EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA
PŘEDNÍ KOPANINY

O PROJEKTU
Projekt s názvem „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinnobylinných
porostů“ koordinuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), za
slovenskou stranu je partnerem Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Na
české straně je partnerem projektu Český svaz ochránců přírody základní organizace Onyx ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Zkrácený název (akronym)
projektu zní: LIFE Subpannonic.
Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů
rostlin i tzv. evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Často se
jedná o přírodní fenomény výjimečně vzácné nejen v rámci Slovenska a České
republiky, ale celé Evropské Unie. Bylina ruměnice turňanská se vyskytuje pouze
na 5 lokalitách v Evropě, z toho na 4 na Slovensku, na 1 v Maďarsku. Další rostlina
pelyněk Pančičův roste pouze na 10 lokalitách, z toho na 3 na Moravě, na Slovensku se nevyskytuje. Orchidej jazýček východní roste na Slovensku pouze na
pěti lokalitách, v České republice v současnosti neroste, je znám jen z historických záznamů.
Nejen tyto ohrožené, a tudíž zákonem přísně chráněné rostliny jsou předmětem
zájmu projektu LIFE. Jsou to také celé ekosystémy, které umožňují život mnoha
dalším ohroženým druhům rostlin a živočichů, motýlů, brouků nebo ptáků. Jde
konkrétně o 450 hektarů suchých a stepních trávníků tzv. panonské oblasti, která
na jižním a východním Slovensku i jižní Moravě hostí množství teplomilných
druhů. Současně jsou však tyto trávníky ohroženy opuštěním tradičního hospodaření, které se projevuje změnou zhoršováním stavu trávníků, zarůstáním dřevinami nebo invazními druhy rostlin. Z tohoto důvodu je také cílem projektu zajistit už v jeho průběhu, ale také po jeho skončení, návrat tradičního způsobu
hospodaření, především kosení a pastvy ve spolupráci s místními farmáři.
Z projektu tak nebude mít prospěch pouze příroda, ale také lidé. Z jeho přínosů
budou těžit jak majitelé dotčených pozemků a místní obce, tak i široká veřejnost
a návštěvníci regionu.
Na české straně se projekt věnuje těmto sedmi lokalitám evropského významu:
Špidláky, Bílý kopec u Čejče, Přední kout, Kamenný vrch u Kurdějova, Přední kopaniny, Hochberk, Ječmeniště.
Pro každou z nich je vytvořena samostatná e-publikace, kde rostliny i živočichové
vypravují své příběhy. Druhy silně a kriticky ohrožené mají zelený nadpis, ty nepůvodní či invazní červený.
Pojďte si jejich vyprávění poslechnout…

PŘEDNÍ KOPANINY
Lokalita vypráví:
Jsem domovem suchých stepních trávníků, kde rostou trávy s tak zajímavými
jmény jako je sveřep nebo kostřava. Ale nejen trávníky hostím na svém území,
mám tu i křoviny trnek, které jsou domovem a úkrytem ptáků. Poskytuji také
útočiště ohroženým druhům rostlin jako je například hořec křížatý, který je zase
nezbytný pro vzácného motýla modráska hořcového Rebelova.
Především v těch místech, kde lidské hospodaření nechybí zase tak dlouho, hostím hned vícero druhů vzácných květin, jako je koniklec velkokvětý nebo čilimník
bílý. Roste zde také několik druhů divokých orchidejí například vstavač vojenský.
Nově tu byl v roce 2020 nalezen kriticky ohrožený tořič včelonosný (na fotografii). Skýtám také bezpečný azyl rozličným druhům hmyzu – broukům nosatcům
a mandelinkám, sarančatům a kudlankám, i ptákům – ťuhýkovi, krutihlavovi, pěnici nebo hrdličce.
Ležím na zvláštním geologickém podkladu, kterému se říká flyš. Ten vznikl kdysi
dávno na dně moře a je pestrou skládankou vrstev vápnitých jílů, slínů a písků.
Jeho vzhled často ozvláštňují stopy
po pohybech tehdejších mořských živočichů a dávají mu tvar pěkné mozaiky. Tyto flyšové horniny pak dále
pokračují do Beskyd, na Slovensko,
do Polska a na Ukrajinu.
Dříve jsem byla využívána jako pastvina a meruňkový sad, lidé na mém
povrchu pro jednodušší hospodaření
vytvořili také terasy. Poslední desetiletí však systematická údržba, a především pastva neprobíhá, takže trpím zarůstáním, zejména akátem,
což mé vzácné druhy dříve či později
oslabí. A tak jsem ráda, že existuje
projekt, díky němuž se tvář mého
území zlepšuje, vrací k té původní,
díky výřezu nadbytečných křovin
a obnovení kosení i pastvy ovcí a koz.

ČILIMNÍK BÍLÝ
Kdo mne poprvé vidí v plném květu, je uchvácen. Násadu poupat na větvičkách
s drobnými lístky mívám opravdu bohatou, bílé či bledožluté voňavé květy představují nádhernou podívanou od června do července. I v zimě umím zaujmout.
Mé ojíněné keře totiž vypadají jako skleněné fontány.
Najdete mě na výslunných stráních a v lesních lemech. Raději mám svažitější terén s hlubokou, na živiny bohatou půdou. V České republice rostu jen na několika
lokalitách jižní Moravy, kde dosahuji svého severozápadního okraje areálu výskytu. Obývám například okolí Bzence, Popic, Pouzdřan, Kurdějova či Židlochovic.
S mými příbuznými se můžete setkat i na dovolené v cizích krajích, konkrétně na
Kanárských ostrovech a ve Středozemí – z padesáti známých druhů čilimníků si
každý z nás našel místo, jež mu nejlépe vyhovuje. Některé byly vyšlechtěny do
opravdu roztodivných barev a bývají ozdobou okrasných zahrad.
Pozor, jsem jedovatý! Jako všechny druhy čilimníků obsahuji toxický alkaloid cytisin, který se léčebně používá při odvykání kouření.
Při požití většího množství
může však tento jed narušit dýchání a vývoj plodu
v těle matky. Zejména pro
malé děti jsou také nebezpečné mé plody, které jim
mohou připomínat lusky
hrachu.
Ale vzhledem k tomu, že
jsem kriticky ohroženým
druhem, nepotkáte mne
zase tak často, a tak není
potřeba podléhat panice.
Rostu totiž většinou jen
v přírodních rezervacích
anebo v chráněných oblastech.

DRVODĚLKA FIALOVÁ
Na první pohled můžu někomu připomínat čmeláka. Mé tělo je ale na rozdíl od
těla čmeláčího lesklé a méně ochmýřené. Jsem ale velká, až 3 cm dlouhá, včela.
Nepřehlédnete mě pro mou mohutnost a černou, trochu namodralou barvu,
která se na slunci kovově leskne. Samečkové se od samiček liší lomenými tykadly, které mají předposlední dva články tykadel nápadně žlutohnědé (prostě páni
parádníci).
Patřím mezi včely samotářky a hnízdím v chodbičkách vydlabaných ve ztrouchnivělém dřevě, v nichž buduji komůrky ze sekretu slinných žláz. Tam pak kladu vajíčka. Někdy se usadím i v dutině stromu, jindy si zase ustelu v dřevěném špalku.
Přezimuji v různých škvírách ve stromech nebo ve zdi.
Jsem důležitá pro opylování rostlin – pyl přenáším na zadních holeních a také
v trávicí trubici. Samečci si při prvním jarním oteplení vyhlídnou kvetoucí strom,
který jim poskytuje potravu. Na něm se obvykle sejde několik samečků, kteří vylučují feromon – pohlavně atraktivní látku, která upozorňuje samičky na jejich
přítomnost. Žiji hlavně v teplejších přímořských oblastech, běžná jsem třeba
v Chorvatsku, kde mi říkají jednoduše „velika crna pčela“. Dříve jsem v Česku bývala vzácná, ale jak se otepluje, posouvám se dál a dál na sever. Ač jsem docela
velká, tak létání mi opravdu jde a baví mě, takže hravě překonávám i delší vzdálenosti.

HOŘEC KŘÍŽATÝ
Kořeny hořců se používaly odedávna v lékařství a typická pro ně je výrazná hořkost, odtud mé rodové jméno. Druhové jméno křížatý mám podle toho, že mé
tuhé listy jsou při pohledu shora uspořádány do kříže. V minulosti mě lidé užívali
především proti moru, uplatňoval jsem se ale i v léčení chovných zvířat. Můj sběr
je ovšem nyní zakázaný, neboť jsem silně ohroženým druhem.
Kvetu od července do října modrými, někdy nafialovělými kvítky zvonkovitého
tvaru. Modrá ve všech odstínech je vůbec oblíbenou barvou všech hořců. Snad
nejkrásnější odstín azurově modré má hořec jarní, hořec panonský je zase fialový
někdy až do růžova. Ale občas si vybereme žlutou barvu květů, jak napovídá
jméno hořce žlutého, někdy i bílou. A jako správní parádníci nepohrdneme
i drobným vzorkem, jako třeba hořec tečkovaný (ovšem tečky má také už zmiňovaný hořec panonský).
Rostu na světlých a sušších loukách a pastvinách nebo v lemech křovin a lesů.
Mám rád vápenec, ale stačí mi i vyšší obsah vápníku v půdě. To pak rostu v pásmu
od nížiny do podhůří. Někdy ale vystupuji až do hor, kde rostou obvykle spíše jiné
druhy hořců, které často bývají jejich symbolem (u nás má hořce v logu Krkonošský národní park). Jsem trochu světák, rozšířený v Evropě a západní Asii, od Španělska po Kazachstán a západní Sibiř. Další hořce rostou v mírném pásu severní
polokoule, pár druhů také v Austrálii a Jižní Americe – celkem 360 druhů. V Česku
roste sedm druhů a jeden vysazený. Jsme velmi oblíbení v okrasných zahradách,
hlavně na skalkách.
Možná by Vás to při
prvním pohledu na
mne nenapadlo, ale
jsem životně důležitý
pro motýla modráska
hořcového Rebelova.
Jeho housenky jsou totiž tak vybíravé, že nejí
nic jiného než semeníky mých květů. Není
divu, že je tento krásný
motýl kriticky ohrožený.

HVĚZDNICE CHLUMNÍ
Nepotkáte mne často, vyskytuji se poměrně vzácně. Nejraději mám plně osluněné, výhřevné a sušší stráně, stepní nesečené louky a meze. Vyhovují mi vápnité
půdy, které ale mohou být klidně kamenité, nebo mělké. Nejsem horský typ, raději jsem v nížinách a pahorkatinách, tak do nadmořské výšky 700 metrů.
V Česku rostu roztroušeně v teplejších oblastech kolem Prahy, v Polabí, okolo
Žatce, Teplic a na střední a jižní Moravě. Jinak jsem rozšířena v západní, střední
a jihovýchodní Evropě včetně evropské části Ruska, na západní Sibiři i v okolí Kavkazu.
Dorůstám až 40 cm a od července do září se zdobím fialovými květy se žlutým
středem. Právě pro tyto krásná a bohatá květenství, s jemnou vůní po vanilce,
mne často pěstují jako okrasnou rostlinu v zahradách a parcích. Můžete se tam
se mnou setkat v mnoha barevných kultivarech od fialově modré, fialově purpurové, karmínově růžové, světle růžové, přes bílou.
Mohli byste si mě snadno splést s mou příbuznou hvězdnicí novobelgickou. Ta
ovšem není tak výrazná a hezká jako já a také není v přírodě tak vzácná. Pochází
ze severní Ameriky a často zarůstá krajinu jako plevel.

KAVYL IVANŮV
Miluji suché výslunné stráně a ve stepi, v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvetu
jen krátce, od května do června. Díky změnám vlhkosti pomáhají mé dlouhé osiny
zavrtávat obilky do půdy, abych mohl růst dál. Tyto zrnka jsou tak ostrá, že mohou zranit i pasoucí se ovce, když jim obilky proniknou až do kůže. Najdete mě
ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, na severu nejdále v jižním Švédsku,
na západě ve východní Francii. Ale také mám domov na jižní Sibiři a ve Střední
Asii, jsem jedna z typických trav zdejších stepí. V Česku se vyskytuji roztroušeně
hlavně v teplejších oblastech. Potkat se se mnou můžete v severozápadních
a středních Čechách a na jižní Moravě. A jsem tu chráněný, stejně jako v Polsku
a Rusku, patřím mezi ohrožené druhy rostlin.
Pro svou neobvyklou krásu jsem pěstován i v zahradách jako okrasná bylina. Někdy mi také říkají kavyl pernatý, protože jsem podobný ptačím perům. Ale mé
pravé jméno je podle poustevníka Ivana, vypadám prý jako jeho vousy, také mě
tak lidově nazývají – vousy svatého Ivana. Víte, kdo to byl? Svatý Ivan byl významnou postavou českých dějin, první poustevník. Oslovoval středověké svatopisce
i české obrozence. Žil v 9. století v jeskyni ve Svatém Janu pod Skalou. Jeho prostý
život byl těsně spjat s přírodou, proto se k němu, podobně jako ke svatému Františkovi z Assisi, hlásí často někteří ekologičtí aktivisté jako ke svému patronu. A na
to jsem opravdu pyšný.

KONIKLEC VELKOKVĚTÝ
Říkají o mně, že jsem dobře známý symbol jara teplých oblastí Moravy, protože
z holé země už v březnu vyrůstají mé květy mezi loňskými rozpadajícími se suchými listy. Rostliny jsou napřed nízké, lodyha dorůstá v době květu dosahuje
stěží 3–15 cm, ale po odkvětu do vývinu plodenství dorůstám 13–40 cm výšky.
Rostu často v bohatých porostech na slunných, především vápencových stráních,
na skalních i travnatých stepích, vzácněji i v křovinách a lesních světlinách nebo
také ve vinohradech a sadech. V minulosti jsem byl používán v léčitelství, můj
kořen údajně spolehlivě zaháněl morovou nákazu. Pravda je, že jsem jedovatý,
vytvářím látky zpomalující srdeční tep.
Ze všech našich druhů konikleců jsem právě já vyhledáván nejvíce, pro své atraktivní velké květy. Nepřesazujte mě však prosím z volné přírody. Jsem vzácný
a chráněný a přesazování je v naprosté většině neúspěšné, mám lehce zranitelný
dlouhý kořen. Raději si mě vypěstujte z koupených semen, ta klíčí velice dobře.
Doma jsem ve střední a jihovýchodní Evropě, u nás pouze na Moravě, nejvíce
v panonské části jižní Moravy, ale byl jsem vysazen i v Českém krasu. Umím se
proměnit. Od Olomouce, z Grygovských kopců, je popsána má přirozená varieta
„Moravica“ s užšími úkrojky listů. A jsou popsány také odchylky u rostlin na vápencích a hadcích.

KUDLANKA NÁBOŽNÁ
Už na první pohled vás určitě zaujme můj přední pár končetin, který je skvěle
uzpůsoben k uchvacování kořisti – však se jim také říká loupeživé. Tyto mé nožky
fungují jako střenka zavíracího nože, kořist bleskovým sklapnutím přivřu mezi
ozubenou holeň a chodidlo. Dělám to nenápadně, při lovu dokonale využívám
své hnědé nebo zelené maskování a na úlovek dokážu číhat opravdu dlouho, bez
jediného hnutí. Poté vystřelím své loupeživé nohy, zachytím kořist a zaživa ji sežeru. Většinou lovím drobný hmyz, třeba sarančata. Ale stává se, že při nedostatku potravy mé samičky klidně sežerou vlastního samečka, který je o dost
menší.
Jsem také jedním z mála druhů hmyzu, který dokáže vnímat člověka. Jen se podívejte, jak za Vámi točím hlavu a budu se vám dívat přímo do očí…
Dříve jsme nebyly v Česku příliš rozšířené – vyskytovaly jsme se hojněji pouze
v nejteplejších oblastech jižní Moravy. Ale současné oteplování podnebí mi velmi
vyhovuje, a tak mohu bez obav putovat směrem na sever a severozápad, a to až
do oblasti Polabí. Zavítala jsem už také do Beskyd nebo Krkonoš. Všude v Čechách jsem chráněná jako kriticky ohrožený druh.

MODRÁSEK HOŘCOVÝ REBELŮV
Jsem jedním z nejvzácnějších místních obyvatel suchých prosluněných křovinatých strání udržovaných pastvou, ty mám nejraději. Ale oblíbil jsem si také tankodromy ve vojenských prostorech, protože pro můj život je důležité, aby půda
nebyla zcela zarostlá travou a dalšími rostlinami. Přesněji tato holá půda je totiž
nezbytná pro další růst hořce křížatého, což je jediná rostlina v České republice,
kterou se mé housenky živí. Znamená to, že můžu žít jen a pouze tam, kde zároveň roste i tento ohrožený druh hořce.
Další podmínkou je výskyt hostitelských mravenců, kteří potřebují nízký řídký porost. Proto je pro můj život nezbytná pastva ovcí a koz, které svými kopýtky a žravostí udržují prostředí pro mě ideální. A dokonce mi nevadí ani ježdění tanků
a výbuchy munice s místními požáry, protože ty působí podobně. Ale nejraději,
prosím, v zimě, kdy spím bezpečně pod zemí.
A jak je složitý můj vývoj? Samice kladou relativně velká vajíčka na poupata
hořců. Někdy, když je housenek příliš, tak se žerou i navzájem, což mému druhu
prospívá, přežijí ty nejsilnější. Vylíhlé housenky žijí v semenících 2–3 týdny. Následně si prokoušou otvor, kterým propadnou na zem a čekají, až je objeví dělnice hostitelských mravenců. Dorozumívají se spolu pomocí vylučovaných látek,
tzv. chemických atraktantů. Mravenčí dělnice
housenky adoptují a odnesou je do mraveniště, kde
se jim však příliš neodvděčí – mé housenky totiž
na mravencích parazitují.
V mraveništích probíhá
jednoletý nebo dvouletý
vývoj housenek, kdy se postupně zakuklí a žijí zde až
do vylíhnutí. Z mraveniště
pak vylézá dospělý motýl.
Ale není to lehký život – až
80-90 % z nás se dospělosti motýla nedožije.

OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ
I když se to na první pohled nezdá, patřím k čeledi modráskovitých motýlů. Mé
zbarvení mi ale dalo úplně jiné jméno – patřím mezi největší ohniváčky, co
v Česku žijí. Rád obývám podmáčené či bažinaté louky nebo okraje vodních toků.
Žiji také na uměle vzniklých mokřadech, jako jsou strouhy, meliorační kanály, zarostlá pole nebo břehy hlinišť a pískoven. A mám rád také nedopasky na pastvinách, mé oblíbené rostliny totiž dobytku často nechutnají.
Živnými rostlinami mých housenek jsou totiž širokolisté šťovíky jako je šťovík tupolistý, kadeřavý nebo koňský. Mladé housenky vyžírají spodní stranu listu, ty
starší se ve dne ukrývají na přízemní části rostliny. My motýli dospěláci rádi vysedáváme na květinách, co kvetou růžově, jako jsou některé chrpy nebo sadec
konopáč. Během roku mívám dvě generace, výjimečně i tři, jarní dospělci jsou
výrazně větší než letní. Samci jsou velmi domáčtí, na vhodných lokalitách se objevují mnoho let po sobě. Na proletující samice vyčkávají na osluněných vyšších
rostlinách, třeba půlmetrových travách, kde sedí s rozevřenými křídly. Naopak
samice jsou velmi toulavé, lze je zastihnout jednotlivě všude v krajině.
Jsem jeden z mála vzácnějších motýlů, kterým se v posledních letech docela daří.
Ještě na počátku 20. století jsem býval v Česku velmi vzácný, ale okolo jeho poloviny se mi začalo dařit – paradoxně snad kvůli rozmachu dusíkatých hnojiv,
které podporují právě růst mých oblíbených šťovíků.

SASANKA LESNÍ
My sasanky jsme společně s konikleci vývojově nejstarším rodem vyšších rostlin.
Dříve mi říkali sasankovka, větrnice, zkráceně také sasa nebo sisi. V anglicky mluvících zemích jsem známá jako sněženka větrná (snowdrop windflower).
Je nás vícero druhů, především bíle kvetoucích, některé sestřenice kvetou i žlutě.
Já jsem ale speciální. Už jen tím, že mé druhé jméno je trochu matoucí, protože
vůbec nerostu v lese, maximálně na jejich okrajích.
Můžete mě nalézt spíše přímo na loukách nebo okrajích luk – konkrétně v suchých trávnících, na výslunných stráních i v lemech lesů a na lesních světlinách.
Ráda rostu převážně na vápenci, v pásmu od nížiny do podhůří, v teplejších oblastech se vyskytuji roztroušeně, jinak ojediněle.
Oproti dobře známé sasance hajní jsem podstatně vyšší, s poměrně velkými plnými bílými květy 5-7 cm v průměru. Mám však řadu kultivarů včetně vyšlechtěných podob s obrovskými květy do zahrad. Kvetu v květnu a červnu. Dlouhé
stonky květů se v noci a při zamračeném počasí sklánějí k zemi, tak jsou tyčinky
i semeníky dobře chráněny před rosou a deštěm. Mám uzavřenu vzájemně výhodnou dohodu s mravenci. Mé plody nesou masitý přívěsek, jenž obsahuje pro
mravence velmi velmi lákavé
a výživné látky – a tak se při
jejich stěhování do mraveništních zásobáren starají
o efektivní rozšiřování mých
semen.
Před několika desetiletími
jsem bývala na jižní Moravě
i v některých oblastech Čech
poměrně hojná, v současnosti již patřím k silně ohroženým druhům naší květeny.
Velké nebezpečí pro mě
představuje postupný zánik
mých přirozených biotopů,
chemizace prostředí a také
bohužel časté vyrýpávání neukázněnými skalničkáři.

TOŘIČ VČELONOSNÝ
Kolik vidíte včel? I když to tak z dálky může vypadat, není tam ani jedna, zato je
na obrázku velká vzácnost – já. Přijde vám zajímavé mé druhé jméno a jména
mých příbuzných, která znějí čmelákovitý nebo hmyzonosný? Právem, svými
květy napodobujeme vzhled samiček našich hmyzích opylovačů. Samečci se totiž
líhnou o něco dříve a při pokusech o páření s domnělou samičkou (květem) tak
rostliny opylují. Mé latinské jméno (Ophrys) pochází z řeckého slova „obočí“, protože ženy mě dříve používaly na jeho ztmavování.
Kvetu od června do července na výslunných, travnatých a křovinatých stráních,
také ve světlých lesích, v pásmu od pahorkatin do podhůří. U nás se vyskytuji jen
velmi vzácně na jižní a střední Moravě, na jedné lokalitě v Čechách, na Slovensku
v Malých Karpatech
a Strážovských vrších.
Ale v poslední době se
podivuhodně
šířím,
nelze vyloučit, že na rozšiřování mají vliv i umělé
výsadby do krajiny. Stále
jsem ale vzácným druhem, jsem silně závislý
na mykorhize – tedy na
soužití vlastních kořenů
s houbou, proto jsem řazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny.
Lidé mě často považují
za nejkrásnější evropskou orchidej. A já s tím
souhlasím!

TRNOVNÍK AKÁT
Jsem akát, celým jménem trnovník akát. Přišel jsem k vám ze severní Ameriky,
kde se mi nedařilo zdaleka tak dobře. Musel jsem hodně bojovat o své místo na
slunci s jinými stromy. Tady, v Evropě, je to pro mne mnohem snazší.
I když mohu dorůst až 30 m, jsem příbuzný vašemu hrachu, máme podobný květ.
Stejně jako on a další příbuzní naší čeledi, jsme oceňováni za to, že obohacujeme
půdu o dusík. Já tuto svou superschopnost ovšem využívám ještě jinak… Vázáním
vzdušného dusíku prostě způsobím „přehnojení“ stanoviště a tím hubím vše
v okolí. Mám potom více místa, i když za cenu života jiných rostlin.
Ale přináším také užitek! Med z mých voňavých květů je opravdu výborný, já si
myslím že úplně nejlepší ze všech. A je taky nejléčivější. Mé sušené květy, čerstvá
kůra i větévky jsou také léčivé, pomáhají třeba na žaludeční překyselení. Dřevo
mám velmi tvrdé, používá se v nábytkářství, na stavbu plotů nebo malých člunů.
V přímořských státech ze mne dělají okna a dveře, neboť jsem velmi odolný proti
slanému mořskému vzduchu. Mé dřevo je také velmi výhřevné, nejvíc z běžně
používaných dřev na topení.
Já vím, že vy lidé se mnou bojujete. Ne všechna místa, která se mi pro můj život
líbí, se líbí i vám. Někdy si zkrátka vyberu území, kde ohrožuji rostliny sice ne tak
prospěšné jako já, ale zase třeba vzácné nebo jinak krásné. Mně nevadí, když mě
někde třeba trochu víc vyřežete,
mám spoustu jiných míst, kde se
mi dobře daří.
Moc bych ale si
přál, kdybychom
společně
našli
rovnováhu a já si
mohl růst tam,
kde jsem jen užitečný, a zároveň
neškodím.

ŤUHÝK OBECNÝ
Ačkoli jsem jen o něco větší než vrabec, jsem docela odvážný nejen díky své „lupičské“ černé pásce přes oči a silnému hákovitému zobáku. Musím být, vždyť
moje mláďata denně sní polovinu své váhy. Za jednu sezónu musím sehnat pro
svá žravá mláďata až 4600 kusů kořisti. Lovím hlavně hmyz, pavouky nebo jiné
bezobratlé. Ale umím ulovit i drobné savce, plazy, obojživelníky nebo i jiné ptáky.
Kořist vyhlížím z vyvýšeného místa a chytám ji na zemi i v letu. Co nesním, často
napichuji na trny keřů jako zásobu potravy do budoucna. Proto mi v Čechách lidově říkají „masojídek“ nebo „napichovač“, latinsky jsem si dokonce vysloužil rodové jméno Lanius – řezník.
Mám rád, když na pastvinách zůstávají i nějaké křoviny. Své hnízdo si totiž stavím
nejčastěji pod ochranou ostrých trnů, třeba v trnkách či růžích. V Česku hnízdím
od nížin až po hory, oblíbil jsem si otevřenou obhospodařovanou krajinu.
Jsem tažným ptákem, zimuji hlavně ve východní a jižní Africe. Domů přilétám od
konce dubna do počátku května, odlétám koncem července a v průběhu srpna,
jednotlivě ještě i v září. Můj areál sahá od Pyrenejského poloostrova přes celou
Evropu východně až do dálné Asie a jižně do kyrgyzských stepí.

VSTAVAČ VOJENSKÝ
Dříve jsem patřil u nás k poměrně častým druhům orchidejí, ale už nás v současnosti ubývá. Rád rostu na spraších nebo pískovco-jílovitých půdách. Nesnáším
zástin, přesto vyžaduji v blízkosti křoviny, takže nejvíce mi vyhovují lesostepi.
Mé druhé jméno „vojenský“ mi dali podle tvaru mých květů. Ty totiž připomínají
postavu rozkročeného vojáka s přilbou, dříve se mi také říkalo přilbonosný. Při
uvadání voním sladkým kumarinem, který připomíná vůni čerstvě pokosené
trávy. Potlačuje chuť, takže mě chrání přes snědením pasoucími se zvířaty. Květy
ovšem do vojenské „khaki“ mají daleko, jsou jemně fialové s bílými nádechy,
z vnitřní strany kropenaté. Někdy můžu kvést i čistě bíle.
Můj život je dlouhý, pozvolný, od klíčení semene po vyrašení prvních listů nad
zem uběhnou průměrně čtyři roky. A stejně dlouho trvá, než se objeví prvé mé
květy. Za příznivých podmínek se můžu dožít i patnácti let. Nejvíce jsem ohrožován zarůstáním lesostepí díky změně v zemědělském hospodaření v druhé polovině 20. století. Mnoho otevřených travnatých míst, kde jsem se pravidelně vyskytoval, přestalo být spásáno a koseno, zarostlo býlím a křovinami. U nás rostu
v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a nejvíce na jihu a jihovýchodě Moravy, poměrně častý jsem v Bílých Karpatech. Patřím mezi kriticky ohrožené
druhy naší květeny.
A víte, jaký je původ slova orchidej? Pochází z řeckého Orchis, což znamená varle, na základě podobnosti kořenových
hlíz orchidejí s pohlavními žlázami mužů. Český název mého
rodu „vstavač“ rozvinul tuto
myšlenku ještě dále a vychází
z pověry o domnělých afrodiziakálních účincích hlíz...
V každém případě všechny
druhy našich orchidejí jsou
ohrožené a zákonem chráněné, tudíž jakékoliv pokusy,
zahrádkářské nebo léčitelské,
jsou zakázány.

UMÍSTĚNÍ
Odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/pagejelodu

FOTOGALERIE

Černýš rolní byl dříve hojný plevel, dnes patří k ohroženým druhům.

Kobylka zelená právě odpočívá na květu kakostu krvavého.

Stříbřité osiny kavylu Ivanova vypadají trochu jako ptačí pera, v angličtině se
těmto travám také takto říká - feather grass.

Ostruháček švestkový má v oblibě především křovinaté stráně a okraje lesů,
lesní paseky a průseky, zahrady, staré sady.

Lišejníky jsou podvojné organismy, tvořené houbovými vlákny a řasami nebo
sinicemi. Na fotce je terčovník zední, kterému se na stromech daří.

Nápadné květní hrozny ohroženého kozince vičencovitého lákají hmyz od května
do července.

Šalvěj hajní najdeme často na lidmi ovlivněných stanovištích, na okrajích cest
nebo polí, na železničních náspech a hrázích, často s přirozenými sesuvy.

Len tenkolistý roste na výslunných stráních a mezích, také na travnatých a skalních stepích, téměř výhradně v teplejších oblastech.

Krásně zbarvený hrachor hlíznatý může být i úporným plevelem. Roste především v teplejších oblastech na okrajích polí, mezích, okolo cest, silnic, náspů.

Mandloň obecná kvete v březnu až dubnu bílými až bledě růžovými jednoduchými květy, které se objevují ještě před rašením listů.

Tato publikace byla vytvořena díky projektu LIFE17 NAT/SK/000589
„Obnova biotopů a druhů subpanonských travinnobylinných porostů“,
který je podpořen z komunitárního programu LIFE Evropské unie, za
podpory Ministerstva životního prostředí ČR.
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