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... nejnavštěvovanější turistický cíl v Plzeňském kraji od roku 2003

IRIS

Kaleidoskop
Podzimní happeningový ptačí přírůstek
O předchůdci ptáků archeopteryxovi ví
leckdo, ale kdo slyšel, že by také existoval ALcheopteryx. Že by nejnovější vědecký objev? Kdepak. To děti ze ZŠ a MŠ
Ludvíka Očenáška v Dolní Bělé na severním Plzeňsku vymyslely další hliníkové
zvířátko pro happening v plzeňské zoologické a botanické zahradě v souvislosti
s novým ročníkem sběru potravinářského
obalového a dalšího odpadového hliníku.
Proto i ten název pro nového praptáka.
A není to žádný drobeček, vždyť má rozpětí křídel téměř dva metry! Samozřejmě,
celý je z použitého hliníku.
V minulém školním roce nasbírali dolnobělští žáci 320 kg této suroviny. Nejú-

spěšnější ze všech byla Eliška Houšková,
která se na tomto množství podílela 67 kg.
Před prázdninami dostali nejúspěšnější
sběrači od organizátorů zájezd do Bavorského lesa (IRIS č. 3), u příležitosti happeningu byli hosty zoologické a botanické
zahrady a dinoparku. Přesvědčili se, že zahrada své návštěvníky překvapuje každý
rok nějakou novinkou. A tak už se těší na
začátek dalšího školního roku, jaké překvapení zde najdou tentokráte. Návštěvu
si určitě opět zaslouží, vždyť už nyní mají
nasbíráno přes 200 kg hliníkového odpadu.
(jb-rd)
Foto IRIS Miroslav Volf
(více www.iris-zooplzen.cz)

ALcheopteryx se uhnízdil naproti Tropickému pavilonu. Stal se součástí osvěty Zoologické a botanické zahrady města Plzně ve prospěch třídění komunálního odpadu.
Velké pozornosti se těšil i při Zvířecí sobotě 4. října.

Foto na titulní straně:
Tučňák Humboldtův

Více si přečtěte o tučňácích na straně 8.

Autorem všech fotografií bez uvedení jména je Jaroslav Vogeltanz.

Symbolické
vstupné opět
lákalo
Státní svátek Den v zniku samostatného československého státu 28. října
znamenal po roce opět pěticiferné
číslo v návštěvnosti Zoologické a bo tanické zahrady města Plzně. Po více
než 17 000 návštěvnících loni, přivítala letos při symbolickém vstupném 28
korun 14 772 příchozích. Jde patrně
o druhou nejv yšší denní návštěvnost
v historii, která překonává řadu měsíčních souhrnů upršených listopadů
či mraziv ých lednů a únorů z minulosti. Tento den s nádherným počasím byl posledním v roce 2014, kdy
mohli zájemci sledovat komentované
krmení.
Letošek bude v návštěvnosti úspěšnější než byl rok 2013, právě 28. října
překročila hranici 400 000 osob.
(mv)
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Smutné ulice
plzeňské
Josef Hart

P

ři každém návratu z bavorských městeček
a měst a následném procházením plzeňskými ulicemi jsem si lámal hlavu v čem jsou
tak odlišné. Fasády našich domů už nejsou
oprýskané jako bý valy, v přízemí přibylo obchůdků, hospůdek a kaváren. Ty společně
s pěšími zónami vracejí do centra města život katapultovaný v předchozích desetiletích do okolních sídlišť. Tak v čem jsou ty
plzeňské ulice tak odlišné od těch bavorských, hlodala mi stále hlavou neodby tná
otázka. A ž jednoho krásného letního slunečného dne jsem procházel Veleslavínovou ulicí. Na jejím začátku jsem z vedl oči
od chodníku k domovním fasádám a bylo
mi jasno. Ten velký rozdíl je v oknech. Ta
bavorská jsou plná pestrobarevných květin, ta plzeňská jsou fádně prázdná. Vsadím
se, že květinové truhlíčky v samém středu
města, v ulicích kolem náměstí, by se daly
spočítat na prstech jedné, maximálně dvou
rukou.
V roce 2015 je Plzeň Evropským hlavním městem kultur y. Její pořadatelé slibují
velkolepý kulturní program. Má to zde žít
jako ve skutečném evropském velkoměstě… Škoda, že někoho z organizátorů při
návratu z Bavorska nenapadlo proměnit
v roce 2015 Plzeň nejen v kulturní, ale též
květinové město. Byla by to – vlastně stále je – velká v ýz va a šance, která se nebude hned tak opakovat. Okna plná květin by nejen v ypadala krásně, ale byla by
i konkrétním vkladem Plzeňanů k tomuto
velkolepému svátku jejich města.

Citát tohoto čísla:
Příroda, i když se na ni dívám z nejvyšší věže fantazie, zůstává pro mne, stejně jako pro
tolik lidí mé země, velkou knihou moudrosti.
Geo Bogza (1908 – 1993), rumunský básník a žurnalista

Místo vláčku
historický
autobus
Stejně jako uživatelé
všech plzeňských tramvajových linek pocítili rozsáhlou rekonstrukci ulic kolem
náměstí Republiky, tak i někteří návštěvníci zoologické a botanické zahrady. Museli se obejít bez vyhlídkového zoo vláčku. Poněvadž se nepodařilo najít
bezpečnou a plynulou trasu, byl jeho provoz
na počátku června přerušen.
V září se stala jeho určitou náhradou víkendová linka červeného historického autobusu
Škoda 706 RTO, která propojila největší pl-

zeňské turistické atrakce: zoologickou a botanickou zahradu
s dinoparkem, plzeňský pivovar a Techmanii Science
Center. Základní cena jízdenky byla sice 30 Kč, ale
současně sloužila jako
slevová karta k návštěvě
některých turistických zajímavostí města včetně právě
v té době na náměstí Republiky
hostujícího velkolepého francouzského kolotoče Le Manège Carreé Senart.
„Jedná se o pilotní projekt,“ uvedla ředitelka organizace Plzeň-TURISMUS Ing. Mgr. Zuzana Smotlachová před zahájením víkendové turistické linky. „Pokud se osvědčí, není
vyloučené, že něco podobného připravíme
v roce 2015 pro celou turistickou sezónu.“
(ztz, foto repro)

IRIS

Kaleidoskop
J

Vyznání

Prázdniny plné poznání

iž dvanáctý ročník soutěžní hry s putováním
po zajímavých místech Plzeňského kraje pro
děti a mladé lidi Prázdninová štafeta, jímž je
plzeňská zoologická a botanická zahrada spolupořadatelem, byl tradičně ukončen vyhlášením
oceněných účastníků na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu ITEP ve sportovní hale Lokomotiva. Ceremoniálu se zúčastnil i náměstek
hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního
ruchu Jiří Struček. Jako každoročně rozdal výhercům deset triček s emblémem Štafety a křestním
jménem výherce na rukávě a další ceny věnované Plzeňským krajem. Ze zájezdu do Disneylandu
v Paříži, poskytnutého cestovní kanceláří BUS
TOUR FOLTÝNOVÁ, se letos radoval devítiletý Jakub
SYNEK z Plzně. Jako nejmladší účastník byla oceněna roční Kamila KRIEGEROVÁ z Chotěšova. Cenu
dostali i další tři účastníci do dvou let. Na Plzeňsko
z výšky, což je tradiční odměna Letecké školy Tomáše Vrbského AIR TOM za návštěvu největšího počtu
štafetových zastávek, se tentokráte podívají Kateřina, Julie, a Matěj Šrámkovi ze Stříbra. Podařilo se
jim, co už řadu let nikomu před nimi. Poznali všech
42 letošních prázdninových cílů. (Více si přečtete
v jejich vyznání.)
Počet doručených účastnických listů znovu potvrdil, že o prázdninové putování po kraji je stabilní
zájem a za památkami a do přírody vyláká společně s dětmi, a to od věku několika měsíců, nejen
rodiče, ale i prarodiče. Zejména starší děti využily
v podstatně větším měřítku než loni možnost poslat
účastnické listy a fotodokumentaci elektronicky.
Ani v tomto ročníku nechyběly nové cíle. Některé připomenuly, kolik zařízení ve prospěch turistického ruchu bylo v uplynulých pěti letech vybudováno z dotací Evropské unie.

Ročník 2015 by mohl podle představ pořadatelů výrazněji změnit tvář. Měl by nabídnout několik
cílů v sousedním Bavorsku a dát účastníkům příležitost pod názvem Cestičky k poznání domova
upozornit na zajímavé cíle v okolí jejich bydliště.
Podzimního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2014 se zúčastnilo 115 vystavovatelů. Nechyběla mezi nimi ani Zoologická a botanická
zahrada města Plzně. Její dvojstánek vedle informací
nabízel též setkání s krajtou královskou a želvou zelenavou. Dvakrát jí patřilo i pódium. Největšímu zájmu
přítomných se těšilo vystoupení ošetřovatele z expozice Svět v podzemí Aleše Zíky.
(fh)

Odměny předal výhercům náměstek hejtmana
Jiří Struček.
Foto Jiří Koptík

Rozkvetlé
Středozemí
mezi žirafami
Do konce letošního roku obohatila pavilon žiraf
výstava fotografií Václava Laňky Rozkvetlé Středozemí. Zapůjčila ji Rabasova galerie Rakovník. Pro
návštěvníky to byla výprava za květy, ale třeba
i hmyzem mediteránu. Autor Václav Laňka je neúnavným obdivovatelem a pozorovatelem přírody,
byl dlouholetým ředitelem rakovnické botanické
zahrady.
(mv)

Středomořský vruboun posvátný je známý spíše
jako Skarabeus – kultovní brouk starých Egypťanů.
Foto Václav Laňka

Mladí ekologové
soutěžili
Za odměnu do zoo
V závěru října se uskutečnilo v Církevní
střední odborné škole Spálené Poříčí letošní
krajské kolo Ekologické olympiády středních škol. Ani tentokráte zde nechyběli zástupci Zoologické a botanické
zahrady města Plzně, a to jako členové
poroty a fotodokumentaristé. Mezi cenami pro vítěze byly též publikace Plzeňská podzemí a ZOO Plzeň 1963 – 2000.
Řada účastníků, soutěžících, pedagogů i hostů spolupracuje se zahradou při
environmentálním vzdělávání, výchově
a osvětě – např. při prvomájové akci ve prospěch ochrany přírody May Day.
Vítězem letošního ročníku se stalo
mezi devíti účastníky družstvo z Gymnázia Mikulášské nám. v Plzni.
O několik dní později se podobného
klání zúčastnili i žáci 9. tříd ZŠ. S přehledem ve II. ročníku zvítězily z přihlášených škol žákyně z Nepomuka.
Tři nejúspěšnější družstva navštívila
v listopadu plzeňskou zoologickou a botanickou zahradu a při celodenním programu si prohlédla i její zákulisí.
(vo)

Na dítě jsme
se těšili i kvůli
Prázdninové
štafetě

J

ana Šrámková se svými tříletými
dvojčaty Julinkou a Kateřinou a pětiletým Matějem navštívili v letošní
Prázdninové štafetě všech 42 cílů.
„Pojali jsme ji jako hlavní prázdninovou náplň,“ začne své vyznání
paní Jana. „V létě zásadně nejezdíme na zahraniční dovolenou, protože je zde krásně, tak si to tady užívejme. Za cíly Štafety jsme vyráželi
každý den nebo obden, podle počasí a také podle povinností. Poté,
co děti večer usnuly, já vymýšlela
strategii zítřejší trasy. Kam se vydáme, jak nejlépe propojit jednotlivé
cíle a jak výlet udělat pro děti zajímavý. A také, kde si dát cestou pozor, abychom v místech, kde jsme
ještě nikdy nebyli, nezabloudili. Děti
se ráno probouzely s nadšením, co
zase uvidí, jaká zažijí dobrodružství.“
Manželé Šrámkovi se o Štafetě
dozvěděli, ještě jako bezdětní. -Až se
nám narodí dítě, určitě se na ní vydáme, řekli si tehdy- a svému předsevzetí
dostáli. Letošní prázdninové putování
tak už bylo pro Matěje páté!
„Na jednotlivá místa jsme jezdili
autem, kde to šlo, na kousek cesty
jsme přesedli na kola. Přiznám se,
že finančně to nebyly zrovna levné
prázdniny. Benzínky byly naším velmi častým cílem, ale zážitky z cest za
to stojí,“ nelituje vynaložených peněz paní Šrámková. „Objevili jsme
plno míst, o jejichž existenci jsme
neměli ani tušení, děti poznaly kraj,
dozvěděly se o jeho historii, přírodě,
byly při tom po celou dobu s mámou, která si s nimi povídala, dělila
se s nimi o jejich zážitky, což v dnešní uspěchané době považuji za velmi
důležité.“
A jaké cíle letošní Prázdninové
štafety u Šrámků vyhrály? „U dětí
jednoznačné lanovka k rozhledně
na Špičáku, pro mne byl velkým zážitkem, včetně cesty k němu, opuštěný kostel v Lukové u Manětína se
sochami věřících,“ ukončí své vyznání paní Jana.
(zh)
Foto Jana Šrámková
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IRIS

Iris Novum
Novináři mládě
nezajímali

Hrošíci jsou už čtyři!

Po šesti letech se v plzeňské zoo v nastupujícím podzimu
opět narodil malý zubr. Jde o samičku a sedmé mládě tohoto
zvířete zde narozené. Zubr evropský je tady chován od roku
1997. Skupina tří dospělých kusů si mládě hýčká a pečlivě hlídá. Například při mediální prezentaci obě samice novináře
k němu vůbec nepustily. Telátko navíc skoro celou dobu proleželo ve vysoké trávě.
Plzeňská mláďata dostávají jména podle pravidel plemenné
knihy od „on“ – v minulosti to byli Onyx, Ondra či Ona. Rodiče
přírůstku jsou v plzeňské zoo relativně noví, samec se jmenuje Arbo a samička Radbuza-Mže.
(mv)

V sobotu 22. listopadu krátce před 5. hodinou ranní přivedla na svět
šestnáctiletá samička hrošíka liberijského Monica mládě, které je první
svého druhu v Plzni. Jeho otcem je devětadvacetiletý hrošík Leipi. Skupinu zvířat ještě tvoří druhá samice jménem Pompe (23 let). Předchozí
potomek chovného páru Cipísek se návštěvníkům plzeňské zoologické
a botanické zahrady představil po dobu svého zdejšího dočasného pobytu. Před dvěma lety sem přijel se svojí matkou jako půlroční a v dubnu
2013 odcestoval do Říma.
Porod zaznamenala webkamera a lze ho shlédnout na internetu, na
youtube.com.
Jedinou možnost, jak se na čerstvé mládě hrošíka podívat, představuje webkamera, která je instalovaná v pavilonu. Až to bude chovatelsky možné, dojde k otevření zábrany k porodnímu boxu a malá samička
s matkou bude vidět přes mříž. Až mládě zesílí, půjdou obě do expozice
s bazénem.
V ČR hrošíky liberijské chovají ještě další tři zoo, v posledních letech
se ale nerozmnožovali tak často jako v minulosti.
(vo-zt)

Kmotři se představují

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

Bílé křtiny na České řece

P

oslední návštěva Mgr. Martina Baxy v plzeňské zoologické
a botanické zahradě coby primátora města (nyní první náměstek
primátora) byla spojena se křtem
jeho pátého zvířete, jemuž se stal
během čtyř let primátorování kmotrem. Tentokráte si vybral jednoho
z albínů sumce velkého v České řece
a dal mu staročeské jméno Metoděj.
Doprovázeli ho jeho náměstek Mgr.
Pavel Šindelář a kandidátka do vedení města za ODS MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová (nyní členka
zastupitelstva). I oni pokřtili sumce albíny. Zvolili pro ně jména Ray
a Holdegron. Pokřtěné ryby jsou původem z jižních, východních a severních Čech a jsou to dary od rybářů.
Ředitel zahrady Ing. Jiří Trávníček diskutuje s hos- Ulovit bílého sumce je pro každéty o České řece. Zleva Mgr. P. Šindelář, Mgr. M. Baxa ho sportovního rybáře mimořádný zážitek, ale většinou je vracejí
a MUDr. Ing. V. Jilichová Nová.
Foto Taťána Typltová zpět do vody.
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Sumec velký je společně s jeseterovitými
rybami největší sladkovodní rybou v Evropě.
Je nočním dravcem, čemuž jsou přizpůsobeny jeho čelisti. Jsou velmi silné a mají značné množství drobných zubů, jež fungují jako
struhadlo. Jeho největším úlovkem může být
i kachna. Zdržuje se u dna, kde vyhledává různé úkryty. Je dlouhověkou rybou – dožívá se
20 až 40 let. V příznivých podmínkách velmi
rychle roste, délky jednoho metru dosáhnuje
už v deseti letech. Jeho hmotnost může přesáhnout i 100 kg!
Martin Baxa se přiznal, že do zoologické
a botanické zahrady chodí rád, její členění do
zoogeografických oblastí využívá i pro svoji
práci středoškolského učitele zeměpisu. Z expozic má rád právě Českou řeku, ze zvířat pak
hady, i když k nim má respekt. Ředitel zahrady Ing. Jiří Trávníček ho uklidnil, že ani netuší,
jakou hrůzu z nich mají černoši.
Ošetřovatele na České řece Michala Soukupa se pak hosté ptali na tělesné proporce
největších ryb ve velkém akváriu. Dozvěděli se, že sklo velikost ryb zkresluje jen málo
a největší zdejší štiky měří přes jeden metr
a jejich hmotnost přesahuje deset kilogramů.
Kapři mají i přes dvacet kilogramů, největší
rybou je třicetikilový sumec Drahoš původem
z Drahotínského rybníka na severním Plzeňsku.
(zh)

IRIS

Kmotři se představují
Baabuovi bylo deset let

S dárky přišli fotbalisté
K 10. narozeninám největšího obyvatele plzeňské zoo – indického nosorožce Baabua
– přišli 13. listopadu poblahopřát dva kmenoví hráči FC Viktoria Plzeň Stanislav Tecl a Jan
Kovařík. Oslavenci i samičkám Manjule a Marušce přinesli banány a také něco na hraní
– míče v klubové červené a modré barvě.
Baabuu je otcem desetiměsíční Marušky,
v Plzni je od září 2011, je to jeho čtvrtá zoo
a jeho hmotnost je 2 300 kg. Pochází z populačně velmi silného ročníku, v roce 2004 bylo
v Evropě odchováno sedm indických nosorožců.
Na oslavence nezapomněli ani jeho ošetřovatelé. Dostal od nich velký zeleninový
a ovocný dort.
Spolupráce Zoologické a botanické zahrady s fotbalisty FC Viktorie má již dlouhou tradici. Předloni pokřtili prvoligoví šampióni prozatím posledně narozené
velbloudí mládě Viktora. Tygři, šimpanzi
a další hraví obyvatelé zoo mají ke zpestření života vyřazené tréninkové kopací míče.
Nelze nevzpomenout ani setkání s ligovými mistry při oslavě plzeňského „double“,
na němž se výraznou měrou podílela právě
plzeňská zoologická a botanická zahrada.
(mv- rd)

Třináctá stovka
adopcí

Nemuzikální Maruška

Pěkné počasí a hojná účast, tak lze stručně a výstižně charakterizovat letošní
tradiční setkání kmotrů. Svět zvířat na
úvodní každoroční besedě s ředitelem
zoologické a botanické zahrady Ing. Jiřím
Trávníčkem zastupoval pásovec kulovitý
a hvězda školních exkurzí – krajta královská Boženka. Hudebním vystoupením
zpestřil odpoledne soubor Javořičky – patron ledňáka obrovského.
Adoptovaná zvířata v současné době
patří přibližně ke 170 druhům a svého
kmotra má na 350 obyvatel zoo. Každé
nové kmotrovství už patří do třinácté stovky uzavřených adopcí.
(mv)

Sběrači hliníku,
těšte se na zvířátko!
Počínaje letošním ročníkem sběru potravinov ých hliníkov ých obalů, kter ý tradičně v y vrcholí u příležitosti dubnového
Dne Země, se nejpilnější sběrači hliníku ze škol stanou čestnými kmotr y zajímav ých z vířátek v plzeňské zoo. Impuls
k tomuto v ylepšení soutěže přišel z venčí a věřme, že bude silnou motivační
pobídkou pro dětské sběrače této ceně né suroviny. Jsou to právě děti ze škol,
které se každoročně zaslouží, že se výsledek nepohybuje v desítkách, ale stovkách
kilogramů. Ke Dni Země 2014 činila bilance zachráněného kovu 1 870 kg!
(hy)

D

ětský folklórní soubor Plzeňáček je za
dlouholetou spolupráci se Zoologickou
a botanickou zahradou města Plzně čestným
kmotrem chovu vzácného nosorožce indického. V roce 2010 hrál a zpíval u příležitosti
příjezdu prvního nosorožčího samce Beniho,
stejně tak jako při oslavách 7. narozenin jeho
nástupce Baabua. Velkým přáním dětí bylo
vzdát zpěvem a tancem hold i prvnímu plzeňskému nosorožčímu mláděti Marušce. To
se jim splnilo u příležitosti jejího svátku. Velký jmeninový koncert byl přichystán na sobotu 13. září na vyhlídku nad jejím předvýběhem. Nejenže mu vůbec nepřálo počasí,
ale už po první písničce se ukázalo, že Maruška je nemuzikální nebo nemá ráda folklór. Její reakce byly tak zřetelně odmítavé, že
v polovině třetí písničky Plzeňáček koncert

ukončil. Chce-li tak vzácné zvířátko klid,
musí ho mít. Velký dětský sen o vystoupení
pro Marušku se tak dětem splnil jen zčásti.
(fh)
Foto Blanka Tranová

Maruška je půltunová
Hmotnost mláděte nosorožce indického
je větší, než se při pohledu na něj zdá. Potvrzuje to i aktuální vážení z konce listopadu, kdy Maruška překonala hmotnost půl
tuny. Jak sdělil redakci ošetřovatel Robert
Bultas, bylo to přesně 519 kg. Značně se
na tomto čísle podílí kostra, která musí
být pořádně masivní, aby unesla osvalení těchto zvířecích obrů.
(rd)
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Akva tera

Krokodýlí rekord
S krokodýly čelnatými (Osteolaemus tetraspis) se lze setkat ve specializované expozici
Akva-tera plzeňské zoologické a botanické zahrady na Palackého tř. Úspěšně se rozmnožují od roku 2001. Z 11 snůšek se vylíhlo více než 100 mláďat. Tolik malých krokodýlků, jako přišlo na svět letos, ovšem chovatelé nepamatují. Bylo jich jedenadvacet!
Pozoruhodná je i další skutečnost: ze všech nakladených vajec, která se po tři měsíce
vyvíjela v inkubátoru, se vylíhlo mládě a veškeří krokodýlci přežili.
Matka všech mláďat pochází z volné přírody, což zvyšuje její chovnou a genetickou hodnotu. V Plzni je již od roku 1974 a je tak jedním z nejdéle žijících
a současně nejstarších zvířat ve zdejší zoo. Samec pochází také z volné přírody
a v plzeňské zoo je od roku 1990.
Krokodýli čelnatí žijí ve vlhkých lesích a u vodních ploch a toků v západní Africe.
Jsou nejvýše dva metry dlouzí a dožívají se značného věku – třiceti až padesáti
let.
Z prostorových důvodů může zoo chovat krokodýlů čelnatých pouze jeden
pár. Chovatel plazů Ondřej Škach ale o budoucnost mláďat strach rozhodně
nemá: „Nabídneme je dalším zoo, značný zájem očekáváme i od soukromých
teraristů.“
(zt)

Odborníci
na varany
modré
jsou v Plzni

P

rvní varani modří (Varanus macraei) se
v ylíhli v Zoologické a botanické zahradě města Plzně – v její specializované expozici Akva-tera na Palackého tř. – v roce 2006 zvířatům zabaveným pašerákovi. Mláďata byla dvě. Byl to tehdy první odchov tohoto varana v ČR. Zahrada
a chovatel plazů Bc. Tomáš Jirásek získali
za tento unikátní přírůstek prestižní zoologické ocenění Bílého slona.
Prozatím poslední malí varánci v počtu dvou jedinců přišli na svět letos přesně
v polovině října. Tímto odchovem překročila
plzeňská zoo již čtyřicítku vylíhlých mláďat!
Jejich chovatel Martin Toman má na rozmnožování tohoto kolem metru dlouhého varana
poněkud jiný názor, než je uváděn v literatuře.
Podle jeho zkušeností není tak složité, jak bývá
popisováno: „Za jediný kritický okamžik v celém cyklu vidím,“ prozrazuje, „vlastní snůšku.
Pokud se propásne její čas a vajíčka se nepřemístí do inkubátoru, dost často se stává, že
vejce sežere jiný varan modrý nebo dokonce
sama samička. Praxe mě ale naučila, že samice vejce klade hned po rozednění. Bývá jich
od tří do pěti podle velikosti samice. A potom
je to o trpělivosti, protože doba inkubace
u těchto varanů je velmi dlouhá. Je to sto
padesát až sto osmdesát dnů. Po této
době se v ylíhnou mláďata. Někdy i tolik,
kolik bylo vajíček. Letos jsme ale stoprocentní úspěšnost neměli. Měří od dvanácti do šestnácti centimetrů a jejich první
potravou jsou cvrčkové. Jak rostou, mohou to být i holata, ale osobně preferuji
krmení hmyzem, a to i dospělců,“ přidává Martin Toman další chovatelskou zkušenost. „Jde o to, aby zvířata neztučněla,
protože to jim ubírá na vitalitě a snižuje
to i jejich plodnost.“
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Jakým je varan modrý krasavcem, demonstruje návštěvníkům expozice Akva-tera jeden dospělý sameček. Chovná zvířata jsou v chovatelském zázemí, kde mají
klid a optimální životní podmínky.
Na otázku, zda se veřejnosti představí
mláďata, odpovídá chovatel s téměř stoprocentní jistotou záporně a v ysvětluje
proč: „Na změnu prostředí reagují stresem, dobře by jim nedělalo ani neustálé
rušení od lidí. Půl roku až rok se o ně budeme starat, stejně jako tomu bylo u minulých odchovů, v zázemí a potom je deponujeme do některé zoo, jež bude mít
o jejich chov zájem. S jejich prodejem individuálním chovatelům určitě nepočítáme,
i když cena varanů modrých je zajímavá.“
Jestli počátkem tisíciletí byli pro varany modré hlavním nebezpečím pytláci
a pašeráci zvířat, nyní je to především devastace přírody, kde volně žijí. Situace je o to
vážnější, že jde o endemitní druh, který se
vyskytuje pouze na nevelkém ostrově Batanta (západně od hlavního ostrova Nová
Guinea).
František Hykeš

Desetiletí drobečkové
V roce 2004 obohatila kolekci plazů plzeňské zoologické a botanické zahrady desítka mláďat želv obrovských žijících na
Seychelských ostrovech. Měřily deset centimetrů a jejich novým domovem se stalo
terárium v sukulentním skleníku. Po deseti
letech dosahují už rozměru 60 cm a návštěvníkům se představují od roku 2010 společně
s lemury kata v Tropickém pavilonu.
Želvy obrovské (Dipsochelys dussumieri) se mohou dožít až 160 let a dosáhnout hmotnosti kolem 200 kg. Z tohoto pohledu jsou desetileté plzeňské
želvy stále drobečkové. Jde o druhou
největší suchozemskou želvu. Má velmi dlouhý krk, což jí pomáhá při hledání potravy dostat se k větvím až jeden
metr nad zemí. I když jsou typicky pomalé
a opatrné, dokážou vyvinout značnou rychlost. Jsou také vynikajícími plavci. Nejvíce jsou v přírodě aktivní dopoledne a po
opadnutí největších veder, tedy před západem slunce. Jsou ohroženy vyhubením.
(kola)

IRIS

V království rostlin
Vřes obecný

Od vřesu k vřesovci
Rostliny si jsou velmi podobné a blízké. Vřes a vřesovec. První kvete ale na konci
léta a na začátku podzimu, druhý naopak od časného jara. V plzeňské zoologické
a botanické zahradě je vřes obecný výraznou dominantou botanické expozice u výběhu zubrů evropských, vřesovce pak vítají návštěvníky brzy z jara v okolí restaurace Kiboko.

Vřesovec pleťový na Čertově stěně. Rozkvetlé
keříky pod čerstvě napadaným sněhem zde
nejsou žádnou výjimkou.
Foto Jan Kavale

Vřes je u nás původní rostlinou a je jediným zástupcem rodu vřes. Jeho latinské pojmenování
Calluna je odvozeno od slova znamenajícího zametání. To proto, že se používal k výrobě košťátek. Ta ale nebyla jeho jediným historickým využitím. Dříve než chmel byl hořkou přísadou do
piva.
Ke svému růstu potřebuje tento keř kyselé
až silně kyselé půdy. Je dominantní dřevinou na
vřesovištích a na některých rašeliništích. Často
se ale vyskytuje i v suchých borových lesech,
setkáme se s ním na pastvinách a skálách. Zajímavostí jsou rozsáhlá vřesoviště vzniklá jako
druhotná rostlinná společenstva na dopadových plochách dnes již málo užívaných střelnic
ve vojenském prostoru Brdy.
Vřes je pěstován i jako ozdobná květina,
a to v řadě kultivarů od parkových a zahradních,
přes balkónové až po pokojové (květníkové). Ty
kvetou od konce června do Vánoc. Barva jejich
květů je v široké škále od bílé až po různé odstíny červené a purpurové. Poněvadž na vyšlechtěných vřesech zůstávají květy i po odkvětu
a zachovávají si barvu, jsou cenným materiálem
do stále populárnějších suchých vazeb.
Vřesovec pleťový je, obdobně jako vřes,
stále zelený keřík vysoký 20 až 50 cm, má ovšem delší a užší lístky. Také nesnáší v půdě
vápno. Roste nejčastěji na písčitých půdách
v borových lesích a na skalách. Sotva skončí na Šumavě zima, zrůžoví jeho kvítky Čertova stěna nad Vltavou mezi Vyšším Brodem
a Lipnem. Vyskytuje se i na dalších místech

Rekordně dlouhé vegetační období

L

etošní rok měl určitě jedno z nejdelších, ne-li vůbec nejdelší vegetační období za hodně let nazpět. Nejenže ho prodloužil brzký nástup jara, ale
hlavní zásluha patří podzimu. Teplých
podzimních týdnů jsme si v minulých
letech už zažili více, ale ten letošní byl
jedinečný v tom, jak dlouho postrádal
ranní přízemní mrazíky. Často se ve
středních a nižších polohách hlásí již
koncem září, někdy si i pospíší. Téměř
se železnou pravidelností přicházejí kolem 5. října. Tentokráte tomu však bylo
jinak. Spolehliv ý barometr teplot už jen
malinko pod nulou – jiřinky – letos pomrzly např. pěstitelům v Dolní Kamenici
u Holýšova na Domažlicku až kolem 20.
listopadu, což zde nemá pamětníky.
A byl to opravdu jen mírný mrazík, který je, jak se říká, pouze ožehl. Rostliny
zůstaly dál zelené, nezčernaly. O něco
odolnější aksamitníky byly na tomtéž
místě v plném květu i po tomto datu
a přežily až do počátku prosince. V Plzni

měly ještě 1. prosince mladé trnovníkové (akátové) křoviny svěže zelené listy.
V následujících dnech se sice ochladilo, ale teploty kolem bodu mrazu třeba přežila kolonie teplomilného plevelného a stále kvetoucího lilku černého
v Plzni na levém břehu Radbuzy nedaleko mostu Milénia.
Letošní rok se v yznačoval ještě jednou zvláštností: Brzké a teplé jaro mělo
za následek, že si rostlinstvo ve svém
v ý voji pospíšilo – dříve v ykvetlo a povětšinou i dříve končilo vegetaci. Jenže
po v ydatných srážkách v první polovině
září došlo v přírodě k obecnému zmlazování, ale nejen to. Masově v yklíčila
řada semen plevelů, která celé suché
léto čekala na vláhu. Byla to například
invaze pěťourů a lilku černého. Přesto, že jde o rostliny k nám zavlečené
z klimaticky teplejších míst, vzhledem
k podzimním teplotám stačily nejen v ykvést, ale dozrála i jejich semena.
(hš)

jihočeské Šumavy, doma je v České republice totiž pouze v jižních a západních Čechách.
V Plzeňském kraji je rozšířen ve čtyřech nevelkých lokalitách, poměrně hojně je zastoupen
v lesích mezi Holýšovem, Stodem a Merklínem
a v Sedmihoří. V Karlovarském kraji je častý
v hadcové oblasti Slavkovského lesa, další jeho
naleziště jsou např. ve Smrčinách, v podhůří
Krušných hor a na Bečovsku. Je to ostatně právě Karlovarský kraj, v němž se nachází většina
lokalit tohoto ohroženého a zákonem chráněného druhu naší květeny.
Rod vřesovec čítá 860 druhů, z nichž naprostá většina roste v jižní Africe a patří ke zdejším
endemitům (rostliny, jež se již nikde jinde nevyskytují). Do Evropy a do Asie zabloudilo jen několik málo druhů, na území ČR vedle vřesovce
pleťového ještě o něco větší vřesovec čtyřřadý.
Jeho výskyt v Jizerských horách je prokazatelně
nepůvodní, o jeho původu na Šumavě se vedou
diskuse. V počtu několika desítek keříků roste
na jediném místě – na Mrtvém luhu u Volar a je
nejohroženější šumavskou rostlinou.
Až přijdete po zimě do Zoologické a botanické
zahrady města Plzně na první jarní procházku, určitě vás budou na vřesovišti u restaurace Kiboko
vítat od červených a nachových odstínů přes růžovou až po bíle kvetoucí keříky vřesovce.
(kola)

Podzimní úl
Ano. Určitě. Je to bzučení včel. Ale, odkud se
ozývá? A v takové intenzitě? Nyní na počátku
října, kdy je vše odkvetlé! Ne, ještě všechno odkvetlé není. V největším květu je právě stále zelený keř břečtan popínavý. Na koncích větviček
jsou desítky zelenavých okolíků květů a na nich
stovky včel. Poslední pastva před zimou. Doslova bzučící podzimní úl!
Jakoby to měl tenhle popínavý keř obráceně. Na
podzim kvete a k jaru na něm dozrávají modrofialové
jedovaté bobule. Tehdy jsou mu za tu anomálii vděční zase ptáci. Přírodní zásoby jsou po zimě vyzobané
– a najednou takové hody! Pro ptactvo totiž plody
jedovaté nejsou.
(jh, foto IRIS Miroslav Volf)
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Galerie
Za tučňáky od severu
po jih jižní polokoule

J

ezírko s tučňáky je jednou z nejoblíbenějších
expozic plzeňské zoo. Zejména v době komentovaného krmení těchto nelétavých ptáků dokonale přizpůsobených lovu, pohybu a potápění ve
vodě je obklopeno návštěvníky.
Osmnáct druhů tučňáků řazených do šesti
rodů žije výhradně v oblastech chladných mořských proudů na jižní polokouli. Pouze jeden
druh hnízdící na Galapágách – tučňák galapážský – zasahuje okrajově na polokouli severní.
Nejmenší druh, tučňák nejmenší, dorůstá velikosti 40 cm a hmotnosti 1,5 – 2 kg. Současně
je jediným tučňákem s noční aktivitou. Naproti
tomu tučňák císařský může být i 115 cm vysoký
při hmotnosti až 46 kg. Některé vyhynulé druhy
byly ještě výrazně větší.
Doma jsou především ve vodě
Tučňáci jsou dokonalí plavci. Nejrychlejší z nich
– subantarktický tučňák oslí (podle vydávaných
zvuků) dokáže vyvinout rychlost až 40 km/hod.
V klidu tučňáci mávají křídly asi třicetkrát za
sekundu, při rychlém pohybu zvyšují frekvenci
až na 200 úderů. Běžně se za potravou potápějí
do hloubek 10 až 20 metrů. Ovšem u tučňáka
císařského byla zaznamenána rekordní hloubka ponoru 265 metrů. V hlubší vodě vydrží od
čtyř do devíti minut. Díky fyziologickému přizpůsobení jsou však schopni být pod vodou až
30 minut. Červené krvinky tučňáků dovedou
pohltit větší množství kyslíku, krevní barvivo
(myoglobin) je obsaženo i ve svalech, které vážou až 15 procent potřebného kyslíku. Jeho většina je při potápění hnána do mozku. Tučňáci
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také během ponoru snižují tepovou frekvenci
z 80 až 100 tepů na pouhých 20.
Způsobu života plně odpovídá stavba těla,
kosti nejsou duté jako u ostatních ptáků. Nohy
jsou výrazně posunuty dozadu a mezi třemi prsty mají plovací blánu, při plavání jsou používány pouze jako kormidlo. Kvůli umístění dolních
končetin se tučňáci pohybují na souši vzpřímeně a poněkud nemotorně. Velmi ohebná páteř
umožňuje ve vodě prudké obraty. Hlavním orgánem pohybu v moři jsou křídla přeměněná ve
veslovité útvary. Jejich kostra odpovídá křídlům
létajících ptáků, kosti jsou ovšem silně zploštělé
a zpevněné v loketním a zápěstním kloubu přídatnými kůstkami, které brání jejich ohybu. Oči
jsou přizpůsobené vidění ve vodě – sítnice je silně citlivá na světlo, na souši se proto zornička
stahuje do velikosti špendlíkové hlavičky.
Zobák tučňáků je velmi silný, jazyk a patro
pokrývají ostré rohovité bradavky bránící vysmeknutí ulovené ryby. Velikost jícnu a žaludku
umožňuje polknout i celé ryby.
HLADOVKA VE STOJE
Aby ve studených vodách a mrazech na souši
udrželi teplo, vyvinula se u tučňáků silná vrstva
podkožního tuku, která tvoří téměř třetinu tělesné hmotnosti. Velmi husté peří roste rovnoměrně po celém těle, navíc je pečlivě promašťované.
Jednotlivá pera jsou krátká a pevná a připomínají spíše šupiny. Velkou část denního programu
na souši věnují tučňáci právě péči o peří. Hned
po příchodu z vody jej čistí zobákem a nohami
a pečlivě promazávají výměškem nadocasní žlázy.
Opeření a jeho kvalita je pro tučňáky velmi
důležitá, proto pelichají jinak než ostatní ptáci.
Peří neztrácejí postupně, ale vždy jednorázově
v období, které tráví na souši. Stará pera se uvolňují a vypadávají v době, kdy nová vyčnívají nad
kůži asi půl centimetru. Nové peří narůstá během 2 – 3 týdnů (u velkých druhů až 6 týdnů);
poněvadž nemohou do moře a nalovit si potravu, po celou tuto dobu tučňáci hladoví. Některé
antarktické druhy mají tento půst až čtyři měsíce! Aby šetřily energii, většinou nehybně stojí.
Zbarvení peří – shora černé, zespodu bílé
– není tučňákům pro ozdobu, ale je to velice praktický dar přírody: Bílá spodina těla není
ve vodě proti lesknoucí se hladině téměř vidět
a umožňuje nepozorované přiblížení ke kořisti. Naopak tmavý hřbet napomáhá rychlejšímu
ohřátí na slunci.
Podobně jako jiní mořští ptáci jsou tučňáci
odkázáni na pití slané mořské vody; nadbytečnou sůl vylučují speciální nosní žlázy umístěné
nad očnicemi a ústící do nosních dutin.
Tučňáci se živí převážně rybami, hlavonožci
a krilem, což jsou drobní korýši podobající se
krevetám. Jsou oblíbenou potravou plejtváků
obrovských. Jeden tento největší živočich naší
planety jich dokáže denně spořádat až šest milionů!
NOHY NAMÍSTO HNÍZDA
Tučňáci jsou společenští ptáci, žijí v ohromných
koloniích. Jsou monogamní a k hnízdění se vracejí vždy na stejné místo. Snášejí obvykle jedno
až dvě vejce. Hnízdo je maximálně vytlačený důlek vystlaný trávou nebo kamínky, některé druhy
hnízdí v norách, v dutinách skal či pod kořeny.
Dva největší druhy vůbec hnízdo nestaví, proto-

že hnízdí přímo na sněhu a vejce mají jen položené na nohách a překryté dobře prokrveným
záhybem kůže.
Na vejcích se střídají oba partneři. Nejdříve sedí samice, zatímco samec je na moři, loví
a vykrmuje se (několik dní až týdnů), pak se
vystřídají a na moře zamíří samice. Mláďata se
líhnou slepá a porostlá prachovým peřím. Z počátku je jeden rodič hlídá a druhý loví, později
mláďata tvoří „školky“ a loví oba rodiče. O školky se starají buď mladí nehnízdící jedinci nebo
ti, kteří o svoji snůšku přišli. Rodiče jsou schopni mezi ostatními najít své mládě a krmí jen je.
U druhů hnízdících v dutinách zůstávají mláďata schovaná uvnitř a školky tudíž nevytvářejí.
Na moře se mladí tučňáci vydávají až když mají
kompletní opeření. Malé druhy dospívají ve 2 – 3
letech, velké v 5 – 7, někdy i v 9 letech.
oBYVATELÉ JIŽNÍ AMERIKY
Plzeňská zoologická a botanická zahrada, obdobně jako všechny další zoo v ČR,
chová tučňáky Humboldtovy pojmenované po německém přírodovědci, cestovateli
a zakladateli moderní meteorologie Alexandru von Humboldtovi (1769 – 1859).
Tento druh se vyskytujíe na území Peru
a Chile podél západního pobřeží Jižní Ameriky,
kde obývá chladný, ale na ryby bohatý Humboldtův (též Peruánský) proud. Jde o středně velké
tučňáky, dorůstají 65 – 70 cm a váží 3,6 – 5,9
kg. Dožívají se přibližně dvaceti let. Svrchu jsou
celí šedo-černí s bílým pruhem na hlavě. Spodinu těla mají světlou, jemně černě skvrnitou,
s výraznou černou podkovovitou páskou na hrudi. Obě pohlaví nejsou barevně odlišená, mladí
ptáci mají jednotvárněji zbarvenou hlavu a zcela
postrádají černou pásku na hrudi.
Tučňáci Humboldtovi loví v hejnech v mělkých vodách. Živí se hejnovými druhy ryb, především sardelemi a sardinkami. Pro potravu se
dokážou potopit do hloubky 10 až 20 m, naměřený rekord je 70 m. Plavou rychlostí 7,5 km/
hod. Hnízdí prakticky celoročně v podzemních
doupatech, v dutinách a štěrbinách mezi balvany na ostrovech nebo na kamenitých pobřežích.
Hnízdící ptáci se projevují hlasitým troubením
a dalšími rituály. V jedné snůšce jsou obvykle
dvě vejce. Mláďata se líhnou v průměru za 40
dnů. Po třech měsících věku odcházejí z pevniny
k moři a začínají se učit lovit. Tučňák Humboldtův
je nejteplomilnější druh tučňáka, přesto může na
slunci dojít k přehřátí jeho organizmu, a to zejména při pelichání, kdy nemůže do vody. Totéž může
postihnout také vajíčka. Ptáci proto svádějí boje
o příznivá stanoviště. Návštěvníci plzeňské zoo
nad nimi mohou vidět v horkých dnech léta slunečník.
Cílený a nadměrný komerční lov ryb vedl ke
značnému poklesu populace tučňáka Humboldtova, proto je v Červeném seznamu zařazen
v kategorii zranitelných druhů. Další nebezpečím
pro jeho stavy je složitý klimatický jev El Niňo,
v jehož důsledku dochází k náhlému oteplování
oceánu, s čímž přichází úbytek potravy. V 19. století představovala značné ohrožení pro kolonie
tučňáků velká těžba přírodního hnojiva guána,
jež vzniklo na mořských pobřežích z po staletí
ukládaného ptačího a netopýřího trusu.
(zh)
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Osobnost
Učaroval mu svět zoo

M

artin Vobruba je vedoucím propagačně vzdělávacího oddělení, veřejnost ho ale zná jako častého hosta
na stránkách novin, v rozhlase a v televizi, který jim přináší aktuální novinky ze Zoologické a botanické zahrady
města Plzně. Určitě patří k nejfrekventovanějším tiskovým mluvčím ze všech,
co jich v Plzeňském kraji je. Jeho vztah
k zoo se formoval na předělu předškolního a školního věku. „Jako jedináček
jsem od svých pěti šesti let často chodil s rodiči do plzeňské zoo,“ vzpomíná.
„Když už jsem mohl chodit sám, byly
návštěvy ještě častější. Jednou za rok
se muselo jet vlakem do pražské zoo.“
Od 14 let začal navštěvovat také další zoologické zahrady. V posledních
letech jich dokáže objet ročně až 30,
a to většinou v cizině. O tuzemských už
ví téměř vše. V současnosti má objeveno 130 zoo v 11 zemích Evropy. Jenže
jen v Německu je na 900 zoo-zařízení
a podle některých statistik ve světě až
10 000 zoo.
K jeho oblíbeným patří Zoo Lipsko, v níž se kloubí historie s prudkou
současností reprezentovanou Pongolandem
a halou Gondwana. Za úžasný považuje berlínský Tierpark, rodiště nosorožčí samice Manjuly, který se nedá projít a hlavně prožít ani
za celý den. Klasikou je pro něj vídeňská zoo
v Schönbrunnu s pandami velkými a koalami.
V poznávání zoo nezůstává sám. Od roku
1990 se snaží poznávat lidi, kteří mají obdobnou zálibu, jsou stejnými nadšenci do
zoo jako on. I tady, když mu bylo Česko malé,
začal navazovat kontakty za jeho hranicemi.
Zpočátku se divil, kolik lidí má podobný zájem. „Opravdu jich není málo,“ konstatuje
potěšeně a dodává: „Kouzelné je, že někdo
sleduje zvířata, jiný expozice, další publikace,
jiní například fotografie.“
Přes takto od dětství vyhraněný zájem
hledej za jeho magisterským titulem učitele matematiky a zeměpisu. Nevidí v tom ale
žádnou zvláštnost a vysvětluje to svým zalíbením ve všeobecnosti, chutí nahlédnout
i do jiných oborů a dalšími koníčky, jimiž jsou
hudba a vesmír. Diplomová práce na Pedagogické fakultě ovšem cílila na zoo, neopomene zdůraznit.
Jeho milovaná plzeňská zoo se mu stala
i povoláním. V roce 1998 doplnil tehdy jedinou pracovnici oddělení kulturně výchovné
činnosti. V lednu 2000 osiřel a stal se zároveň vedoucím. Nejprve, jak s úsměvem vzpomíná, sám sobě a později dalším postupně
příchozím, nyní čtyřem kolegům a několika
spolupracovníkům.
V zahradě se o Martinu Vobrubovi říká, že
je jejím neoficiálním historikem. Je vůbec někdo, kdo o ní ví víc?
„Děkuji za poklonu. Ale řada dlouholetých
chovatelů, také další bývalí zaměstnanci a ředitelé si zoo nesou v sobě. Každý zejména
svou etapu a úsek. Kronikou zahrady je Václav Chaloupek, který ji zná od Doudlevec po
dnešek, dále Jiří Trávníček, mohl bych jme-

novat další a další. Manžele Weberovy, Václava Trejbala a 60. léta mi odhalil nedávno
zesnulý Zdeněk Veselý, který ve své době rovněž publikoval a fotografoval. Protože zoologické zahrady poznávám a prožívám komplexně, zajímají mě i jejich brožury, zejména
výroční zprávy jako veřejné zdroje informací
o původech zvířat, jejich rodokmenech a životopisech. V Plzni mně dostatek informací
a jejich veřejná známost vždy chyběly. Od
nástupu do zahrady jsem se proto začal zajímat o nezveřejněná a uchovaná fakta o minulých letech a dávat je dohromady,“ vysvětluje.
A to už byl jen krůček k publikační činnosti Mgr. Vobruby. Na knižní začátky vzpomíná
následujícími slovy: „V roce 2006 nastal průlom v historii plzeňské zoo, začaly o ní vycházet knihy. První byla věnována jejím 80.
narozeninám a byla pestrým průřezem historií i současností. Zdaleka ne všechna fakta byla tehdy poznána a utříděna, nebyly ani
objeveny a k dispozici všechny fotografie
z veřejných i osobních archivů. V roce 2011
vyšla kniha Kolébka plzeňské zoo, monografie o doudlevecké zoo Iris, věnovaná 85.
výročí zoo a padesáti letům od uzavření jejích bran. Letos následovala další publikace.
Ta už mapuje historii zoologické a botanické
zahrady na její současné adrese. Před několika lety (2005) jsem měl tu čest lektorovat
a o české údaje doplnit knihu Medvědi – jeden
z dílů mnohasvazkové encyklopedie pro mládež Co, jak, proč překládané z němčiny. A konečně od roku 1999 každoročně od února do
dubna s potěšením dohlížím na vznik výroční
zprávy Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Mám radost, že je vždy o čem psát
a brožura je rok od roku rozsáhlejší.“
Stane-li se Martin Vobruba průvodcem po
zahradě a má trpělivé posluchače, přijdou
na řadu i mnohdy značně obsáhlé rodokmeny nejzajímavějších zvířat. Je těžké se k takovým informacím dostat? Zvířata přicházejí

z různých částí Evropy i světa, za svůj
život procestují třeba několik zoo…
„Přiznávám,“ svěřuje se pan Vobruba,
„že tyto údaje se získávají velmi těžko. Na druhou stranu je ale nemálo
lidí, které by taková fakta zajímala. Já
je od mládí kompiluji ze všech možných zdrojů – tisku, návštěv zahrad,
korespondence, brožur a knih. Od nástupu do zoo jsem se dostal samozřejmě k dalším publikacím a přísun
dat se zrychlil a zvětšil.“
Environmentální programy centra Lüftnerka jsou pro děti poučením,
besedy Martina Vobruby jsou pro ně,
stejně tak jako pro dospělé, zážitkem.
„Díky za další kompliment. Je to
třeba i tím, že jde o jednu z věcí, které
mě velice baví. K popularizaci plzeňské zoo a zoologických zahrad vůbec
využívám všech dostupných prostředků,“ odhaluje svůj přístup. „Včetně fotografií a třeba i anekdot. Ve školách
zahajuji většinou informací, že jsem
vyslancem našich 7 500 zvířat a 135
zaměstnanců, takže opravdu vykládám a lákám i jejich jménem. A krajta
královská Boženka je už připravena mě podpořit,“ nezapomene představit svoji věrnou průvodkyni na besedách. (Společně na fotografii.)
Medailónek by ovšem nebyl úplný, nezmínit jeho další zálibu, jímž je vášnivé sběratelství pohlednic ze zoo. Zálibě se věnuje
od roku 1981, má jich na 15 500. Sbírku mu
obohacuje výměna s několika kolegy sběrateli, nejvíce s přítelem Ortwinem Kratzkem
z německého Magdeburgu. „Má jich zhruba dvakrát více než já a hodně přede mnou
je i jeden belgický sběratel,“ s trochou lítosti přiznává Martin Vobruba a doplňuje: „Určitou nevýhodou při porovnávání je
dostupnost informací o takových sbírkách
a sběratelích, případně jejich specializace.
S velkou radostí jsem se proto zúčastnil evropského výročního setkání sběratelů propagačních materiálů zoo „Zoohistorica“ před
lety ve Wroclavi a v roce 2011 v Lipsku. Další rok jsem ho zorganizoval v Plzni. Evropská
komunita zoo-nadšenců je obrovská a nachází se v ní spoustu báječných lidí. Díky zaujetí přítele Romana Hynka se v roce 2013
konala obdobná akce „Zoofanatika“ v královédvorské zoo. Přiznám se i k další libůstce
– posledních pět let vydávám vlastní edici
pohlednic z navštívených zoo.
Má po tom všem vůbec smysl zeptat se na
jeho splnitelný a nesplnitelný sen? Ale budiž
– a schválně co odpoví…
„Ve světě mého koníčku jich je řada – například vyrazit na dva až tři týdny po evropských zoo, fotit, prohlížet si zvířata, shánět
pohlednice. Samozřejmě potkat spoustu ještě neviděných druhů a nebo ještě lépe – přivítat je v Plzni. Bohužel asi nesplnitelné je
zastavit mizení ohrožených druhů zvířat na
Zemi a stabilizovat jejich populaci. Nejkřiklavějšími případy jsou jávský a sumaterský nosorožec.“
Ing. František Hykeš
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Fotosoutěž

3. OSTATNÍ ŽIVOČICHOVÉ – do ní bylo přihlášeno 131 fotografie;
4. NÁVŠTĚVNÍCI A OSTATNÍ se 100 záběry.
Fotografie z mobilních telefonů, které také přišly, byly vyřazeny, protože neodpovídaly
kvalitou stanoveným podmínkám.

Druhého ročníku fotografické soutěže ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA – DOCELA JINÝ SVĚT se zúčastnilo 108 autorů s 856 snímky (loni 89 soutěžících a 920 fotografií).
Soutěž měla čtyři kategorie:
1. SAVCI – do té bylo posláno opět nejvíce fotografií – 353;
2. PTÁCI – ta byla obeslána 272 snímky;

Porotu tvořili:
Jaroslav Vogeltanz – fotograf, pracovník propagace ZOO a BZ Plzeň, Ladislav Němec
– fotograf Mladé fronty DNES, Bc. Tomáš Jirásek – fotografující zoolog ZOO a BZ Plzeň.
Porota vyhlásila v každé kategorii první, druhé a třetí místo a tři čestná uznání. Letos
udělila i zvláštní cenu.

1. cena kategorie Savci

Zdeněk VARDŽÍK

1. cena kategorie Ptáci

František ZVONEČEK

2. cena kategorie Savci

Jakub ŠEBEK

2. cena kategorie Ptáci

Katka TERČOVÁ

3. cena kategorie Savci

František ZVONEČEK

3. cena kategorie Ptáci

J. BEHENSKÝ

V každé kategorii porota udělila následující věcné ceny:
Za první místa a cenu poroty: vstupenku pro dvě osoby do ZOO a BZ
s platností do konce roku 2015, sadu knih z plzeňské ZOO a BZ a drobných
dárků; za druhá místa: vstupenku pro jednu osobu do ZOO a BZ s platností
do konce roku 2015, sadu knih a drobné dárky ze ZOO a BZ; za třetí místa:
sadu knih a drobné dárky ze ZOO a BZ; za čestná uznání: knihu a drobné
dárky ze ZOO a BZ.
Vítězné snímky jsou též zveřejněny na webových stránkách a facebooku
Zoologické a botanické zahrady města Plzně.

1. cena kategorie Ostatní živočichové

Zita ŠTEFANKOVÁ

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKÁVAJÍ:
Kategorie Savci: Jiří Novák; Katka Terčová; Ondřej Bušek.
Kategorie Ptáci: Bedřich Hrstka; Luboš Novák; Jana Rejtharová.
Kategorie Ostatní živočichové: Zuzana Varadinova; Radoslav Vaššo; Roman
Havlíček.
Kategorie Návštěvníci a ostatní: Milan Demela; Eva Vrbová; Monika Mašková.
Děkujeme všem soutěžícím za jejich zájem a blahopřejeme oceněným. Vzhledem k velkému zájmu bude fotosoutěž vyhlášena i v příštím roce. Těšíme se na další krásné a zajímavé fotografie.
(jv - rd)

1. cena kategorie Návštěvníci a ostatní

Petr TYKVART

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
Katka TERČOVÁ

2. cena kategorie Ostatní živočichové

Tereza ŠINDELÁŘOVÁ

3. cena kategorie ostatní živočichové

Kamila MERUŇKOVÁ

2. cena kategorie Návštěvníci a ostatní

Radoslav VAŠŠO

3. cena kategorie Návštěvníci a ostatní

Radoslav VAŠŠO

IRIS

Skvosty přírody
Výlet do míst prvohorního moře

N

ěmou součástí přírody jsou nejen skály, jež byly
tématem minulých Skvostů, ale také zkameněliny. Východní část Plzeňského kraje leží na okraji jejich významného naleziště, jež se táhne od pražských
Hlubočep až k Plzni a je nazýváno Barrandienem.
Na jeho území se nachází velké množství geologicky
a paleontologicky významných lokalit období starších prvohor. Nejvýznamnější z nich je Český kras,
ale jsou tu i další významná místa – např. naleziště
trilobitů u Skryjí nad Berounkou na pomezí okresů
Rakovník a Rokycany.
Oblast probádal francouzský světově uznávaný paleontolog Joachim Barrande (1799 – 1883). Později
proto byla podle něj a na jeho počest pojmenována.
Barrande odešel po roce 1830 do exilu a novým
domovem se mu staly Čechy a Praha. Zde se rychle
sblížil s českými kulturními kruhy. Mezi jinými se seznámil s historikem Františkem Palackým a s jedním
ze zakladatelů dnešního Národního muzea v Praze
hrabětem Kašparem Šternberkem. Právě ten ho požádal, jako stavebního inženýra, o posouzení možnosti stavby koněspřežné železniční trati údolím Berounky a přes uhelné pánve u Radnic do Plzně. Pro
nedostatek financí se sice záměr nepodařilo realizovat, ale uskutečněné práce Barrandovi odhalily velmi bohatá naleziště zkamenělin – zejména trilobitů
– především u Skryjí a Týřovic. Po roce 1840 zmapoval celé území na západ od Prahy, jež v prvohorách
(vědecky paleozoikum) pokrývalo mělké moře.
Přesto, že Barrande zůstal celý život Francouzem,
Čechy se mu staly skutečně domovem a velice dobře
si byl vědom, která místa mu získala světový věhlas.
Ve své závěti proto muzeu v Praze (dnes Národnímu)
odkázal statisíce zkamenělin i svoji knihovnu včetně rukopisů. Zanechal i dostatek peněz (10 000 zlatých) pro pokračovatele svého díla. On sám na téměř
6 000 stranách doplněných více než 1 000 litografickými tabulemi s desítkami ukázek popsal přes 3 500
druhů zkamenělých organizmů. Jde o nejrozsáhlejší
paleontologickou práci všech dob, kterou vytvořil jeden člověk!
OBEC S TRILOBITEM VE ZNAKU
Jsou jí pochopitelně Skryje. Spojení s těmito pradávnými prvohorními živočichy dokládá až po současnost světově proslulé naleziště Luh nad Berounkou,
Barrandova socha a především muzeum trilobitů.
Návštěvníkovi dá odpověď, kdo trilobiti byli, kdy žili
a čím se živili i jací další živočichové se v tehdejším

moři v místech dnešních hlubokých křivoklátských lesů proháněli.
Muzeum určitě doporučujeme za tip
na školní výlet (třeba společně se Skryjskými jezírky, zříceninou hradu Týřov nebo
místy spojenými se spisovatelem a obdivovatelem Berounky Otou Pavlem).
Vějířky kapraďosemenné rostliny
Trilobiti dostali pojmenování podle Trilobit Foto (repro)
těla tvořeného třemi laloky. Na Zemi se ob- Alethopteris bohemica objevené v zoologické a botanické zaFoto IRIS Miroslav Volf
jevili v první periodě (kambriu) prvohor, asi hradě.
před 550 až 530 milióny lety. Vyhynuli na
konci prvohor přibližně před 251 miliony lety. Jednakmeny jehličnanů rodu Araucarroides (araukarity)
lo se o výlučně mořské živočichy. Jejich článkované stojící před budovou Západočeského muzea v Plzni
tělo pokrývala mineralizovaná schránka, již v průběv Šafaříkových sadech. Jeden pochází z Plzně-Újezdu
hu růstu svlékali a odhazovali. Dosahovali velikosti od
a druhý z Plzně-Malesic.
jednoho milimetru až po devadesát centimetrů. CelVýznamnou lokalitou rostlinných zkamenělin je
kově bylo po současnost popsáno více než 17 000 i Zoologická a botanická zahrada města Plzně. Bojejich druhů.
haté nálezy fosilní flóry odkryly stavební úpravy
S nalezišti prvohorních zkamenělin, dnes chrápodzemního krytu pro expoziční účely. V roce 2008
něnými územími, se lze setkat i na několika mísje probádali odborníci ze dvou významných institucí
tech Plzeňského kraje. Na Rokycansku jsou to – Západočeského muzea v Plzni a Přírodovědecké
Biskoupky, Medový Újezd, Rokycanská stráň,
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky výzkumu
Osek, Ejpovické útesy a na Plzeňsku známá Čerposkytly velmi zajímavé a důležité informace o dávná stráň ve Starém Plzenci. Pro seznámení se s da- no zaniklé přírodě na území Plzně. Vyplynulo z nich,
nou problematikou však doporučujeme spíže rostlinné fosílie jsou pozůstatky původního troše než jejich návštěvu, vydat se do Muzea Dr. pického pralesa, jemuž dominovaly především stroB. Horáka v Rokycanech. Ve svých sbírkách má
movité kapradiny. Tyčily se do výšky několika metrů
více než 102 000 zkamenělin, a to nejen z Baa měly listové vějíře dlouhé až dva metry. Společně
rrandienu. Jsou tvořeny více než 100 let a pales nimi se zde vyskytovaly stromovité pteridosperontologický fond muzea patří k největším a nej- my – rostliny příbuzné dnešním cykasům. V lokauznávanějším v ČR! Zcela unikátní a světově ojedilitě byly objeveny překrásné listové vějíře, kmínky
nělá je kolekce sladkovodní fauny z nejstarší periody a dokonce i vzácná semena a pylové orgány. Zcela
prvohor. Jedinečná je i sbírka křemenných shluků unikátním nálezem byla semena přirostlá přímo na
(konkrecí) se zkamenělinami – tzv. rokycanských
hlavní ose listového vějíře. Hojné byly také pozůskuliček.
tatky kalamitů – rostlin připomínajících současné
PŘESLIČKY, PLAVUNĚ A KAPRADINY
přesličky. Nad všemi předešlými typy rostlin se tyČNĚLY K NEBI
čily stromovité plavuně, které dosahovaly výšky až
Prvohory připomínají do dnešních dnů nejen trilobiti 20 metrů. Ve srovnání s dnešními bylinnými plavua zkameněliny dalších tehdejších živočichů, ale zcela němi byli karbonští zástupci skutečnými obry. Jejich
hmatatelnou představu máme i o tehdejší vegetaci. kmeny tvořily podstatnou část biomasy, z níž vzniJak připomíná další chráněná paleontologická lokalikaly slojky černého uhlí, přítomné i na Lochotíně.
ta – Bašta u Břas na Rokycansku, stromovité kapradiZajímavostí je, že mezi rostlinnými fosiliemi nebyla
ny např. rodu Psaronius byly jednou z hlavních složek
nalezena jediná zkamenělina z říše živočišné.
karbonské (předposlední perioda prvohor) uhlotvorUskutečněný odborný průzkum potvrdil, že lokané vegetace. Černouhelné sloje vznikaly před 290 až lita patří k unikátním přírodním památkám. Poskytu230 milióny let, kdy v rašeliništích při okrajích jezer je důležité informace o jedné z etap v historii Země
rostly pralesy stromovitých kapradin, plavuní a přes- a řadí se k nejbohatším nalezištím fosilní flóry Slánliček. Jejich mohutnost dokládají i dva zkamenělé
ského souvrství v ČR.
(kola)

Zoologické zahrady III. tisíciletí
Protest ohněm a dýmem
V mezinárodní kampani Burn horns – Save rhinos byl rovněž v Zoologické a botanické zahradě města Plzně – v prostoru za pavilonem nosorožců 21. září v 11 hod. spálen 566 g těžký
roh nosorožce indického poskytnutý Zoo Dvůr
Králové – hlavním organizátorem této akce
v České a Slovenské republice. Jeho cena na
nelegálním trhu by činila 566 000 Kč. Roh
za účasti vedoucího krajského inspektorátu
České inspekce životního Ing. Zbyňka Sevelky,
asistence bezpečnostní agentury High security
a notářského dohledu shořel beze zbytku.
Z události vznikla reportáž, kterou lze spatřit na
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kanále plzeňské zoologické a botanické zahrady
na internetu.
Účelem mezinárodní akce bylo upozornit na
současné největší ohrožení nosorožců, jímž je
jejich zabíjení kvůli rohům. Bohužel v pytláckých
ganzích působí i řada Čechů a také Poláků.
K iniciující zoo ve Dvoře Králové se u nás
k akci dále připojily vedle plzeňské zahrady taktéž zoo ve Zlíně, na Slovensku v Bratislavě a Bojnici. Dohromady zde bylo zničeno 80 kg nosorožčí rohoviny. Ve světě to pak byly zoo v Estonsku,
Francii, Keni, Polsku, Singapuru, na Ukrajině a ve
Velké Británii a další instituce.
Prvním, kdo spálením nosorožčí rohoviny
upozornil na nebezpečí, jímž je pro všechny druhy nosorožců jejich nelegální lov, byl světově pro-

slulý antropolog a ochranář Richard Leakey. Právě
jeho zásluhou se výrazně snížilo pytláctví v Keni.
Z českých osobností podpořili protestní pálení nosorožčích rohů Miss Earth 2013 Monika
Leová, ministři vnitra a životního prostředí Milan
Chovanec a Richard Brabec.
(mv – rd)
Foto Martin Vobruba

IRIS

Zajímavá výuka
Nejlepší odpad – žádný odpad

Z

nakem všech dosud konaných environmentálních konferencí pro pedagogy
v Environmentálním centru Lüftnerka byla
vždy snaha přinášet nové informace, další
impulsy k zamyšlení a i na chronicky známá témata se podívat z jiného úhlu. Platilo
to též o druhém ročníku krajské konference pro učitele, uskutečněné ve spolupráci
s Plzeňským krajem v polovině září.
Řadu témat k přemýšlení přinesla zaplněnému sálu centra již první přednášející
– Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová,
CSc., předsedkyně Ekologického klubu
Praha. Na několika příkladech se dotkla
i velice citlivého problému, a to, že doktrinářský, jednostranný a nekomplexní přístup k ochraně přírody může být ve sv ých
důsledcích škodliv ý a napáchat značné
problémy. Návrat bobra do Polabí byl sice
ochranářským úspěchem, ovšem v ykoupený velkou cenou, neboť tomuto agresivnímu hlodavci padly za oběť geneticky cenné
polabské doubrav y.
Také zdůraznila, že působení člověka
v přírodě nemusí být zdaleka jen negativní.
Zakládání rybníků, především těch největších, bylo velkým zásahem do krajiny – a rybníky a rybníkářství je v yhlášeno kulturním
dědictvím UNESCO.
Její filozofii podpořila v přednášce o rostlinné diverzitě i RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD. z Fakulty pedagogické ZČU. Jak
řekla, nelze požadovat od intenzivní hospodářské krajiny biodiverzitu, jakoby se
jednalo o panenskou přírodu.
Trvale udržitelný rozvoj – vůdčí téma
konference – má více aspektů. Jedním
z nich je i to, jak se společnost v yrovnává
s odpady. Podle Ing. Václava Lišky z Odbo-

ru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje občané zde v ytřídí 44,4 kg
komunálního odpadu na hlavu a z 501 obcí
v kraji je do aktivit společnosti EKO-KOM
zapojeno 478.
Hlavní přednáška k trvale udržitelnému
rozvoji připadla proděkanu Fakulty pedagogické ZČU doc. RNDr. Michalu Merglovi, CSc. Nezmění-li lidstvo svůj konzumní způsob života, nepřestane-li jeho část
v bohatých a bohatších zemích žít nad
poměry, bude-li spotřebovávat suroviny
z pohledu okamžité spotřeby a byznysu,
nikoliv z dlouhodobého pohledu, trvale
udržitelného rozvoje nelze podle něj prakticky dosáhnout. Jelikož je to ale jediný
způsob, který může naši civilizaci zachránit před sebezničením, je povinností států,
politiků a nadnárodních společností o něj
usilovat ze všech sil.
Úměrným dílem může přispět i každý občan. Velké možnosti před ním např.
otevírá téze, že nejlepším odpadem je ten,
který vůbec nevznikne. Kolik by se třeba
ušetřilo ropy na v ýrobu plastov ých lahví,
kolik dopravních a dalších nákladů, kdyby se lidí vrátili od balené vody znovu
k pití kohoutkové a studniční vody. Vydat
se cestou od třídění a recyklace odpadu ke
snižování jeho množství však bude podle
odpadové odbornice Ing. Kateřiny Knotkové dlouhá cesta, která si v yžádá nejen
spoustu osvěty, ale i změn v nav yklém
životním stylu. Ještě složitější bude přimět ke změně myšlení a jednání firmy na
straně v ýroby i odpadového hospodářství
a recyklace, protože na obou stranách jde
o velký byznys.
(zh)

Na konferenci byly i letos odměněny tři
nejúspěšnější „Zelené školy“. Třetí místo
v V. ročníku této soutěže Plzeňského kraje
získala Střední průmyslová škola dopravní v Plzni, druhé Střední odborné učiliště
Domažlice, Prokopa Velikého, a první Církevní odborná škola Spálené Poříčí. Foto
z předávání ocenění Ivana Jandová.

Environment z Lüftnerky
Na výukové programy a komentované prohlídky, nabízené Environmentálním centrem Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města
Plzně, si mohly i v tomto roce školy a školská
zařízení zakoupit slevovou permanentku.
V minulém školním roce této možnosti využilo 32 základních a středních škol a 11 škol mateřských. V letošním školním roce si permanentku
prozatím zakoupilo 37 škol a 11 škol mateřských.
Mezi další činnosti centra patří, obdobně
jako v minulých letech, zájmová odpolední
činnost. V letošním školním roce se jedná
o chovatelsko-přírodovědný kroužek, který
je určený pro žáky základních škol; navštěvuje ho 17 dětí.
(iv)

List z herbáře
Spor o bramboříky v Čechách
K Vánocům patří i v té
době právě kvetoucí
pokojové rostliny: hit
posledních let vánoční
hvězda (Poinsettia) původem z Mexika, vánoční
kaktus (Epiphyllum) a trojlístek uzavírající brambořík
(Cyclamen). Ten patří mezi
20 nejprodávanějších poBrambořík
kojových rostlin okrasných
květem. A právě jemu a v ČR jedinému volně
rostoucímu bramboříku nachovému (Cyclamen
purpurascens) věnujeme dnešní List.
Dříve bylo u pokojového bramboříku uváděno druhové jméno perský (persicum). To označovalo jeho původ, jímž je teritorium od Řecka
přes ostrovy v Egejském moři až po Malou Asii.
Dnes je většinou používáno jen rodové jméno,
protože jde o křížence více druhů. Těch je zná-

mo v přírodě kolem dvaceti, velmi si blízkých
a podobných. Pro ozdobu vánočního bytu si lze
vybrat z červeně, bíle, růžově a nafialově kvetoucích rostlin a s různým tvarováním květů. Leckdo
si myslí, že je to rostlina „na jedno použití“. Chceme-li, aby nám vykvetla i o příštích Vánocích,
je třeba po odkvětu radikálně omezit zálivku
a květináč umístit do chladné místnosti. Jakmile začnou rašit z hlízy nové listy, brambořík přesadíme
a začneme mírně zalévat.
Brambořík nachový patří do čeledi prvosenkovitých a je chráněn jako ohrožený druh a rovněž mezinárodní úmluvou CITES. Více je rozšířen
na Moravě než v Čechách, zde ho někteří botanici
považují za zplanělý. Jasno nemají ani v případě
přírodní památky Slavkovský chlumek u Českého
Krumlova, jež byla zřízena v roce 1955 právě na
jeho ochranu. Roste zde na vápenci v podrostu
lískových keřů a řídkého kulturního boru. V padesátých a šedesátých letech minulého století

autoři spíše preferovali jeho původnost, protože lokality výskytu jsou i v přilehlé severní části
Horního Rakouska. Ze starší botanické literatury
jsou známy i další výskyty bramboříku na Českokrumlovsku, které však nebyly v novější době
potvrzeny. Brambořík ovšem patřil mezi rostliny,
jež měly značný význam v mytologii zdejšího původního německého obyvatelstva. Nelze proto
vyloučit ani jeho záměrné rozšiřování. K tomu se
přiklání i odborné tvrzení z roku 1903, v němž
se uvádí, že brambořík zde vysadil místní
farář Mardetschlager,
známý florista a jeden
z prvních botaniků,
kteří se zasloužili o botanický výzkum Českokrumlovska. V poslední čtvrtině 19. století
působil právě ve Slavkově.
(zh)
Brambořík nachový
Foto (2x repro)
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Na statku Lüftnerka
Babí léto jiřinkám ani řemeslům nepřálo

L

etošní oblastní výstava jiřinek měla být zvlášť parádní. Vždyť se konala právě
po desáté. V roce 2005, kdy statek Lüftnerka hostil poprvé i další pěstitele
těchto královen pozdního léta, nejen jako v předchozích letech pouze Vlastimila Hucla z Plzně-Červeného Hrádku, sice ještě neměla přívlastek oblastní, ale už
tehdy to byla velkolepá výstava. Podílelo se na ní pět předních individuálních
a kolektivních pěstitelů a veřejnosti představili na 150 odrůd jiřinek.
V příštích letech tuto největší specializovanou květinovou přehlídku v Plzeňském kraji doprovázelo i několik významných událostí. Hned o rok později
na výstavě natáčela Česká televize a Jiřina Bohdalová převzala titul Jiřinková
královna. V dalším přehlídka
jiřinek připomenula 170 let
od doby, kdy v České Skalici
tančila na první slavné Jiřinkové slavnosti Božena Němcová.
V té souvislosti vzpomenula
i známou Smetanovu Jiřinkovou
polku. Nebyla věnována žádné
dívce, ale právě této květině tolik oblíbené českými obrozenci.
Při oslavě se objevily dokonce
i obě postavy české kultury.
Vrcholnou událostí plzeňské
oblastní výstavy konané v zoologické a botanické zahradě
bylo v roce 2009 představení
nově vyšlechtěné jiřinky Svato-

plukem Masopustem z jihočeských Lnář a pojmenované na počest přehlídky právě Lüftnerka.
Rok 2014 jiřinkám klimaticky znovu přál, a to
se projevilo i na počtu vystavovaných květin. Vlastimil Hucl letošní výpěstky okomentoval dokonce
slovy, že tak velké a krásně vybarvené jiřinky nepamatuje, co je pěstuje. A že už je to nějaký rok...
Žel návštěvníci si té podívané od pěstitelů
z Průhonic, Sedlce u Žebráku, Plzně, Staňkova
a Ptenína příliš neužili. Po celý víkend vytrvale
pršelo a tomu odpovídala i návštěvnost. Nejvyšší
známku v divácké anketě opět získaly velkokvěté
jiřinky Petra Bohdana z Plzně-Radčic.
Za týden se počasí přece jen trochu
umoudřilo, takže Festival tradičních řemesel
k užitku i potěše STATEK 2014 byl ušetřen alespoň vytrvalého deště. Ač v sobotu ani v neděli nebylo nádvoří historického statku přeMuziku netvrdila basa ale
plněné, Kuchařinky z Nepomuku se nestačily
otáčet. Jejich ochutnávky staročeské kuchyně harmonika Karolíny Vlkové.
patří už neodmyslitelně ke koloritu řemeslného trhu a nejinak tomu bylo
i letos. Prozrazují to i počty jejich dobrot: Připravily a návštěvníkům nabídly
740 vdolků, 370 bramboráků, 120 škvarkových placek, 65 zelných placek, tři
pekáče bramborové buchty, dva plechy švestkových koláčů, dva hrnce světlé
a tmavé bramborové polévky.
(fh)
Foto IRIS Miroslav Volf (více www.iris-zooplzen.cz)

Ze zákulisí
KNIHY O PŘÍRODĚ NEODPOČÍVAJÍ V REGÁLECH!

Z

oologická a botanická zahrada města Plzně
tradičně spolupracuje s řadou knihoven v Plzeňském a Karlovarském kraji. Ať jsou to přednášky a besedy se živými zvířátky, nebo spolupráce při
různých soutěžích a společenských akcích pro děti
i dospělé, jak popisují dva následující příspěvky.
Novinkou letošního roku byla velká soutěž pro
dětské čtenáře knihoven v západních Čechách
vyhlášená Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS. Inspirací pro ni
byla několikaletá spolupráce zoologické a botanické zahrady s knihovnami v Karlových Varech a Sokolově při organizování společných
soutěží pro mladé čtenáře se zájmem o přírodu. Soutěž vyvolala velký zájem a přihlásila se

k ní řada knihoven v obou krajích. Některé – jako
například v Blovicích či Klatovech – k ní vydaly
i vlastní motivační plakát. Jejím smyslem bylo
vzbudit mezi dětskými čtenáři zájem o přírodovědnou literaturu. Všichni, kteří vyhověli soutěžním podmínkám, budou pozváni v roce 2015 zdarma do zoologické a botanické zahrady. Soutěž pro
letošek končí 30. listopadu, takže odměna bude
pro mladé čtenáře i vánočním dárkem.
(rd)
MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA – CHODÍME ZA NIMI DO ZOO

Takový byl název soutěže, kterou vyhlásila Městská knihovna Sokolov pro kolektivy druhých tříd
sokolovských základních škol. Soutěž, kterou
knihovna vyhlašuje od roku 2004, má vždy jiné
téma a tvoří ji tři části: vědomostní s testíkem pro

bystré hlavičky, křížovky s tajenkou a výtvarný
projev. A právě ve výtvarné části měly děti v letošním roce vytvořit, nakreslit či namalovat malou
zoologickou zahradu a v ní zvířátka, která by tam
podle nich měla být, která mají nejraději. Sešly se
opravdu povedené práce plné zvířátek a bylo těžké vybrat ty nejlepší. Z pěti zúčastněných tříd získala 1. místo třída 2. A ze Základní školy Pionýrů
a 2. místo třída 2. C ze Základní školy Rokycanova.
A právě tyto dvě třídy dostaly jako odměnu výlet do plzeňské zoologické zahrady. Školáci ji navštívili za krásného slunečného počasí a zájezd si
opravdu užili. Za to patří poděkování Zoologické
a botanické zahradě města Plzně, která sponzorovala vstup, a také učitelkám jednotlivých tříd.
Text a foto Ema Reismüllerová
Pokračování na straně 15
Vítězná práce dětí z 2.A ZŠ Pionýrů v Sokolově
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Ze zákulisí
Pokračování ze strany 14

DVACET LET S KNIHOVNOU

Knihovna v Plzni na Vinicích oslavila letos na podzim 20 let od svého vzniku. Při
té příležitosti připravila pro děti i dospělé velkou oslavu s celodenním programem
plným zábav y, veselí, hudby, ale i poučení.
O dopolední program se postaraly pracovnice z Environmentálního centra Lüftnerka
v plzeňské zoologické a botanické zahrady, s nímž vinická pobočka Knihovny města
Plzně spolupracuje od jeho vzniku v roce
2007. Více jak stovka dětí si mohla zblízka prohlédnout a případně i pohladit živá
zvířátka – krajtu královskou, kudlanku, gekončíka – nebo si v yrobit „svého“ papírového medvídka, v ybarvit obrázek a nebo…
Už jste někdy hádali se zavázanýma očima

nějakou věc přinesenou právě ze zoologické zahrady?! Děti si to v yzkoušely, trochu
se bály, trochu se smály, hlavně ale byly
zvědavé.
Mladé pracovnice z Environmentálního
centra se nenechaly zaskočit žádnou dětskou otázkou a floristické aranžmá zahradnic Zoologické a botanické zahrady města
Plzně korunovalo úspěch slavnostního dopoledne.
Odpolední program byl plný hudby, při
harmonice zatančily a zazpívaly děti z 81.
MŠ, plné rytmů a zpěvu bylo i v ystoupení
žáků Základní umělecké školy B. Smetany.

Překvapením pro všechny byli dva dudáci
v krojích, sv ým v ystoupením si získali srdce malých i velkých. Na závěr sklidila velký
potlesk píseň M. Dolejše o knihovně. A to
byla pro nás, knihovnice, největší odměna!
Text a foto Alena Masnicová
Pracovnice Environmentálního centra Lüftnerka Ing. Ivana Jandová a Ing. Klára Stuchlová
přinesly ze zoo několik zvířat a s dětmi si o nich
povídaly.

Nahlédnutí na dálku
Již 4. rokem umísťuje plzeňská zoologická a botanická zahrada své videonoviny Kaleidoskop na internet. Na kanále „zooplzen“ na známém webu youtube.
com zachycuje dvojice plzeňských filmařů Jan Loučím a Miroslav Anton nejdůležitější dění v zahradě: narození a křtiny
mláďat, příjezdy přírůstků, otevírání nových expozic, doprovodný program.
Co do diváckého zájmu bezkonkurenčně vede s více než 8 000 shlédnutími představení České řeky jejím prvním
opatrovatelem Zdeňkem Soukupem. Následuje pochopitelně nosorožec Maruška
a také Svět v podzemí – oboje s 2 500
zobrazeními. Zvláště pro ty, kteří nemohou přijet do zahrady častěji, jde o možnost, jak do ní nahlédnout na dálku.
(mv)

Černý podzim
Čtyři uhynulá zvířata v plzeňské zoo – dva kamzíci
běláci, ovce aljašská a klokan rudý – za čtyři týdny,
to je hodně smutná bilance. Tím spíše, že příčinou
nebyla žádná epidemie nebo nemoc, ale na vině
je s velkou pravděpodobností nekázeň návštěvníků
a překročení zákazu krmení. U samce ovce aljašské
je ztráta o to větší, že se jednalo o chovného berana
a zahrada bude muset hledat za něj náhradu. Podle
krmivářky Miroslavy Palacké pitva vyloučila otravu
z potravy, jíž byli dotyční býložravci krmeni. Úmyslnou otravu pokládá za málo pravděpodobnou.
Posledním uhynulým zvířetem byl desetiměsíční klokan rudý Lojzík. Poněvadž ho matka po narození odvrhla, ujali se ho veterinář zahrady MVDr.
Jan Pokorný s manželkou. Byl proto navyklý na lidi
a jako jediný ze skupiny se často pohyboval kolem vnějšího plotu zahrady a „sváděl“ kolemjdoucí
k podání něčeho na zub.
Přes všechna upozornění přísně zakazující krmení se najdou čas od času neukáznění návštěvníci, kteří je nerespektují a stávají se, i když třeba nevědomě,
vrahy zvířat. Z obětí posledních let lze jmenovat např.
tamarína pinčího nebo hříbě ze statku Lüftnerka. Co
všechno napadne lidi do výběhu „nabídnout“, by
mohli vyprávět ošetřovatelé. Vedle nejčastějších hranolků to bývají i langoše, párky, ba i řízky.
(zt)

Spokojenost, ale také výhrady

V

druhé polovině července a počátkem
srpna uskutečnila Zoologická a botanická zahrada města Plzně návštěvnickou
anketu. Měla ukázat, co se v zahradě návštěvníkům líbí a jaké mají k její úrovni připomínky. Na otázky odpovědělo 369 lidí,
z toho 244 žen a 125 mužů. Nejvíce jejích
účastníků přijelo z Prahy (51), Plzeň měla
39 respondentů, dalšími početněji zastoupenými okresy byly Karlovy Vary (25), Plzeň-sever (23), Klatovy (16), Chomutov
(15), Cheb (14), Plzeň-jih (13), Sokolov (12),
Beroun a České Budějovice (shodně 10).
A co anketa ukázala? Dvaačtyřiceti návštěvníkům se líbilo vše, na dalším místě
to bylo prostředí (26), zeleň (19), dinopark
(18), expozice (16), spojení zoologické
a botanické zahrady (15), Česká řeka (13),
Svět v podzemí (11), sokolník (9).
Naopak nejčastěji se nelíbilo: špatné
značení (16), chybějí sloni (13), úroveň WC
(11), málo dětských hřišť (10), zarostlé výběhy (9), absence bezbariérových přístupů
(8), malé rozměry některých výběhů (8),
restaurace Kiboko (7).
Zajímavé je, že daleko kritičtější byly ve
všech věkových kategoriích ženy než muži.
Anketa prozradila i návštěvnicky nejoblíbenější zvířata: S 38 hlasy absolutně vedou žirafy, další místa obsadili medvědi
hnědí (16), lvi berberští (14), opice (11),
hrošíci liberijští (9), lemuři (8), tygři ussurijští (6). Velkým překvapením a určitě absolutně nečekaným výsledkem bylo taktéž
pouhých šest hlasů pro nosorožce indické,
tedy i pro jejich mládě Marušku! Ale velmi
málo bodovali (jen čtyři hlasy) i elegáni ve
fráčku – tučňáci Humboldtovi.
Jistě příznivým zjištěním byla skutečnost, že výhrady k výši parkovného a vstupného byly naprosto ojedinělé.

V anketě se objevilo i několik kuriózních
připomínek: Někomu v zahradě schází lanovka (zřejmě na statek Lüftnerku), pro jiného je areál příliš rozlehlý a dalšímu chybějí popelníčky... Naproti tomu připomínky
typu špatné průchodnosti některých cest
s kočárky, nedostatečný počet laviček a jejich nerovnoměrné rozmístění či nedostatky v poskytování základních služeb, ty
by určitě neměly zapadnout. Jsou přece
o spokojenosti návštěvníků!
(jv- rd)

„Tři v jednom“
Návštěvnická fotografie Marianny Tiché
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Okénko do historie
OD IRISU PO LOCHOTÍN

Z

a účasti lochotínských seniorů a pamětníků byla v polovině září pokřtěna již devátá publikace o plzeňské zoologické
a botanické zahradě města Plzně vydaná od roku 2006 a třetí kniha o historii zoo. Mapuje
její vznik na Lochotíně v roce
1963 a další rozvoj do roku 2000.
Volně navazuje na monografii
o doudlevecké spolkové zoo Iris.
Hlavním posláním knihy, určené
hlavně pro odbornou veřejnost,
je satisfakce za chybějící výroční zprávy zoo v létech 1960 až

Půl století chovu lidoopů

1990. Jejím autorem je Martin
Vobruba. Použity byly zejména písemnosti a fotodokumentace z archivu zahrady, Archivu
města Plzně, Státního oblastního archivu v Plzni a také informace a fotografie bývalých
i současných zaměstnanců zoo.
Publikace s oficiálním podtitulem Jak se dělá Lochotín vznikla
za přispění městského obvodu
Plzeň 1, a proto při slavnostních
křtinách nesměli chybět starosta Miroslav Brabec a místostarosta Jiří Uhlík.
(av)

Archivní foto
Letošní rok byl spojen s dvěma
jubilei v chovu šimpanzů v plzeňské zoo. Bylo to zejména 50 let od
zahájení chovu lidoopů. První plzeňské šimpanze, Tondu a Pepinu
(na fotografii), sice účetní evidence i karty uvádějí až na jaře 1965,
podle výstřižků z deníků Práce
a Pravda je ale přesně známo,
že zvířenu zahrady obohatili již
v závěru roku 1964. Dva a půl
roku staré šimpanze vyzvedávali pracovníci zoo na letišti Ruzyně
16. prosince. V polovině 60. let začíná chov šimpanzů také například
v Liberci, Brně, Ústí či Ostravě.

Druhé jubileum už tak slavné není. V roce 1984 nešťastnou náhodou uhynuli šimpanzi Tonda a jeho poslední
družka Korina. Následující tři
roky byla zoo bez lidoopů.
Nabízí se dokonce i jubileum třetí – 25 let od příjezdu populární šimpanzice Giny
z Veszprému. Ta ale v roce
2013 odcestovala do brněnské zoo, aby zde s další plzeňskou šimpanzí samičkou
Maryšou dělaly společnost
samotnému samci Fábenovi.
(mv)

Minimum pro ochránce přírody
Příště bude slavit už půl století
Chráněnou
krajinnou
oblast
Slavkovský les o rozloze 606
km2 je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu
a dosud málo narušené přírody
v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Oblast je osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad Tachovskou
brázdu, Chebskou a Sokolovskou
pánev, na východě přecházející pozvolna do Tepelské plošiny.
Důvodů, proč bylo toto území
právě před 40 lety v roce
1974 vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí, první
a dosud jedinou v Karlovarském kraji, bylo více. Tím
hlavním, který ji odlišuje
od všech ostatních v ČR, je
však ochrana pramenišť lázeňských minerálních vod.
Znakem oblasti je arnika, ale její charakteristickou
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flórou je především květena hadcových skalisek. V živočišné říši je
to hnědásek chrastavcový potravně vázaný na porosty mokřadní
rostliny čertkuse lučního. Jedná
se o jednoho z nejohroženějších
evropských denních motýlů. V ČR
se vyskytuje právě jen v Karlovarském kraji. Zajímavostí je, že Slavkovský les je místem nejzápadnějšího výskytu sysla obecného.
(kola)
Hnědásek chrastavcový
Foto Vlastimil Cihlář

Dvě výročí současně
Rok 2014 byl pro Muzeum Českého lesa v Tachově spojený hned
se dvěma výročími. Oslavilo 60
let svého trvání a 15 let existence současné přírodovědné expozice. Moderními prezentačními
prostředky představuje přírodu
třech bilologicko-zeměpisných
celků Tachovska: dominantního
Českého lesa, Tepelské vrchoviny a Tachovské brázdy. Nechybí
ani blok věnovaný ochraně přírody a krajiny. Další část expozice
nabízí exkurzi do vývoje přírody

a lidské společnosti v posledních
16 000 letech.
(zh)
Jediný porost v Plzeňském kraji borovice blatky, která roste
pouze ve střední Evropě a je tak
zdejším endemitem, se nachází v Chráněné krajinné oblasti
Český les, v přírodní rezervaci
Farské bažiny. Tato lokalita je
současně jediným místem v Plzeňském kraji, kde se vyskytuje
keřík rojovník bahenní.
Foto (repro)
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Expedice za poznáním
Za bílými a černými kajmany do Národního parku Manu
Ing. Miroslav Procházka, ředitel Krokodýlí zoo Protivín

N

ávštěva přírodních lokalit, kde se vyskytují námi
chovaní plazi, mě vždy obohatila o poznatky
a postřehy, které jsem mnohdy použil dále v zootechnice chovu. Rád jsem proto přijal nabídku
zúčastnit se výpravy do peruánského Národního
parku Manu, kde bylo deklarováno mimo jiné pozorování kajmanů brýlových (Caiman c. crocodilus),
slovníkem domorodců bílých, a obrovských kajmanů černých (Melanosuchus niger). U kajmanů
černých se v naší zoo chystáme v dohledné době
sestavit chovný pár a lákalo mě alespoň částečně
poznat podmínky jejich života ve volné přírodě,
zvláště když jedna z našich samic pochází dle dostupných informací právě z lokality poblíž NP Manu.
DEFILÉ BIOTOPŮ
Cesta se uskutečnila v první polovině srpna 2014.
Po prohlídce obligátních turistických cílů, které Peru
nabízí – historického jádra Limy s nejstarší jihoamerickou univerzitou, bývalého hlavního města incké
říše Cuzca s nádhernou koloniální architekturou
a zastávkou v tajemství obestřeném Machu Picchu
– jsme se vypravili z Cuzca do pralesů Amazonie.
Východní hranice NP Manu probíhá centrálními Andami v nadmořské výšce až 4 200 metrů
a západní pak nedaleko od hranic s Brazílií a Bolívií v amazonském nížinném deštném pralese
v nadmořské výšce 150 m. Mohli jsme tak během
cesty pozorovat různé biotopy. Po výjezdu z Cuzca severovýchodním směrem k říčnímu přístavišti
Atalaya (NP Manu je přístupný pouze po řekách)
jsme při přechodu andských hřebenů poblíž Huacarani viděli ledovcové štíty velehor, suché lokality
náhorních rovin, o něco níže při přechodu hranice
národního parku pod úpatím Acjanaca suchý horský les zvaný puna. V okolí městečka Pillcopata to
již byl mlžný horský les s atraktivními obyvateli. Pozorovali jsme kolibříky, arassari snaragdové a poblíž
ubytovacího centra Manu Cloud Forest Lodge na
tokaništi krásné skalňáky andské (Rupicola peruviana) – národní symboly Peru. Na pozorovatelně
u tokaniště před námi během dvaceti minut defilovalo pět těchto oranžově zbarvených krasavců. Při
naloďování v Atalayi nás už obklopoval amazonský
nížinný prales. Řeka Madre de Díoz, po které jsme
pluli po proudu směrem k jejímu přítoku – k řece
Manu, je pod Atalayou dost divoká. Místy strhává do
vody celé břehy i s pralesem, aby níže v zátočinách
vyplavila stržené stromy na obrovské hromady, kde
se dřevo mrtvých velikánů rozkládá a je podkladem
pro růst nového pralesa. Vznikají zde působivé scenérie a my, pamětníci, jsme si připadali jak ve filmu
Cesta do pravěku. Pozorovali jsme množství ptáků;

na mršině tapíra utopeného v řece hodovali kondoři
krocanovití a královští, svůj díl si připlul urvat i krásně světle žlutě zbarvený vzrostlý kajman brýlový. Na
březích jsme místy zahlédli kapybary. Cesta z Cuzca
do Manu Wildlife Lodge poblíž Bocamanu u soutoku Rio Madre de Díoz a Rio Manu nám trvala dva
dny a co do rozmanitosti biotopů byla zatím nejpůsobivější z našich zahraničních výprav.
PTAČÍ BAREVNÁ PODÍVANÁ
Na pobyt v NP Manu jsme měli deset dnů, během
nichž jsme se pohybovali po parku jen lodí. Pobývali
jsme v jeho dvou zónách – přísně chráněné (cca
2 500 km2) při dolním toku řeky Manu, kde je pobyt
regulován povolenkami vydávanými správou parku
na jeden až tři dny. Tím je omezen počet návštěvníků v této velmi cenné části parku na únosných
35 000 ročně. Značná část parku – více než 15 000
km2 – je až na výzkumnou stanici u jezera Cocha
Cashu prakticky nepřístupná a slouží mimo jiné
k ochraně nekontaktních indiánských kmenů.
V další, takzvané nárazníkové zóně parku (cca
1 000 km2), jsme prožili sedm dní, během nichž
jsme navštívili menší rezervace v okolí jezer Cocha
Blanco, Cocha Salvador a Cocha Camungo a pozorovatelny papoušků u minerálních lizů. Právě birdwatching (pozorování ptáků) je hlavním lákadlem
tohoto parku. Když jsme v brzkých ranních hodinách připluli na pozorovatelnu papoušků, uviděli
jsme holou hliněnou stěnu, která byla vytvořena sesuvem půdy. Náhle se z mlhy vynořilo hejno amazoňanů pomoučených (Amazona farinosa) a ihned
se usadilo na stěně. Ptáci začali olizovat hlínu, jejíž
minerály neutralizují škodlivé látky z rostlinných plodů, které tvoří jejich potravu. Po několika desítkách
minut amazoňané odletěli a objevilo se tisícihlavé
hejno amazonků modrohlavých (Pionus menstruus), kteří jako modrozelené tečky osadily desítky
metrů dlouhou stěnu téměř v celé šíři. Hodovali na
lizu do doby postupného příletu arů zelenokřídlých
(Ara chloroptera). Nejprve to bylo několik párů, jež
se usadily na okolních stromech. Postupně přilétali další arové a když jejich počet dosáhl odhadem
stovky, vystřídali na lizu amazonky. Tato nádherná
barevná podívaná trvala celé hodiny.
K VZÁCNOSTEM PARKU PATřÍ
TÉŽ VYDRY VELKÉ
Při vyjížďkách na katamaránech (druh plavidla)
po výše jmenovaných jezerech jsme mohli pozorovat další velmi vzácné obyvatele NP Manu – vydry obrovské (Pteronura brasiliensis). Na každém
jezeře žila jedna rodina těchto nádherných zvířat
čítající v průměru šest dospělých vyder a několik

Kajman brýlový

mláďat. Nebyly vůbec plaché, lovily ryby jen pár
metrů od našeho plavidla. Kromě nich nás zaujaly
kolonie ptáků hoacinů chocholatých (Opisthocomus hoazin), kteří jsou řazeni mezi živoucí fosilie.
Těžkopádně přelétávali za intenzivního křiku z větve
na větev pobřežních stromů, interakce mezi nimi
svědčily o tom, že žijí v sociálně strukturovaných
skupinách podobně jako vydry. Z dalších početných
druhů vodního ptactva nás nejvíce zaujala barevná
kráska – volavka agami (Agamia agami), která se
plaše pohybovala ve stínu pobřežních porostů.
Ve vodách jezer jsme mohli pozorovat piraně,
množství druhů tetrovitých ryb včetně neonových
a kančíky nápadně podobné těm, jež známe z našich akvárií.
KONEČNĚ MEZI KAJMANY
Ale zpět ke kajmanům. Ty jsme pozorovali pouze
při třídenním pobytu v chráněné části rezervace
u řeky Manu od jejího soutoku s Rio Madre de Díoz
až po Machiguenga Lodge. Vzdálenost mezi oběma místy byla přímou čarou zhruba 35 kilometrů.
Skutečná však byla vzhledem k množství meandrů snad dvojnásobná. Břehy tvořily místy písečné pláže, jinde strmé stěny střídané naplavenými
vrstvami stržených pralesních velikánů. Na tomto
úseku jsme střídavě pozorovali kajmany černé
o velikosti dva až tři a půl metru a vzrostlé kajmany
brýlové velké cca 160 až 180 cm. Bylo jasno, teplota
vody přibližně 30 °C, teplota vzduchu výrazně vyšší.
Kajmani se vyhřívali na slunci a až po přiblížení lodi
na vzdálenost menší než deset metrů se vrhali do
vody. Někteří odkráčeli dál od břehu. Jeden z dvoumetrových kajmanů černých nás ignoroval. I když
jsme se k němu přiblížili na necelých pět metrů,
Pokračování na straně 18

Ara zelenokřídlý

Tukan z NP Manu

Amazonek modrohlavý
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Pokračování ze strany 17
Kondoři na uhynulém tapírovi.

NP Manu: rozloha 18 881 km2, založen roku
1973, od roku 1987 biosférická rezervace, přírodní dědictví UNESCO. Lokalizován v provincii
Madre de Díoz a regionu Cuzco, nadmořská
výška 150 – 4 200 m n. m., průměrná roční
teplota vzduchu 10 – 25 °C (dle nadmořské
výšky).
Biotopy: suchý andský les puna, horský mlžný
prales amazonský nížinný deštný prales (40 %).
Flora: 20 000 druhů.
Fauna: savci 222 druhů, ptáci 1 000 druhů,
plazi 100 druhů, obojživelníci 140 druhů, ryby
210 druhů.
Významné druhy peruánské fauny v kategorii
kriticky ohrožené: jaguár, vydra obrovská, kajman černý.

nenechal se ze slunění vyrušovat. Nazítří bohužel
přišel celodenní tropický liják a my strávili celý den
v lodgi. Měli jsme však možnost za pomoci našich
průvodců diskutovat s domorodci kmene Machiguenga. Kromě správy lodge se živí též sběrem kajmaních vajec. Dozvěděli jsme se od nich, že samice
obou druhů kajmanů začínají stavět hnízda v průběhu října, vejce kladou v listopadu. První mláďata
se líhnou již koncem prosince. (Kajmani černí mají
nejkratší dobu inkubace vajec ze všech krokodýlů –
v průměru 45 dnů.) Na úseku, kterým jsme propluli
od soutoku řek, žije podle Indiánů celkem sedm
dominantních samců kajmanů černých o velikosti tři až čtyři metry, počet samic a mláďat je větší,
ale nezjišťuje se. Kajmanů brýlových je několik set.
Přesnější je počet kajmanů v lokalitě Cocha Cashu
– v jezeře s výzkumnou biologickou základnou
dalších 30 km proti proudu řeky Manu. Napočítali
zde zhruba 300 kajmanů černých, délka několika
dominantních samců přesahuje pět metrů. Kolik
a jak velkých kajmanů žije v nepřístupné části parku
– biosférické rezervaci, která slouží hlavně k ochraně nekontaktních kmenů Indiánů, nikdo neví. Možná by nás velikost starých samců kajmanů černých
překvapila. Traduje se, že by měli mít až šest a půl
metru!
Na náš dotaz, zda jsou s kajmany černými nějaké konflikty, nám sdělili, že v posledních sedmi
letech došlo ke dvěma smrtelným úrazům, které
způsobili. Prvním případem byla smrt francouzského vědce z výzkumné stanice na Cocha Cashu,
jenž se i přes varování denně koupal v jezeře plném
kajmanů. Další případ byl zaznamenán v jedné
soukromé rezervaci v nárazníkové části parku. Čtyřmetrová samice kajmana černého, zvaná místními Klotylda, jež byla oblíbeným lákadlem turistů,
zde jednomu z nich, který nerespektoval zákaz

koupání, utrhla ruku a v důsledku toho vykrvácel.
I přes svůj tragický obsah způsobila u informované
části naší výpravy tato zpráva úsměvy, neboť autorovi tohoto článku ukousla část prstů levé ruky
samice kajmana černého zvaná Matylda, dovezená
kdysi do Čech právě z této lokality.
PŮSOBIVÁ TEČKA NA ZÁVĚR
Další den, když jsme sjížděli od Machiguenga Lodge
zpět k ústí Rio Manu do Rio Madre de Díaz, jsme
museli dát Machigeunkům co se týče velikosti
a množství kajmanů na Manu za pravdu. Po lijáku z předešlého dne a citelném ochlazení vzduchu, jehož teplota byla zjevně poněkud nižší než
teplota vody, jsme jich pozorovali na březích řeky
desítky. Převažovala mláďata kajmanů brýlových´
o délce do jednoho metru, zahlédli jsme i několik
menších kajmanů černých. Překvapení nás čekalo
u samotného soutoku obou řek, když jsme již opouštěli přísně chráněnou část parku. Těsně vedle lodi
se vynořila obrovská hlava kajmana černého, podle
šíře lebky a krčního obojku odhaduji jeho délku na
více než čtyři metry. Plul několik minut podél lodi,
pak se ponořil a nad hladinou zůstalo jen hejno vos,
které byly usazeny na jeho horní čelisti. Působivá
tečka za naší návštěvou NP Manu.
Foto: Miroslav Procházka, Vladimír Čech

termín jejího konání připadl přesně na 4. října.
Stejně jako v minulých letech byl program před
Tropickým pavilonem ve znamení rodinných
soutěží, jimž vévodila oblíbená soutěžní naučná
stezka – samozřejmě věnovaná zvířátkům. Čím
se však letošní ročník výrazně lišil od všech předchozích, byla vysoká návštěvnost. Rekordní účast
tak měl i sraz plyšových zvířátek, který je vyvrcholením odpoledního programu ke Světovému
dni zvířat.
Ve znamení zvířat, tentokráte psů, byla
i následující sobota. V Kilometrovce se běžel
už po 12. BĚH KILOMETROVKOU PO ŠESTI (rozuměj člověk a pes). Počasí mu přálo, takže pro
všechny zúčastněné to bylo příjemně prožité odpoledne se svými čtyřnohými miláčky a v komunitě spojující stejná záliba.
Po závodu, v němž se nelámou rekordy, ale
běží se pro radost, byl připraven zajímavý a pestrý doprovodný program, v němž hlavní roli hráli opět psi. Ve více než půlhodinové prezentaci
se představila Základní kynologická organizace
Blovice, a to především ukázkami výcviku služebních plemen psů, neboť mezi téměř čtyřicítkou členů jsou i profesionální psovodi pracující
u Policie ČR a Vězeňské služby. Určitě nejobdivovanějšími ze všech přítomných psů byli krásní
urostlí červení královští pudli z chovatelské stanice Regalis Canis. Zajímavé bylo i povídání je-

jich majitelky Martiny Zikmundové, jak se s tímto
plemenem setkala a jaké má chovatelské záměry
do budoucna.
Poprvé se letos ze zúčastněných čtyřnohých
závodníků vybíral pes sympaťák a pro dvounohé
běžce byla připravena naučná stezka se spoustou informací a zajímavosti ze života psů.
Akce je každoroční symbolickou satisfakcí za
to, že do Zoologické a botanické zahrady města
Plzně nemají psi z veterinárních a bezpečnostních důvodů dovolený vstup.
Pořadateli Běhu po šesti Kilometrovkou jsou
Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady
města Plzně IRIS a veterinární klinika MVDr. Radka Protivy RPVET Plzeň, která se rovněž postarala
o množství hodnotných cen.
(fh)
Foto IRIS Miroslav Volf
(více www.iris-zooplzen.cz)

Kajman černý

Kalendárium
Plyšáci s rekordem,
štěkající Kilometrovka
Svatý František z Assisi, jenž se narodil 4. října,
zasvětil celý život péči o nemocná a opuštěná
zvířata. Tento den byl proto vyhlášen Světovým
dnem zvířat. Stalo se tak v roce 1931 v italské
Florencii. Lidem má především připomenout, že
i zvířata jsou součástí naší planety a chování
k nim by mělo být ohleduplné. V zoologické
a botanické zahradě města Plzně je tento svátek již tradičně spojen se Zvířecí sobotou. Letos
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Soutěž
Zoogeografickými oblastmi
plzeňské zoo

V minulém čísle jsme se pomyslně zastavili na posledním zemském kontinentu Antarktidě. Tímto kolem soutěž inspirovaná jednotlivými zoogeografickými oblastmi Zoologické a botanické zahrady města Plzně vstoupila do
svého závěru. V dnešním, v jejím posledním dílu, se vrátíme zpět do Evropy,
do naší republiky a projdeme se po místech, která něčím připomínají nebo
jsou spojena s jinými kontinenty. Takže pěknou procházku a ať nám přijde
opět tolik správných odpovědí, jako přicházelo dosud.

1 Pro svoje klimatické podmínky získalo několik českých oblastí pojmenování Česká Sibiř. Nejznámější se nachází:
a/ mezi Voticemi a Miličínem poblíž hranice mezi Středočeským a Jihočeským krajem
b/ v centrální části Českomoravské vrchoviny
2 Nejen Českou Sibiř, ale i Českou Kanadu u nás máme. Našli byste ji
v okolí:
a/ severomoravských Kravařů
b/ ve východní části Jihočeského kraje od Kunžaku po hranici s Moravou
a Rakouskem
3 Ozdobou pouští jsou duny. U nás pouště nenajdeme, ale malé duny,
čili písečné přesypy, ano –
a/ na jižní Moravě, v jižních Čechách a Polabí
b/ na Hané
4 Americká zahrada – národní přírodní rezervace v Chudenicích na Klatovsku – získala svůj název protože
a/ měla připomínat jejímu zakladateli jeho americký původ
b/ zde rostoucí dřeviny mají domov na americkém kontinentu
5 Zaoblení Zeměkoule můžeme v ČR pozorovat, i když nemáme moře.
Stačí vyjet k
a/ k Máchovu jezeru
b/ k největšímu našemu rybníku Rožmberku
Odpovědi zasílejte na adresu: hykes@plzen.eu nebo ZOO a BZ m. Plzně
Pod Vinicemi 9 301 64 Plzeň Nezapomeňte uvést vaši adresu!
Pro vylosované autory správných odpovědí jsou připraveny zajímavé ceny
spojené s přírodou!

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2015
V Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:
24. 1., 14. 2., 7. 3., 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.

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 Plzeňského 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 Karlovarském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS
distribuován prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

IRIS

Kalendárium 2015
Celoroční přehled hlavních akcí
pořádaných Sdružením IRIS,
Zoologickou a botanickou zahradou
města Plzně a jejich partnery v roce 2015

1. ledna: Jak na Nový rok, tak po celý rok – tradiční slevová akce pro první
návštěvníky v novém roce
22. února: Český rok na vsi – Rozpustilé vyhánění zimy s topením Morany,
průvodem masek z Vinic do středu města a se soutěží Plzeňský koblížek
– odpolední program
21. března: Otevírání České řeky a Vítání jara v zoo – komponovaný pořad na
počest nového jara s vědomostními a dovednostními soutěžemi – celodenní
program (nositelé rybích jmen zvýhodněné vstupné)
4. – 6. dubna: Český rok na vsi – Tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka
– celodenní program
25. dubna: Ptačí sobota – celodenní naučně soutěžní program na počest
Mezinárodního dne ptactva (nositelé ptačích jmen zvýhodněné vstupné)
Plzeňský Den Země – vyvrcholení IX. ročníku soutěže ve sběru hliníkového
odpadu v domácnostech v Kilometrovce u Kalikovského mlýna (14 hod.)
30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka
– odpolední a podvečerní program (čarodějnice a čarodějové vstup zdarma)
1. května: MAY DAY pro ochranu přírody – celodenní program
Český rok na vsi – folklórní odpoledne pod staročeskou májkou na statku
Lüftnerka
16. – 17. května: Dny japonské kultury – celodenní program
Konec května/začátek června: Oslava dne dětí – celodenní program
13. června: Slavnost květů s vyhlášením Květinové dívky 2015, Vítání léta
– pohádková stezka, bylinková olympiáda – celodenní program
14. června: Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – X. ročník soutěže v sekání
kosou a srpem pro širokou veřejnost – odpolední program
27. června: Adie školo, hurá na prázdniny (soutěže, hry, soutěžní naučná
stezka) – celodenní program
Červenec: 1. a 2. běh letního dětského příměstského přírodovědně zaměřeného tábora Deset dnů s kamarády ze zoo
Červenec – srpen: Prázdninová štafeta po turistických cílech Plzeňského kraje pro děti a mládež do 18 let (společná akce Plzeňského kraje, ZOO a BZ
a Plzně 2015 – XIII. ročník)
29. srpna: Ahoj prázdninám (soutěže, hry, soutěžní naučná stezka) – celodenní program
12. – 13. září: Slavnosti babího léta na Lüftnerce s XI. ročníkem oblastní výstavy jiřinek, Tradiční vinobraní pod Vinicemi – celodenní program
19. – 20. září: Český rok na vsi – festival dobových řemesel a činností k užitku
i potěše a staročeských jídel STATEK 2015 – celodenní program
28. září: Hravý podzim – Přes tři světadíly za medvědy (soutěžní program
v afrických a asijských expozicích a u výběhů medvědů) – celodenní program
3. října: Hravý podzim – Zvířecí sobota s velkým srazem plyšových zvířátek,
dále kontaktní soutěže, zvířecí naučná stezka – odpolední program
10. října: Hravý podzim – Běh Kilometrovkou po šesti – rekreační běh se
čtyřnohými miláčky o ceny, s nabídkou doprovodných psích akcí – odpolední program
28. listopadu: Český rok na vsi – adventní dílna na statku Lüftnerka – zdobení adventních věnců – odpolední program
5. prosince: Český rok na vsi – Čertovské odpoledne s mikulášskou nadílkou na statku Lüftnerka, ukládání medvědů k zimnímu spánku – odpolední
program
12. prosince: Český rok na vsi – adventní dílna na statku Lüftnerka na téma
vánoční cukroví a netradiční ozdoby
19. prosince: Český rok na vsi – živý betlém na statku Lüftnerka – odpolední
program
24. prosince: Nadělte zvířátkům do jesliček a chyťte si zlatou rybku, vánoční
soutěžní naučná stezka, Vánoce u šimpanzů – dopolední program
31. prosince: Silvestrovský dopolední program: Chyťte si zlatou rybku (soutěžní program), silvestrovská stezka o ceny, přivítání symbolického posledního návštěvníka roku 2015
Vánoční prázdniny – pracovní dny: Vánoční dětský klub (denní tábor ve formě tvůrčích dílen)
1. ledna 2016: Jak na Nový rok, tak po celý rok – tradiční slevová akce pro
první návštěvníky v novém roce
Změna programu vyhrazena!

Čtvrtletník IRIS – ročník XII • Vydavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS • Vedoucí redaktor: Ing. František
Hykeš • DTP: NAVA DTP, spol. s r. o., Plzeň • Tisk: NAVATISK, spol. s r. o., Plzeň • Náklad: 25 000 výtisků • NEPRODEJNÉ • Fotografie bez jména autora
jsou z produkce fotografa ZOO a BZ Jaroslava Vogeltanze • Vyšlo v prosinci 2014 • MK ČR E 14293
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Vydavatelé a redakce časopisu IRIS
děkují v souvislosti s posledním číslem
tohoto roku všem svým věrným
partnerům za projevenou podporu
a vynikající spolupráci v roce 2014.
Velké poděkování patří všem
dobrovolným distributorům časopisu IRIS,
jejichž prostřednictvím se dostává ke svým
čtenářům v Plzeňském a Karlovarském kraji,
ale i v dalších místech.
Ocenění patří:
Plzeňskému kraji
Statutárnímu městu Plzeň
Nadaci 700 let města Plzně
American Chance Casinos Česká Kubice
Cestovní kanceláři BUSTOUR Foltýnová
Letecké škole Tomáše Vrbského AIR TOM
Nakladatelské a vydavatelské agentuře NAVA Plzeň
Grafickému studiu NAVADTP
Tiskárně NAVATISK
Veterinární klinice RPVET Plzeň MVDr. R. Protivy
Grafickému studiu a reklamní dílně Bílý slon
Papírnictví Sokolíková, ul. B. Smetany 6 Plzeň
Stejně tolik spokojených a úspěšných dnů
jako jich má rok 2015
přeje všem návštěvníkům, přátelům,
sponzorům, kmotrům zvířat,
spolupracovníkům, čtenářům a distributorům
časopisu IRIS Zoologická a botanická zahrada
města Plzně společně s redakcí.
Zůstaňte nám věrní i v novém roce!

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

