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SLOVO ÚVODEM

Je nejvyšší čas - některým starým stromům za popickou kaplí zbývají poslední roky života

Projekt obnovy ovocných sadů v Podyjí
PŘÍRODA PODYJÍ

Ovocné dřeviny v celé rozmanitosti dru-
hů a odrůd tvoří důležitou součást kulturního 
dědictví. Koncem minulého a počátkem tohoto 
století si přinejmenším Evropa začala výrazněji 
uvědomovat, že mnohé tradiční a lokální druhy 
a odrůdy ovoce se začínají z krajiny postupně 
ztrácet a s nimi nenávratně mizí i část gene-
tické rozmanitosti. Postupně se proto rodily 
projekty záchrany mizející druhů a odrůd ovo-
ce. I v tuzemsku již takové projekty probíhají 
zejména v tradičních ovocnářských oblastech, 
např. na Žďársku, na Valašsku, na Slovácku, na 
Šumavě i na dalších místech.

K ovocnářsky velmi zajímavým oblastem 
České republiky patří i Znojemsko. Díky vývo-
ji osídlení této oblasti a specifickému klimatu 
sem pronikly druhy a odrůdy, které jsou na 
ostatním území ČR často vzácné (např. mišpu-
le či moruše). Navíc jde o oblast dlouhodobě 
silně zemědělsky využívanou, kde jednotlivé 
ovocné stromy, ale i linie a remízky tvořily 
v minulosti typickou součást krajiny, posky-
tovaly o polednách stín pracujícím rolníkům, 
označovaly důležité křižovatky, připomínaly 
významné události a v neposlední řadě dopl-

ňovaly potravní nabídku o různé dobroty od 
čerstvého ovoce přes povidla, sušené plody či 
mošty až k rozmanitým pálenkám.

V posledních desetiletích se však způ-
sob využití krajiny výrazně změnil. Pole jsou 
obhospodařována pomocí velké mechaniza-
ce, mlynáři opustili mlýny, pěší cesty kraji-
nou (většinou za prací) se změnily na nordic 
walking (většinou od práce pryč) a produkční 
zahrady u domů na zahrady odpočinkové, kde 
spíše než vysokokmenné ovocné dřeviny ma-
jí místo nízké dřeviny okrasné. Staré ovocné 
stromy v polích a vzdálených sadech dožívají 
a zřídkakdo cítí potřebu sázet nové, v zahra-
dách byly často vykáceny a nahrazeny cesmí-
nou a čínským jalovcem.

Na Správě NP Podyjí proto již počátkem 
90. let minulého století klíčil záměr pokusit se 
krajině alespoň částečně vrátit její přívětivou 
domáckou tvář, velké lány alespoň místy roz-
členit bodem, kterého se může bloudící oko 
poutníkovo zachytit; alespoň některým starým 
sadům, které si příroda nelítostně bere zpět, 
vrátit otisk pracovité lidské dlaně, který by 

Vážení čtenáři,
jako ohlédnutí za minulým rokem vychází 

nyní poslední číslo našeho zpravodaje za rok 
2008. Nemá cenu se ale jen ohlížet, zkusme se 
při rekapitulaci některých událostí loňských 
stručně zamyslet spíše nad plány pro rok 
2009, který je před námi.

V květnu 2009 uplyne právě 100 let od 
vyhlášení prvních národních parků na evrop-
ském kontinentě. V souvislosti s tímto kula-
tým výročím připraví správy všech národních 
parků v České republice akce pro veřejnost, 
které důležitost zvláště chráněných území 
a nutnost ochrany a péče o zachovalé části pří-
rody připomenou. Stejně jako loni proběhne 
na obou březích Dyje několik desítek akcí pro 
veřejnost, kalendář akcí pořádaných našimi 
kolegy z Thayatalu je víceméně hotov a vy-
jde tiskem v nejbližších dnech, kalendář akcí 
naší správy bude hotov v měsíci březnu. Urči-
tým vrcholem snahy obou správ pak asi bude 
(stejně jako v roce 2008) společný celodenní 
program pro děti, který se po loňském velmi 
úspěšném programu v okolí čížovské celnice 
uskuteční poslední květnovou neděli tentokrát 
na rakouském území, a to v okolí National-
parkhausu v Hardeggu.

V minulém roce jsme spustili nové inter-
netové stránky naší organizace (zprávu jsme 
přinesli v posledním čísle Podyjského listí). 
Práce na zdokonalení webu pokračují, sna-
hou naší správy je přinášet takřka každoden-
ně nové aktuality, či spíše informace, čím je 
území zajímavé a co je v něm nutno řešit. 
Poměrně velký zájem vyvolala například 
informace z posledního čísla o mapování 
a záchraně starých ovocných odrůd na území 
Podyjí, na tuto stručnou informaci navazu-
jeme již nyní a doufáme, že poznatky, které 
budou pro veřejnost zajímavé, budeme přiná-
šet i v dalších číslech zpravodaje, stejně jako 
aktuality typu zimní sčítání ptáků, zdravotní 
ořez dřevin v Havraníkách (obojí již uvnitř 
tohoto čísla).

Otázkami velmi citlivými (zejména pro 
lidi bydlící v ochranném pásmu NP Pody-
jí) jsou témata územního plánování, podoby 

pokračování na str. 2

pokračování na str. 2
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Vážení čtenáři,
vesnických sídel a ochrany krajinného rázu. 
Jde o témata, která je nutno vysvětlovat stále 
a donekonečna, neboť se týkají každodenního 
života lidí, kteří zde žijí nebo chalupaří. Rádi 
jim budeme věnovat některé monotématické 
číslo Podyjského listí v roce 2009.

Asi nejdůležitějším úkolem Správy NP 

pokračování ze str. 1 Podyjí v roce 2009 bude zpracování nové-
ho plánu péče. Práce na tomto základním 
strategickém dokumentu již byly zahájeny 
v roce loňském, v letošním roce by měl být 
dokument dopracován, připomínkován, pro-
jednán s příslušnými institucemi a případně 
i schválen. Rovněž o této tématice vás chce-
me v roce 2009 informovat.

Pro dlouhé zimní večery jsme připravili 
jako každoročně v rámci vzdělávacího cyk-
lu „Příroda kolem nás“ zajímavé přenášky 
vedené zajímavými lektory. Pozvánku na tyto 
akce přinášíme na poslední straně tohoto čísla 
Podyjského listí.

- Jan Kos -
redakce Podyjského listí

PŘÍRODA PODYJÍ

Projekt obnovy ovocných sadů v Podyjí
pokračování ze str. 1
človíčkovi ztracenému v hlubokých hvozdech 
dodal naději, že není na světě sám. Nevedla nás 
však pouze starost o blaho člověka. Obnova 
ovocných sadů a roztroušené zeleně je zásad-
ním přínosem i z hlediska ochrany přírody. 
Zelené koruny poskytují útočiště pestrému spo-
lečenstvu ptáků, vzrostlé stromy hostí ve svém 
dřevě nepřeberné množství často vzácných 
druhů hmyzu, mohutné stromy mají ve svém 
blízkém okolí i příznivý vliv na mikroklima. 
Nejvýznamnějším podnětem však byla snaha 
zachovat staré odrůdy ovoce, často přežívající 
již v posledních zbytcích přestárlých stromů.

První krok byl učiněn v roce 1997. V rámci 
společné expedice tuzemských výzkumných 
ústavů zabývajících se genetickými zdroji byl 
proveden první soupis druhů ovocných dřevin 
na vybraných lokalitách národního parku a jeho 
ochranného pásma a přilehlé části Dolního 
Rakouska. Nejběžnějšími mapovanými druhy 
byly jabloně a třešně. Dále se vyskytovala miš-

pule německá, ořešák vlašský, hrušně, ze sli-
voní švestky a myrobalán, místy byly nalezeny 
i moruše, broskvoně a meruňky. V říjnu 1998 
navázalo podrobné mapování nejvýznamněj-
ších ovocných sadů v Podyjí. Ve spolupráci 
s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovoc-
nářským v Holovousích v Podkrkonoší byl 
hodnocen stav stromů a určovány odrůdy. Per-
spektivní jedinci byli označeni čísly, aby bylo 
v budoucnu možné je opět najít např. pro odběr 
roubů. Ne všechny odrůdy se podařilo určit 
(stromy nebyly plodné, žádný ze zúčastněných 
odborníků danou odrůdu nepoznal, plody byly 
nestandardního vzhledu apod.). 

Vinou přemíry jiných úkolů, častých perso-
nálních změn na příslušných pracovních mís-
tech a dalších faktorů „vyšší moci“ byl v násle-
dujících letech projekt utlumen. Příležitostně 
byly zaznamenávány nové nálezy druhů - do 
evidence přibylo několik jedinců jeřábu oskeru-
še a kdouloně, přibývaly záznamy o lokalitách 
koncentrovaného výskytu ovocných dřevin, 
ovšem vše jen velmi extenzivně. Soustavnější 
práce probíhala na Hradišťských terasách, kde 
byly v letech 2001-2002 mapovány ovocné 

dřeviny v rámci diplomové práce Pavly Slezáč-
kové-Šmerdové z Mendelovy zemědělsko-les-
nické univerzity v Brně (MZLU).

Na jaře 2008 se obnova ovocných sadů 
v Podyjí počala opět probouzet. Znovu jsme 
si utřídili známé informace o tom, jaké druhy 
a odrůdy ovoce byly v NP Podyjí nalezeny (viz 
tabulka) a také, kde jsou lokality s významným 
výskytem starých ovocných dřevin. Prozatím 
jde samozřejmě v drtivé většině o dřeviny ros-
toucí ve volné krajině, protože zejména tam 
je mohou pracovníci správy NP nalézt. Není 
pochopitelně možné útočit na soukromé zahrád-
ky a bez vědomí majitelů do nich vstupovat, či 
snad dokonce odebírat ovoce k určení odrůdy. 
Navázali jsme spolupráci s Dr. Stanislavem 
Bočkem z MZLU a koncem podzimu jsme 
s ním typické lokality ovocných dřevin navští-
vili. Při té příležitosti byla v zahradě díky ocho-
tě majitelů Evy a Imricha Durcových nasbírána 
jablka odrůdy moravská jadernička a z nich, 
jak již čtenáři Podyjského listí vědí, vyluštěna 
semena k napěstování podnoží. Zásobní školka 
bude založena v sousedství lesní školky v pro-
storách bývalé roty v Podmolí. Do projektu byl 

Jednou z ploch vhodných pro obnovu ovocných sadů jsou Hradišťské terasy nad vodní nádrží Znojmo.
Tabulka dosud nalezených druhů ovocných dřevin 
a odrůd, které se podařilo určit

DRUH ODRŮDA
PODYJÍ
broskvoň obecná žádná dosud neurčena
durancie neurčena
hrušeň obecná Avranšská
hrušeň obecná Clappova máslovka
jabloň domácí „Koženka“
jabloň domácí Jadernička moravská
jabloň domácí Landsberská reneta
jabloň domácí Panenské české
jabloň domácí podobná James Grieve
jeřáb oskeruše bez odrůd
meruňka obecná žádná dosud neurčena
mišpule německá bez odrůd, roubována na hloh či hrušeň
moruše bílá bez odrůd
ořešák vlašský žádná dosud neurčena
slivoň myrobalán žluté, červené, modré, dosud neurčeny
švestka domácí žádná dosud neurčena
třešeň ptačí Hedelfingenská
třešeň ptačí Kassinova
třešeň ptačí Lyonská
třešeň ptačí Napoleonova
třešeň ptačí Německá rychlice
třešeň ptačí Šakvická
třešeň ptačí Velká černá chrupka
Třešeň ptačí Zeisbergova
RAKOUSKé PŘÍHRANIČÍ
jabloň domácí Bernské růžové
jabloň domácí Blenheimská
jabloň domácí Boskoopské
jabloň domácí Citronové zimní
jabloň domácí Golden Delicious
jabloň domácí Grávštýnské
jabloň domácí Harbertova reneta
jabloň domácí Charlamovské
jabloň domácí Kalvil zimní
jabloň domácí Kanadská reneta
jabloň domácí Kardinál žíhaný
jabloň domácí Šampaňská reneta



zahrnut i sad u hájenky za Lesnou, kde již byly 
vykáceny odumírající stromy a v příštím roce 
by měly být nahrazeny novou výsadbou, v ide-
álním případě starých odrůd. V roce 2009 dále 
plánujeme prosvětlení vybraných zarostlých 
sadů a prořez větví starých stromů v nich. Věří-
me, že po tomto zásahu stromy zmladí a bude 
možné z nich odebrat rouby. Prvními kandidáty 
na záchranné práce jsou třešňové sady kolem 
popické kaple P. Marie Bolestné, lesní jabloňo-
vý sad nad serpentinami u Vranova nad Dyjí, 
drobný sad u Jejkala (na Braitavě) a stromořadí 
starých jabloní u hraniční silničky východně od 
Hnanic. Pokud se nám podaří vejít v jednání 
s vlastníkem pozemku, rádi bychom se pokusi-
li zachránit také některé jabloně z lesního sadu 
pod Šobesem.

V následujících letech budou obnovovány 
další známé sady v NP Podyjí (např. u Faltýs-
kova či Novohrádeckého mlýna, na Havra-
nickém vřesovišti, Hradišťských terasách 
atd.). Přestože víme, že předpisy a zákony 
(ekonomické, rostlinolékařské i jiné) tuto čin-
nost dosti pevně ohraničují, budeme se snažit 
prosadit i možnost alespoň jednotlivě nabízet 
napěstované sazenice zájemcům z okolí napří-
klad pro náhradní výsadby či obnovu sadů, 
aby se tradiční místní odrůdy přirozeně vrace-
ly do krajiny a sloužily účelu, jemuž původně 
sloužit měly.

Další fází projektu bude komplexní 
mapování výskytu ovocných dřevin v NP 
Podyjí, jeho ochranném pásmu, a posléze 
i přilehlé části Dolního Rakouska. Pro tuto 
část projektu bychom velmi ocenili i spolu-
práci veřejnosti.  Jakékoli informace o výsky-

tu starých ovocných dřevin na Znojemsku 
jsou vítány. Zanedlouho bude možné tyto 
informace předávat i elektronicky prostřed-
nictvím formuláře dostupného na webových 
stránkách NP Podyjí. O tom, že by se našel 
znalec schopný určit místní tradiční odrůdy 
jádrovin, ale zejména třešní, si zatím troufá-
me jenom snít.

Projekt by významně obohatila i další 
potenciální fáze projektu - navázání spoluprá-
ce s genovou bankou v rakouském Linci, která 
vlastní kolekci zhruba dvou set odrůd jabloní 

a hrušní a ve volné krajině eviduje kolem tří 
set jedinců dřevin starých lokálních odrůd.

Hodnotit úspěšnost projektu záchrany 
tradičních místních odrůd ovocných dřevin 
v Podyjí bude možné až po mnoha letech. 
Věříme však, že již brzy se v krajině začnou 
objevovat mladé stromky, které budou nadě-
jí pro mizející ovocné dřeviny. Byli bychom 
nejraději, kdyby to byl výsledek společného 
úsilí Správy NP Podyjí a místních obyvatel, 
znalců a nadšenců, kterých je mezi námi jistě 
nemálo.                          - Lenka Reiterová -

3PŘÍRODA PODYJÍ

Známé lokality s vysokou koncentrací starých jedinců ovocných dřevin jsou označeny

Rozptýlená zeleň v krajině na mnoha místech národního parku, a zejména jeho ochranného pásma, citelně chybí
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Ptačí zima na Dyji
Ve dnech 16. a 17. ledna 2009 proběhlo 

na řece Dyji na Znojemsku již tradiční zim-
ní sčítání vodních ptáků, a to v úseku Zno-
jmo (hráz znojemské přehrady) až Hraběti-
ce (Trávní Dvůr) v prvním dnu, tj. 16. 1., 
a následně druhý den v úseku Vranov nad 
Dyjí (hráz vranovské přehrady) až Znojmo 
(hráz znojemské přehrady), tedy v území 
Národního parku Podyjí. Oficiální název 
akce je Mezinárodní sčítání vodních ptáků 
(zažitá anglická zkratka IWC, International 
Waterbirds Census) a zaštiťuje ji organi-
zace Wetlands International. Jde o globál-
ní monitorovací program, jehož cílem je 
zejména sledování trendů početnosti jed-
notlivých druhů vodních ptáků a získává-

ní údajů využitelných pro odhad velikosti 
populací, jakož i k vytipování mezinárod-
ně významných lokalit vodního ptactva. 
Akce se účastní přes sto zemí celého světa. 
V České republice koordinují zimní sčítání 
v současné době pracovníci Katedry zoolo-
gie Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze.

Před čtyřmi roky napsal kolega Robert 
Stejskal do Podyjského listí článek o prv-
ním zimním sčítání vodních ptáků v Národ-
ním parku Podyjí, potažmo o druhém sčítání 
v mimoparkové části Dyje pod Znojmem, 
provedeném v lednu 2005 (Je víc kachen 
nebo labutí? - Podyjské listí 1/2005: 6). Od 
té doby úsilí nepolevilo a letos proběhlo 

v NP Podyjí již páté zimní sčítání, respekti-
ve šesté v úseku Znojmo - Hrabětice/Trávní 
Dvůr. Na hlubší bilancování je zatím brzy, 
avšak pár slov a postřehů lze říci již nyní.

Tak především je to skutečnost, že řeka 
Dyje na Znojemsku je poměrně význam-
ným zimním shromaždištěm vodních ptáků. 
Samozřejmě záleží na konkrétních pod-
mínkách té které zimy. Letos bylo napří-
klad na území NP Podyjí zjištěno nejvíce 
kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) 
za uplynulých pět sčítacích sezón - kolem 
400 jedinců. Řeka byla z velké části zamrz-
lá a kormoráni se tak stáhli do některých 
nezamrzlých úseků, neboť pod ledem jsou 
ryby před těmito rybožravými ptáky dobře 

Labuť velká (Cygnus olor)

V Podyjí objeven nový druh mechu pro ČR
Ve 42. čísle časopisu Bryonora (sborník 

bryologické sekce České botanické společnos-
ti) jsme se dočetli, že na území NP Podyjí byl 
nalezen nový druh mechu. Jedná se o zkrutek 
spanilý (Funaria pulchella), který nalezla 
skupina bryologů T. Berka, Z. Hradílek, Z. 
Musil a S. Kubešová v březnu loňského roku 
na skalách nad Dyjí v okolí Čížova a Lukova. 
Nález je jediným známým výskytem tohoto 
druhu v České republice.

Rod zkrutek (Funaria) byl dosud na 
našem území znám ve dvou druzích. Zkrutek 
vláhojevný (Funaria hygrometrica) je všeo-
becně rozšířený mech rostoucí na obnažené 
vlhké půdě, který snáší i poměrně velké zastí-
nění a zhutnění půdy, s oblibou vyhledává sta-

rá spáleniště. V sezóně jej můžete vidět např. 
před vstupem do budovy Správy NP Podyjí ve 
Znojmě, kde lemuje dlažbu mezi horní podes-
tou schodiště a služebním parkovištěm. Dlou-
hý štět, který nese tobolku s výtrusy, mění 
v závislosti na vlhkosti prostředí svůj tvar od 
přímého až po drobně zvlněný. Tato vlastnost 
dala mechu české i latinské jméno.

Zkrutek Mühlenbergův (Funaria muehlen-
bergii) je jeho vzácnějším příbuzným. V Červe-
ném seznamu mechorostů České republiky byl 
zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Při revi-
zi herbářových dokladů tohoto druhu z naše-
ho území se ukázalo, že se v České republice 
vyskytoval ještě další zástupce rodu - zkrutek 
spanilý. Jeho položky byly v herbářích uvede-

ny pod jménem zkrutek Mühlenbergův, ovšem 
dle jistých znaků v celkové velikosti rostlinek, 
zubatosti listů i dle dalších parametrů odborníci 
zjistili, že jde o určení chybné.

Vzhledem k tomu, že neexistovala žádná 
známá lokalita jeho výskytu u nás, automa-
ticky byl zkrutek spanilý zařazen mezi druhy 
vyhynulé. Jaké však bylo překvapení bryolo-
gů, když nalezli při terénní práci v Podyjí ten-
to druh hned na třech lokalitách. I naše radost 
z tohoto objevu je značná.

Nálezy znovu dokládají skutečnost, že 
příroda NP Podyjí skrývá ještě mnohá tajem-
ství a že přírodovědný výzkum tak pestrého 
území nelze nikdy považovat za definitivně 
ukončený.           - Lenka Reiterová -
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chráněny. Kdyby zamrzla celá řeka na celou 
zimu, jako tomu často bývalo v dřívějších 
dobách, ještě než byly postaveny přehra-
dy - neboť tehdy nejen čas, ale i voda zde 
plynuly pomaleji a řeka tak mohla snáze 
zamrznout - byly by ryby před kormorány 
ještě více v bezpečí.

Dalšími zjištěnými druhy letošní zimy 
v NP Podyjí jsou dobře známé labutě velké 
(Cygnus olor) a kachny divoké (Anas platyr-
hynchos), ale i některé méně známé druhy, 
například morčák velký (Mergus mergan-
ser) pozorovaný ve Vranově nad Dyjí, nebo 
hvízdák eurasijský (Anas penelope). Často 
byla pozorována volavka popelavá (Ardea 
cinerea), vzácněji pak volavka bílá (Egret-
ta alba). Neméně významnými zjištěnými 
vodními druhy ptáků jsou ledňáček říční 
(Alcedo atthis) a skorec vodní (Cinclus cin-
clus). Vysloveně zajímavým a neobvyklým 
je v NP Podyjí výskyt jednoho exempláře 
byť ne zrovna vodního, nicméně druhu zjiš-
těného při sčítání vodních ptáků, orla skal-

ního (Aquila chrysaetos), oproti poněkud 
častěji zjišťovanému orlu mořskému (Hali-
aaetus albicilla), který byl při sčítání také 
pozorován.

Pod znojemskou přehradou a dále po 
proudu byly navíc zjištěny i druhy jako 
potápka malá (Tachybaptus ruficollis) nebo 
slípka zelenonohá (Gallinula chloropus). 
Zvláště líbezným zjevem byl párek kach-
niček mandarinských (Aix galericulata) 
u jezu pod Louckým klášterem. Kachny 
divoké dosáhly v úseku Znojmo - Trávní 
Dvůr zatím nejvyššího počtu za uplynulých 
6 sezón sčítání: téměř 8300 jedinců.

Letošní zima patří za posledních něko-
lik let mezi ty mrazivější. Průběh zimy je 
jedním z hlavních faktorů, které se urči-
tým způsobem odráží i v druhovém složení 
a zejména v početnosti ptáků. Uvidíme, jaká 
překvapení přinesou zimy příští. A až bude 
ještě více sečtených sezón, bude zvláště 
zajímavé učinit celkové porovnání. Nechme 
se tedy překvapit.           - Martin Valášek - Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Ošetření aleje dřevin v Havraníkách
Počátkem října loňského roku jste si moh-

li všimnout nezvyklého dění v obci Havraníky. 
V ulici vedoucí od hlavní silnice k rybníčku 
probíhalo ošetřování aleje starých stromů. Jed-
nalo se o ořez především ořešáků královských, 
několika lip, moruší a jasanů, jehož cílem bylo 
odstranit z korun stromů některé větve (zejmé-
na ty suché) a celkově tak korunám odlehčit 
a v rámci možností je „omladit“. Staré stromy 
v aleji s postupujícím věkem občas hrozily 
pádem (a k pádu několika větví různých velikos-
tí skutečně došlo) a ze strany obce tak vyvstaly 
obavy o možné ohrožování okolí.

Prvotním záměrem bylo většinu stromů 
pokácet. Tento zásah, který se měl týkat více než 
padesáti stromů, by byl z hlediska významu dře-
vin v obci ležící v ochranném pásmu národního 
parku příliš radikální. Po vzájemném projedná-
ní otázky problematických stromů se nakonec 
obec Havraníky dohodla se Správou Národ-
ního parku Podyjí, že nejvhodnějším řešením 
bude bezpečnostní a zdravotní ořez, pokácení 
jen menšího počtu dřevin a postupná výsadba 
nových jedinců. Ořez stromů nejvíce hrozících 
pádem (stromy s dutým kmenem, houbovou 
hnilobou apod.), které by se za běžných okol-
ností bez váhání pokácely, byl proveden tak, aby 
zůstalo v co největším rozsahu alespoň torzo 
kmene, samo o sobě již dostatečně bezpečné. 
Z estetických důvodů byl ořez silnějších větví 
prováděn na takzvanou korunku, kdy výsledná 
jizva vypadá tak, jako by se větev sama odlomi-
la například větrem.

Hlavním důvodem k tomuto nezvyklému 
řešení bylo umožnit vývoj různých druhů hmy-

Staré, rozpadající se stromy patří k důležitým stanovištím zvláštních druhů hmyzu.pokračování na str. 6



zu, které kmeny starých stromů s dutinami 
obývají. A nejedná se jen o hmyz, jako jsou 
brouci (zde např. tesařík bukový, potemníci, 
dřevomilní nosatci, drabčíci aj.) nebo dvoukří-
dlí. Alej starých ořešáků v obci Havraníky je 
jednou z nejvýznamnějších lokalit strakapou-
da jižního, ptáka chráněného v Ptačí oblasti 
Podyjí v rámci soustavy Natura 2000, vyhle-
dávajícího podkorní hmyz. Typickým obyva-
telem je též příbuzný strakapouda - krutihlav 
obecný. V jedné z přízemních dutin byla také 
opakovaně nalezena obrovitá ropucha obecná 
(viz. foto). To vše ukazuje, jak pestrý je život 
spojený se starými stromy.

V podobě torza vydrží strom ještě řadu 
let a umožní přežití vzácných organismů do 
doby, než v sousedství vyrostou další stro-
my. Jednorázová obnova starých alejí nebo 
parkové zeleně bývá zničující pro celou řadu 
organismů. Proto je vždy nutné obnovu dře-
vin provádět pokud možno po částech, aby na 
dané lokalitě byly neustále přítomny dřeviny 
všech věkových skupin.      - Robert Stejskal -
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pokračování ze str. 5

Jednu z přízemních dutin staré moruše v Havraníkách obývala tato velká ropucha obecná.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

Přírodou celého světa - cyklus přednášek Správy NP Podyjí
3. 2. 2009  OSTROV VANILKY A KAPRADIN - RéUNION
  Vít Grulich
  Masarykova univerzita Brno

10. 2. 2009  JIŽNÍ UKRAJINA - STEPI, MOŘE I SOVĚTSKÁ MINULOST
  Martin Škorpík
  Správa Národního parku Podyjí

17. 2. 2009 DO UGANDY ZA GORILAMI
  (EXPEDICE ZA NAŠIMI PŘÍBUZNÝMI)
  Ivana Weberová, Přemysl Rabas

24. 2. 2009 ALJAŠKA - ANEB, CO SE DÁ STIHNOUT
  ZA JEDNO LéTO
  Jiří Novák
  Správa Národního parku Podyjí

3. 3. 2009  PŘÍRODOU KŘIVOKLÁTSKA - CHRÁNĚNO KRÁLEM
  Petr Hůla
  Správa CHKO Křivoklátsko

10. 3. 2009 VELKÁ ZVÍŘATA JIŽNÍ AFRIKY
  (NAMIBIE, BOTSWANA,
  ZIMBABWE, ZAMBIE)
  Zdeněk Patzelt

Přednášky se konají vždy v úterý od 19.00 hod. v Domě umění
Jihomoravského muzea, náměstí T. G. Masaryka 11, Znojmo

Vstupné dobrovolné. Změna programu vyhrazena.
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