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Ahoj přírodovědci

Další číslo Atlasu je tu závratnou rychlostí. Tentokrát se zaměříme hlavně na to, co nás 
v tomto roce čeká. Také tu najdete další pokračování Kubovi přílohy, nebo novinky ze zoo. 
No, a když jsme ti Orlosupi, tak samozřejmě i pár dalších zajímavostí ze života Orlosupů.

Organizační

Přihlášky

Na odevzdávání přihlášek a zaplacení 
Kč 1000,- máte zatím ještě čas, tak jen 
připomínáme, že termín je do konce října. 
Pokud chcete jezdit na víkendové akce 
a výpravy (popř. tábory), pak registrační 
poplatek Kč 250,- (v hotovosti vedoucímu 
během kroužku – oproti příjmovému 
dokladu)

Průkazka MOP Orlosupi

Pokud máte zájem o průkazku MOP 
Orlosupi (není to jmenovka, kterou nosíte 
do zoo), stačí přinést fotografii a o zbytek 
se postaráme. Průkazka slouží, mimo 
jiné, například k prokázání věku ve vlaku 
(nemusíte s sebou tahat pas, pojišťovací 
kartičku, nebo školní průkazku a riskovat, 
že jí ztratíte).

Fotka nemusí být „pasovka“, lze ji 
vystřihnout i z „normální“ fotografie. Jen 
by to neměl být obrázek z karnevalu, kde 
jdete za muchomůrku, a měli byste na ní být vidět. Tudíž zapomeňte na momentku ze 
sjezdovky, kde se řítíte 100km/h, na hlavě máte helmu, brýle a šálu přes pusu... ☺
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Akce budoucí

Soutěž Zelená stezka zlatý list 5.10. nebo 6.10.2013

O této soutěží jsme se staršími 
Orlosupy mluvili již na první schůzce. 
Jedná se o přírodovědnou soutěž 
tříčlenných týmů, kde se jednotliví 
členové vzájemně podporují. Letos 
proběhne v Divoké Šárce. Pokud 
máte zájem se zúčastnit, dejte vědět 
co nejdříve, ať stihneme sestavit 
a zaregistrovat tým (do 30.9. musí být 
odevzdaná přihláška).

Pokud byste chtěli jít alespoň „na čumendu“, tak i to je možné, Fáfinka bude zajišťovat 
doprovodný program, takže můžete přiložit pomocnou packu k dílu☺

Podzimní prázdniny u Želivky 25.10. – 30.10.2013

Podzim je tu a s ním i tradiční podzimní akce. Tentokrát se přesuneme k želivské 
přehradě. Nebude chybět průzkum terénu, večerní pozorování, ale ani rukodělné činnosti 
spojené s přírodou (jaké budou? nechte se překvapit☺). Zkrátka nepřijdou ani milovníci 
ryb – mladí ichtyologové, nebo ornitologové… Takže oprašte spacáky a baterky, podzimní 
prázdniny se blíží… Přihlásit se můžete do 15.10. a znáte to: „kdo dřív přijde, ten dřív 
jede“☺, Cena Kč 600,-

Podrobnosti o plánovaných jednodenních výpravách, které jste dostali na předběžném 
plánu, najdete v dalším Atlase. Ovšem pozvánku na velikonoční prázdniny vám nabízíme 
už teď. Přeci jen, je to naše tradiční akce…☺

Velikonoce pod hradem Pořešín 17.4. – 20.4.2014

Hrad Pořešín najdete poblíž města Kaplice. 
Je opředen bezpočtem pověstí, mimo jiné 
o pokladu hraběnky Eleonory. Ten ovšem 
nebyl nikdy nalezen a mnozí o jeho existenci 
pochybují. Jak ví každé malé děcko, na Velký 
pátek o půlnoci se otevírají ukryté poklady. No 
a naše chalupa stojí čirou náhodou přímo pod 
hradem. Tak to je hodně velká výzva, ne? ☺
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Kromě pokladu nás bude zajímat samozřejmě příroda (kdybychom ho náááááhodou 
nenašli, ehm). V dubnu je navíc ten pravý čas na pozorování projevů jara, takže nudit se 
jistě nebudeme. A pomlázku v pondělí stihnete také. Na přihlašování je zatím času dost☺

Důkazy existence chramostaila slaništního

Během prázdnin jsme podnikli 
velice důležitou akci. Pod „dálkovým“ 
vedení RNDr Brandla, jsme se vydali na 
průzkum zaměřený na výskyt chramostaila 
slaništního na území ČR. Naším cílem bylo 
Dačicko, konkrétně okolí vesnice Knínice. 
Po týdenním propátrávání a monitoringu 
oblasti, jsme se mohli pochlubit nálezem 
stopy, kterou jsme obratem odlili ze sádry. 
Dokonce se nám podařilo odhalit obydlenou 
noru. Bohužel Dačicko je velice intenzivně 
obhospodařovaná krajina, tudíž je výskyt 
chramostailů na tomto území značně 
ohrožen. Nejen těžká zemědělská technika, 
ale i množství přirozených predátorů, drží populaci na počtu (odhadováno podle množství 
stop) maximálně několik desítek. Ovšem predátoři jako moták, liška nebo jezevec by 
samotnou populaci ani tak nezdecimovali. Náš tým vyhodnotil jako největší nebezpečí 
místního lovce, který se zjevně pasoval do role likvidátora všeho, co se hýbe, jak jsme se 
mohli přesvědčit na vlastní oči.

Proto součástí naší zprávy byl i tento závěr.
Jakmile budou známé další podrobnosti a novinky ze života tohoto úžasného a hlavně 

neprobádaného živočicha, budete první, kdo je uslyší.

Orlosupí slečna Brend

Byli bychom špatní 
Orlosupi, kdybychom se 
nezajímali o dění u našich 
„rodných bratrů“ orlosupů 
bradatých. Minule jste si mohli 
přečíst několik zajímavostí 
o těchto impozantních ptácích 
obecně. Dnes tu máme příběh 
konkrétního ptáka – samičky 
Brend.
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Za zkamenělinami na Berounsko

Trasa: Beroun – lom Kosov – Houbův lom – lom Kobyla – Srbsko
Kilometry: 15,5km
Mapa: KČT č. 36 

Popis cesty: Naše cesta začíná v Berouně na nádraží, odkud se vydáme po zelené 
značce směrem na Suchomasty, Litohlavy. Brzy přijdeme pod lom Kosov. Je již 
několik let mimo provoz, i když tu a tam můžeme potkat náklaďák štěrku. První 
nálezy můžeme udělat hned u značené cesty ve výsypce na stráni. Není nutné chodit 
nikam daleko, kameny jsou vyhrnuté z různých částí lomu, tudíž nálezy mohou být 
značně různorodé, včetně pyritu v tmavém vápenci. Pokračujeme po cestě až k jejímu 
rozšíření. Tady vede do leva (neznačná) odbočka stoupající do lomu. Vydáme se 
po ní a vystoupáme k vyhlídce na nižší patra lomu s jezírkem. Cesta se tu větví. 
Dále jsme nepokračovali, ale je to možné. Ve svahu nad cestou bylo dost materiálu 
i nálezů. Vrátíme se zpět na značenou cestu a pokračujeme po ní, kolem vodní nádrže 
Suchomasty. Na rozcestí Havlíčkův mlýn přejdeme na žlutou. Za zmínku stojí též 
Aksamitová brána. Houbův lom se nachází přímo pod Koněpruskými jeskyněmi. 
Pozor, neplést s velkolomem Čertovy schody☺. Vede k němu naučná stezka. Sběr 
zkamenělin je povolen, ale nesmí se těžit. Lom pomalu zarůstá vegetací, ale v čerstvě 
vyvětralých kamenech je dost kroužků lilijic. Občas se objeví krystaly sádrovce. Z 
„Houbáče“ pokračujeme po značené cestě k lomu Kobyla. Sestup vede po příkré 
stezce lesem, po dešti může být rychlejší, než jste čekali☺. Na dně lomu je zajímavý 
amfiteátr. Jsou zde také dvě jeskyně. Jedna je spíše plazivka pro hubené, ke druhé se 
musíte trošku natáhnout. Nečekejte jeskyni jako Koněprusy, jsou to spíš kapsy, ale 
za nahlédnutí určitě stojí. Pak už můžeme pokračovat o žluté značce až na zastávku 
do Srbska. Cestou mezi chatami bývají k vidění mloci. 
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Zkameněliny

V oblasti Berounska se nachází několik lokalit, 
kde můžeme nalézt zkameněliny. Jedná se především 
o hlavonožce, ramenonožce a lilijice. Časté jsou 
nálezy různých mušlí, méně častý je trilobit. Občas 
se může poštěstit najít i graptolita, nebo otisk větší 
rostlinné struktury.

Společný mají tyto lokality vápenatý podklad. 
Najdete vápenec šedý – téměř bílý, i černý. Také 
tvrdost je značně rozdílná. Zatímco černým můžete 
„listovat“ jako v knize, šedý je velice odolný proti 
vašemu snažení.

Jak vzniká zkamenělina

Zkamenělina může vzniknout několika způsoby, ale v každém případě na to 
potřebuje spoustu času (v řádu desítek milionů let). Proto také nacházíme nejčastěji 
prvohorní živočichy (mušle, ramenonožce, hlavonožce, trilobity… lilijice) a jen 
výjimečně druhohorní (plazy, praptáky…). V době prvohor pokrývala většinu 
planety voda, takže nálezy jsou vodní živočichové.

Když tvor uhynul, jeho tělesnou schránku postupně zakryl písek dna. Měkké 
tkáně odumřely a zetlely. Jemnější částečky písku pronikly i do vnitřku ulity 
(lastury) a vytvořily kompaktní výplň. U některých zkamenělin se zachovala 
dokonce i barva lastury. To ovšem neplatí pro lokalitu Berounska. Na výpravě 
do Barrandienu (celá oblast se jmenuje podle známého paleontologa Barranda) 
jsou nálezy v barvě kamene.

Jak hledat zkamenělinu

Paleontologové používají geologické kladívko. Je velice podobné zednickému, 
takže můžete použít i to. Do kamene nebušíme „jako hluchý do vrat“, protože 
bychom sice vyrobili hromádku kvalitního štěrku, ale také totálně zničili vše, co 
v kameni ukrývá. Do kamene se ťuká hranou (nikoli špičkou) kladívka, nejlépe 
krátkým prudkým ťuknutím. Pokud získáte správný grif, podaří se vám v kameni 
„listovat“. Jednotlivé vrstvy se budou odlučovat postupně a tím odkryjete všechny 
vrstvy živočichů.

Když „vyklepnete“ schránku živočicha, tak otisk nazýváme NEGATIV, 
zatímco tělo vlastního tvora je POZITIV. Paleontologicky je hodnotnější pozitiv, 
ale samozřejmě nejlepší je uchovat obě části.

Další důležitou částí, při sběru zkamenělin, je správné zabalení, aby se vám 
úlovky o sebe cestou domů neotloukly. K tomu postačí obyčejné noviny. 
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Dobřejov – detašované pracoviště Zoo

Trasa: Střezimíř – Dolní Dobřejov
Kilometry: 8km (10km varianta Červený Újezd)
Mapka: KČT č. 41

Popis cesty: tentokrát je cesta poměrně jednoduchá. Vystoupíme v železniční 
stanici Střezimíř a vydáme se po modré značce. Za vsí odbočíme doprava 
a pokračujeme stále po značce kolem hřbitova až k usedlosti Větrov. Po zhruba 
300m opustíme značenou cestu a odbočíme po vozové cestě doprava. Dovede 
nás přímo k zadním ohradám stanice Dolní Dobřejov.
Pokud cestou zpět nechcete jít stejnou cestou, nebo si chcete více užít krajinu, 
je tu malá alternativa. Dolní Dobřejov opustíme opět po vozové cestě, nebo 
můžeme jít po silnici přes osadu Horní Dobřejov. V každém případě dojdeme 
opět k Větrovu. Odtud pokračujeme po zelené turistické značce až do Červeného 
Újezda. Odtud jezdí vlaky na Prahu i na Tábor.
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Stanice Dolní Dobřejov je už na první pohled určená především pro chov 
koní Přewalského. Je tu stádo klisen, se kterými „chodí i tři kobylky osla kianga, 
a stádo hřebců. Prostory, kde se pohybují, jsou v porovnání se pražskou zoo 
obrovské. Koně se tu učí, jak funguje v přírodě přirozené stádo, a zvykají si na 
přirozený způsob života ve skupině. Také zde nenajdete stáje. Koně se krmí pod 
přístřešky, které v zimě ochrání seno od zavátí, ale jinak koním zbytečně nic 
neusnadňují. Vždyť právě z Dobřejova odjíždějí již tři roky koně do své původní 
domoviny v Mongolsku. A kde jinde by se měli připravit na pravou mongolskou 
zimu, než na České Sibiři☺.

Podmínky tu sice jsou o hodně drsnější, než v pražském výběhu, ale na druhou 
stranu, výběhy každý den sledují chovatelé, kteří na Dobřejově bydlí, takže 
jakýkoli případný problém je možné řešit hned v prvopočátku.

Pražští koně jsou o něco „přítulnější“, než ti dobřejovší. Je to dáno tím, že 
přímo v zoo, je prostor, o který se kůň dělí chovatelem menší. Navíc dennodenní 
dávky turistů koníka navyknou na lidskou přítomnost. Na druhou stranu na 
Dobřejově si zachovávají chovatelé od koní stejný odstup, jako by patřili ke stádu. 
Je to přirozená řeč koní, které zvířata rozumí. Proto se občas stane, že chovatele, 
kterému důvěřují, pustí za odměnu blíž, což je v koňské řeči pocta. Koně, kteří 
tuhle „řeč“ neumí, by nedokázali v Mongolské přírodě obstát. 
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Brend se vylíhla ve španělské chovné stanici v únoru 2012. V květnu téhož roku byla 
vysazena ve švýcarském Calfeisenthallu, mimochodem na hnízdo, ze kterého dva roky před 
tím vylétla samička Kira, odchovaní v Praze. Brend je prvním orlosupem ze 182 vysazených 
do volné přírody, který se zatoulal na naše území. V Praze byla spatřena 21.5.2013. odtud 
pokračovala do Polska, které obletěla a pokračovala přes Německo zpátky do Čech, kde 
jsme zrovna měli plnou hlavu povodní.

Nicméně Brend byla sledovaná přes GPS, umístěnou na svém těle. Poté se opět vydala 
do Německa, kde se její vysílač ozýval delší dobu ze stejného místa, čímž vzniklo podezření, 
že Brend uhynula. Naštěstí jen navigaci ztratila a dál pokračovala na svých toulkách bez ní. 
Nakonec zůstala sedět vyhladovělá na skále u německého Zhořelce.

Na přání organizátora švýcarského reintrodukčního programu Daniela Hegglina, putovala 
přes Libereckou zoo do Prahy. V době svého příchodu vážila pouhých 4500g. V pražské 
„ozdravovně“ však přibrala na 5650g a tak se mohla 20.8.2013 vydat zpět na cestu do Alp.

MŠ

Ježura australská

Navzdory ostnům, které pokrývají její tělo, nemá ježura nic společného s dikobrazy, ani 
ježky. Přesto, že má protáhlý čenich a téměř 20cm dlouhý jazyk, není ani příbuzná mravenečníka, 
jak se dlouho myslelo. Ježura je savec, který vykazuje mnoho plazích znaků, takže vlastně 
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jakýsi „prasavec“.  Má například 
třetí víčko, nebo vodorovně 
postavené končetiny, jako plazi. 
Také její tělesná teplota je značně 
nestálá a nechá se snadno ovlivnit 
okolním prostředím. Že to znáte 
od hadů? To ještě není všechno. 
Mládě ježury se líhne z vejce 
velikosti lískového ořechu. 
Ovšem na rozdíl od ptáků, 
neinkubuje v hnízdě, ale ve vaku 
na břiše. Takže spíš pták?

Zvířatům, jako je ježura, 
nebo ptakopysk, říkáme 
ptakořitní. Jejich historie se 
odvíjí již od období triasu, což je období, kdy vznikali dinosauři. Asi nejzajímavější, jsou 
fosilní (zkamenělé) pozůstatky obří ježury, velikosti dnešní ovce, která obývala Austrálii, 
kde se s ní nejspíš potkali i první lidští obyvatelé. Že ježura není žádné „ořezávátko“ nám 
dokazuje i dnes. Je hostitelem největšího druhu blech. Jejich blecha měří – představte si 
to – celé čtyři milimetry☺  MB

Z Vašich zápisníků

Smilodon Kuby Trtíka
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Štětinatec podivný Štěpána Dubna
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Informační bulletin o dění v oddíle 
Vydávají: MOP, Orlosupi - PCHK ZOO Praha  Pro členy zdarma

Prameny:
Články: Radka Horčíková (Fáfinka). Výtah z článků: MB - Miroslav Bobek, MŠ - Michal 
Šťastný 
Autoři fotografií: Jan Vašíček (Jeňýk), Tomáš Adamec, Hrady.cz - Petr Havlík
Mapy: Mapy.cz, Google maps
Dohromady poskládali: Jan Vašíček (Jeňýk) a Radka Horčíková (Fáfinka)
Uzávěrka tohoto čísla: 15.9.2013

Pro chytré hlavičky

A je to tady. Naše obchodní oddělení dostalo jedinečnou nabídku, opatřit pro zoo dhoula 
a gaura.
Vaším úkolem je zjistit:
Kdo je dhoul?
Kdo je gaur?
Mohou spolu obývat společný výběh?
Mohou se potkat ve volné přírodě?
Správné odpovědi očekáváme na podepsaném listu papíru nejpozději do 8.10.2013

Bonusová otázka

Kdo je na obrázku vpravo?

Nápověda 1: Obrázek vznikl v pražské zoo
Nápověda 2: Na obrázku se překrývají dva 
jedinci téhož druhu

Správnou odpověď očekáváme taktéž na 
podepsaném listu papíru nejpozději do 
8.10.2013


