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Zima v oblasti mírného a subarktického
podnebného pásu je obdobím s nejnižšími teplotami a nejkratší dobou denního
světla. Astronomická zima začíná zimním slunovratem (na severní polokouli
zpravidla připadá na 21. prosince, na jižní na 21. června). Končí jarní rovnodenností (na severní polokouli zpravidla
připadá na 21. března, na jižní 23. září).
Přesný čas začátku je dán okamžikem
slunovratu a rovnodennosti, v kalendáři mohou být termíny počátku a konce
o den posunuty kvůli nepravidelnostem
souvisejícím s přestupnými roky. V meteorologii jsou souhrnným termínem
„zima“ označeny měsíce prosinec, leden
a únor (červen, červenec a srpen na jižní
polokouli).
Střídání ročních období je způsobeno
odklonem zemské osy od roviny ekliptiky (o 23° 27‘). Polokoule, na které
je zima, je poněkud odvrácena od Slunce, dopadá na ni méně slunečního záření a pod větším úhlem. To v principu
vede k nižším teplotám.
Jen povrchní pozorovatel vám bude tvrdit,
že v zimním lese není co vidět. Vlastně se
tam prý nic zajímavého neděje. Jenže opak
je pravdou. Všichni ptáci přece neodlétají
do teplých krajin. Mnozí zůstávají, protože
zde mají dost potravy.
I v tichém lese se odehrávají dramata, kdy
mnohým živočichům jde o život, protože
každý se může stát potencionální kořistí.
Tu krahujec po krátkém nerovném boji uloví sýkoru. Tam, na samém vrcholku stromu,
dostihne kuna lesní veverku nebo v podvečerním šeru nestihne myšice lesní uniknout
spárům tiše letící sovy – puštíka obecného.
Ten díky vynikajícímu sluchu dokáže zaměřit
svůj útok přesně na kořist.

Na poli hledají potravu a úkryt zajíci, bažanti
a koroptve. Ve skupinkách tu a tam postávají
stáda srn.
Největšími nepřáteli zajíců jsou lišky, tchoři,
lasičky nebo jestřábi. Zkušení zajíci se kličkováním – rychlými změnami směru běhu
– dokážou zbavit každého nepřítele. Zajíci
stejně jako králíkovi pomáhají vypoulené
oči, takže kolem sebe vidí ve všech směrech.
Malého zajíčka mohou ulovit i hranostajové,
kteří loví skupinově ve smečkách, ve kterých
je až deset zvířat. Hranostajové mění začátkem zimy poměrně rychle svou srst na sněhobílou. Prozrazuje je jen koneček ocásku,
který zůstává černý. Jeho zimní kožešinou
s typickými černými ocásky, zvanou hermelín, si králové nechávali zdobit slavnostní šat.
Skupinově neloví jen šelmy, ale i ptáci. Je známo, že krkavci koordinovaně uloví zajíce.
Dalším dobrým modelem chování je, že dravci a šelmy loví především zvěř se zvláštním
chováním, které svědčí o její nemoci nebo
handicapu. To má dvojí význam. Nemocné
zvíře stěží zajistí pokračování zdravého rodu.
A je to navíc šetření energií lovce. To je typické nejen pro zvířata, ale i pro člověka. Ten
také například slézá horu po vrstevnici a při
práci používá náčiní a strojů. Ale to je už
dáno jeho inteligencí.
Kromě některých druhů hub, které je možné najít v lese i v zimě, existuje mnoho zajímavých útvarů také na listech a větvičkách.
Jsou známé jako hálky. Nejvíce různých tvarů
najdeme na dubu. Těm kulatým, vyrůstajícím na listech, říkáme duběnky. Hálky vznikají tak, že do listu, pupenu nebo větvičky
různých dřevin naklade hmyz svá vajíčka.
Obyčejně jsou to žlabatky, mšice nebo bejlomorky. Vylíhlé larvičky se živí rostlinnou
hmotou, kterou aktivují k růstu vypouštěním
růstových látek, tzv. auxinů. Tyto látky způsobí bujný růst rostlinného pletiva, takže larvičkám roste jídlo přímo u úst. Je to výhodné
chování.
Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích
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Děti si rády za nepříznivého počasí hrají na půdě,
ve sklepě nebo v kůlně. Je tam mnoho zajímavého i z přírodovědného hlediska. Na půdě
a ve sklepě přezimují motýli. Se sklopenými
křídly čekají na jaro. Jejich barevná křídla jsou
překryta tmavými až černými křídly, aby nebyla
nápadná. Na trámu můžete vidět i suchou housenku běláska zelného. Je to jen její pokožka
a na ní je skupinka žlutých kukel, ve kterých očekávají příchod jara lumčíci žlutonozí. Housenka
jim posloužila jako potrava, na další housenky si
lumčíci musí počkat až do léta.
A těch pavouků na půdě a hlavně v teplejším
sklepě! Sekáče s malým kulatým tělem a dlouhýma nohama pozná každý. Možná ale nevíte, proč se mu říká sekáč. Když ho neopatrně
vezmete do ruky, můžete mu ulomit nohu. Ta
sebou mrská, seká, proto sekáč. V živočišné
říši to není nic neobvyklého. Je to jen snaha
odpoutat pozornost od sebe samého. Dravec
se zaměří na pohybující se nohu a napadený uteče. Má přece ještě 7 nohou. Podobně
se brání ještěrky a slepýši, kteří při napadení
odvrhnou konec ocasu, který s sebou mrská
a dravce láká na sebe. Jiný pavouk, pokoutník
domácí, způsobuje čistotným hospodyňkám
vrásky na čele. Vyhledává kouty v místnostech, kde si staví ležaté sítě.

Boží muka v Raduni
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V lidských obydlích žijí také myši domácí, potkani a jen výjimečně a jen v určitých oblastech
krysy. Potkani jsou velmi inteligentní zvířata,
mistrně se vyhýbají pastím a jsou velmi opatrní, takže otrávenou potravu jen tak nesežerou.
Rozšířili se s rozvojem námořní dopravy
z bažinatých oblastí východní Asie do mnoha končin světa, zejména do Evropy a Severní
Ameriky. Dost lidí říká potkanům krysy. Je to
velký omyl. V laboratořích vidíme jen bílé potkany albíny. Potkan u nás krysu vytlačil, i když
krysa u nás byla původní.
Tato zvířata nepatří v domácnostech mezi
nejoblíbenější. Našimi zvířecími miláčky bývají pes, kočka, případně křeček, želva nebo
papoušek.
Že je kočka falešná a pes věrný? Vysvětlení je
jednoduché. Je to dáno způsobem života. Pes
žil ve smečce, kde platí přísná hierarchie. Vůdcem smečky je ten nejsilnější. Rodina, kde nyní
žije, je jeho „smečka“. Poslouchá svého pána,
vůdce smečky, a v případě potřeby ho i brání.
U kočky je to jinak. Je to samotářské zvíře,
které loví tak, že na kořist číhá. Věrná je spíše
domovu než pánovi. Ráda se při přestěhování
vrací do svého původního bydliště, kde dostávala krmení.

Alej u Štěpánkovic

Orobinec

Jedinečné zimní vycházky
I v zimě se dají v okrese Opava najít místa, která jsou
přírodovědně zajímavá. Na tomto místě je vhodné
zdůraznit, jak je dobré navštěvovat určitý les během
celého roku. Tzv. fenologická pozorování nám přírodu
přiblíží více, než si myslíme. Prakticky v každém lese si
můžeme ověřit své znalosti z morfologie dřevin. Podle
borky dřevin, podle postavení pupenů na větvičce
a podle tvaru pupenů dokážeme určit téměř všechny
dřeviny. Určitě se nám podaří najít a určit šišky, které
zpracovali hlodavci a které ptáci. Například veverka

nechává na šišce vějířek neodstraněných šupin
na konci šišky. Myšice ji dokonale ohlodá a datel ji
„rozcuchá“. Na poli a březích vod najdeme stopy
v blátě, které budou patřit například lišce, tchoři,
psu a mnoha druhům ptáků. Ti, kteří se na vycházku
dobře připravili, si mohou pořídit sádrové odlitky
stop. U každé školy by mělo být krmítko. Pokud si
ho navíc žáci vyrobí sami v dílnách, pak budou o to
zvědavější na to, kteří ptáci je budou navštěvovat
a jakou potravu preferují.

Ledňáček říční

Hálka žlabatky bezkřídlé

Stehlík obecný

Kos černý

Houby objevujeme i v zimě

Lyska černá
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ZIMA V LIDSKÝCH OBYDLÍCH

Zavátý dvůr a rampouchy visící z okapů, to je typický pohled v lednu

Všechno jako by spalo. Pravým zimním spánkem však spí jen plšík lískový a plch zahradní
v ptačích budkách na ořešáku, který vysadil děda před 50 lety. Všechny životní funkce bylin a dřevin jsou zpomaleny a čekají na jaro s pupeny, které si vytvořily koncem minulého léta. Ani vrabci
nejsou nijak aktivní, posedávají společně v keřích a mají načepýřené peří. Je to dobrá obrana
proti chladu, protože v mezerách mezi peřím se udržuje teplo. Vrabci se také sdružují, protože
proti skupině se číhající krahujec neodváží. Společně čekají, až hospodyňka začne krmit slepice.
Ty se chovají naneštěstí pro vrabce stále méně, což je také jeden z mnoha důvodů, proč je populace vrabců rok od roku menší. Sýkory čiperně ohledávají větvičky ovocných stromů, kde nacházejí kukly různých hmyzích škůdců a zjišťují, že ptačí budku na jabloni, kde sýkora loni vyvedla
8 mláďat, včerejší vichr neshodil.
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L

Jak jsme zachránili slepici paní Čápové

epší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše, praví staré české přísloví. Ale zkuste chytit vrabce! V zimě na dvorku u kurníku jich bývalo bezpočet. Věděli
jsme, že přilétnou vždy, když maminka nasype slepicím zrní. Napadlo nás,
že bychom mohli nějakého vrabce chytit. Ale jak? Číhali jsme na ně, ale jen jsme se
trochu pohnuli, vrabci frnk a odletěli. Tak byli ostražití. „Musíme udělat sklapovací
past,“ řekl Jirka a zatvářil se moudře. „Co k tomu potřebujeme?“ zeptal jsem se. Jirka
se zamyslel a po chvilce začal vysvětlovat: „Paní Čápová má za kurníkem drátěnou
ohrádku pro housata. Tu si tajně vypůjčíme, jen ji musíme trochu upravit. Uděláme
k ohrádce střechu z drátěného pletiva.“ Rychle jsem odběhl pro ohrádku. Nemusel
jsem se skrývat, protože paní Čápová právě před chvíli odešla s taškou na nákup.
Z kůlny jsem přinesl drátěné pletivo, štípací kleště, hřebíky a kladívko. Za chvíli
jsme byli oba pyšní na své dílo. Vrabci, třeste se! Teď už jsme potřebovali jen najít nějakou hůlku a k ní přivázat delší provázek. Ohrádku jsme naklonili, podepřeli
hůlkou a pod ni nasypali zrní. Schovaní v kurníku jsme čekali, až přiletí vrabci. Stačí
jen zatáhnout za špagát, klec spadne a máme je. Čekali jsme dlouho, až nám z toho
čekání začalo kručet v břiše. Odběhli jsme domů, připravit si krajíc chleba pocákaný
vodou a posypaný cukrem. Nebylo nic chutnějšího. Nad naší oblíbenou pochoutkou jsme na vrabce málem zapomněli. Když jsme se po chvíli vrátili, nestačili jsme se
divit. Uvnitř klece zběsile poletovali slepice a jestřáb. Peří létalo na všechny strany.
Nevěděli jsme, co dřív. „Pustíme je!“ zakřičel jsem. Překlopili jsme klec a vysvobodili pocuchanou slepici a vystrašeného jestřába. S úlevou jsme si sedli na bobek
a co nevidíme. Z klece pomalu, důstojně odkráčel vrabec. Byl chudák v šoku. Vše se
seběhlo tak rychle. Nejdříve se zřejmě dostali pod nastraženou past slepice a vrabec. Hladový jestřáb, který chtěl slepici ulovit, také neodolal nabízené kořisti, a tak
se chytili všichni tři. Největší radost jsme nakonec měli z toho, že to ve zdraví přežila
slepice. Patřila totiž paní Čápové.
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ZIMA V ZAHRADÁCH A PARCÍCH

Před několika lety byl vědci učiněn následující pokus

Na dvou odlehlých místech byla dlouhodobě sledována aktivita a zdravotní stav ptactva.
Na jednom místě byli ptáci ponecháni přirozenému hledání potravy ve volné přírodě a na druhém místě bylo postaveno krmítko vždy plné potravy. Obě místa byla natolik vzdálená, že ptáci
z první skupiny ho nemohli využívat. Výsledek nebyl až tak překvapující. Ptáci z první skupiny byli
čilejší a zdravější. Z druhé skupiny nedostatečnou aktivitou při přirozeném vyhledávání potravy
byli línější a celkově tvořili slabší populaci. Byli také méně ostražití vůči dravcům a jejich hnízdní
aktivita na jaře byla nižší. Jaká to inspirace pro nás lidi.
Dětem to však není třeba zdůrazňovat. Sledování ptáků na krmítku patří k nejkrásnějším
zážitkům. Navíc výroba krmítka, výběr vhodné potravy pro ptáky a zjišťování útěkové vzdálenosti ptáků při přibližování se k němu jsou dobrá výuková témata. Je omyl, že se ptákům v zimě
nemůže do krmení dávat mák. Neusnou a nezmrznou, jak se traduje.
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Ptáky na krmítku vystrašil krahujec

aká semínka máš nejraději,“ ptá se sýkora koňadra kosa na krmítku,
které si na zimu umístil pan Kožaný na svém balkoně. Aniž by čekala
na odpověď, sama si odpovídá: „ Mně nejvíc chutná slunečnice,“ V té chvíli byli v krmítku i další hosté, čížek se stehlíkem. A taky velký dlask tlustozobý, ale ten
se jen cpal, takže následující rozhovor čížka a stehlíka neposlouchal. Oba si pochvalovali, že pan Kožaný ptákům rozumí a dává jim do krmítka proso, mák a samozřejmě
také slunečnici, kterou mají rádi všichni ptáčci. Čtyři vrabci jen nakoukli, co v krmítku
je a odletěli. Věděli, že naproti ve dvoře chovají slepice a odpoledne je budou krmit.
Vrabcům moc nezáleží na tom, co budou jíst. Smlsnou si na všem, co zůstane pro
slepice lidem od oběda – zrní, vařené brambory, rýži – zkrátka ničím nepohrdnou.
Na krmítko přiletěly hrdličky, opatrně se přiblížil i havran, ale neměl odvahu přistát, a tak raději odletěl. Někteří ptáci, jako třeba zvonci zelení, si sedli do krmítka
a nenechali se při hodování vyrušit. Naopak další ptačí hladovce z krmítka vyháněli.
Jen na dlaska s tlustým zobákem si netroufli. Ten už byl přecpaný a začal podřimovat. Sýkory koňadry a modřinky opatrně přilétaly, uchopily semínko slunečnice
do pařátků a odletěly s ním na blízkou lípu, kde si ho přidržely drápky k větvičce,
zobáčkem zbavily slupky a chutné jádro snědly. Po chvilce už mířily ke krmítku
pro nové semínko.
Mezitím dlask tvrdě usnul. Není se čemu divit, vždyť už se přecpával celý týden.
Protože byl velký, ani ho nenapadlo, že by si na něj někdo troufnul. Jenže ouha!
V blízkosti krmítka nervózně posedával ještě jeden opeřenec, o něco větší než hrdlička. Byl to krahujec. Sbíral odvahu k útoku na krmítko. Ne však proto, aby si vzal
semínka. Chtěl ulovit nějakého ptáčka. Byla zima a náš krahujec už několik dní nic
nejedl. Nakonec prudce zaútočil na krmítko z vrcholku lípy. Zatímco drobní ptáčci
hbitě zmizeli, dlask se nestačil probrat a už si ho krahujec odnášel. Měl však štěstí,
v poslední chvíli se vzpamatoval a uvolnil se z dravcových pařátů. Ztratil sice několik
peříček, ale stačil se schovat do hustého křoví. Z tohoto dramatu si vzal poučení
na celý život. Už se tolik nepřejídal, aby byl stejně pohyblivý jako ty drobné sýkorky,
čížci a zvonci a příště zavčas uletěl.
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ZIMA NA POLÍCH A LOUKÁCH

Křečka zlatého zná určitě každý

Buď ho sám choval, nebo záviděl kamarádovi, kterému rodiče křečka dovolili. Jeho větší příbuzný – křeček polní, obývá stepní krajinu, která je u nás přeměněna v pole a louky. Je známý
tím, že si tvoří labyrint chodeb pro svoje sýpky – zásobárny, ve kterých se najde až 17 kg zrní.
Odnáší si je z pole v lícních torbách. Na skladovací místo je ukládá tak, že si přejíždí předními
tlapkami líce odzadu dopředu směrem k ústnímu otvoru. Pokud se křeček dostane do úzkých,
pak začne silně prskat a skřípat zuby, čímž se mu často podaří nepřítele zastrašit.
Dalšími hlodavci, kteří obývají pole, jsou hraboši. U nich dochází často k přemnožení. Samička má až 7x v roce 4–12 mláďat. Při přemnožení nastává samoregulace. Zvýšený adrenalin způsobí u hrabošů stres, vzájemné napadání až kanibalismus. K přemnožení dochází každé 3–4
roky. Hraboši jsou aktivní po celý rok, kdežto křečci upadají do zimního spánku. Z něho se často
probouzejí, aby se nakrmili.
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Jak hraboši kradli křečkovi obilí

ajdeme si zase na obilí ke křečkovi Hamstrovi? Mně už pořádně
vyhládlo, a když mám hlad, tak je mi i zima,“ říká hraboš Hryzák
své hraboší kamarádce Zubajdě. „Nediv se, vždyť je únor!“ odtušila
Zubajda. „Škoda, že si to obilí nemůžeme odnést jako křečci v kapsách a sníst si
ho někde pěkně v klidu. Přímo u křečka Hamstra je to tuze nebezpečné. Strašně se
bojím, že se probudí a bude se zlobit. Nechci ani domyslet, co by nám udělal, kdyby se probudil,“ řekla a pokračovala: „Hamstr jeden, vzpomínáš, jak si na konci léta
nadělal obrovskou zásobu obilí na zimu. Sbíral si zrna do tlamičky, až se mu vydouvaly líce, odnášel je do své spíže pod zemí. To my, hraboši, nedokážeme, takže zimu
nemůžeme prospat. Musíme si pořád shánět něco k snědku.“
Protože hlad byl mnohem větší než strach, Hryzák se Zubajdou zamířili rovnou
ke křečkovi Hamstrovi. Ten klidně spal na své hromadě obilí a spokojeně oddechoval. Hraboši se tichounce po špičkách přikradli k obilí a pustili se s chutí do jídla.
Hryzák po desátém zrníčku rozvázal a začal vzpomínat na léto, jak děti, které si hrály na dvoře, chtěly hraboše vytopit. „Nosily k noře, kde jsme bydleli, kbelíky vody
a libovaly si, že to bude velká legrace. Nalévaly tam jeden kbelík za druhým, až jsem
nevydržel s dechem a vyběhl ven. Viděl jsem děti, jak se smály, až se za břicho
popadaly.“ Na to se ozvala Zubajda: „Mně do smíchu vůbec nebylo. Málem jsem se
utopila! Nejvíc se smál Pavlík. Když mě uviděl, zařval: „To je ale škaredá mokrá myš!”
Já přece nejsem myš, jsem hraboš. Ale mokrá jsem byla, to je pravda.“ Hryzák na to:
„Nakonec jsme se přece jen smáli my, pamatuješ? To když Pavlík rozhodl, že vytopí
i křečka Hamstra a začal lít vodu do jeho nory. Jeden kbelík, druhý, třetí ... Hamstr to
vydržel dost dlouho. Až když mu voda zalila spížku, naštvaně vyběhl z nory a začal
prskat. Pavlík ho chtěl pohladit, ale křeček se mu zakousl do ukazováčku a pevně se
ho držel. Pavlík mával křečkem a křičel: „Já mám křečka!” To byla legrace. Když si
na to vzpomenu, tak se musím smát ještě teď.“ Oba hraboši se chechtali tak hlasitě,
až probudili spícího Hamstra. Celí ztuhli strachem. Čekali to nejhorší. Jenže křeček
se začal také smát, protože ten příběh dobře znal. Na hraboše se vůbec nezlobil
a na jejich omluvy odpověděl: “To nevadí, že jste mě probudili, já se občas sám probouzím hladem, najím se a mohu spát dál. Když jste mě tak dobře pobavili, tak vás
zvu zítra na večeři.“
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ZIMA V LESÍCH

Jezevec a liška jsou naše větší šelmy, které jsou svým
způsobem života každá jiná

Jezevec je naší největší lasicovitou šelmou a liška patří mezi šelmy psovité. Snad největší rozdíl je v tom, že jezevec zimu prospí, kdežto liška musí celou zimu lovit. Liška často obývá opuštěné nory, které vyhrabal jezevec. Někdy, pokud je ta spleť chodeb dostatečně velká, bydlí oba
vedle sebe. Na rozdíl od lišky je jezevec velice čistotný. Ze své nory pečlivě odstraňuje trus a u jeho
obydlí nenajdete žádné zbytky kořisti. Jezevec žije velice skrytě, vychází v noci, a to jen v létě. V zimě totiž spí, takže mnoho z nás vidělo jezevce jen na obrázku. Liška se pohybuje za soumraku.
Je mnoho rčení popisujících vlastnosti lišky a jezevce. Snad nejznámější je, že liška je vychytralá
a jezevec zlý a zpupný. My už ale víme, že přisuzování lidských vlastností škodí zvířatům i nám.
Kdoví, jak bychom dopadli my lidé, kdyby nás hodnotili třeba jezevci a lišky!
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Jezevec se probudil a neměl dobrou náladu

U

zříceniny hradu Vikštejn káceli dřevorubci mohutné buky. Motorové pily
se zakusovaly do silných kmenů a vydávaly nepříjemné zvuky. „Co se to
děje?“ ptal se rozespalý jezevec, který chtěl, na podzim pořádně vykrmený, přespat zimu v teplém pelechu. „No, konečně přestali,“ řekl, převalil se na druhý
bok a zavřel oči. Najednou však země zaduněla a ozval se obrovský třesk. To těsně
u vchodu do jezevčí nory spadl kmen jednoho mohutného poraženého buku. Byla to
taková rána, že krkavci, sedící na hradbách Vikštejna, nejdříve strnuli a pak se rychle
rozletěli. Pes, dosud štěkající v dáli, zmlknul a nastalo hrobové ticho. Jezevec ze sebe
setřásl hlínu, která na něj napadala ze stropu nory, zuřivě překousl kořen, který mu
překážel v cestě a vyběhl před své obydlí. Bylo štěstí, že oslněný sluncem pořádně
neviděl, jak dřevorubci nastoupili do traktoru a odjížděli. Jinak by to pro ně mohlo
opravdu špatně dopadnout. Zůstal stát nasupený jako sopka před výbuchem a zloba s ním doslova cloumala. Chtělo se mu křičet a dupat tlapkami do země. Vzpomněl
si na svou sousedku lišku a zavolal hromovým hlasem: „Liško, kde jsi, chci ti vyprášit
kožich!“ Trochu se mu ulevilo. A tu se ozval slabý hlásek: „Tady jsem,“ a téměř šeptem
pokračoval: „Jsem zavalená větvemi buku a nemohu se hýbat.“ Jezevec okamžitě
poznal svou kamarádku lišku a začal zmateně běhat kolem spadlého buku, až objevil liščin zrzavý ocas a rozběhl se k ní. „Počkej, pomůžu ti dostat se ven. Nejdřív
ale musím překousat větve, které tě uvěznily. Zkusím tu největší,“ řekl a pustil se
do záchranné práce. Větev sice překousal, jenže to nestačilo. Pokračoval s dalšími
větvemi a tak pořád dokola. Uběhla hodina, možná dvě, ale lišku stále nemohl uvolnit. Z posledních sil překousal poslední větve a zcela vyčerpaný vytáhl lišku za ocas
ven. Dával si pozor, aby jí ho nepoškodil. Věděl, že je na tu svou parádu velmi hrdá.
Když pak oba seděli unaveni na bezpečném místě v příjemně chladivém sněhu,
zeptala se liška: „Co jsi, můj zlatý jezevče, chtěl říct tím, že mi vyprášíš kožich?“ „Ale
nic, chtěl jsem ti ho jen pohladit. Ty moje kamarádko!“ odpověděl jezevec a v duchu
se styděl za to, že si chtěl opravdu původně na lišce vylít zlost.
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ZIMA V POTOCÍCH A ŘEKÁCH

Ondatra pižmová je už v naší přírodě tak běžná, že jen málokdo ví,
že to není naše původní zvíře

Její příběh je následující. Pochází ze Severní Ameriky, kde je stejně jako u nás vysoce ceněným
kožešinovým zvířetem. Její upravená kožešina se nazývá bizam. O její rozšíření u nás a následně
v Evropě a v Asii se zasloužil český kníže Coloredo-Mansfeld, který tyto hlodavce vysadil v roce
1905 na svém panství v Dobříši. Rychle si na naše přírodní podmínky zvykli a začali se dobře
rozmnožovat, takže již v roce 1915 pronikli do Bavorska, později do Saska a Wirtemberska. Podél
Dunaje se dostali na Balkán. V současné době žijí již i na Sibiři a ve Střední Asii. Na rozšíření tohoto nepůvodního hlodavce se vědci dívají shovívavě. Experiment s ondatrou, který pozorujeme
už 100 let, dokazuje, že zvíře, které nemá potravního konkurenta, se dokáže rozšiřovat velmi
rychle. Stavy ondater se v Evropě stabilizovaly. Snad k tomu přispěla i vydra říční.
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“T

Jak ondatra zachránila ledňáčka

ttttakovou zzzimu jsem ještě nnnnezažil. Je tttakový mráz, že
všechno zzzzamrzlo. Co budu ddddělat? Kde budu lovit rrrrrybky?
Vždyť umřu hladem!” bědoval ledňáček a přemýšlel, na koho se
obrátit o pomoc. Opravdu, silný mráz pokryl ledem během dvou dnů celý potok
Hvozdnici i všechny tři rybníky, kde vždycky chytal malé rybky. Ledňáček se rozhlížel
kolem sebe a vyhlížel rybáře, kteří se vždycky starají o to, aby ryby mohly dýchat
a na zamrzlých rybnících prorážejí na několika místech díry do ledu. Toho využívají
i ledňáčci a loví zde rybky. Rybáři nikde, jen ondatra běhala po zamrzlé tůňce a hledala něco k snědku. Měla chuť na škebli. Zmizela v noře a za minutu se vrátila se
škeblí. Položila si ji na led, otevřela a chutné masíčko snědla. „Jo, ondatra, ta se má.
Ta se dostane k pochoutce lehce. Její nora začíná na břehu a končí pod vodou,” záviděl ondatře ledňáček. „A když se jí nepodaří najít škebli, tak si zakousne kůru stromu
nebo kořínky rostlinek. Ta nebude mít nikdy v zimě hlad,” pomyslel si a naprázdno
polkl. Hlavou mu blesklo, že by mu ondatra mohla pomoci, a tak na ni zavolal. Ondatra spolkla poslední sousto, utřela si pacičkami fousky a přiběhla k ledňáčkovi. „Ráda
ti pomůžu, co potřebuješ krásný ptáčku?” zeptala se ondatra. To oslovení „krásný
ptáčku“ si ledňáček určitě zaslouží. Patří mezi naše nejkrásněji zbarvené ptáky. Však
se mu taky říká létající drahokam našich vod.
Ledňáček pověděl ondatře, že se nemůže dostat pod hladinu k rybkám, že mu hrozí hlad a smrt. „Krásným ptáčkům vždy ráda pomůžu, zavolám celou svou rodinu
a odklidíme led,” zvolala ondatra. A skutečně, za chvíli se z potoka stalo jedno velké
pracoviště. Práce jim šla od ruky, vlastně od zubů. Jedni hryzali a uvolňovali led, jiní
ho zasunovali pod pevné okraje a vytvářeli tak na hladině otvor.
„Jak se ti odvděčím, milá ondatro?” zeptál se ledňáček. „Nám bude stačit, když tady
budeš s námi bydlet. Chceme mít za souseda tak krásného ptáčka, jako jsi ty,“ řekla
ondatra a chystala se na další škebli. Ledňáček poděkoval a slíbil, že se odtud ani
nehne. Najednou uviděl na hladině rybku, zavýskl si a střemhlav se vrhl do vody.
S ulovenou rybičkou byl hned zase zpátky. Sedl si na větvičku a pustil se do jídla.
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ZIMA V RYBNÍCÍCH A TŮNÍCH

Stříbrné jezero na sever od města Opavy je zajímavé pro geology,
rybáře i rekreanty

Geologa zajímá jezero jako místo, kde byl sádrovec objeven a začal se povrchově těžit
v roce 1956. V roce 1965 musela být těžba zastavena, protože došlo k průniku spodní vody, která
důlní dílo - povrchový důl, úplně zaplavila. Tak vzniklo Stříbrné jezero, které získalo svůj název
podle nerostu sádrovce, který má stříbrný lesk. Podle nejstarší dochované písemnosti byla však
hlubinná těžba na Opavsku zahájena již v roce 1849 na pravém břehu řeky Opavy v prostoru
dnešních Městských sadů. V současné době slouží jezero rybářům a rekreantům a po úpravách,
které se zde plánují, bude tato oblast sloužit rekreačním a sportovním účelům. Ke Stříbrnému
jezeru patří sportovní rybáři, kteří zde pro lov pěstují bohatou druhovou skladbu ryb. Nejen kapry, ale i sumce a candáty. Kolorit vodní plochy tvoří různé druhy dřevin, hlavně listnatých, které
na podzim září všemi barvami. Nejpestřejší jsou nepůvodní severoamerické duby červené.
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Sumec, labuť a lyska

brovský sumec jako každou zimu i letos odpočíval hluboko na dně Stříbrného jezera. Svou velkou a těžkou hlavu měl položenou na šedivém kameni, kterému říkáme sádrovec. Byla to tvrdá peřina, ale sumci to nevadilo,
dokonce se mu zdál sen. Zdálo se mu, že je léto a on je na lovu. Loví na hladině
ptáky. Ten sen byl tak živý, že dostal chuť se podívat na hladinu, přestože byl leden
a jezero bylo zamrzlé. Byl zvědavý, zda by přece jen něco neulovil. Připlul blízko
ke břehu, na jediné místo, které nebylo zamrzlé. Tady děti házely labutím suché rohlíky a housky. Na hladině plavaly kromě labutí také divoké kachny a lysky černé,
které dostaly své jméno podle bílé skvrny nad zobákem. Jinak byly celé černé.
Zatímco pyšné labutě důstojně krouží po hladině, čiperné lysky se potápějí do hloubky a cákají na všechny strany. „Jsem z vás tady nejkrásnější, nejsilnější a nejodvážnější. Ještě jednou mne pocákáš, tak bude zle!“ zahrozila lysce ta nejpyšnější z labutí. „Ale ty se neumíš potápět jako já,“ zaštěbetala pyšně lyska. Labuť soptila: „Drž
zobák nebo tě …“ Jenže v tom připlul k labuti obrovský sumec. Žbluňk a už táhne
labuť ke dnu. Labuť pomalu ztrácela vědomí. Už, už se smiřovala s osudem, když tu,
kde se vzala, tu se vzala, objevila se lyska. Potopila se až k nim a ostrým zobákem
klovla sumce do jeho velké tlamy tak silně, že labuť okamžitě pustil. Lyska a labuť
se v mžiku objevily zpátky na hladině. Labuť se několikrát nadechla a jen se trochu
vzpamatovala, začala lysce děkovat. Staly se z nich velké kamarádky. Labuti již nevadilo dovádění lysky, a když ji pocákala, jen se tomu zasmála.
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Co děti rády dělají na podzim a v zimě
Dovoluji si vás pozvat na toulky přírodou, při kterých se seznamujeme se součástmi živé i neživé
přírody, s jejich vzájemnými vztahy a souvislostmi, které ve svém celku tvoří obraz přírody. Naučme
se chodit v přírodě s otevřenýma očima a srdcem, získáme tak nevšední dojmy a prožitky, které nás
obohatí. Chci vám nabídnout několik námětů, které můžeme využít v jednotlivých ročních obdobích,
případně se dají modifikovat. To už záleží i na naší nápaditosti a tvořivosti, na našem zájmu objevovat
taje a krásy přírody.

Podzim
je malíř a kouzelník s barvami. Nabízí nám například tyto aktivity:
• Sběr semen a plodů – šípky, hloh, dřišťál, bez, kalina, křídlatá semena javorů a lip (doporučuji shromažďovat do lékovek), všímejme si jejich tvarů a barev.
• Hra „Barevná příroda“ (zvolíme barvu a spoluhráč k ní přiřadí živočicha a rostlinu, na kterých tato
barva převažuje).
• Pozorování listů bohatých svými tvary (otisky listů, obkreslování a stírání ukazováčkem natřeným
tuhou nebo křídou). Lze připravit i sazotisk, tzn. že plamenem svíčky očadíme sklo a na vrstvičku
sazí položíme list, přitlačíme a pak přeneseme na papír a opět přitlačíme. List je lepší mírně usušený
a vylisovaný.
• Výroba draků a jejich pouštění ve větrném počasí.
• Cibulový cop.
• Houbový řetěz (navlékání hub na režnou nit).
• Lesní dekorace.
• Podzimní strašidlo (z bulvy cukrové nebo krmné řepy).
• Bramborová razítka – bramborátka.

Zima a zimní nápady
Mráz vykouzlí pohádkové obrazy na oknech a vločky sněhu vytvářejí neuvěřitelné tvary.
• Stavíme sněhuláky a iglú.
• Zhotovujeme krmítko.
• Připravujeme ptačí salám (do rozpuštěného pokrmového tuku promícháme vařenou rýži, ovesné
vločky, ptačí zob, vařenou zeleninu, doprostřed zapíchneme větvičku na zavěšení do krmítka).
• Burské oříšky (nebo i jiné) propíchneme jehlou a provlékneme jimi provázek.
• Sledujeme ruch u krmítka. Pozorujeme (dalekohledem) ptáky, kteří se slétávají ke krmítku, zaznamenáváme dobu, tzv. únikovou vzdálenost – přibližujeme se ke krmítku a v určité vzdálenosti ptáci
odlétnou. Všimneme si, kteří ptáci jsou nebojácní nebo naopak velmi plaší.
• Sledujeme stopy kolem krmítka a krmelce.
• Odléváme stopy, zakreslujeme stopy (kančí, srnčí, zaječí, bažantí…), jaké stopy zanechávají vrabci,
kosi, sýkorky, havrani…
• Pozorujeme sněhové vločky např. na černé kachli.
• Zhotovujeme vánoční ozdoby (voňavá jablka, pomeranče, ozdoby ze sušeného ovoce, šišek).
• Vyrábíme vánoční řetězy z jeřabin nebo burských oříšků.
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Co děti baví na jaře a v létě
Jaro a léto
Když se pupeny rozevřou a větve se obalí listy, je toto období označováno jako „jarní symfonie“.
• Zaznamenáváme „posly jara“ – vedeme dlouhodobě a pravidelně kreslíme, lepíme, doplňujeme.
• K Velikonocům – svátkům jara, patří pletení velikonoční pomlázky, barvení vajíček (kraslic), ale i látky (zkusíme vyluhovat nebo povařit kořeny, listy, natě např. kopřivy – žlutě, bukovou kůru – žlutě,
cibuli – okrově, mladé listy břízy – hnědě, ostrožka stračka – modře).
• Vypěstujeme řeřichovou hlavu. Na vaječnou skořápku nakreslíme obličej. Dáme do ní kus vaty, hodně nasáklé vodou a posypeme semeny řeřichy. Skořápky (uložené v krabici)dáme na okno a udržujeme vlhkost. Asi po deseti dnech narostou vaječným hlavám zelené „vlasy“. Ty si můžeme ostříhat
třeba do polévky nebo do pomazánky.
• Vyrobíme si vrbovou píšťalku.
• Obkreslujeme (kopírujeme) na tvrdší podklad reliéf kamenu nebo kůry stromu. Zkusíme nakreslit kousek přírody bez použití tradičních prostředků, to znamená, najít v přírodě něco, čím se dá kreslit.
• Vyrobíme budku pro ptáky (sledujeme dalekohledem a zaznamenáváme, co všechno dělá pták, aby
mohl vyvést mláďata. Zjistíme, který pěvec se v ní ubytoval a jaký materiál použil k tvorbě hnízda).
• Sledujeme ptáka při koupání (připravíme mu koupadlo z plastové misky, jakou dáváme pod květináč, naplníme vodou 3–4 cm).
• Připravíme „Setkání se zvířecími kamarády“ – do školy si děti přinesou zvířátko, o kterém budou
vyprávět ostatním (výskyt, způsob života, podmínky chovu atd). Najdeme si informace i v encyklopedii, dovedeme reagovat i na dotazy spolužáků.
• Navštívíme mraveniště. Na mravenčí chodníček položíme překážku (semeno, rostlinu, mrtvou mouchu) a pozorujeme chování mravenců.
• Sledujeme přílet, hnízdění a odlet stěhovavých ptáků, vedeme si záznamy.
• Založíme herbář, lisujeme herbářové položky.
Na závěr předávám i zkušenosti, které můžeme využít při pozorování přírody
(samozřejmě bez záruky)
Mnozí živočichové jsou citliví ke změnám počasí. Dobrý pozorovatel může podle jejich chování i krátkodobě předvídat počasí. Rosnička je citlivá na vlhkost. Ptáci jsou citliví na úbytek světla, před soumrakem
a před bouřkou utichají. Vlaštovky, jiřičky a rorýsi létající za hmyzem při zemi, prorokují déšť. Když sedí
motýl ráno na kmeni stromu, předpovídá pěkný den. Ten předpovídají také mravenci vynášející kukly stejně jako ranní rosa v trávě. Červené zabarvení obzoru (červánky) předpovídá vlhké a hlavně větrné počasí.
Kruhy okolo Měsíce jsou příznakem deštivého počasí do tří dnů. Také mimořádně dobrá viditelnost bývá
předzvěstí zhoršení počasí.
Životní prostředí tvoří jeden celek, který zkoumáme z pohledu všech vyučovacích předmětů, a proto
je možné uvedené náměty použít v komplexu celého vyučování. Opava a její okolí je přírodovědně
bohatá a členitá. Při vycházkách do přírody se dětem opavských škol nabízí k prozkoumání mnoho
druhů biotopů. Jen se nebát vyjít ven za zdi škol a tříd a třeba se při tom i trochu umazat.
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Slovník odborných výrazů
auxiny – rostlinné hormony, přirozené látky ovlivňující růst rostlin
biocenóza – společenstvo, soubor populací všech
druhů organismů obývajících určitý jednotný úsek
životního prostoru – biotop
biocentrum – část krajiny, která příhodnými podmínkami a ekologickou rozmanitostí umožňuje výskyt přirozených biocenóz
biodiverzita – rozmanitost, různorodost biotických
složek systému
bioindikátory – živé organismy, jejíž výskyt svědčí
o přítomnosti některého faktoru na stanovišti (např.
bez černý nebo kopřiva dvoudomá na půdách bohatých dusíkem, vřes obecný na půdách kyselých nebo
lišejníky, které jsou citlivé na znečištění ovzduší oxidem siřičitým (SO₂)
biokoridor – lineární úsek krajiny (vodní toky, stromořadí atd.) s vyšší ekologickou bohatostí, který umožňuje migraci organismů, spojuje biocentra a vytváří
územní systém ekologické stability
biosféra – celá svrchní část povrchu zemského osídlena živými organismy. Ekosystém nejvyššího řádu
se všemi živými organismy na povrchu Země a jejich
vnějším prostředím
biotop – soubor fyzikálních a biotických činitelů, které na určitém místě tvoří životní prostředí pro jedince,
populace nebo společenstva. Každý biotop má svou
biocenózu
borka – vrchní odumřelá zkorkovatělá vrstva pletiv
na povrchu kmene, větví i kořenů, kůra
eroze – přirozený proces rozrušování a transportu
objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály
apod.)
eutrofizace – nadměrný přísun minerálních živin,
zejména dusičnanů a fosforu do ekosystémů, ten
způsobuje růst řas, sinic a bakterií a vytváří tak zelený
zákal, který se nazývá „vodní květ“
fenologie – vědní obor, který se zabývá studiem
periodicity životních projevů organizmů v závislosti
na kalendářní době. Studuje jednotlivé fenologické
fáze (fenofáze), jejich začátek, trvání i konec ve vztahu
ke konkrétnímu datu
fotosyntéza – biochemická reakce v zelených rostlinách, která z anorganických látek vytváří látky organické, základní zdroj života na Zemi. Rostlina pomocí
chlorofylu váže energii ze slunečního záření a rozkládá vodu, ze vzduchu přijímá oxid uhličitý
hálka – zvláštní útvary (nádory) na nejrůznějších částech rostlinného těla, které způsobují různí živočichové: roztoči, žlabatky, mšice a bejlomorky, ale známe
i hálky působené bakteriemi, plísněmi a houbami
(příklad: z vajíčka nakladeného žlabatkou se v listu
dubu vylíhne larva, která produkuje růstové hormony
– auxiny – a vyvolá tím bujení pletiv, čímž si opatřuje
potravu)
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hibernace – zimní spánek živočichů, kteří v klidovém stavu a při útlumu všech fyziologických procesů přečkávají ve vhodném úkrytu nepříznivé zimní
období
klimax – konečné stadium sukcese rostlinného společenstva s příslušnou biocenózou, mající obvykle
největší druhovou diverzitu, nejvíc potravních vazeb, proto i největší rovnovážnou stabilitu, produkci i nejekonomičtější koloběh látek a jednosměrný
tok energie
metamorfóza – proměna živočichů v době postembryonálního vývoje přes stadium larvy, popř. kukly,
k dospělému jedinci
miméze – 1. ochranné zbarvení, tvar těla nebo jeho
částí, popř. i chování některých živočichů (nesytka
sršňová), kteří tak napodobují jedovaté nebo jinak
nebezpečné živočichy (batesovská miméze). 2. výstražné zbarvení, tvar těla nebo chování jedovatých,
nepoživatelných živočichů (sršeň) – varují před otravou nebo žahnutím (müllerovská miméze)
personifikace – přisuzování lidských vlastností zvířatům nebo neživým věcem
potravní řetězec – je proces přeměny energie
v potravě, který začíná u jejího zdroje – u zelených
rostlin, přes organismy, které se zelenou hmotou živí
(býložravci) až po organismy, které se živí býložravci
a masožravci – pastevně-kořistnický potravní řetězec. Druhým typem je rozkladný (detritový) potravní řetězec, který se podílí na rozkladu a uvolňování
jednodušších organických látek (detritu – mrtvá těla
organismů) až po jednoduché anorganické látky
(živiny – kyslík, oxid uhličitý atd.) zpět do prostředí
predátor (též dravec) – živočich, který loví živé
živočichy a živí se jimi
sukcese – základní znak biocenózy, zákonitý proces
nahrazování jedné biocenózy druhou až do konečného společenstva – klimaxu. Jde o změnu dlouhodobou, neperiodickou, probíhající na daném stanovišti určitým směrem. Sled změn je uspořádaný,
děje se vlivem makroklimatu, půdy, vody, biotických
faktorů, zejména rostlinstva. Vývoj každé biocenózy
probíhá sukcesními stadii, která tvoří tzv. sukcesní
řadu od jednoduché původní biocenózy (iniciační
stadium), přes stále složitější sukcesní stadia (trvající
různě dlouho), až po nejsložitější konečné klimaxové stadium, odpovídající biomu dané zeměpisné
oblasti nebo zvláštní půdě
symbióza – (mutualismus) prospěšné soužití dvou
a více organismů
trvale udržitelný rozvoj – podle Zákona o životním prostředí číslo 17/1992 Sb., § 6, je to takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává
přirozené funkce ekosystémů

KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH DNŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2. únor

Světový den mokřadů

Od roku 1992 se každoročně vyhlašuje „PTÁK ROKU“

22. březen

Světový den vody

1992 Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

23. březen

Světový meteorologický den

1993 Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

1. duben

Den ptactva

1994 Čáp bílý (Ciconia ciconia)

7. duben

Světový den zdraví

1995 Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

22. duben

Den Země

1996 Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

24. duben

Světový den laboratorních zvířat

1997 Sova pálená (Tyto alba)

- den boje proti vivisekci

1998 Koroptev polní (Perdix perdix)

2. květen

Světový den ptačího zpěvu

1999 Konipas bílý (Motacilla alba)

22. květen

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

2000 Ledňáček říční (Alcedo atthis)

24. květen

Evropský den parků

2001 Kavka obecná (Corvus monedula)

31. květen

Světový den bez tabáku

2002 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

31. květen

Den otevírání studánek

2003 Vrabec domácí (Passer domesticus)

5. červen

Světový den životního prostředí

2004 Rorýs obecný (Apus apus)

17. červen

Světový den boje proti suchu

2005 Skřivan polní (Alauda arvensis)

a rozšiřování pouští

2006 Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

21. červen

Den květů, letní slunovrat

2007 Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

29. srpen

Evropská noc pro netopýry

2008 Racek chechtavý (Larus ridibundus)

16. září

Evropský den mobility

2009 Skorec vodní (Cinclus cinclus)

16. září

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

2010 Kukačka obecná (Cuculus canorus)

16. září

Clean Up the World - ukliďme svět

2011 Strnad obecný (Emberiza citrinella)

22. září

Evropský den bez aut

4. říjen

Evropský den zvířat

20. říjen

Den stromů

16. listopad

Mezinárodní nekuřácký den

25. listopad

Buy Nothing Day - Den bez nákupů

21. prosinec Zimní slunovrat
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