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K DE  Ž I J E  K U DL A N KA
DER LEBENSRAUM DER GOTTESANBETERIN

THE HABITAT OF THE PRAYING MANTIS



KDE ŽIJE KUDLANKA. Vřesoviště bylo v minulosti tradiční pastvinou pro ovce  
a kozy z okolních vesnic. Žila zde i kudlanka. Když pastva přestala, vřesoviště 
začalo zarůstat travou a křovinami a kudlance se zde žilo velmi těžce. Proto 
jsou sem znovu přivážena stádečka ovcí i koz, aby vřesoviště bylo zachráněno 
pro kudlanku i pro nás.

DER LEBENSRAUM DER GOTTESANBETERIN. Früher war die Heide ein 
traditioneller Weideplatz für Schafe und Ziegen aus den umliegenden Dörfern. 
Auch die Gottesanbeterin lebte auf der Heide. Wenn die Weidewirtschaft 
aufgegeben wurde, begann die Heide mit Gräsern und Gebüsch verwachsen 
zu werden, und das Leben ist für die Gottesanbeterin sehr schwer geworden. 
Deshalb werden wieder kleine Herden von Schafen und Ziegen hierher 
gebracht, um die Heide für die Gottesanbeterin sowie für uns zu retten. 

THE HABITAT OF THE PRAYING MANTIS. In the past, heaths used to be the 
traditional pastures for sheep and goats from the nearby villages. The praying 
mantis also lived in the heaths. When the grazing was abandoned the heaths 
began to be grown up with grasses and bushes, and the living became very 
difficult for the praying mantis. That is why small herds of sheep and goats are 
being brought to graze in these parts again to save the heath for the praying 
mantis as well as for us.
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