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A! jaká stanovi"t# $e to zachra%ujeme? 
O!kosení luk a!obnov# pastvy – tradi&ních 
a!d'íve b#$n(ch typech hospoda'ení – se 
na! t#chto stránkách m)$ete do&íst po-
m#rn# &asto. Louky a!pastviny ale nejsou 
pro ka$dého. Takov( rohá& obecn( se cítí 
lépe v!polostínu vzrostl(ch strom). Jeho 
larvy jsou navíc závislé na! mrtvém d'e-
v# a! star(ch trouchniv#jících pa'ezech, 
bez nich$ by se po! mnoha letech t#$ko 
do&kaly dosp#losti. Nev#'íte? Zajd#te se 
podívat za! kolegy do! Vzd#lávacího a! in-
forma&ního st'ediska Bílé Karpaty (VIS) 
ve!Veselí nad Moravou. Mají tam pro vás 
p'ipravenou pestrou "kálu zábavn(ch v(-
ukov(ch prvk) a! her, díky nim$ dlouh( 
slo$it( cyklus dospívání tohoto nejv#t"í-
ho evropského brouka u$ nikdy nezapo-
menete (více v!&lánku Milovník z!pa"ezin 
na!str. 13).

�o�f;�Ł���ľĵ
O! na"em projektu &asto pí"eme jako 
o! „projektu LIFE“. Jde o! název dota&ní-
ho programu zam#'eného na!$ivotní pro-

st'edí a! klima (life je 
anglické slovo pro $i-
vot), kter( spravuje 
p'ímo Evropská ko-
mise v! rámci tzv. ko-
munitárních progra-
m), obdobn# jako 
Erasmus (vzd#lávání) 
&i Horizont 2020 (v(-
zkum, v(voj a! inova-
ce). P'edpokládá se 
u! nich tedy celoev-
ropsk( dopad a! sou-
lad s!evropsk(mi stra-
tegiemi a! zd)raz%uje 
se v! nich kreativita, smysluplnost a! udr-
$itelnost metod i! v(stup). Zní to doce-
la honosn#, ale program LIFE má p'e-
kvapiv# jednoduchá pravidla a! prostor 
pro úpravy, co$ se nedá 'íci nap'. o!ope-
ra&ních programech, které si &lenské stá-
ty EU spravují samy. Na! druhé stran# je 
mnohem t#$"í získat grant na! projekt 
LIFE, proto$e konkurence nap'í& Evro-
pou je velká.
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Zásadní pro program LIFE je jeho 
propojení se soustavou Natura 2000, sí* 
evropsky v(znamn(ch lokalit (EVL), kte-
rou svou &inností podporuje. Bez p'ítom-
nosti EVL v!b#lokarpatském regionu by-
chom se o! tento grant nemohli v)bec 
ucházet. Ná" projekt LIFE spadá do!pod-
programu +ivotní prost'edí, pod téma 
P'íroda a! biodiverzita. Na! území Bíl(ch 
Karpat je realizován v!EVL Bílé Karpaty, 

,ertoryje a! Holubyho kopanice na! slo-
venské stran#. Kdo by to byl 'ekl, $e práv# 
na"i b#lokarpat"tí brouci a!mot(li budou 
v!hledá&ku celoevropského zájmu!

�mvrbu-1;��;��-_u-mbࣂझ�b���7olo�-
Zkuste si srovnat obrázky strom) naho-
'e. Poznali byste bez popisku, kter( od-
kud pochází? Velice podobná témata p'e-
kvapiv# 'e"íme s!kolegy ze -védska, i!kdy$ 
s! rozdíln(mi mo$nostmi. Oni se na! p'í-
klad nemusí bát vyu$ít opat'ení jako lesní 
pastva &i dokonce 'ízené vypalování ve-
getace, která jsou pro p'irozené prosv#t-
lování porost) nezbytná, zatímco u! nás 
jsou tyto zásahy zakázané.

P'ipadají vám tyto stromy pon#kud 
nevzhledné? Pro nás ochraná'e jsou p'í-
mo nádherné! Lépe 'e&eno, &ím star"í 
a!mohutn#j"í, tím lep"í, ideáln# v!podob# 
rozvoln#ného 'ídkého lesa. Taková p'e-
chodová stanovi"t# mezi hust(m lesem 
a!loukami &i pastvinami byla v!minulosti 
v!na"í krajin# b#$ná. A!práv# jimi se v!na-
"em projektu zab(váme p'edev"ím.

Staré vykotlané stromy, rozpadající se 
kmeny a! pa'ezy jsou doslova rájem pro 
ohromné mno$ství hmyzu, kterého si p'i 
procházkách sotva v"imneme. Do! p'i-
rozené krajiny ale neodmysliteln# pat'í, 
a!proto jsme na!podzim na!téma sv#tl(ch 
les) a! pa'ezin uspo'ádali odborn( semi-

U! je tomu rok, co jsme zde detailn"ji informovali o#realizaci $esko-slovenského pro-
jektu LIFE Ze $ivota hmyzu, kter%m se sna!íme obnovit p&irozená stanovi't" pro 
vzácné druhy brouk( a#mot%l(. Stále rychleji nám toti! mizí p&ímo p&ed o$ima a#bez 
na'í pomoci by &ada druh( mohla zmizet úpln".
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ná'. S!ochraná'i z! 'ad v#dc), lesník), re-
gionálních správc) &i zástupc) minister-
stev a! samoz'ejm# hospodá') z! ,eska 
a!Slovenska jsme diskutovali o!tom, co ji$ 
známe, o! &em bádáme a! co je zapot'ebí 
do!budoucna. Na!strom# vpravo (a! jeho 
dlouholet(ch souputnících v! lokalit# Pa-
li&ky u! Javorníku) jsme ú&astník)m se-
miná'e snahy projektu Ze #ivota hmyzu 
p'edstavili.

�-h��bvh�ml�rংझuo7-�rংbm;vѴ-ĵ
Nashromá$dili a! vyhodnotili jsme prv-
ní údaje o! tom, jaké mno$ství p'írodní-
ho bohatství jsme díky projektu získali. 
V! projektu toti$ také zkoumáme, jak(m 
zp)sobem ovliv%ujeme „zisk“, kter( nám 
plyne z!p'írody jako takové. P'íroda nám 

toti$ zadarmo poskytuje slu$by, odborn# 
naz(vané „ekosystémové slu$by“.

Zjistili jsme na! p'íklad, $e se na! do-
sud obnoven(ch pastvinách m)$e nov# 
pást p'es 400 ovcí. Nebo $e dosud ob-
novené louky vyprodukují p'es 100 tun 
sena, co$ by se dalo p'epo&ítat jako krme-
ní pro ca 280 ovcí v!dob# ustájení. B#hem 
v('ez) zarostl(ch luk a!pastvin jsme „vy-
generovali“ p'ibli$n# 260 kubík) palivo-
vého d'eva a!p'es 3!000 tun "t#pky. Kro-
m# t#chto dvou slu$eb – krmivo a!topivo 
– jsme se jali sledovat i!dal"í p'ínosy, a!to 
zm#ny ve! schopnosti vegetace ukládat 
uhlík &i vliv na!turistick( ruch v!zájmové 
oblasti. U!t#chto slu$eb ale nelze tak jed-
nodu"e popsat aktuální zm#nu &i stav, je-
jich hodnocení budeme moci provést a$ 

v!samotném záv#ru realizace, to je za!dva 
roky.

Nyní se nacházíme ji$ v!polovin# celé-
ho projektu, a! i! p'es vm#"ování r)zn(ch 
"k)dc) napadajících stromy nebo dokon-
ce lidi, stále po&ítáme s!tím, $e se nám v"e 
poda'í zrealizovat tak, jak jsme si p'ed-
sevzali p'ed n#kolika lety. Vedle osv#to-
v(ch aktivit VIS pro d#ti a!"irokou ve'ej-
nost se v! následujících &láncích dozvíte, 
jaká v"echna opat'ení se nám dosud pro 
obnovu hmyzích stanovi"* poda'ilo pro-
vést, nebo jak vlastn# zji"*ujeme, zda jsme 
v!na"em úsilí úsp#"ní.

(;uombh-��-�Ѳߜ࠸ho�
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V! okrasné zahrad# mohou b(t takové 
v(honky na! obtí$, ale kdy$ se nacházejí 
v!lese, tak mohou b(t zajímav(m zdrojem 
palivového d'eva. Toho si v"imli ji$ na"i 
dávní p'edkové, a!tak v!okolí snad ka$dé 
vesnice m)$eme najít poz)statky takzva-
n(ch pa'ezin, tedy les), kde z!pa'ez) vy-
r)stají velmi rychle nové v(hony a!kme-
ny.

Pa'eziny jsou zajímavé nejen díky pro-
dukci d'eva, ale také tím, $e poskytují $i-
votní podmínky mnoha vzácn(m dru-
h)m hmyzu. Proto se podpo'e pa'ezin, 

prosv#tlen(ch les), ale také jin(m for-
mám p'írod# p'íznivého hospoda'ení v#-
nuje projekt LIFE Ze #ivota hmyzu.

(�ho��ruo]u-l
Vzd#lávací a! informa&ní st'edisko (VIS) 
Bílé Karpaty se v! projektu stará p'ede-
v"ím o!vzd#lávací aktivity. Vytvo'ili jsme 
v(ukov( program Milovník z!pa"ezin, kte-
r( $ák)m p'ibli$uje $ivotní cyklus rohá-
&e obecného, vysv#tluje, co je to pa'ezina 
a!sv#tl( les, a!seznamuje je i!s!dal"ími vzác-
n(mi druhy hmyzu, které toto prost'edí 
ob(vají. Do!programu jsme vytvo'ili 'adu 
v(ukov(ch pom)cek – puzzle, omalován-
ky, badatelskou bra"nu, poznámkov( se-
"it. +áci 2. stupn# i!st'edo"koláci se mo-
hou s!milovníkem z!pa'ezin seznámit jak 
v!prost'edí "koly, tak i!v!terénu. V!areálech 
n#kolika základních "kol jsme také insta-
lovali za'ízení k!podpo'e venkovní v(uky.

�bѲo�m࠸h���r-;�bm Dal"í aktivitou, kterou na"e st'edisko za-
ji"*uje, je propagace projektu na! spo-
le&ensk(ch akcích. S! projektem se 
v! lo%ském roce mohli seznámit nejen 
náv"t#vníci Dn) Zlínského kraje, Ozv#n 
Hor%ácka &i hradu Brumov, ale i!ú&astní-
ci setkání partner) projektu Centralparks 
v!polském Sanoku. O!projektu LIFE dále 
informuje bro$urka, ve!které jsou shrnuty 
v"echny základní informace.

Projekt má samoz'ejm# dopad nejen 
na!p'írodu, ale i!na!místní obyvatele a!ná-
v"t#vníky. Proto zkoumáme také jeho so-

ciální a!ekonomické dopady i!vliv 
osv#tové &innosti. K! tomu byli 
ve! spolupráci s! Univerzitou To-
má"e Bati ve!Zlín# formou dotaz-
ník) osloveni n#kte'í obyvatelé 
míst, kde projekt probíhá. V! Bí-
l(ch Karpatech se jednalo o!obce 
Velká nad Veli&kou, Hroznová 
Lhota, Rad#jov, Louka a! Lipov. 
Studie stále probíhá a! v(sledky 
proto budou známy pozd#ji.

(Ѳ-7bl࠸u1ݢ�_-
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Snad ka!d%, kdo má zahradu, ví, jak je ob-
tí!né zbavit se neustále obr(stajících trnek, 
hloh( $i jin%ch d&evin, které se objevují tam, 
kde je nechceme, t&eba n"kde u#plotu $i upro-
st&ed trávníku. Sotva je o&e!ete a#u! vytvá&ejí 
z#pa&ízk( nové v%honky.

(�h-�ruo]u-l���bѴo�mझh���r-ং;�bm�Őo|o��-m-��-�;uo�)
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Dosud se jim poda'ilo vy&istit (vy'ezat) 
více ne$ 80 ha zarostl(ch ploch, co$ p'ed-
stavuje polovinu z!cílového stavu. Jeliko$ 
pracují ve!velmi p'íkr(ch svazích, nezb(-
vá ne$ povolat „$ivou techniku“ a!oprá"it 
tak dal"í z! tradi&ních zp)sob) hospoda-
'ení. Pastva se prozatím rozbíhá poma-
lu, hodn# zále$í na!vhodnosti vy&i"t#n(ch 
ploch. Po!v('ezech to holt chvíli trvá, ne$ 
vyroste dobrá vegetace ke!spásání. 

Dosud prob#hla pastva na!25 ha, a!to 
nejen ovcemi, ale i! dal"ími zem#d#l-
sk(mi zví'aty (kozy, krávy). Díky tomu 
by BROZ cht#lo dosáhnout pestrosti 
ve!zp)sobu spásání vegetace a!rozru"ová-
ní p)dy. Touto metodou vznikne vhodn( 

	o0u��ru��
Ve! velmi zda'ilém minulém roce se na-
startovala léta &ekající práce na!odstran#-
ní náletov(ch d'evin ve!vytipovan(ch za-
rostl(ch lokalitách. Rovn#$ jsme objevili 
i!nová cenná místa, kde lze &ekat nalezení 

základ pro roz"í'ení vzácn(ch rostlin, kte-
ré by se jinak nem#ly "anci uchytit.

Dal"í aktivitou na!slovenské stran# po-
ho'í je p'em#na intenzívní pastvy na!ex-
tenzívní. To znamená nejen, $e se pastva 
rozvol%uje, ale rovn#$, $e se velké souvis-
lé plochy roz&lení na!men"í celky. Za!tím-
to ú&elem jsou vysazovány r)zné druhy 
ovocn(ch strom) i!dal"í d'eviny. T#ch u$ 
zvládli vysázet p'es 300. Bratislavsk(m 
ochránc)m p'írody se v! tomto smyslu 
da'í hospoda'it ji$ na! 60 ha z! celkov(ch 
70 plánovan(ch.

(;uombh-��-�Ѳߜ࠸ho�

&i navrácení druh), o!které projekt usilu-
je, a!která se mohou s!p)vodními plocha-
mi sv(m potenciálem hrav# srovnávat.

Pozitivní je i! to, $e jsme p'ekonali 
&ást komplikací spojen(ch s! vlastnickou 
strukturou i!zastaralou katastrální mapou, 

�;�bࢾl�m-�"Ѳo�;mvh�
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mnohdy ne&itelnou (nap'. Javorník nad 
Veli&kou a!Nová Lhota u!Veselí n. Mor.). 
I!zde se da'í otevírat dal"í plochy a!navra-
cet je jejich p)vodnímu vyu$ívání.

Krajina Bíl(ch Karpat je tak obohace-
na o!vzácné biotopy pastevních les), sv#t-
l(ch háj) a! pa'ezin. V! mnoha p'ípadech 
dosahují n#kolikahektarové rozlohy a!na-
jdeme je nap'í& cel(m územím CHKO. 
Jejich centrum se ji$ tradi&n# nachází 
v!ji$ní &ásti, zejména v!oblasti Hor%ácka.

�o��rং;h৴h-
Ale p'eci jen, p'es tyto dobré zprávy se 
st'etáme s! novou komplikací, kterou 
nemá na!sv#domí $ádn( virus, n(br$ op#t 
k)rovec… Nyní ovliv%uje hospoda'ení 
se "t#pkou, a! to zp)sobem, kdy se kv)li 
enormnímu mno$ství jehli&natého ma-
teriálu p'ehltily kapacity odb#ratel). Na"i 
zhotovitelé se tak dostávají do!potí$í s!je-
jím prodejem. Zatímco v! minulosti tato 
kvalitní listnatá "t#pka slou$ila &asto jako 
kompenzace na! proplácené ni$"í sazby 
za!likvidaci náletu a!zhotovitelé jí uhradili 
&ást náklad) za!provedené práce, nyní se 

Také sloven'tí partne&i, Bratislavské regionálne ochranárske zdru!enie (BROZ), 
pracují na#projektov%ch úkolech na#plné obrátky.

Pr(b"h terénních prací na#projektu Ze $ivota hmyzu, které má na#starosti Správa CHKO Bílé Karpaty, se nese v#duchu dob-
r%ch zpráv. Po#vla!ném rozjezdu samotné realizace se dostáváme k#p&ízniv%m v%stup(m a#za$ínáme dohán"t skluz, kter% se 
v#minul%ch letech nast&ádal.

,;�৴b�o|-�_l���
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dostávají do!situace, kdy je v! lep"ím p'í-
pad# odb#ratel ochoten "t#pku odebrat 
zdarma, v!hor"ím po$aduje zaplatit za!její 
odvoz. Drobn(ch hospodá') se tato pro-
blematika p'íli" net(ká, ale u!t#ch v#t"ích, 
kter(m „d(chá na! záda“ n#kolik stovek 
kubík) nezpracovaného klestu, z!toho jde 
hlava kolem. I! proto prosíme o! shovíva-
vost, narazíte-li v! blízkosti projektov(ch 
ploch na! neúm#rn# velké hromady kles-
tu, které &ekají na!dal"í zpracování a!ener-
getické vyu$ití.

bm-m1;
S! touto v#cí souvisí i! v("e sazby za! pro-
vád#né práce. V!dob#, kdy se rodil tento 
projekt, byla obvyklá cena za!likvidaci ná-
let) kolem 34.000 K& za!hektar. Cena prá-
ce ov"em vzr)stá, a! tak hledáme i!v! této 
komplikované dob# 'e"ení, jak sazby po-
zvolna navy"ovat. Nyní se p'ibli$ujeme 
k!&ástce 40.000 za!1 ha vy&i"t#né plochy, 
u!následné pé&e v!podob# pastvy &i se&ení 
v(mladk) a$ k!cif'e 25.000 za!stejnou v(-
m#ru. Kone&ná &ástka je v$dy ov"em in-
dividuáln# posouzena s!ohledem na!dal"í 
okolnosti.

�ohu-ࣂo�mझ
No a!jak to bude dál? V(hled v!roce 2020 
se nese v!obdobném duchu. V!tomto oka-
m$iku evidujeme po$adavky zhotovitel) 
na! odstran#ní náletov(ch d'evin na! plo-
"e o! v(m#'e p'es 30 ha. Pastva by moh-
la probíhat na! ji$ obnoven(ch lokalitách 
o! p'ibli$n# stejném rozsahu. A! v! pláno-

vaném opat'ení se&ení v(mlad-
k) se blí$íme hranici 20 ha. Do-
stáváme se tak s!objemem t#chto 
$ádostí daleko za!polovinu limitu 
toho, co je v!leto"ním roce mo$-
né na!provád#ní tohoto typu ma-
nagementu &erpat.

�o��mh-
Záv#rem bych si dovolil vás po-
zvat na!v(let po!n#kolika p'ístup-
n#j"ích místech, kde ji$ prob#hly 
nebo i!stále probíhají realizace, a* 
ji$ roz"i'ováním stávající lokality 
&i následnou pé&í. Na!vlastní o&i 
tak m)$ete vid#t, jak zde vznikají stano-
vi"t#, která se blí$í p)vodním pastevním 
háj)m a!les)m, &i úvodní fázi budoucích 
pa'ezin, co$ je cílem projektu Ze #ivota 
hmyzu.
• Javorník – Pali&ky. P)vodní obecní 

pastviny, p'esahující 20 ha (více &ís-
lo! 1/2017). Je pr)b#$n# obnovována 
ji$ od!roku 2015. V!rámci tohoto pro-
jektu LIFE byl od!roku 2018 proveden 
zásah v! severní &ásti území na! plo"e 
10,8 ha. Naleznete zde velké mno$ství 
star(ch pasin$ák% (staré ko"até stromy, 
rozv#tvené tém#' k!zemi).

• Nová Lhota – ,ere"nické ml(ny. Pod-
statná &ást lokality le$í na! P'edních 
loukách, v! ochranném pásmu NPR 
Porá$ky. V!roce 2018 zde byly zapo&a-
ty práce na!n#kolika místech. Sou&as-
ná v(m#ra vy&i"t#n(ch ploch je 13,6 
ha.

• Brumov-Bylnice – B'ezová. P)vodní 
obecní vypásané sady se zbytky roz-
trou"en(ch jalovc). Zásah je plánova-
n( na!p#ti hektarech, z!nich$ polovina 
je ji$ provedena.

Jsme teprve v!polovin# plánovan(ch pra-
cí a!p'ed námi se stále skr(vají opu"t#né, 
léta neudr$ované pozemky. Za! poslední 
t'i roky realizace projektu se za&alo znovu 
hospoda'it na!70 ha pozemk), co$ je kus 
dob'e odvedené práce. Pro mnohé z!vás 
jsou tato místa skoro za! humny, dop'ej-
te si tak p'íjemnou procházku po!krásách 
b#lokarpatské krajiny.

A! záv#rem d#kuji v"em na"im zhoto-
vitel)m a!p'eji pevné zdraví a!hodn# sil!

	-�b7��u-1_-
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Vyhlédli jsme si zanedbanou lokalitu nad 
Hroznovou Lhotou, ale nakonec se zde 
nepoda'ilo získat vlastnická ani u$iva-
telská práva. Kv)li tomu jsme první rok 
projektu ztratili hledáním dal"ích zane-
dban(ch pozemk) v!Evropsky v(znamné 
lokalit# ,ertoryje.

Jako nejperspektivn#j"í se ukázala lo-
kalita Smolenky u!Rad#jova, kterou tvo'i-
lo více ne$ 9 hektar) d'evinami zarostl(ch 
pozemk) na!terasách, doposud v!katastru 

nemovitostí veden(ch jako 
trval( travní porost.

�bv|oub;�ি�;lझ
Dle místních byly tyto te-
rasy vytvo'eny nejspí" v!18. 
století a!slou$ily jako louky 
a!polí&ka. Louky zde b(va-
ly tak barevné, $e sem jez-
dívali obyvatelé trhat kv#-
ty na!v(zdobu kostela p'ed 

�0mo�-�Ѳoh-Ѳb|��"loѲ;mh�
Kdy! se v#roce 2016 projekt LIFE Ze $ivota hmyzu p&ipravoval, sta-
novila si ZO )SOP Bílé Karpaty za#cíl obnovit údr!bu deseti hektar( 
zarostl%ch lokalit, a# to stejn%m zp(sobem, jako si ve# své $ásti projektu 
naplánovala Správa CHKO Bílé Karpaty (pa&ezina, p&epásan% les, 
travní porost).

�7�o����ং;�-m_o�mѴ;|����Ѵoh-Ѵb|��Őo|o���-m-��om];rb;uo�)
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Bo$ím t#lem. Jedna z!pam#tnic pak vzpo-
mínala, $e její d#da odcházíval ji$ ve! t'i 
hodiny ráno tyto louky kosit. Ona mu 
pak nosívala snídani, p'i které spolu s!dal-
"ími seká&i zpívali písni&ky, které se nesly 
a$ do!Rad#jova.

Sva$it#j"í plochy, nedostupné pro ko-
sení traktorem, p'estaly b(t udr$ovány ji$ 
b#hem komunismu. Po!roce 1989 pak po-
stupn# z)stala bez pé&e celá lokalita. Sou-
&ástí je i! velká jáma, místními naz(vaná 
Star( kamenolom. Kámen slou$il na!stav-
bu cest v!okolí obce. T#$ili ho rad#jov"tí 
Romové, kte'í ho zrovna na!míst# "típali 
a!nakládali na!vozy.

(Ѵ-v|mझ1b
Pro obnovu hospoda'ení v! tomto území 
jsme vybrali nejvhodn#j"í &ást, slo$enou 
z!asi 40 parcel, pat'ících zhruba 30 vlast-
ník)m. Tyto parcely doposud nebyly di-
gitalizovány, co$ hodn# ztí$ilo na"i dal-
"í práci. Ne"lo toti$ jednodu"e prolo$it 
parcely ortofotem. Následn# jsme museli 
zjistit majitele a!osobn# je oslovit.

Zpo&átku byli vlastníci dosti ned)v#-
'iví k!samotné podstat# a!organizaci pro-
jektu. Ka$d( 

z! nich má toti$ k! tomuto místu siln( 
citov( vztah. V"ichni vzpomínali na! léta, 
kdy se sv(mi p'edky na!t#chto pozemcích 
hospoda'ili, a!jak krásn# tam bylo. Neby-
lo to snadné, ale postupn# se nám mno-
hé vlastníky da'ilo p'esv#d&it, $e pokud 
cht#jí tuto krásu obnovit, je nejlep"ím 'e-
"ením nám své pozemky sv#'it do! pé&e. 

Naopak velmi vst'ícné jednání místního 
zem#d#lského podniku neb(vale zjed-
nodu"ilo v(kup a! nájem &ásti lokality. 
Z!úpln# jiného sv#ta pak bylo jednání se 
spole&nostmi zab(vajícími se v(kupem 
a!nájmem p)dy. Po!náro&n(ch a!zdlouha-
v(ch jednáních nakonec na"e úsilí pocho-
pili a!dohodli jsme se na!cen#, která je"t# 
spl%ovala podmínky mo$ného .nancová-
ní projektem.

�|b|mझ�Ѵoh-Ѵbݭ
Po!obdr$ení povolení ke!kácení od!Obec-
ního ú'adu Rad#jov byly b#hem zimních 
m#síc) v!roce 2019 a!2020 ne$ádoucí ná-
letové d'eviny vykáceny. Vznikly tak velké 
hromady d'evní hmoty, které bylo t'eba 
z!lokality odstranit. Situaci ztí$ila sou&as-
ná krize ve!vyu$ití "t#pky. B#hem leto"ní-
ho b'ezna se v"ak jednomu ze zhotovite-
l) poda'ilo zajistit odbyt d'eva na!"t#pku, 
a!tak byla ve"kerá hmota vyvezena lesnic-
kou technikou a!po"t#pkována v&as. Díky 
jarnímu suchu ani nedo"lo 
k!vá$n#j"ímu po"kození povr-
chu p)dy. ,ást d'eva zde pak 
byla ponechána pro ty druhy 
hmyzu a!hub, které jsou váza-
né na!tlející d'evo.

Díky této práci je nyní 
na! Smolenkách obnovená 
pestrá mozaika travních po-
rost) na! terasách, které jsou 
p'eru"ované pásy s! d'evina-
mi (dub, lípa, habr, hloh, hru-
"e%). Na! sva$it#j"ích místech 

p'echázejí do!dubohab'in. Uvolnili jsme 
také stávající vzrostlé duby a! prosv#tle-
ním lesního porostu zajistili dobré pod-
mínky pro novou generaci dub). Tím-
to vzniklo p'íznivé prost'edí pro rohá&e 
obecného, jen$ je jedním z!hlavních cíl) 
projektu.

�-h�7Ѵ;ĵ
Vy&i"t#né pozemky budou vy$adovat 
na"i pé&i i! nadále. ,ást bude udr$ována 
jako travní porost, plochy se vzrostl(mi 
stromy chceme vyu$ívat jako pastevní les 
a!dal"í &ást obhospoda'ovat jako pa'eziny 
(to znamená udr$ovat zde nízk( les pra-
videln(m kácením po! ca 20–30 letech). 
Rovn#j"í plochy ur&ené k! obnov# bezle-
sí budou v! tomto roce po! mnoha letech 
zase pokoseny, aby se potla&ily obrá$ející 
hlohy. Do!budoucna je v!plánu také p'e-
pásání ovcemi.

V! sou&asnosti vlastní ZO ,SOP Bílé 
Karpaty na!Smolenkách 3,2 ha a!má pro-
pachtovan(ch 0,6 ha, co$ je jen &ást celé 
lokality. Na!dal"í plochu jsme zatím nezís-
kali vlastnická &i u$ivatelská práva, v#t"i-
nou z!administrativních d)vod) (nezná-
mí vlastníci, nevy'ízené d#dictví apod.). 
Proto$e jsme se v!projektu zavázali k!vy-
&i"t#ní 10 ha zarostl(ch pozemk), zajistili 
jsme si n#které dal"í pozemky v!katastru 
obce Kn#$dub. Ty v"ak p'edstavíme n#-
kdy p'í"t#.

,�u
Prací na!Smolenkách u!Rad#jova jsme ro-
há&i obecnému zajistili vhodné podmín-
ky do!budoucnosti. Cht#li bychom pod#-
kovat v"em, kdo nám s! realizací obnovy 
této lokality pomáhali. Doufáme, $e jim 
za!pár let budeme moci p'edvést, $e úsilí 
sem vlo$ené m#lo smysl a!$e lokalita zís-
kala p)vodní vzhled i!druhové bohatství.

��-m-��om];rb;uo�Ķ��bߜ࠸�7_��࠸;h
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Pokud p'i procházkách v!lesích a!po!lou-
kách Bíl(ch Karpat narazíte na! podivn# 
zakopané plastové kelímky od!piva nebo 
pov#"ené pr)hledné plastové tabule, tak 
se nemusí hned jednat o!práci nezodpo-
v#dn(ch turist), ale o! speciální za'ízení 
na!odchyt a!monitoring hmyzu.

�;|o7�
Odchytov(ch metod existuje celá 'ada. 
M)$ete potkat odborníky, kte'í zb#sile 
máchají entomologickou sítí, co$ je zp)-
sob, jak(m chytají mot(ly nebo hmyz se-
dící na!vegetaci. Do!zakopan(ch kelímk) 
v!zemi zase padají druhy b#hající po!p)d-
ním povrchu. Nej&ast#ji je tato metoda 
vyu$ívána pro odchyt st'evlík). Do! ná-
razov(ch pastí odchytáváme druhy brou-
k), které se vyvíjí v! mrtvém d'ev# a! p'i 
letu narazí do! plastové pr)hledné st#ny 
a!spadnou do!p'ipravené nádobky.

V! noci zase pou$íváme sv#telná za-
'ízení, která lákají no&ní hmyz – p'evá$-
n# no&ní mot(ly. Ur&ité druhy hmyzu, 
nap'. samotá'ské v&ely, lze chytat do!spe-
ciálních misek nat'en(ch $lutou barvou. 
V!lesních stanovi"tích se pou$ívá prosevu 
hrabanky a!ve!vodách chytáme hmyz po-
mocí oby&ejného kuchy%ského cedníku.

�;7ov|-|h��o71_�|�
Kombinací r)zn(ch metod jsme schopni 
odchytit mnoho druh) hmyzu. P'esto je 
to pouze zlomek druhové bohatosti, která 

se na! daném míst# vy-
skytuje. Dvouk'ídl(ch 
(nap'. mouchy, komá-
'i) v!,R známe zhruba 
8!000 druh), blanok'íd-
l(ch (v&ely, vosy, lumci) 
7!000, brouk) asi 6!000 
a! mot(l) 3! 500 druh). 
Na! Slovensku jsou tato 
&ísla je"t# o! n#co vy""í. 
Není tedy v! silách ani 
po&etného t(mu ento-
molog) na! jedné loka-
lit# podchytit celkovou 
druhovou "kálu hmyzu.

Je pot'eba si také 
uv#domit, $e pomocí 
v("e uveden(ch metod 
jsme schopni odchy-

tit p'evá$n# dosp#lce. /ada druh) se to-
ti$ ukr(vá v! mrtvém d'ev#, v! zemi nebo 
ve! stoncích bylin v! podob# larev. Tím 
by se musely metody odchytu doplnit 
o!mnoho dal"ích zp)sob), &ím$ by se v(-
zkum násobn# prodra$il a! protáhl. Pro-
to vyu$íváme jen b#$n#j"ích metod, kte-
ré podchytí nápadn#j"í druhy. Na!základ# 
jejich v(skytu m)$eme pak odhadnout 
celkové slo$ení a! kvalitu spole&enstev 
hmyzu na!daném míst#. Na!základ# toho-
to jsme schopní navrhnout optimální for-
mu hospoda'ení v!dané lokalit#.

�;1_-|�৴झ|ĵ
S! mapováním hmyzu je spojená jedna 
kontroverzní a!&asto diskutovaná otázka: 
musíme p'i odchytech hmyz usmrcovat 
a!jaké to má d)sledky?

N#které druhy jsou tak malé, $e je lze 
ur&it pouze pod mikroskopem. /adu dru-
h) od!sebe na!první pohled nerozeznáme, 
li"í se toti$ pouze tvarem pohlavních or-
gán) (studovat lze jen samce, li"ící se tva-
rem svého penisu, tzv. aedeagu). Proto 
musíme p'istupovat k! usmrcování a! ná-
sledné determinaci v!laborato'i.

Na!druhou stranu je nutné zmínit, $e 
hmyz má jiné rozmno$ovací strategie ne$ 
nap'. velcí savci, kte'í mají málo mlá0at. 
Hmyz m)$e naopak vyprodukovat stov-
ky i! tisíce potomk), kte'í se stávají po-
travou dal"ích organism). Je proto jasné, 
$e usmrcením hmyzu pomocí na"ich me-

�-h�v;�ruo࠸7��l-ro�m࠸�_l���
tod odchytíme pouze zlomek z! celkové-
ho po&tu jedinc) daného druhu. To platí 
i!pro chrán#né druhy hmyzu. Takov( brh-
lík lesní je za!jedin( den schopen odchy-
tit desítky chrán#n(ch tesa'ík) alpsk(ch 
a!p'eci jejich populaci nevyhubí. To pla-
tí i!o!ne"kodn(ch amatérsk(ch sb#ratelích 
hmyzu, kte'í odchytí pouze nepatrné pro-
mile z!celé populace.

Mnohem vá$n#j"ím problémem pro 
populace hmyzu je ni&ení jejich p'iroze-
ného prost'edí. Nap'. zni&ením starého 
a!velkého stromu jsme schopni zlikvido-
vat místní populaci ohro$eného brouka, 
proto$e se v!n#m vyvíjí stovky jeho larev. 
Naopak sb#ratel odchytem n#kolika je-
dinc) vá$nou ztrátu v!populaci nezp)so-
bí.

Záv#rem je d)le$ité zd)raznit, $e klí&em 
úsp#chu je chránit vzácná stanovi"t# a!$e 
odchytem hmyzích jedinc) kolaps popu-
lací nezp)sobíme. Práv# naopak, bez zna-
lostí o! p'ítomnosti ur&it(ch druh) m)-
$eme prost'edí spí"e u"kodit – proto je 
odchyt hmyzu tak d)le$it(m nástrojem 
k! p'esn(m a! cílen(m opat'ením pro zá-
chranu mizející biodiverzity.

�b1_-Ѳ��Ѳ|;h
ruof;h|o�ः�;m|oloѲo]
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Abychom zjistili, jak si b"hem realizace vedeme a#zda mají na'e snahy smysl, je nezbyt-
né pr(b"!n" kontrolovat v%voj na#projektov%ch lokalitách.
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Kdysi dávno, ale opravdu dávno, bylo málo 
mot(l), a! navíc v"ichni byli jen bílí, 

"edí a!&erní. On cel( sv#t byl doce-
la barevn(, nebe bylo modré jako 

dnes, slunce $luté, tráva zele-
ná, máky &ervené, .alky – nu, 

.alové p'ece. A! byli zde 
také lidé. Kdysi, po!za&átku sv#ta 

byli lidé "*astní a! veselí. Jen-
$e pak za&ali stárnout, poznali ne-
moci a!r)zné útrapy. Aby se u$ivi-
li, museli hodn# pracovat a!nem#li 
&as se toulat p'írodou a!u$ívat si barev 
a! zp#vu pta&ího. Byli prost# smutn#j"í 
a!smutn#j"í.

Byli tak smutní, a$ si toho v"iml 
sám Stvo'itel. P'em("lel o!tom, 

jak by p'inesl lidem alespo% 
trochu radosti. Sed#l na!vr"-

ku kopce a!p'es rozkvetlou 
louku pozoroval sta'en-

ku a! sta'e&ka, jak se lopotí 
na!polí&ku. Vid#l také poletují-

cí bílé, &erné a! "edé mot(lky a! ze 
vzdáleného lesa sly"el zpívat ptáky.

V! tom dostal nápad. Odb#hl dom) a! p'inesl 
obrovsk( pytel. Do!pytle nabral z!nebe modrou 
barvu, z! trávy zelenou, od! slu-
ní&ka $lutou a!zlatou, od!hv#zd 
st'íbrnou, od! p)dy hn#dou 
a! od! kyti&ek v"echny mo$né 
tóny barvy &ervené. Ne$ pytel 
zavázal, nalákal do!n#j spous-
ty mot(l). Potom s! tím ob-
'ím pytlem nat'ásal a!pohu-
poval, p'evracel jej a!otá&el.

Kdy$ pytel 
rozvázal, vylét-
ly z! n#j tisíce 
pestrobarevn(ch 
mot(l). +lutí $lu-
*ásci, mod'í modrásci, 

hn#dí hn#dásci, 
st'íb'ití a!zlataví per-

le*ovci, ale 
i!duhov# zbarvení batolci. Kra-
jinu zaplavila i! spousta divoce 

zbarven(ch p'ástevník), babo-
&ek, jaso%), li"aj), martiná&), oh-

nivá&k) i!pestrok'ídlc).
Mot(li se radostn# rozlet#li do!celé-

ho kraje. N#kte'í zamí'ili na! lou-
ky, jiní do! les), do! sv#tl(ch háj), 
dal"í na!k'ovinaté strán# a!n#kte'í 
i!do!ba$in a!k!potok)m. Mno-
zí z! nich let#li i! na! polí&-
ka a! na! zahrádky k! lidem 
a!lidé, kdy$ je pozorova-
li, se po! dlouhé dob# 
za&ali usmívat a! byli 
veselí.

Tak je tomu podnes, a!proto$e na!Kopanicích 
a! v! cel(ch Bíl(ch Karpatech je mot(l) spous-
ta, $ijí zde lidé veselí a!usm#vaví. Je"t# bych m#l 
dodat, $e tenkrát se do! toho Stvo'itelova pytle 
v"ichni mot(li neve"li, a!proto dodnes je v!krajin# 

i! spousta bíl(ch b#lásk) a! "e-
d(ch a! &ern(ch m)r, pí0alek 
a!dal"ích mot(l).

�-�;Ѳ��;�7߬ߜh-
Ŏ|;�|�-�bѲ�v|u-1;ŏ

��|olĶ�ruoߜ�fvo��lo|ःѲb�0-u;�m࠸

�o_7h-

Nebudete tomu asi v"&it, ale ná' sv"t je opravdu mal% a#lidé na#n"m, a* !ijí kdekoli, jsou stejní. Není 
to dávno, co jsem listoval kní!kou, v#ní! jist% etnograf sepsal legendy indiánsk%ch kmen( ze Severní 
Ameriky. Jedna z#t"ch legend vypráv"la o#tom, pro$ jsou mot%li barevní. P&ekvapilo mne to, proto!e 
p&ed &adou let mi jedna sta&enka z#Kopanic vypráv"la tém"& stejn% p&íb"h…
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Ɛĺ� �-h�v;�uo�;�m-fझ�v-l1b�uo_ৄࣂ�
o7�v-lbࣂ;hĵ
a) podle v(razn(ch kusadel
b) podle po&tu kon&etin
c) podle barvy

Ƒĺ� �7;�v;���vh�|�f;ĵ
a) v!podzemí
b) na!loukách
c) v!dutinách strom) a!v!pa'ezech

ƒĺ� �-h�7Ѵo�_o�৴bf;�7ovrѴ�uo_ࣂĵ
a) t(den a$ 14 dní
b) n#kolik m#síc)
c) 3 roky

Ɠĺ� �-h�f;�f;_o��7;1h�ŐѴ-ঞmvhő�
flmoĵ
a) Lucanus cervus
b) Coccinella septempunctata
c) Cetonia aurata

Ɣĺ� झl�v;�7ovrѴ1b�৴b�झĵݭ
a) 'asami
b) mravenci
c) nektarem

Odpov#di na otázky v! kvíz, tajenku osmism#rky 
a!tajenku dopl%ova&ky za"lete do!15. zá!í na!email 
redakce@bilekarpaty.cz nebo po"tou na!adresu: 

ZO ,SOP Bílé Karpaty
redakce &asopisu Bílé - Biele Karpaty
nám. Bartolom#jské 47
698!01 Veselí nad Moravou

K!odpov#di napi"te druh (dámské/pánské) i!svou 
velikost tri&ka (nap'. S/M/L/XL/XXL).

Jeden vylosovan( v(herce obdr$í tri&ko s! moti-
vem Bíl(ch Karpat (dle vlastního v(b#ru z!nabíd-
ky v!na"em E-shopu – p'ipi" sv)j v(b#r k!odpov#-
dím) a! p'edplatné &asopisu Bílé - Biele Karpaty 
na!jeden rok.

Správné odpov"di z# minulého $ísla 2/2019: 
1. b, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. c, 7.!b, 8. c, 9. c, 10. b. 
V%herce sout"&e: Luká" Krysto% (Strá$nice). 
Tajenka dopl'ova$ky: mykorhiza.
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Vyhledej: alej, brouk, buk, &ele0, den, d'evo, dub, ekosystémy, hlava, hmyz, 
Karpaty, kmen, krovka, kusadla, larva, les, létat, listnat(, lokalita, louka, Lucanus, 
nejv#t"í, p'íroda, p)da, rok, samec, samice, servus, souboj, star(, strom, tam, 
vají&ko, venkov, vody, zahrada, zem.

(�|-f;m1;�v;�o0f;�झ��7;1h�flmo�f-vomĺ�
P'edm#tem otázek je jaso' dymnivkov% (jaso! chochla"kov#).
1.  jedno ze stanovi"*, které pot'ebuje – vykácen( les 
2. pohlaví, jeho$ mot(li jsou nejv#t"í 
3.  barva skvrn na!k'ídlech
4.  $ivná rostlina
5.  to, co mot(ly $iví
6.  jeden ze sv#tadíl), kde $ije
7.  je aktivní hlavn#, kdy$ je po&así …
8.  ub(vá kv)li zániku …
9.  barva lemu skvrn na!jeho housenkách
10. maximální rozp#tí k'ídel v!centimetrech
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L U C A N U S A D O R Í \ P p D A Y 

O B U D E B E Z K D V O L É T A T M 

U I M A J O R L Y A R E K D E N L É 

K L A R V A V O I M R F \ K I S O T 

A H J H   B U K U S H P U D V O K S 

M L E A T S S M R K T S A O O U A Y 

O A L Z Š Z E M S O A N K T D B L S 

R V A J Í � K O E  D V N A M Y O I O 

T A U � E L E � L S  E K A T E J T K 

S A M I C E M A S V S  T A R Ý N A E 
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