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PODzIM
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Podzim je další ze čtyř ročních období, 
je to přechod mezi létem a zimou. V kli-
matických podmínkách mírného pásu 
se právě na podzim sklízí většina úrody 
a opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. 
Dny se krátí, ochlazuje se, více prší.
Astronomický podzim začíná podzimní 
rovnodenností na severní polokouli kolem 
23. září, na jižní polokouli kolem 21. břez-
na a končí zimním slunovratem 21. prosin-
ce, resp. 21. června (letním slunovratem). 
V meteorologii jsou souhrnným termínem 
podzim označeny měsíce září, říjen a listo-
pad (březen, duben a květen na jižní polo-
kouli).
Podzim často vytváří v přírodě úchvatné 
barevné scenérie. Na podzim v mnoha 
zemích začíná školní rok. Je to dáno his-
torickými důvody, kdy děti běžně pomá-
haly při sklizni úrody, a teprve když bylo 
sklizeno, mohly chodit do školy.

Máme štěstí, že okres Opava se nachází v oblas-
ti, kde se můžeme těšit dlouhému teplému 
podzimu . Dokonce si vysloužil označení „slez-
ský podzim“ .  
Podzim je období trhání ovoce a přípravy 
zahrady na příští rok . Kolem spadaného zralého 
ovoce bzučí zlověstně vosy a sršni . Je zajímavé, 
že tito tvorové, označení nebezpečným žluto-
černým šatem, napadnou mnohem častěji ty, 
kteří se jich až panicky bojí, mávají při tom ruka-
ma a utíkají . A to je chyba! Právě toto panické 
chování způsobí, že mohou být pobodáni . Jak 
může vosa vědět, že není napadena právě ona, 
když se po ní oháníme? Nebo jak k tomu přijde 
naprosto neškodná a navíc užitečná pestřenka, 
kterou zabijeme, protože se jí bojíme pro její 
výhružně žlutočerně pruhovaný šat . Tady chybí 
hlubší vzdělání o přírodě v jejích souvislostech .
Podzim je období odletu stěhovavých ptáků, 
kteří k nám přiletěli na jaře, aby u nás během 

jara a léta vychovali mláďata . Typickým znakem 
podzimu je houfování vlaštovek a jiřiček, které 
posedávají na elektrickém vedení nebo letící 
hejna divokých hus, které na obloze tvoří cha-
rakteristické útvary . V čele klínu letí husa, která 
rozráží vzduch, a ostatní se drží za ní ve vzdu-
chové bublině, kde nemusí překonávat tak silný 
odpor vzduchu . Úplně totéž dělají cyklisté, kteří 
jedou v pelotonu a stejně jako husy se střídají 
v čele . 
Špačci, havrani, kvíčaly a jiní cestovatelé letí 
zdánlivě neorganizovaně . Jedná se vlastně 
o veliký shluk ptačích těl, který ovládá jakýsi 
„společný rozum“ . Určitě jste si všimli, že hejno 
dokáže najednou změnit směr letu . Letí vlast-
ně jako jeden organizmus . Tento jev je možno 
pozorovat i u hejna ryb . Zatím si to neumíme 
zcela vysvětlit .
Začátkem podzimu také dochází ke kalamitní-
mu přemnožení hrabošů . O tom, jak dovedou 
měnit své chování, píšeme na jiném místě . 
V přírodě, ačkoliv to na první pohled není znát, 
panuje přísný pořádek . Zvířata si nemohou 
dělat, co chtějí, chodit, kam se jim zamane . Mají 
své bezpečné stezky, aby se mohla vyhnout 
svým sokům . Jejich chodníčky znají myslivci 
velmi dobře . Vědí dokonce, ve kterou denní či 
noční dobu po nich zvěř chodí . Nikdo nestojí 
o nečekaná setkání .
I mezi samotnými zvířaty panuje přísný řád . 
Máme na mysli jedince stejného druhu . Někteří 
jsou dominantní, prosazují se a chtějí být v čele, 
jiní zase submisivní, drží se v pozadí . Vzájem-
ným soupeřením v šarvátkách se mezi nimi 
vytvoří hierarchie, kdy si moc upevní ti nej-
silnější a nejodvážnější a v pozadí zůstanou ti 
slabší, kteří vytvářejí koalice . 
Jako příklad uveďme známé „klovací pořadí“ 
u slepic . Drobnochovatelé mnohdy chtějí 
ušetřit a nekoupí kohouta, kterého považují 
za zbytečného žrouta . A pak se setkávají s tím, 
že nejsilnější slepice v hejnu zastoupí kohouta, 
přirozeného vůdce hejna, a osvojí si jeho místo . 
Tato slepice spustí systém klovacího pořadí . 



42 Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích

Ona si může dovolit klovat všechny ostatní . 
Druhá slepice má respekt před tou první, ale 
ostatní slepice klove . A tak to pokračuje až k té 
poslední, nejslabší, která na to může doplatit 
i životem . Ochránil by ji jedině kohout . Jak 
žalostný je pohled na hejno slepic bez kohouta . 
Na první pohled poznáte slepici, která velí . 
Ostatní mají vyklované peří především kolem 
kloaky a mazové žlázy na konci hřbetu .
Stejný model se uplatňuje například i ve školní 
třídě . Také mezi žáky jsou dominantní a submi-
sivní jedinci . Ale pokud všechno dobře funguje, 
dominantní žák pomáhá slabšímu, zastane se 
toho ubližovaného, šikanovaného . Tak mu to 
velí zakódované chování vedoucího skupiny . 
Bohužel se někdy setkáváme i s opačnými pří-
pady, a to jak ve škole, tak i ve společnosti .
Při podzimní vycházce do lesa za slunečného 
počasí můžeme vidět vyhřívající se ještěrky 
živorodé . Jsou rozšířeny po celé Evropě, až 
na daleký sever . Mohou si to dovolit . Oplodně-
ná vajíčka udrží ve svém těle a rodí až živá, úpl-
ně vyvinutá mláďata . Kdežto ještěrka obecná 
klade vajíčka na vyhřátá místa, třeba do dutin 
na železničních náspech . Je potom mnohem 
choulostivější při nepříznivém počasí, které 
stavy těchto ještěrek snižuje .
Žáby, čolci a mloci patří mezi zvířata studeno-
krevná, která se musí chránit před mrazem a na-

jít si vhodné místo, kde přečkají zimu . Skokani 
ze skupiny zelených celý život neopustí vodu, 
pro ně je nevhodnější zůstat v rybníce a zalézt 
si do bahna . Ropuchy, ať zelené nebo obecné, 
se schovají do myších děr . Čolci a mloci využi-
jí ztrouchnivělých pařezů nebo také prostorů 
v zemi .
Na podzim se hodí také vzpomenout našeho 
vzácného sýčka obecného . Je spojován se smr-
tí . Pomluva, že přivolává smrt, vznikla pravdě-
podobně v časech dávno minulých, kdy noc 
zahalila všechno do tmy, jen u nemocného se 
většinou v noci svítilo . A vážně nemocní lidé 
často umírali . Světlo lákalo létající můry, kte-
ré sýček loví . Sýček seděl poblíž a vydával své 
typické houkání . A pomluva byla na světě . 
Listy se vybarvují . Je to výsledek chemické reak-
ce, při které hrají roli barviva, stejně jako počasí . 
Na podzim přestávají listy stromů růst a asimi-
lovat . Chlorofyl, který propůjčil listům zelenou 
barvu listů, mizí . Přitom se odhalují žluté xanto-
fyly ze skupiny karotenoidů, které vynikají u jil-
mů, bříz, lip a topolů . Při náhlých ochlazeních se 
za přítomnosti cukrů tvoří množství antokyanů . 
Proto svítí javorové, třešňové a dubové listy tak 
jasnou červení .

Stříbrné  jezero Raduňské rybníkyBřízy na hrázi rybníka Nezmar
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Na podzim si nenechte ujít výlov největšího rybníka 
v okrese – Nezmar nebo i menších rybníků např . 
slavkovských, chvalíkovických . . . Raduňské rybníky 
stejně jako Stříbrné jezero nabízejí kromě posezení 
u tiché hladiny i pohled na podzimem zbarvené 
dřeviny . Převládá zde červená barva nepůvodního 
dubu červeného a žlutá barva bříz . Určitě také 
navštivte Arboretum Nový Dvůr a zámecké parky . 
Jejich důmyslně vysazené kombinace stromů a keřů 
vyniknou právě v podzimním barevném kabátu . 

Populární jsou houbařské vycházky . Málokdo ale 
ví o hlavním významu hub v ekosystému . Houby 
rozkládají odumřelé dřevo, které by se jinak hromadilo, 
s mnoha druhy rostlin žijí v symbiotickém vztahu 
(mykorhiza), na jiných parazitují a tím odstraňují 
oslabené a přestárlé jedince . V obou případech se 
jedná z ekologického hlediska o prospěšný vztah 
a houby jsou proto nenahraditelné . Houby jsou také 
potravinou, lékem a houbaření samotné je zdraví 
prospěšným koníčkem .

JEDINEČNé PODzIMNÍ VYChÁzKY

Hálka žlabatky růžové

Ještěrka živorodá

Houba černorosol chrupavčitý

Skokan štíhlý v podzimní přírodě

Houba šupinovka

Liška obecná



44 Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích

Važme si přírody a chraňme ji. Chráníme tím sami sebe
Zvykli jsme si na to, že v obchodě nebo v restauraci koupíme všechny potraviny. Mnohdy ani 

nepřemýšlíme nad tím, že chleba se peče z mouky a ta se vyrábí z obilí. Obiloviny rostou na poli. 
Proto je půda největším bohatstvím každého státu. Půda se nedá vyrobit, ta vznikala tisíce let. 
Naší povinností je půdu chránit, především proti erozi. Zemědělci musí několikrát do roka vyjet 
na pole, aby půdu oráním a vláčením připravili, potom zaseli obilí, dodávali mu všechny potřeb-
né látky pro růst a chránili ho před škůdci. Koupíme si housku a chleba, ale jen někteří vědí, že 
housky a koláče se pečou z bílé mouky. Tu získáme mletím obilek z pšenice. Tmavý chleba se zase 
peče ze žitné mouky. A tak by se dalo pokračovat u všech zemědělských produktů rostlinné i živo-
čišné výroby. Toto je třeba si uvědomit, abychom si více vážili potravin, půdy a přírody vůbec.

PODzIM V LIDsKÝCh ObYDLÍCh
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„T a bramboračka je moc dobrá,“ řekl Kubík a odložil lžíci . „Z čeho jsi ji, 
babičko, uvařila?“ Babička odpověděla: „Dala jsem do ní brambory, 
mrkev, celer, petržel, cibuli a stroužek česneku . Vodu jsem posolila 

a vařila tak dlouho, dokud brambory a zelenina nebyly měkké .“ „Tak to je jednodu-
ché, příště ji uvařím sám,“ řekl Kubík a čekal pochvalu . „Jenže to by sis musel vypěs-
tovat taky zeleninu sám, stejně jako já,“ odtušila babička . „Tak začneme hned po 
obědě!“ vykřikl nadšeně Kubík . „Ale teď máme podzim, brambory a zelenina se sadí 
na jaře,“ vysvětlila babička a dodala: „Máme před sebou dlouhou zimu a po ní nás 
čekají jarní práce . Musíme připravit půdu, dostaneš záhonek a na něm si budeš hos-
podařit .“ K vánocům dostal Kubík pod stromeček kromě stavebnice, na kterou se 
moc těšil, také malé hrábě a motyčku .
Konečně roztál poslední sníh, sluníčko začalo pěkně hřát . Na zahradě se objevily 
první květiny a kolem nich začali poletovat motýli a včely . „Kubíku! Je čas zasadit 
brambory a vysít zeleninu, abys mohl uvařit bramboračku!“ připomněla Kubíkovi 
babička . Na svém záhonku vysadil malý zahrádkář čtyři brambory a zasel mrkev, 
petržel a cibuli . Nastala doba čekání, až ze semínek vyrostou rostliny a záhonek se 
zazelená . Brambory začaly klíčit a vystrkovat z půdy první listy . „A teď musíme dávat 
pozor, aby se na nich neobjevily mandelinky . Včera jsem viděla prvního brouka 
a našla i jeho červené larvy . Mandelinky by nám mohly zničit celou úrodu,“ poučila 
Kubíka babička .
Všechno dobře dopadlo, Kubík se vzorně staral o svůj záhonek, pomáhal babičce 
zalévat zeleninu, když bylo potřeba . Na konci léta si sám vykopal své brambory, 
mrkev, petržel a cibuli . Všechno umyl a nakrájel do hrnce . Jen plynový sporák zapá-
lila babička . Když potom nalévala polévku do talířů, řekla: „Tak Kubíku, už víš, jak se 
vaří bramborová polévka?“

Jak jsem vařil bramborovou polévku 
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Ježci a jejich ochrana
Ježci jsou hmyzožravci stejně jako krtci, rejsci nebo netopýři. Přestože se to učíme ve škole, stá-

le máme představu ježka s jablkem na zádech. S tímto tradičním omylem jsme se setkali už jako 
děti, když jsme četli pohádky nebo se dívali na leporelo se známými zvířátky. U nás žijí dva druhy 
ježků. Ježek západní, který má na prsou hnědavou srst, a ježek východní, který má tuto srst bílou. 
Ostny jsou po narození měkké. Ježek prospí zimu se značně zpomalenými tělesnými funkcemi. 
Teplota těla klesne z 35-37 °C na 5 °C. Sníží se tepová i dechová frekvence. Do tohoto stavu upadá 
tehdy, když teplota klesne po několik dnů pod 10 °C. Před zimním spánkem si musí ježek vytvořit 
dostatečně velké tukové zásoby a najít si vhodný úkryt. Pro úspěšné přečkání zimy by měl vážit 
aspoň 600 g. Ježci jsou čím dál tím víc ohroženi silniční dopravou. Ročně jich na našich silnicích 
zahyne okolo 350 000.

PODzIM V zahRaDÁCh a PaRCÍCh
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V opavském parku pod Ptačím vrchem se na podzim potkali dva ježci . „Co-
pak, copak starý brachu, ty se už chystáš na zimu?” ptá se mladý ježek 
funícího starého ježka, který si s hlasitým dupáním schraňoval suché listí 

pod keřem pěkně do hromádky . „Ano, vždyť je už nejvyšší čas, nerad bych dopadl 
jako vloni,“ odpověděl starší a pokračoval: „Najednou se tu objevili lidé s hráběmi 
a všechno listí uklidili, nikde nenechali ani hromádku . A jak jsem tady pobíhal sem 
a tam a hledal, kde bych mohl hlavu složit, našla mě malá holčička a vzala k sobě 
domů . A představ si, co mi dala k jídlu! Jablka!“ Mladý ježek poslouchal s otevřenou 
tlamičkou, vykulil černá korálková očka a celý se otřepal: „Brrr . . ., ty já strašně nerad .“ 
Starý ježek souhlasně pokýval hlavou: „Já je taky nemohu ani cítit, tak kdyby to byla 
žížala nebo nějaký brouček . Ta holčička mi postupně nabízela salát, kedlubnu, ředk-
vičku a květák a přitom měli v ledničce maso! Bál jsem se, že mi bude dokonce nutit 
mléko . To bych určitě dostal průjem! Ale když si ta holčička začala číst v pohádkové 
knížce, na které jsem byl namalovaný já, jak nesu na zádech jablko napíchnuté 
na ostnech, tak mi to teprve došlo . Takhle o nás píšou lidé v pohádkách . Dodnes mi 
vrtá hlavou, jak bychom my ježci to jablko dostali na záda . Vždyť stovky našich bod-
linek jsou tak blízko jedna vedle druhé, že by slupku jablka ani nepropíchly!“
„Pohádky, to mi připomíná, že musím navštívit sestru,“ opáčil mladý ježek . „Bydlí 
v Kateřinkách, ve velké zahradě . Před čtrnácti dny se jí narodila trojčata, Pichláček, 
Čumáček a Ostrozubka . Malí teď musí hodně jíst, aby pěkně ztloustli a byli na dlouhý 
zimní spánek dobře vykrmení . Donesu jim něco na zub . Kousek masa, žížaly a taky 
nějaké brouky jako bonbóny . Ty mají nejraději . To víš, děti! Zjara měla sestra osm 
dětí, ty už jsou dnes dospělé a dovedou se o sebe postarat .“ „Říkáš do Kateřinek, to 
máš před sebou dlouhou cestu, musíš přejít několik ulic! Dávej pozor, aby tě nepře-
jelo auto!“ varoval starý ježek . „Já vím, vždycky chodím v noci, to je na silnicích málo 
aut . Asi tam už zůstanu na zimu . Zahrada je veliká, určitě se tam najde nějaké místeč-
ko v listí nebo otevřený kompost . Tam si snadno najdu pelíšek . Zima se už blíží .“

Potkali se dva ježci
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Všechno je v přírodě v rovnováze, narušuje ji jen člověk 
V přírodě existují mechanismy, které udržují ekologickou rovnováhu. Tak například, když se 

přemnoží hraboši, mají jejich predátoři, káně a poštolky, více mláďat. Když se přemnoží bělásek 
zelný, ihned jsou aktivizováni lumčíci žlutonozí, kteří kladou do housenek běláska svá vajíčka. 
Larvičky, které se z vajíček vylíhnou, se živí tukovým tělískem housenky a jejími tkáněmi. Všechno 
dělají s největší opatrností, aby housenku neusmrtili. Podle hesla „smrt mého hostitele znamená 
i moji smrt“. Potom se provrtají pokožkou housenky a zakuklí se na jejím mrtvém těle. Žluté kukly 
připomínají vajíčka a z toho plyne ten omyl, že housenky mají vajíčka. Za přemnožení škůdců si 
většinou může člověk sám. Připravuje totiž živočichům ideální podmínky pro přemnožení. Vysa-
zuje lány brambor, kde se přemnoží mandelinka, ve smrkových monokulturách zase kůrovec. 
Příčinou je dostatek potravy a málo predátorů. Tak je omezen biologický boj. Zdravá, rozmanitá 
krajina musí být ekologicky vyvážená. 

PODzIM Na POLÍCh a LOUKÁCh
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P řed domem, ve kterém jsme bydleli, vysadili zemědělci obrovský lán zelí . 
Všechny děti z našeho domu se těšily, že tam bude opět kukuřice . Loni jsme 
si mezi vysokými rostlinami kukuřice vyhráli jako nikdy předtím . Honičky 

a hra na schovávanou zde byly na denním pořádku . Ale jak si budeme hrát mezi 
hlávkami zelí? V létě jsme se my děti přece jen dočkaly . Mohly jsme pozorovat něco 
moc zajímavého . Nad zelím začali poletovat bílí bělásci zelní, jako když roztrhne peři-
nu . Sedali na listy a kladli žlutá vajíčka . Z nich se vylíhly housenky, které požíraly listy 
zelí, až z nich nezbylo skoro nic . Když housenkám začal být jejich zelený obleček těs-
ný, svlékly ho a hned byly dvakrát větší . Asi za čtrnáct dnů se tisíce housenek vydaly 
na cestu, aby našly vhodné místo, kde by se zakuklily . Překonaly příkop, silnici a vza-
ly útokem náš dvoupatrový dům . Jako obrovská zelená armáda zdolaly housenky 
první a potom i druhé poschodí . Ty, které našly otevřená okna, si mohly vybrat místo 
k zakuklení kdekoliv, na obraze nebo za ním, pod postelí nebo na stropě . Nejvíc se 
jich dostalo až na půdu, kde byla okna stále otevřená . Všichni jsme měli plné ruce 
práce . Vlastně plné ruce housenek, protože jsme je museli sbírat a odnášet ven . Bylo 
jich tolik, že je už ani slepice nechtěly . Nevěděli jsme si rady a tu se ozvala sousedka: 
„To je strašné, ty housenky snášejí vajíčka, jako by jich bylo málo . Co budeme dělat?“ 
Všichni jsme se k ní seběhli a  prohlíželi housenku na stěně . Byla mrtvá a na ní byla 
hromádka žlutých vajíček . „Housenka přece nemůže mít vajíčka . Učili jsme se to 
ve škole, to je záhada!“ divil se Jirka . Vysvětlení nám podal pan Zahradník, který 
pro rady ohledně zahradničení nikdy nešel daleko . Věděl toho o přírodě mnoho . 
Hleděl na okno a volal: „Pojďte se podívat sem!“ Všichni jsme se zvědavě přesunuli 
k oknu . Jenže on se nedíval z okna, ale prstem ukazoval na malého živočicha, který 
rychle pobíhal po okenním rámu, a poučil nás: „To je lumčík žlutonohý, náš pomoc-
ník v boji proti housenkám běláska zelného .“ „A jak nám pomáhá?“ zeptal se Jirka . 
„Lumčík naklade do housenky svá vajíčka . Z nich se vylíhnou larvičky, které bydlí 
v housence . Ta jim slouží jako potrava, stejně jako housenkám běláska zelí . A tím 
housenku zabije,“ vysvětlil . Jirka se zamyslel a dodal: „To znamená, že příští rok se 
nevylíhnou žádní bělásci a zelí je zachráněno!“ „Správně, je vidět, že Jirka to pocho-
pil,“ dodal pan Zahradník .

Housenka běláska zelného
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Veverky jsou často zobrazovány v pohádkových knížkách
Veverky jsou velmi oblíbená zvířátka. Jsou hbitá a dětem se líbí, že přední končetiny používají 

jako ruce, ačkoliv o rukách můžeme mluvit kromě lidí jen u opic. Veverky v předních končetinách 
obratně otáčejí oříšek, do kterého vyhlodají dírku. Následně do ní vsunou dva řezáky a oříšek roz-
lousknou. Veverky nejsou jen rezavé, ale i tmavé, některé dokonce úplně černé. Zoologové tuto 
barevnou variabilitu vysvětlují ochranným zbarvením. V tmavších jehličnatých lesích žije tmavší 
forma, která splývá s temnějšími jehličnany. V listnatých lesích, které se na podzim zabarvují, 
se spíše může skrývat světlejší rezavá forma veverek. Veverka si staví hnízdo z větviček vysoko 
v korunách stromů. Zásoby na zimu si dělá v jejich dutinách. Jsou to lesní suché plody a usušené 
houby. Dlouhý huňatý ocas nemají veverky pro parádu. Pomáhá jim při běhu po větvích a sko-
cích ze stromu na strom udržovat rovnováhu a při plachtění zvětšuje plochu jejich těla. Největ-
ším nepřítelem veverky je šelma kuna lesní, která jí může konkurovat obratností a rychlostí.

PODzIM V LEsÍCh
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J ednou jsme s kamarádem Jirkou dostali takový bláznivý nápad . Vybereme 
mladé šedivky z hnízda a ochočíme si je . Vypravili jsme se do lesíka k rybní-
ku . Hledali jsme nějaké hnízdo vrány šedivky na vysokých borovicích . Úplně 

na samém vrcholku jedné z nich jsme ho konečně objevili . Lézt na vzrostlý strom 
není jednoduché . Navíc borovice má větve vysoko nad zemí a kmen je velmi hladký . 
Rozhodl jsem se, že tam vylezu sám . Nejtěžší byla cesta k první větvi . Tam jsem si 
odpočinul a zjistil, že k hnízdu mi zbývají asi ještě dva metry . Byl slabý vítr, ale i ten 
stačil rozhoupat vrcholky hustých větví . Už jsem u hnízda, ještě kousek a můžu se 
podívat, kolik je v něm šedivek . Jaké bylo ale mé překvapení, když v hnízdě nebyl 
důlek . Žádná vajíčka ani mláďata! Jirka na mě neustále netrpělivě volal: „Tak kolik 
jich je?“ Z té výšky byl malý asi jako můj malíček . Zafoukal vítr a vrchol borovice, 
kterého jsem se pevně držel, se začal kymácet . Už jsem to chtěl vzdát, když jsem 
spatřil, že hnízdo má otvor . Byl ze strany, takže jsem ho hned neviděl . Se strachem 
jsem do něj vsunul ruku . Lekl jsem se! Po ruce mi proběhla jako blesk dvě zvířátka 
a snesla se k nohám kamaráda Jirky . „Rychle je chyť, hned jsem u tebe!“ zvolal jsem 
a spustil se k zemi jako po požární tyči . Jirka držel v jedné ruce červenou a v druhé 
ruce černou veverku . Byly ještě slepé a měly malinkatý ocásek . 
Bál jsem se, co mi řekne maminka, až je přinesu domů . Dopadlo to dobře, dokon-
ce mi podala oční kapátko a nalila do hrníčku mléko . Tak začalo velké kamarádství 
mezi naší rodinou a veverkami . Zpočátku bydlely Zrzka a Kominíček v krabici od bot . 
Jenže byly příliš živé . Honily se po záclonách a spouštěly se po dlouhých listech kak-
tusu se zaťatými drápky . Museli jsme rozhodnout, co s nimi . Vzal jsem je na zkoušku 
ven a pustil u třešně . Náš dům stál v poli a vedla k němu z vesnice třešňová alej . 
Ta se stala jejich druhým domovem . Každý den jsem jim nosil lískové oříšky, které 
jsem nasbíral v minulém roce . Vylezl jsem k nim na strom a pozoroval jejich dová-
dění . Za deště stačilo jen natáhnout ruku, velmi rychle po ní proběhly na má záda 
a schovaly se pod svetr . V blízkosti aleje byl lesík, ve kterém se narodily . Když jsem 
je po čase na žádné třešni nenašel, věděl jsem, že se vrátily . Ten lesík byl jejich pravý 
domov .

Veselé veverky 
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Je s podivem, že o tazích lososa a úhoře toho známe více než o tahu 
našeho pstruha potočního 

Losos žije převážnou část svého života v moři a ke konci svého života podnikne cestu na rod-
ná trdliště do horních toků řek. Úhoř říční podniká dalekou cestu z evropských řek do Sargasové-
ho moře u východního pobřeží Severní Ameriky, kde se vytírá.

V chladných říjnových, listopadových a prosincových dnech probíhá svatební čas pstruhů. 
Odedávna až dodnes táhnou pstruzi zabezpečit své potomstvo z podhorních vod proti proudu 
potoků a bystřin až vysoko do horních toků. Tam se jikernačky snaží nalézt v čisté a bohatě okys-
ličené čerstvé vodě písčité mělčiny k uložení velkých jiker, kterých nakladou každá více než jeden 
tisíc. Jsou těsně sledovány mlíčňáky, kteří se v mělké vodě s jikernačkami třou a na kladené jikry 
vypouštějí mlíčí. Nejzdatnější jedinci zdolávají jedním mohutným skokem i vysoké jezy, vyskočí 
z dolní hladiny pod jezem přes padající vodní stěnu až nad horní hladinu jezu.

PODzIM V POTOCÍCh a ŘEKÁCh
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O prázdninách jsem se těšil na svého bratrance Martina . Bydlel s rodiči a babič-
kou v jedné pěkné vesničce na kopcovitém Vítkovsku . Měli tenkrát kravičku 
Stračenu, kterou jsme my, chlapci, každý den vyháněli na pastvu . Kravička 

se klidně popásala a my jsme si vymýšleli různé rošťárny, abychom si zkrátili dlouhou 
chvíli . Jednou jsme nachytali cvrčky na suché stráni pod vrchem, který se jmenuje 
Červená hora . Už samotné chytání cvrčka vyžaduje obratnost a hlavně trpělivost . Nej-
dříve je třeba najít vchod do jeho obydlí, takovou malou dírku v zemi, před kterou sedí 
a cvrká . Věřte, že to není jednoduché . I když je cvrkání dost silné, nikdy nevíte, odkud 
přichází . Jestli je to daleko od vás nebo blízko, vlevo či vpravo, před vámi nebo dokon-
ce za vámi . Když jsme cvrčka konečně objevili, neměli jsme ještě vyhráno . Museli jsme 
ho vylákat ven z jeho úkrytu . K tomu jsme použili stéblo trávy a snažili se šťoucháním 
v dírce cvrčka vyprovokovat a vylákat ven . Když se to konečně podařilo, Martin ho 
přikryl skleničkou a už jsme ho měli . Podařilo se nám jich tenkrát nachytat pět . Cvrčky 
jsme vypustili do babiččiny zahrádky plné květin a zeleniny, kde se velmi rychle zabyd-
leli a cítili se tam jako doma . Cvrkali tak hlasitě a vytrvale až do noci, že jsme, zalezlí 
na půdě v seně, dlouho nemohli usnout . I když byl teplý červenec, my už vymýšleli, 
co budeme dělat na podzim . V říjnu se totiž měla vdávat sestřenice Anka a Martin, 
její bratr, ji chtěl překvapit nevšedním dárkem . Přišel s nápadem: „Nalovíme pro ni 
pstruhy, nachytáme je v naší říčce . Vím, jak na to . Už těch brambor se zelím mám dost . 
Pečení pstruzi, to je jiná pochoutka .“ 
Nemohl jsem se už dočkat podzimu . Konečně přišel říjen a s ním plánovaná svatba 
a slibované chytání pstruhů . Naléhal jsem na Martina, ať mi prozradí ten svůj plán, jak 
na pstruhy . „Počkej, uvidíš zítra,“ odbyl mne několikrát . Příští den vzal košík na bram-
bory a zavelel: „Jde se na pstruhy!“ „S košíkem na brambory?“ zeptal jsem se udiveně 
a pospíchal za Martinem . Prošli jsme vesnicí a zastavili se na břehu u hráze . Už z dálky 
jsem viděl, jak ryby vyskakují z vody a snaží se proti proudu přeskočit jez . Byli to pstruzi 
a byla jich spousta . Někteří silnější a rychlejší jedním skokem jez překonali a plavali 
dál proti proudu . Mnoho jich však padalo zpět . Toho Martin využil a pod padajícího 
pstruha podsunul košík . Jak jednoduché! Až tu najednou zaburácel silný hlas: „Co to 
tu děláte, hoši?!“ Úplně jsme ztuhli . Nad námi stál statný porybný . „Ten hřích si odpra-
cujete a hned vám taky řeknu jak . Budete chytat pstruhy dál, ale pak je přenesete 
nad jez a tam je budete vypouštět .“ A pokračoval: „Pstruzi se musí dostat do místa, 
kterému se říká trdliště, tam spolu tancují jako ženichové a nevěsty, říkáme tomu, že se 
třou .“ Nevěřícně jsem kroutil hlavou a dumal: „ Copak pstruzi mají také svatbu?“ Večer 
jsme byli po celodenní lopotě tak unavení, že jsme s chutí a bez reptání snědli k večeři 
brambory se zelím a za cvrkotu cvrčků v mžiku usnuli .

Jak jsme chytali pstruhy
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S rybníkářstvím se v oblasti Dolního Benešova začalo již ve 13. století 
Dnes již těžko určíme, kde se původní rybníky nacházely. Největším rybníkem v benešovské 

rybniční soustavě je rybník Nezmar, který je plněn vodou z potoka Štěpánka. Má plochu 65 ha 
a byl napuštěn v roce 1952. Podzimní výlov rybníka Nezmar je událostí, kterou si nenechají ujít 
lidé ze širokého okolí. Předtím zde byla 200 let louka. V 60. letech byla na potoce  Opusta vybudo-
vána rybniční soustava s rybníky Chobot, Bobrov, Rakovec, Bezedno a Přehyně. Potoku Štěpánka 
prospělo vybudování nové čističky odpadních vod pod obcí Štěpánkovice. V obci potok nemá 
koryto, ani se neví, kde vlastně pramení. Snad pod kostelem, kde se voda v době dešťů vyskytuje 
ve větším množství. Do čističky se dostává jen odpadní voda z obecní kanalizace. 

Čističkou se výrazně pomohlo uchránit ojedinělý ucelený komplex mokřadních Koutských 
a Zábřežských luk s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a významné hnízdiště 
ptačích druhů.

PODzIM V RYbNÍCÍCh a TŮNÍCh



Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích 55

N a ostrůvku uprostřed rybníka Nezmar seděli dva rackové a vzrušeně 
debatovali . Na pořadu byli kormoráni, pomlouvali je tak, že na nich 
nenechali dobré ani peříčko . Starší z nich povídá: „Ty kormorány nám 

tady byl čert dlužen . Všichni rybáři jsou na ně nazlobení . A ani se jim nevidím . Starají 
se celý rok, aby v řekách a rybnících bylo plno ryb a potom si přiletí ti černí ptáci se 
zahnutými zobáky a vyloví, co se dá . Kdo by je měl rád .“ Ten mladší si taky přisadil: 
„Všechny ryby nám sežerou, lupiči jedni černí . My se sice neumíme tak potápět jako 
kormoráni, ale zase umíme obratněji létat a v bílém kabátku s černou čepičkou nám 
to ohromně sluší,“ pochválil se . Starší a zkušenější racek dodal: „Lidi nás mají velmi 
rádi, hlavně farmáři, když při podzimní orbě letíme za pluhem a lovíme všechno, co 
traktorista vyorá: červy, chroustí ponravy i myši . Říkají, že jsme velmi užiteční, my 
i havrani, kteří nám pomáhají . Ale potřebovali bychom tady silnější pomocníky, 
ze kterých by kormoráni měli strach . Třeba orly mořské . To by se pak nemohli chovat 
jako loupežníci .“ Jako kdyby to kormoráni uslyšeli, přeletělo jich celé hejno nad rac-
čími hlavami . Bylo to jako veliký tmavý mrak . „Vidíš je, nenasyty, už se přejedli a vra-
cejí se . Letí nocovat někam do Polska“ . „My bychom ale také měli jít na kutě,“ zívl 
mladší . „Zítra je výlov našeho rybníka, už ho vypouštějí celý týden . To bude cvrkot . 
A těch ryb, už se těším, jak budeme mezi velkými kapry chytat malé plotice a karasy . 
Přiletí spousta našich kamarádů, budou nás tady stovky . To bude zábava . Škoda, 
že nepřiletí havrani . Ti se vody bojí .“ 
Příští den bylo opravdu na co koukat, byla tam spousta dospělých lidí i dětí, rybá-
řů i zvědavců, mnozí si pochutnávali na smažených rybách, děti si prohlížely různé 
druhy ryb v akváriích, které pro ně rybáři připravili . Plavali tam tolstolobici, amuři, 
candáti i sumci . Rybáři postupně přitahovali ke břehu velké sítě a vybírali z nich další 
a další ryby . Ty budou čekat až do vánoc v sádkách, aby se pak objevily na stole jako 
vánoční kapři .

Racci se těší na výlov rybníka Nezmar




