k doktorovi               

Snímek   z kontrolního dne ve vlčím areálu u Srní. 
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vpravo. 

Foto  Ing. Arch. Radovan Kupka
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V království rostlin

Stromy se vracejí do krajiny. Vznikají nová 
stromořadí, remízky, obnovují se staré 

časem poškozené aleje. Chvályhodné je, že  
k výsadbám ovocných stromů jsou používá-
ny především původní a krajové odrůdy. Na 
Strakonicku spojili užitečnou a prospěšnou 
ekologickou aktivitu i s rozměrem kulturním. 
Osvětový cyklus Města Strakonic Zahradou 
poznání 2013 – 2018 připomíná významné 
osobnosti a události regionu Prácheňska. 

„Ve spolupráci s městy a  obcemi realizu-
jeme v krajině tzv. pamětní zastavení připo-
mínající významné osobnosti nebo události 
vztahující se k danému místu,“ představuje 
ojedinělý projekt jeho autor Ing. Miroslav 
Šobr, vedoucí oddělení ekologie krajiny 
odboru životního prostředí MěÚ Strakoni-
ce. „Zastavení tvoří lavička, kámen s infor-
mační tabulkou a výsadba původních odrůd 
ovocných dřevin. Zatím jabloní a hrušní, mi-
nimálně v počtu pěti stromků. Město Stra-
konice zajišťuje s pomocí různých grantů 
ovocné stromky, výsadby a pamětní zasta-
vení jsou již v režii samotných obcí. V roce 
2013 jsme pod názvem Putování románo-
vou krajinou připomenuli spisovatele spo-
jené s tímto jihozápadním regionem, loni 
jsme obrazně putovali básnickou krajinou. 
Vedle nově vzniklých zastavení byly výsled-
kem články umístěné na webových strán-

kách města a mapující vztah básnických 
osobností ke zdejšímu kraji. Někdy jde  
o velice zajímavé a vypovídající životní pří-
běhy, přitom téměř zapomenuté. Kdo na-
příklad ví, že k malé obci Osek patří dokon-
ce hned dvě velká jména – Jaroslav Hašek  
a Franz Kafka. Nebo že o hrad Helfenburk se 
zajímal K. H. Mácha?! Záměrem projektu je 
získat pro jeho podporu ročně alespoň de-
set míst a vysadit minimálně sto původních 
odrůd ovocných dřevin,“ vysvětluje Ing. Šobr  
a pochvaluje si: „Vedle Strakonic, kde při ces-
tě  ze Starého Dražejova vznikl nový ovoc-
ný sad, se k aktivitě připojila i okolní města: 
Blatná, Vodňany, Volyně a Horažďovice. Ně-
které obce vybudovaly zastavení nad rámec 
záměru jako připomenutí svého významné-
ho rodáka, nebo své dřívější sounáležitosti 
ke zlaté obchodní stezce. Krejnice na samém 
pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje se 
tímto způsobem pochlubily, že jsou jednou  
z nejstarších obcí Prácheňska.

Vysazované ovocné dřeviny představují 
typické odrůdy, které se dříve ve formě po-
lokmenu nebo vysokokmenu  vyskytovaly ve 
volné krajině, na mezích a při polních ces-
tách. Byly vysazeny většinou po kruté zimě 
roku 1929, jež se stala se svými mínus čtyři-
ceti stupni pro ovocné stromy katastrofou,“ 
prozrazuje autor projektu a pokračuje: „Po-

kud přežily následnou kolektivizaci a inten-
zifikaci zemědělské výroby, je jim více než 
osmdesát let, což je u těchto dřevin požeh-
naný věk, takže z krajiny rychle mizí. Odrůdy 
jako Matčino, Zlatá reneta, Croncelské, Pa-
nenské české, Strýmka, Booskopské, Graha-
movo nebo Jeptišky si  naši dědové a babič-
ky ještě pamatují. To je jistě i důvod, proč se 
do výsadeb původních odrůd zapojilo i ně-
kolik domovů seniorů.“

A jak hodnotí duchovní otec Zahrady po-
znání její dva úvodní roky? „Jsem spokojen. 
K loňskému listopadu bylo vysazeno přes 
460 jabloní a 30 hrušní a ke spolupráci se 
přihlásilo pět měst, tři městyse a třicet obcí. 
V krajině postupně vzniká přes čtyřicet pa-
mětních zastavení. Nejen v našem okrese, 
ale i v Horažďovicích, Myslívě na Nepomuc-
ku – zde k poctě básníka a spisovatele Země 
zamyšlené Ladislava Stehlíka – a na Písecku 
v Putimi a v Heřmani.“

V letošním roce se mohou příznivci Za-
hrady poznání těšit na Putování malova-
nou krajinou, jež představí malířské osob-
nosti Prácheňska, například Petra Brandla, 
Mikoláše Alše, Jana Zrzavého, Julia Mařáka 
nebo Antonína Slavíčka. Rovněž by měla 
vyjít publikace mapující všechna pamětní 
zastavení.                                                        

   (rd)

Prácheňsko - krajina prozaiků, básníků, malířů                            

Oblast Camarque v deltě řeky Rhony  je pří-
rodní ráj uprostřed pláží plných letovisek. 

Svými 112 000 hektary je však natolik rozlehlá, 
že sem tamní život určovaný jejich návštěvní-
ky nedoléhá. Zato tato největší evropská del-
ta plná bažin, pastvin, dun a slanisek nabízí ke 
400 druhů zvířat. K nejzajímavějším patří pla-
meňáci růžoví, volavky rusohlavé, ibisové, černí 
býci a malí bílí camarqueští koníci. Že je území 
přírodní rezervací proto nikoho nepřekvapí. Ob-
vykle se udává, že jde o jediné místo ve Fran-
cii, kde se vyskytují plameňáci. Dokonce prý je 
to až deset procent jejich celosvětové popula-
ce. První údaj však není pravdivý. V poměrně 
početné komunitě žijí rovněž v mořské zátoce  
u Sigeanu nedaleko hranice se Španělskem. 
Nejlepším místem k pozorování camarqueských 
plameňáků je v okolí Gines v blízkosti mořské-
ho pobřeží. A skutečnou podívanou plnou dra-
matických okamžiků nabízí čas páření. Početí 
nového života probíhá naráz u stovek párů.
PROVENCE zdVIHAJíCí SE k ObLAkům
Pokud byste chtěli Camarque navštívit s cestov-
ní kanceláří, určitě by bylo v balíčku společně 
s Azurovým pobřežím a Provence. Místa, jako 
Saint Tropez, Cannes, Monaco, nechme vyzna-
vačům mořských pláží, luxusu zdejších letovi-
sek a nočního života. Do Provance se vydejme 
alespoň na skok. Za jejími bylinkami. A za prů-
vodce si vezměme Václava Větvičku, botanika  
a vynikajícího fejetonistu. To proto, aby nám vy-

světlil, proč středomořské oreganum nenahra-
dí česká dobromysl obecná, přestože jde o bo-
tanicky shodnou rostlinu, a stejně tak je tomu  
též u středomořského tymiánu rovnajícímu se 
naší mateřídoušce. Prostě i místo výskytu může 
dát stejné rostlině poněkud odlišné vlastnosti. 
A právě Středomoří a Provence to umí s bylin-
kami a kořením báječně! 

Provence však nejsou jen levandulová pole, 
vinice a pastviny. Dokáže nabídnout i místa, 
která jsou představě o zdejší mírné a přátel-
ské krajině a zimách, které jsou teplejší než náš 
podzim, značně vzdálená. Mont Ventoux zna-
mená v provensálštině Větrná hora. Její úbočí 
jsou plná zajímavé květeny, zato na vrcholku, 
kde v zimě klesají teploty až pod mínus 25 °C, 
tvoří jedinou vegetaci lišejníky.

Skutečnými horami je vápencový masiv Lu-
beron, jež patří k nejpřitažlivějším lokalitám 
Provence. 

Nejvyšší vrcholy se zdvihají do výšky 1 125 m 
n. m. Téměř celé pohoří je vyhlášeno oblastním 
přírodním parkem.  Je zastoupeno zde více jak 
1 000 druhů rostlin a cedrové a dubové lesy 
jsou jeho ozdobou. Živočišná říše je zastoupe-
na orly, supy, bobry, zajímavými druhy plazů  
a žijí zde i medvědi. 
OSTROVNí POkLAdy
Středomoří je ovšem nejen pobřežní pevnina, 
ale i množství velkých, středních a malých os-
trovů. Mnohé z nich vykazují přes svoji nevel-

Obdiv voňavému Středomoří

Expedice za poznáním

Pokračování na staně 18.

Středomoří je nejen botanickou, ale i kulinářskou 
výstavní síní.
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Expedice za poznáním

kou rozlohu vysoký stupeň biodiverzity (druho-
vé rozmanitosti) se značným počtem endemitů 
(druhů nevyskytujících se nikde jinde). Napří-
klad na chorvatském Visu a okolních ostrův-
cích se nachází 12 jedinečných  rostlin. Žije zde 
také řada endemických ještěrů, brouků a moř-
ských řas. Světová organizace pro ochranu ži-
votního prostředí proto zařadila Visu mezi de-
set nejzachovalejších ostrovů ve Středomoří.

Zopakujme si vědomosti ze školy a připo-
meňme si názvy pěti největších středomoř-
ských ostrovů. Jsou to: Sicílie, Sardinie, Kypr, 
Korsika a Kréta. Na dva z nich – Korsiku a Sicílii 
– se alespoň na skok vypravme.
OSTROV mACCHIí
Korsika (8 722 km čtverečních) je považová-
na za nejkrásnější ostrov Středozemního moře. 
Staří Řekové ho pojmenovali jako Kalliste (krás-
ná, nádherná), další z názvů zní Ile de Beauté 
– Ostrov krásy. Je znám také jako Ostrov vůní, 
Ostrov kontrastů nebo Hora v moři. To proto, 
že je velmi hornatý, jeho průměrná nadmořská 
výška činí 568 m. Nejvyšší vrchol Monte Cin-
to dosahuje 2 710 m n. m. Na ostrově se na-
chází tolik různých druhů rostlin a zvířat jako 
málokde jinde. Botanici zde našli přes 2 000 

rostlinných druhů a poddruhů, ke stovce z nich 
je endemických. Jejich typickými reprezentan-
ty jsou mezi dřevinami olše vonná a poddruh 
borovice černé. Krajina je zde nesmírně roz-
manitá. Bíle zasněžené vrcholky hor přechá-
zejí do šedi žulových mas. O něco níže jeden 
odstín zelené vegetace střídá druhý. Tyrkyso-
vé moře kontrastuje na západě se sytě rudý-
mi žulovými a na jihu se sluncem vybělený-
mi vápencovými skálami. Krajina je zpestřena 
různobarevnými květy citrusů, bodláků, opun-
cií, lilií, orchidejí a hlavně aromatickou ne-
průchodnou až tři metry vysokou křovinatou 
macchií. Ta roste do nadmořské výšky 500 m  
a je po celý rok zelená. Zvlášť krásná je na jaře, 
kdy kvete a také nejintenzivněji voní. Ostrov 
je jí pokryt z jedné poloviny. Pojmenování to-
hoto svérázného společenství bylin, křovin  
a nízkých stromů vzniklo právě na Korsice a je 
to jediné korsické slovo, které proniklo do celo-
světově uznávaného názvosloví. A zdejší mac- 
chie jsou ze všech středomořských porostů to-
hoto typu nejpestřejší.

Nad pásmem macchií až do nadmořské výš-
ky 1 500 metrů se rozprostírají převážně bu-
kové, kaštanovníkové a borovicové lesy. Tato 
místa často připomínají přírodu Kanady nebo 
Norska. Právě borovicové lesy s kaskádovitými 
řekami a horskými jezery patří určitě k nejkrás-
nějším partiím Korsiky. Nad lesy se nacházejí 
už jen horské louky s  trpasličími jalovci a ol-
šemi.

Kaštanovníkové lesy jsou od října do listo-
padu plné lidí, kteří sbírají čerstvě spadané 
plody. Už několik dní před sklizní jimi pro-
cházejí hlídky, neboť i malé zpoždění má pro 
Korsičany fatální následky. Kaštany totiž milují  
i místní polodivoká prasata, která jsou schop-
na v očekávání tuhé zimy jich spořádat  neuvě-
řitelné množství. A z čeho by ostrované vařili 
své jedinečné kaštanové pivo? Jedlé kaštany 
mají však i další hospodářská využití. Pečené 
jsou vyhledávanou pochoutkou, po rozemletí 
na mouku se z nich dělá chutné pečivo či se 
využívají jako krmivo pro domácí prasata. 

Pro ochranu ostrovního přírodního bohat-
ství byl v roce 1972 založen Korsický oblastní 
přírodní park. Rozkládá se po obou stranách 
hlavního horského hřebene na 330 000 ha, 
což je více než třetina celkové rozlohy ostrova. 
Nejzajímavější zdejší rezervací je pouštní les 
Agriates na ploše více než 5 000 ha. Ochra-
ně přírody prospívá i absence těžkého průmy-
slu, stejně jako to, že poznávání ostrova ještě 
nepřerostlo v turistický průmysl. Je tak jed-
ním z posledních panenských koutů Středo-
moří. Velkým nebezpečím pro zdejší přírodu 
jsou naopak rozsáhlé požáry; lhostejno zda 
vznikly samovznícením nebo lidskou činnos-
tí. Jen v jednom z případů byla tato pohroma 
celého Středomoří užitečná. Místo tři kilome-
try od pobřežního města L‘Ile-Rouse bylo po-

rostlé letitými olivovníky.  V roce 1974 ho ale 
zachvátil požár. Majitelé pozemku se rozhodli 
proměnit spáleniště v arboretum středomoř-
ské vegetace. Na zmlazující se staré olivovní-
ky naroubovali přes sto proveniencí olivovníků  
z 15 zemí kolem Středozemního moře. Tak 
vznikl jedinečný přírodní park – botanická za-
hrada Seleccia. 

Dobrodružné, vzrušující a někdy i nebez-
pečné je setkání s hospodářskými zvířaty. 
Ovce, kozy, prasata a krávy zde žijí polodivoce 
a natrefíte na ně prakticky všude. Skulinky si 
najdou i v nepropustné macchii.

Prasata byla na Korsiku zavlečena v 18. sto-
letí. Zajímavé určitě je, že právě od nás. Poně-
vadž zde nemají žádné přirozeného nepřáte-
le, stoupl jejich počet do hrozivých rozměrů. 
Alespoň trochu jsou jejich stavy regulovány 
každoročními velkými zimními hony. S prasa-
ty se turista nejčastěji potká na silnicích, kde 
odpočívají na vyhřátém povrchu a blokují ce-
lou šířku vozovky. Setkání s kravkami na hor-
ském chodníčku může znamenat i konec dal-
šího pochodu.
PO STARýCH PASTýřSkýCH STEzkáCH
Sicílie je o něco větší než Morava. To jen pro 
představu. Ač je nejhustěji obydleným ostro-
vem ve Středozemním moři, milovník příro-
dy zde může navštívit 17 přírodních rezervací  
a dva národní parky. Na své si přijde ale i mi-
mo ně. Nejjižnější část Itálie je proslulá nád-
hernými olivovými a cypřišovými háji, piniový-
mi lesíky a ovocnými sady.  A uvažte, je to od-
sud jen 140 km k břehům Afriky!

Ale zpět k národním parkům:  Jako první byl 
založen NP Zingaro a vznikl v roce 1981 inicia-
tivou zdola, díky místním občanům a ekoakti-
vistům. Návštěvníkům je přístupný po starých 
pastýřských stezkách. A jako všude ve Středo-
moří se zde potkáte se stovkami druhů rostlin, 
z nichž pro mnohé je domovem právě jen Sicí-
lie.                                                     Josef Hart

Foto Alena Palmer a Hana Hykešová

Charakteristický obrázek z Řecka, z míst, která neovládli turisté.       

K typickým středomořským stromům patří pla-
tany. Tento mohutný strom roste ve staroby-
lém jihofrancouzském městečku St-Guilhem- 
le-Désert v pohoří Celette Désert.                                                           

Civilizace končí, začíná macchie.    

Pokračování ze strany 17.
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Soutěž

začínáme v tundře
V minulém čísle jsme se rozloučili s putováními po jednotlivých kontinen-
tech. Mimochodem – co do počtu soutěžících a správných odpovědí to byla 
absolutně nejúspěšnější soutěž v historii časopisu IRIS.
Na žádném z kontinentů vzhledem k jejich rozloze, různé nadmořské 
výšce a dalším vlivům není jednotná, univerzální příroda. Naopak je 
souborem velkých společenstev organismů přizpůsobených životu  
v určitém klimatu v rozlehlé ekologické oblasti. Odborně se tato spo-
lečenství nazývají biomy. Začneme-li naše nové soutěžní putování od 
severu k jihu, ocitáme se právě v tundře –  biomu nacházejícím se mezi 
pásmem severského lesa a Severním ledovým oceánem. Pohybujeme 
se při severním pobřeží Evropy, Asie, Severní Ameriky a na četných ostro- 
vech Arktidy. A my se Vás ptáme:
         V Arktidě je zem 
 a/ celoročně zmrzlá
 b/ nebo během krátkého léta na povrchu rozmrzá 
         Je možné, že tundra je domovem téměř 1 500 druhů rostlin?    
 ANO   NE
         Lopatovité paroží sobů slouží k:
        a/ k ochraně před tygry 
                 b/ k vyhrabávání potravy ze sněhu 
         Dutohlávka sobí je  
 a/ lišejník      
 b/ mech
 c/ jehličnatý keřík
          Ze zvířat obývajících tundru se v plzeňské zoo potkáte se sobem, 
          liškou polární, pižmoněm severním?
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 z 3. čísla časopisu IRIS:  
Andrea Čadová, Hrádek; Bruno Fischer, Karlovy Vary; Věra Hořáková, Plzeň.
Správné odpovědi na soutěžní otázky: 
při jižním pólu, ne, savec, genetik a meteorolog, ne.
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:
11. 4., 9. 5., 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.

Kalendárium

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

Tramvajová zastávka linky číslo 4 Zoo-
logická zahrada je nepřehlédnutelná.

Všímavý zákazník nákupního centra BAUHAUS v Plzni si 27. prosince  
všiml v oddělení zahrada na misce s vodou u bonsají malinké maskované 
žabky. Prodavačky oslovil s tím, že pokud prodávají i živá zvířata, jedna 
žabka jim asi utekla a sedí tam a tam.  Ty ji duchapřítomně odchytily, dle 
internetu dokonce i správně určily. Provizorně ji zavřely do malého akvária  
k vlhkomilným  rostlinám. Po té ji převzal Karel Makoň z plzeňské záchran-
né stanice živočichů, aby ji předal Jiřině Hepové, která má s chovem a léč-
bou obojživelníků bohaté zkušenosti a zajistí její bezpečné přezimování.

Při přebírání krabice s nehybným ježkem západním 29. prosince od ma-
jitele ŠKODY Fábie zaparkované na Lochotíně ve Žlutické ulici si Karel Ma-
koň myslel, že zvíře spí zimním spánkem.  Až na stanici zjistil, že je zvíře 
mrtvé a tím se vysvětlilo i jeho nalezení. Že by si ježek našel místo k zimo-
vání v motoru sám, je vzhledem k jeho způsobu života krajně nepravděpo-
dobné. Jelikož byl již delší dobu mrtvý, je dost možné, že si ho tam scho-
vala kuna. Ty to dělají poměrně často a různé zbytky jejich potravy najde  
v motoru nejeden motorista.                                                                   (km)

Ropucha mezi bonsajemi a ježek v motoru 
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SE BLÍŽÍ
VÝPRAVY DO DRUHOHOR 
JIŽ OD 1. DUBNA
Nevíte kam na výlet? Přijďte poznávat a objevovat tajemný svět 
druhohor. Dinosauři, dávní vládci naší planety, na vás čekají i letos 
v  plzeňském DinoParku. Desítky statických i robotických modelů 
dinosaurů v životních velikostech, 3D Kino v ceně vstupenky, dětské 
atrakce, obchod se suvenýry DinoShop a mnoho dalšího, to vše najdete 
v překrásném lesoparku nad Zoo Plzeň. Novinkou letošní sezóny bude 
obrovitý robotický Diplodocus! Tento 23 m velký model druhohorního 
býložravce jistě nepřehlédnete, díky své velikosti se stane 
jednou z dominant DinoParku Plzeň!

ZÁBAVA A POZNÁNÍ, TO JE 
DINOPARK ZOO PLZEŇ!

WWW.DINOPARK .C Z
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ZOO PLZEŇ


