O škeblích, velevrubech, zlomené fajfce a hodnotě života.
Jednoho podzimního dne jsme se s manželkou a ochranářskými kolegy vydali na záchranářskou misi
k jihočeskému Rudolfovu. Zde se datuje od 16. století rybník Mrhal. Jak se uvádí v rozličných
dostupných pramenech, vznikl jako zásobárna vody pro nedaleké rudné doly, kterých bylo v okolí
Rudolfova hojně. S důlními výsypkami a různými terénními nerovnostmi se můžeme setkat v okolní
krajině velice často. Rybník nalezneme např. v III. vojenském mapování (1877-1880), označený jako
Mörder
Teich,
ale
také
v mapě
kontaminovaných míst (1952) nebo na
mapových serverech. Pro nás to byla akce
neplánovaná a zcela živelná.
Rybník je napojen přítokem na rybniční
soustavu rozkládající se jihovýchodně od
Hlincovy Hory a sbírající vodu kdesi v polích a
lukách. Jihovýchodně od Jivna si rybník přibírá
vodu přítokem zvaným Čertík opět z polí, luk a
lesa.
Místo samotné vodní plochy je lidmi
vyhledávané. Jednak pro čistější vodu a snad
Velevrub malířský (Unio pictorum) – rybník Mrhal
také díky klidnému stinnému prostředí
nedalekých hájů a lesu. O určité výjimečnosti
této krajiny svědčí i zřízení naučné stezky s názvem Cesta kolem hornického města, kterou jsme již
s účastníky našich výletů za přírodou několikráte prošli, a nelze jinak, než ji opět doporučit.
Návštěvník nezůstane ochuzen o spatření zajímavých a mnohdy chráněných živočichů a o pohyb
v pěkném kousku krajiny.
Ale zpět k samotnému rybníku. První, co mně překvapilo hned při příjezdu, byla jeho hloubka, kterou
veřejné informační zdroje uvádějí jako 15 m. Druhou zajímavostí bylo samotné dno, které bylo
tvořeno zčásti hrubozrnným pískem či štěrkem, bahnem nebo drobnými úlomky hornin. Místa
přítoků, kterými rybník sbíral vodu, byla zabahněna. V jeho jižní části jsou v bahně patrné jámy, které
využily vodu hledající mlži k přežití. A které se dříve nebo později staly smrtící pastí.
Z vyskytujících měkkýšů se převážně jednalo o velevruby nadmuté (Unio tumidus)1, velevruby
malířské (Unio pictorum) a škeble rybničné (Anodonta cygnea)1. Velevruba tupého (Unio crassus)1
nemohu s jistotou potvrdit, neboť jsem prázdné lastury podobné tomuto druhu viděl při přenosu
mlžů na sběrné místo, schránky jsem pozorně neprohlédl a po návratu na bahnitou stezku již
nenalezl. Určitou naději vzbudily lastury malého mlže, které by se daly pokládat za škebličku plochou
(Pseudanodonta complanata), ale stejně tak může jít o mladé jedince škeble rybničné. Z jiných
větších ulitnatých měkkýšů jsem pozoroval uchatku nadmutou (Radix auricularia). Manželka mně
také upozornila na čilého hnědého skokana, skákajícího v nedalekém hájku, který po zhodnocení
všech znaků dostal druhové zařazení skokan štíhlý (Rana dalmatina)2.
Vlastní brodění v bahně bylo zajímavé už jen tím, že při jeho otřesech uvěznění živí mlži se snažili
utéci tím, že prudce sevřeli lastury a hydrodynamicky by se v řídkém bahnu posunuli vpřed nebo
zahrabali do bahna. Bohužel v zasychajícím, tuhnoucím bahně byl tento ochranný mechanismus
neúčinný. A tak celá jejich zachraňovací reakce končila tím, že se nad nimi objevil malý gejzírek vody a
pohyb se rovnal nule. Nicméně tím na sebe upozornili sběrače a snáze skončili v přenosné nádobě
s nadějí na přežití.

Co jsem však nezaznamenal příliš často, byl nález mladých jedinců mlžů. Když už, jednalo se o mladé
jedince škeblí. Omladina velevrubí na tom zdá se zde býti bídně. Je možné, že se před přicházejícím
suchem schovali do vlhkého bahna. Ale díval jsem se, pokud to šlo, dosti pozorně. Pokud se jedná o
živočicha, jehož délka života přesahuje desetiletí, je možné, že zásah do vodního režimu, jenž se zde
nyní udál, může být z pohledu dalšího výskytu zmiňovaných mlžů (kteří jsou zde na vrcholu svého
života), kritický a definitivní. Z nalezených lastur jsem se pokusil věk velevrubů určit a dospěl jsem
k stáří 13 do 18 let.
Pozn. U perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) se uvádí délka života 30-50 let, někdy se
publikuje okolo sto let.3. Velevrubové jsou
druhy s širší biotopovou rozmanitostí a
menšími nároky na čistotu vody. Údaje o délce
života jsem v době psaní tohoto článku
nenalezl.
Na dně rybníka se daly najít i jiné věci. Od
přediva rybářských vlasců, utržených návnad,
olůvek a třpytek po rybářské vezírky, rozbité
sklo, plechovky a také zapomenutou kánoi.
Ještě tu postaru dělanou, s dřevěnými boky.
Takovou, která se za mlhavých dní vynořuje na
hladinu a ponuře se houpe s jemným
šploucháním bez plavce, aby dokreslila
výjimečnost tohoto místa.

Zapomenutá kanoe – rybník Mrhal

V místech, kde jsem se mohl pohybovat, jsem tenkou hůlkou zjistil mocnost bahna u zátoky při
Hlincově Hoře a východním břehu od 50 do 80 cm. Je pravděpodobné, že dříve nebo později bude
muset dojít k odbahnění některých částí rybníka. A než se tak bude dít, je nutno se připravit, že
zmiňovaní živočichové a mnozí jiní zde mohou být znovu a je nutno je opět ochránit.
Později přišel zajímavý nález. Zlomená fajfka, kterou jsem nalezl cca 15 m od břehu. Troubel kamsi
zmizela a zůstala pouze dřevěná hlavička. Tu již voda částečně upravila. Není to můj první nález
dýmek na zajímavých přírodních lokalitách. Dosud jsem však nalezl jen dýmky nebo jejich torza
z porcelánu. Tato byla dřevěná, vodou
zachovaná. Jak se do vody dostala, je možno
se jen domnívat. Od zahození nepotřebné věci
po stažení rybáře s dýmku v ústech mohutnou
rybou pod vodní hladinu.
Nicméně nabízí se zde myšlenka, zda náš
zoufalý zachraňovací výjezd nebyl v souladu s
onou příslovečnou větou „To nestojí ani za
fajfku tabáku“. Což se občas říká, když se
prostě nechce nebo se nekoná. Musím za sebe
říci, že mně to za to stálo, ohnout hřbet.
Hlavně proto, že jsme mohli pomoci
živočichům v nouzi, třebaže v Rudolfově ani
Ztracená fajfka – rybník Mrhal
okolí nebydlíme. Ale pohled na tisíce
zmírajících živočichů mně (nás) dosud
nenechává chladným. Nohy, záda a ruce slouží a páteř se druhý den rozcvičí. Sešlo se nás tam více,

těch kdo překročili svůj stín a dokázali jej prodloužit přes špičky svých bot tím, že se ohnuli. A jak jsem
slyšel, mnozí účastníci tam byli již několikátý den. Chvála jim. A chvála těm, kteří byli schopni vůbec
záchrannou akci dát dohromady na opravdu poslední chvíli.
Ale i tak nás nebylo zase tolik, aby mnozí ze živočichů nepomřeli zcela zbytečně, protože než jsme se
k nim vůbec dostali, bylo pozdě. O tom, co se mělo dít z hlediska biologického průzkumu a zajištění
záchranných prací před samotným vypouštěním rybníka, raději ani nemluvě. Pak se může zdát ono
rčení s fajfkou tabáku, zde promítnuté do reality, podobou čistě náhodnou? Pamatuj na to pozdější
čtenáři!
Sepsáno ve Strakonicích 1. 10. 2018 ke sv. Václavu.
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