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Takto vypadá aktuálně les u tůní po kácení olší. 

 

 

Na zemi leží velké množství drobných větví a větviček, některé zůstaly viset na 

stromech. Úklid bude pravděpodobně na nás, roští nikoho nezajímá. Takže s chutí do 

práce, protože práce šlechtí. Jenom abychom nebyli přešlechtěni  



V loňském roce nás množství označených starých olší k pokácení vyděsilo. Bylo nám 

těch velikánů líto. Tuto větrnou sobotu (18. 3.) jsme nutnost zásahu pochopili. Hned na 

rozdvojené cestě naučné stezky, kousek od našich tůní, spadla za velkého rámusu 

obrovská olše, a to chvíli poté, co po cestě šla skupinka turistů. Měli štěstí.  

 

 



 

Tato fotka nepotřebuje komentář. Zkrátka, ani stromy tu nemohou být věčně.  

Na konci jednoho života se rodí jiný. Zázračné proměny se uskutečňují, dramatické děje se odehrávají, 

někdy docela tichoučce a skrytě. Kdysi silné a zdravé kmeny se zlomily, snad větrem, snad věkem. Tu a 

tam ještě z posledních sil vyraší slaboučká větévka. Nemá šanci dospět, síly došly. Co již zemřelo, slunce 

nevzkřísí. Torza leží odevzdaně a rezignovaně, jen některé zbytky kmenů vytvářejí podivné přírodní 

artefakty. Trčí vzhůru, alespoň ještě chvilku vysílají směrem k nebi svoje SOS. Zbytečně. Po nějaké době 

také unaveně splynou s podstatou země, ze které vzešly.(J.H.) 

 



Tůně na jaře - vždy posekáme suchý rákos, aby mohl rychleji vyrůst nový, současně se 

odkryje pohled na „blatouchový“ les za tůní.  

 

I sluníčku se to líbilo, vykouklo na nás.  

 



Už znáte ptáka roku 2017?  

Pták roku 2017 je datel černý.  

„Letošním ptákem roku je notoricky známý „lékař stromů“, datel černý. Datel je lesní pták, se 

kterým se můžeme setkávat stále častěji. Jako řada dalších druhů, i on si zvyká na blízkost lidí a 

můžeme jej zahlédnout i ve velkých městských parcích – pokud v nich ponecháme staré velké 

stromy.“ 

Datlové jsou přes svou velikost — měří skoro půl metru — poměrně nenápadní. Jejich 

nezaměnitelnou černou siluetu s červenou čepičkou a slonovinově světlým zobákem zahlédneme 

nejspíše v letu, anebo se prozradí svým typickým hlasitým voláním. Typ lesa příliš nerozhoduje, 

datly nacházíme v nížinných listnatých lesích i v porostech smrku. Podmínkou je jen dostatečný věk 

porostu s dostatkem velkých stromů, které poskytují jednak potravu, jednak prostor k dlabání 

hnízdních dutin. 

Datly bychom mohli uvádět jako příklad ptačí věrnosti. Mláďata se příliš daleko nestěhují, a 

jakmile se jednou vytvoří pár, žije a hnízdí spolu po řadu let, často i opakovaně ve stejné dutině. 

Dožívají se přitom úctyhodného věku až přes 25 let. 

Zajímavostí je přizpůsobení datlů jejich hlavní potravě, kterou tvoří nejrůznější hmyz žijící ve dřevě, 

především ale mravenci. Aby se za nimi dostali i do nejužších chodbiček hluboko uprostřed kmenů, 

mají nejen vyztužený zobák zakončený na konci svisle seříznutý jako dláto, ale i jazyk dvakrát delší 

než je zobák a zvláštní aparát, který umožňuje vypláznout jazyk daleko dopředu. Ve spojení s 

lepivými slinami a harpunovitými háčky na špičce jazyka jde o dokonalý lovecký nástroj.      

(Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO). 

Datel černý. Foto: Martin Pelánek   



Akce Pták roku, kterou od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická. Na 

četné dotazy a pro ty, které to zajímá: 

Pták roku 2016 - Červenka obecná 

Pták roku 2015 - Potápka černokrká.. 

Pták roku 2014 - Čáp bílý a čáp černý 

Pták roku 2013 - Břehule říční  

Pták roku 2012 - Tetřev hlušec ... 

Pták roku 2011 - Strnad obecný  

Pták roku 2010 - Kukačka obecná  

Pták roku 2009 - Skorec vodní .  

Pták roku 2008 - Racek chechtavý  

Pták roku 2007 - Slavík obecný  

Pták roku 2006 - Orel mořský  

Pták roku 2005 - Skřivan polní  

Pták roku 2004 - Rorýs obecný  

Pták roku 2003 - Vrabec domácí  

Pták roku 2002 - Poštolka obecná  

Pták roku 2001 - Kavka obecná  

Pták roku 2000 - Ledňáček říční  

Pták roku 1999 - Konipas bílý  

Pták roku 1998 - Koroptev polní  

Pták roku 1997 - Sova pálená  

Pták roku 1996 - Ťuhýk obecný  

Pták roku 1995 - Čejka chocholatá   

Pták roku 1994 - Čáp bílý  

Pták roku 1993 - Rehek zahradní  

Pták roku 1992 - Vlaštovka obecná  

                                                                  J.Hepová - MiSFN     
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