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Ahoj přírodovědci

Právě se vám dostává do ruky první číslo časopisu Atlas. Ti z vás, kteří s námi již nějaký 
čas jezdí výpravy, jistě znají sůví občasník Cože?, kam jsme umisťovali důležité informace 
o akcích, nebo vaše postřehy z nich. Ale proč si na to půjčovat cizí časopis, že?

Číslo, které máte v ruce, je takové rozjezdové. Pokud budete mít nějaký návrh, jak jeho 
obsah obohatit, neváhejte a hrňte svoje nápady na nás. Může to být elektronickou formou, 
nebo jen tak na papíře, obrázky, kvízy, hádanky..., co vás napadne☺

Něco málo z historie kroužku

Přírodovědný kroužek býval kdysi nedílnou součástí ZOO Praha. Ale čas běžel, lidé 
přicházeli a odcházeli, a definitivní tečku za kroužky nejspíš udělala povodeň v roce 2002.

V roce 2010 se jeden velice zapálený přírodovědec (no jasně že je to Pavel Švec☺) 
pokusil kroužky vzkřísit. Jak vidíte, velice úspěšně. Takže první ročník se otevřel ve školním 
roce 2010/2011. Vedli ho Pavel a Radka (pro známé firmy Fáfinka).

No, a protože nám to všem spolu tak pěkně šlo, ve školním roce 2011/2012 každý kroužek 
pomaloučku začal nabírat svůj směr. Pavel se osvědčil coby specialista na ornitologii, drobné 
hmyzáky a floru všeho druhu. Radky kroužek (to jste vy☺) se nasměroval spíš na savce, 
exotické živočichy a fungování přírody jako celku. To samozřejmě neznamená, že vám při 
pohledu na brouka vypíchneme očíčko, ale k jeho určení holt budeme muset použít určovací 
klíč... Také se naše „rodina“ rozrostla o Markétu, která perfektně alternuje Fáfinku.

Ano, ano, máme tu školní rok 2012/2013. Doplnili jsme stavy po odchodu méně 
odolných jedinců (omlouváme se Jáchymovi – ten se přestěhoval) a už třetím rokem si 
říkáme Orlosupi. Pokud nám naši tajní informátoři maskovaní za zaměstnance zoo předali 
správné tajné informace, letos Pavel otevřel ještě jeden minikroužek pro nejmenší a rozrostl 
se o vedoucí Klárku. Abychom „nebyli pozadu“, naše řady zase rozšířila Péťa.

Historie ještě starší...

Náš orlosupí kroužek plynule navazuje ještě na jednu tradici. Vy, co už nějaký ten pátek 
jezdíte na výpravy, víkendovky, nebo tábory, jistě znáte Sůvy. A právě na jejich tradici 
stavíme dále. Ale není Sůva jako sůva (stejně jako Orlosup není jen tak nějaký orlosup). 
Proto byste se o jejich historii měli něco málo dozvědět. 
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V září roku 1985 se v Dolních Chabrech odehrála vůbec první schůzka pionýrského 
oddílu s přiděleným názvem Plamínek 1. Měl jen 12 členů, ale proč je pro nás ten začátek 
tak důležitý? V této skupince totiž začala svoji přírodovědnou kariéru jedna malá holčička 
- Fáfinka (Radka).

Plamínek je sice pionýr, ale pomalu a hlavně nenápadně se začíná zaměřovat na 
přírodu. Takový zelený Pionýr☺. V roce 1987 začíná kromě „původních“ členů přibírat 
i další (převážně kamarády a sourozence již stávajících členů) a věková skladba je pestřejší. 
Na druhou stranu nás opustily děti chodící do Pionýra „povinně“, protože jejich rodiče 
neuspokojila náplň schůzek (neměli jsme Rudý koutek hrdinů a prosadili jsme si místo 
modrých krojových košil zelené – což byly pracovní pro pobyt v přírodě). 

V roce 1989 jsme získali svoji první klubovnu (od 
dlouholetého příznivce, který se stal ředitelem chaberské 
školy). A to hlavní je, že si vybíráme svůj nový název – Sůvy.

S rokem 1990 Sůvy odcházejí od Pionýra a přešli 
k organizaci TIS, která v 80. letech zanikla a teď se znovu 
obnovila. Heslem této organizace bylo „Poznej a chraň“ 
a byla orientovaná na ekologii. Začali jsme chodit pomáhat 
do huculklubu na Zmrzlíku, kde nás občas nechali za pomoc 
projet na koni. Nicméně kromě pomoci na farmě se žádná 
velká ekologie neděje a tak se Sůvy opět stěhovali, tentokrát 
pod křídla ČSOP (Český svaz ochránců přírody). 

Od té doby jsou Sůvy čistě „přírodní“ a přírodomilné. Mimo jiné, se začaly kamarádit 
s Orlosupy, což je taková ornitologická anomálie.

Fáfinka to tedy až do roku 2013 hrála 
na obou frontách. Ale protože je jenom 
člověk, klonování ještě není povolené 
a poslední dobou už skoro nevěděla, kde 
bydlí, udělala radikální řez. Zamáčkla 
slzu, zamávala Sůvám a teď už je jenom 
Orlosupů. To samozřejmě neznamená, že 
svoje sůví kamarády už nikdy neuvidíte, 
budou zvaní na orlosupí akce jako hosté.

Toliko o propojení Sův a Orlosupů☺
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Jaký je vlastně správný název kroužku?

Kroužek, Orlosupi,  Přírodovědci, kroužek zoo, zookroužek...  Tak to správně není. Čistě 
pro vaši informaci, jmenujeme se Přírodovědně-chovatelský kroužek ZOO Praha. Což je 
název děsně dlouhý a jeho zkratka na PCHK je sice pěkná, ale zase nikomu moc neřekne. 
Asi proto se ujal Zookroužek. Rozhodně nikoho nenutíme představovat se celým názvem, 
ale je určitě dobré ho znát, pro případ, že se vás někdo zeptá:

„Jé, holčičko, a co je to zač ten váš klub?“
„Nó, my jsme tak jako... eee... no, teda jako... asi spíš kroužek, jako.... ehm... teda jako 

přírodovědci.... uh.... asi tak jako.“

Akce nejbližší

18.5.2013 - Výprava za zkamenělinami (kladívka a noviny na balení úlovků 
s sebou)

Vyrazíme na Berounsko, kdo již s námi „ťukat“ byl, nebojte se, jdeme na jinou lokalitu, 
takže se vaše sbírka jistě rozroste o další druhy.

To, že je výprava paleontologická, neznamená, že se cestou nezastavíme, abychom 
poškádlili čolky, mloky, ještěrky a jiné potomky dávných obyvatel planety☺. Taktéž 
kladívky budeme lechtat jen kameny, nikoli své kamarády, případně náhodné kolemjdoucí.

Přihlašování do 15.5.2013 (cena 100,-)

7.6.-9.6.2013 - Víkend na Dobřejově (kdopak by se koně bál...)

Že jste tam byli? A vadí to? Od vaší poslední návštěvy několik koní odcestovalo do 
Mongolska, na druhou stranu, Primule, kterou znáte z Prahy jako hříbě, se tu má čile k světu 
a je z ní fešná koňská slečna. Navíc se tu setkáme s dalšími přírodovědci, takže si budete 
moci lehce otestovat své znalosti…

Přihlašování do 31.5.2013 – počet míst je značně omezen (cena orientačně 250,-)

29.6.2013 - Noční výstup na tajemnou horu (netopýři, východ slunce, rosa 
na spacáku...)

Výlety během dne zvládá kde kdo. Ale co takhle noční výstup? Vyrazíme už odpoledne, 
takže kdo správně počítá, ano, vrátíme se v neděli během dne☺. Noční příroda skýtá 
netušená překvapení…

Přihlašování do 25.6.2013 (cena orientačně 150,-)



Duben 2013

29.7.-3.8.2013 - Týdenní akce do terénu (za chramostajlem slaništním)

Že jste o něm ještě neslyšeli? Tak se podívejte na článek o nově objeveném druhu (o pár 
stránek dál). Je to jedinečná příležitost a hlavně zatím zcela ojedinělá. Jedině díky unikátní 
spolupráci s výzkumným týmem, máme možnost se zúčastnit stopování nového druhu.

Přihlašování do 30.6.2013 – počet míst omezen

Podrobnosti o akcích (upřesnění ceny, popřípadě srazy, návrat atd.) v následujícím 
čísle Atlasu.

Jak se vybavit do přírody

Takto vybavený přírodovědec se nemusí bát,
         že bude v terénu zaskočen.
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Orlosup

Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) je nepochybně nejpodivuhodnějším zástupcem 
palearktických „mrchožroutů“. V minulosti se však dočkal od lidí jen nevraživosti 
a pronásledování. V Evropě byl odjakživa neprávem obviňován z napadání domácích zvířat 
a pronásledován tak urputně, že velmi silná populace v alpském regionu byla vystřílena již 
na přelomu 18. a 19. století.

Vymizení orlosupů z Alp nedalo spát mnoha lidem. V 70. letech 20. století byl učiněn 
velmi seriozní pokus o jejich zpětný návrat do přírody. Pod záštitou WWF a IUCN se 
vytvořila skupina odborníků z Německa, Francie, Itálie, Rakouska a Švýcarska a pod 
jejich vedením byl pečlivě naplánován a posléze realizován projekt, jehož těžiště spočívalo 
ve vytvoření dostatečně velké chovné základny pro vlastní produkci jedinců vhodných 
k vypuštění.

V pražské zoo byli 
orlosupi chováni takřka 
od samého začátku. První 
úspěšný odchov se však 
podařil v roce 1989, a to 
u páru, který tu žije už od 
roku 1971. Jsou to ptáci 
pocházející z přírody, ze 
Zakavkazí. Hned poté se Zoo 
Praha připojila k programu 
a významně se podílí na 
rozšiřování chovné základny. 
Pražský pár patří mezi velmi 
cenné zakladatele s malým 
počtem potomků, a tak 
jsme do programu předali 
nejprve první 4 odchovaná 
mláďata. V roce 2000 pak 
byla vypuštěna první pražská 
mláďata do přírody, jedno 
v Itálii a druhé ve Francii.

Dnes se zdá téměř jisté, že se návrat orlosupů do Alp zdařil. V roce 2001 překročil počet 
vypuštěných mláďat hranici 100 kusů. Víme téměř jistě, že jich v alpském regionu přežívá 
více než 75, a k tomu jsou každoročně vyvedena až 3 mláďata přímo v Alpách. To sice zatím 
na udržení populace nestačí, ale možná již během příštích pěti let, až dospějí mladší ročníky 
mláďat, přijde ten toužebně očekávaný okamžik, kdy již nebude třeba dodávat nové jedince 
z chovů v zajetí.

RNDr. Karel Pithart
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Orlosup a jeho zoologické zařazení

Třída: ptáci
Řád: dravci
Čeleď: jestřábovití  
Zeměpisné rozšíření: Afrika, Evropa, Asie, horské oblasti Evropy (Pyreneje, Alpy, Balkán), 
Západní a Střední Asie, Afriky 
Biotop: hory, horské oblasti do 4 000 m n. m.
Potrava: živá kořist, zdechliny, převážně zdechliny (tráví i velké kosti), menší až střední 
obratlovci 
Rozměry: délka 115 cm, rozpětí až 280 cm, hmotnost 4,5-7 kg
Rozmnožování: Samice snáší 1-2 vejce, sedí na nich 55-58 dní. Hnízdo je umístěné ve 
skalních rozsedlinách nebo na skalních římsách. 
Zajímavosti: Žije v trvalých párech. Je jediným dravcem, který se živí téměř výhradně kostmi. 
Velké kosti pouští z výšky na skálu, kde se roztříští. Nejprve vybere morek, pak polyká i kosti. 
Žije v trvalých párech, které se zdržují v teritoriu o rozloze až 400 km2. Dnes patří k ohroženým 
druhům v důsledku změn krajiny i úbytku dostupných zdechlin a používání pesticidů. 
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Tři mláďata dostala šanci 
začít nový život ve švýcarských 
Alpách. Evropské zoologické 
zahrady jejich vypuštěním 
přispívají k rozmnožení kdysi 
téměř vyhubeného dravce ve 
volné přírodě.

Vypouštění orlosupů 
probíhalalo na základě 
doporučení koordinátora chovu 
ptáků Dr. Hanse Freye v oblasti 
chráněného území Calfeisenthal 
v jihovýchodním Švýcarsku. Na 
místo se sjeli chovatelé, ochránci 
přírody a nadšenci z České 
Republiky, Španělska, Rakouska, Německa a Švýcarska, aby spojili tři mláďata orlosupa 
bradatého a společně je umístili do hnízdní niky na skalní římse ve výšce 2000 m. n. m.

Po vysazení zůstávají mláďata na hnízdě ještě zhruba 1 měsíc, než jsou plně schopná 
letu. Terénní pracovníci jim po tu dobu nosí potravu a sledují je 24 hodin denně. Po opuštění 
hnízda jsou mláďata i nadále dlouhodobě monitorována.

 Podle údajů Mezinárodního svazu na ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) se nyní 
ve volné přírodě vyskytuje asi 1 000 až 10 000 orlosupů bradatých. Program reintrodukce 
mláďat orlosupů odchovaných v lidské péči do alpské přírody trvá již od roku 1978 
a významně přispívá k rozšiřování chovné základny. První páry sestavené z vypuštěných 
jedinců v minulých letech vyvádějí již první mláďata. Letos se vypustí do přírody celkem 
14 mláďat - nejen ve Švýcarsku, ale i ve Francii, Rakousku a Itálii.

(úryvek z článku na stránkách www.zoopraha.cz) 
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Nový živočišný druh

Chramostail slaništní - část 1

 (převzato z loňského čísla Cože?)

Zdá se to být neuvěřitelné, ale i v dnešní době jsou stále objevovány nové druhy zvířat. 
Uprostřed hlubokých pralesů, nebo v těžko přístupných horských oblastech je to ještě 
pochopitelné, ale uprostřed Evropy?

Přesto je to tak. Ze severních oblastí se pomalu rozšiřuje i na naše území. V odborných 
časopisech o něm žádnou zmínku nenajdete (zatím), na internetu je také ještě neznámý.  Ale 
v zoologických kruzích se horečně pracuje na jeho bližším výzkumu. Zatím se nepodařilo 
pořídit ani odpovídající fotodokumentaci, ale při dnešních technických možnostech je jen 
otázkou času, kdy některá z dobře ukrytých fotopastí splní svůj úkol.

Díky kontaktům přímo „u zdroje“, vám teď, s laskavým dovolením pánů zoologů, 
zveřejníme několik známých skutečností.
Název: Chramostail slaništní
Latinský název: Cremostomys Aberdea (podle Olafa Aberdsona, který popsal prvního jedince 
na území Švédska)
Zařazení: pravděpodobně se jedná o příbuzný druh Crycetomys Emini, nebo C. Gambiana

Chramostail byl vždy pozorován v noci. Na našem území jsou zdokumentována hned 
čtyři pozorování, vždy ve smíšeném lese s převahou buků.

Chramostail slaništní - část 2

Pro příznivce zoologie, a nejen pro ně, tu máme další informace. Tentokrát už nebudeme 
tak struční, jelikož jsme zaznamenali velký zájem ze strany vás, čtenářů.

Nejdříve něco málo z historie:

Vůbec poprvé byl Cramostail slaništní Cremostomys Aberdea, dále jen chramostail, 
pozorován 5.4.2012 švédským biologem Olafem Aberdsonem. Aberdson, který se až do 
té doby zabýval výhradně studiem života dutinových ptáků. Jako oblast svého působení 
nejčastěji uvádí okolí města Mora a jezera Orsasjón. Olaf byl zrovna na jedné ze svých 
četných výprav, když ho upoutal pohyb ve spadaném listí. Bohužel se již šeřilo, a tak se 
musel spokojit jen s odhadem velikosti tvora. Jelikož je Olaf Anderson opravdu zapálený 
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badatel, nedalo mu neobvyklé setkání spát a začal pátrat po tom, koho že to vlastně téměř 
zahlédl. Abyste tomu rozuměli, v této oblasti nežijí vůbec žádní ježkové, ani jiní pozemní 
tvorové jejich velikosti. Tvor, který našeho badatele vyrušil, byl zhruba velikosti větší nutrie. 
Jenže poblíž nenajdete jediný vodní tok, čímž můžeme rovnou vyloučit i bobra (kteří ve 
zmíněné oblasti taktéž nežijí), 

Důležitá informace pro „nevěřící Tomáše“
Naším kontaktem u zdroje je RNDr Pavel Brandl, kurátor savců (mezi jeho svěřence patří 

prakticky všichni savci v zoo, vyjma kopytníků a lidoopů). Pokud někdo nevěříte v existenci 
chramosaila, nebo dokonce doktora Brandla, mám jeho svolení zveřejnit kontakt, na který 
můžete poslat případný dotaz: brandl@zoopraha.cz
Tak, jako to uděla třeba Gábina:

From: Gabriela Dufková [mailto:gabi.duf@seznam.cz] 
Sent: Monday, January 14, 2013 9:10 AM 
To: Brandl Pavel 
Subject: Chramostail Slaništní

Dobrý den pane Brandl,
chodím do přírodovědeckého oddílu Sůvy, kde jsem se z oddílového časopisu dozvěděla o novém 
živočišném druhu Chramostail Slaništní. Přijde mi to velice zajímavé a zvláštní, ale stejně tomu moc 
nevěřím. Je vyfocená nějaká fotka jako důkaz? a co takové zvíře může jíst?

děkuji Vám za odpověď Gábina Dufková
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Dobrý den,
pokud vím, publikace fotografií byla ohlášená, ale ještě jsem žádnou sám neviděl. Pokud jde 
o potravu, zatím není přesně známá. Pouze se spekuluje o nějakou vazbu na rostliny z rodu 
slanorožec, resp. další druhy čeledi Chenopodiacae – ale jde pouze o dohady. Pobytové 
stopy byly však nejčastěji nalezeny právě v prostředí s výskytem těchto druhů rostlin. Zda 
jde o příčinnou souvislost, či zda jde pouze o náhodný jev zatím, alespoň podle dostupných 
informací, není zřejmé.
S pozdravem
Pavel Brandl

Malé opakování: Kočky v pražské Zoo

Minulý týden jsem si povídali o kočkovitých šelmách v pražské Zoo. Některé jsme viděli, 
jiné se úspěšně maskovaly ve výběhu, nebo vnitřním boxu. Na náledujících fotografiích, si 
připomeneme alespoň některé z nich.

Máme tu ale malý problém. Tiskařský šotek nám ukradl popisky. Zůstala nám jen čísla 
obrázků. Pokud dokážete kočičáky správně určit, napište k danému číslu pojmenovanání 
vyobrazeného zvířete a papír doneste na kroužek do 21.5.2013. Nejchytřejší hlavičku 
odměna nemine. 

1 2
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První ročník informačního bulletinu o dění v oddíle 
Vydávají: MOP, Orlosupi - PCHK ZOO Praha 
Pro členy zdarma  

Prameny:
Titulní strana: autor kresby Adam Dejl. Článek Orlosup: Zoo Praha. Autoři fotografií: Pepa 
Sebíň, Jan Vašíček (Jeňýk), Roman Vodička. Ostatní kresby: Radka Horčíková (Fáfinka)
Dohromady poskládali: Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfinka)

3 4

5

76


