
Vycházka s botanikem, p. Františkem Zimou – 29.05.2022

Dne 29. května 2022 jsme se vydali s manželkou do Putimi na organizovanou botanickou vycházku s naším
milým známým, panem Františkem Zimou. Cestou od nádraží ČD jsme míjeli malebný Podkostelní rybník,
který je lokalitou plnou aviofauny. Náš čas bohužel nebyl příliš rozsáhlý na pozorování ptactva, a tak jsme
stihli  zaznamenat  jen  některé  výrazné  druhy  jako  např.  lysku  černou s  ptáčaty,  poláka  velkého,  poláka
chocholačku, labuť velkou, volavku popelavou a potápku roháče. Mohutná dubová alej od nádraží poskytuje
příhodné  prostředí  pro  život  drobného zpěvného  ptactva.  To  zde  má zlepšené  podmínky  pro  hnízdění
podpořené četnými ptačími budkami.

Po kratičkém povídání s naším botanickým průvodcem a úvodním slovu pana Pixy jsme se vydali na cestu k
Řežabinci.  Cílem měla  být  lokalita  Pikárna.  Ale  pan Zima uchopil
poznávání rostlin za praktický úponek. A tak se začalo určováním
synantropních  nebo  ruderálních   druhů  rostlin.  Tedy  těch,  které
člověk potká hned, jak vyjde z domu. Tedy pokud nevytvoří častým
sečením  jednodruhový  trávník.  Že  byl  zvolen  postup  správný  se
ukázalo třeba tím, že při botanizování nad prasetníkem kořenatým a
šťavelem plazivým jsem si všiml bělavých ulit  ležících v substrátu
ulice nedaleko budovy s pamětní deskou na vojáka Švejka. Z nálezu
se  vyklubala  tmavoretka  bělavá  (Monacha  cartusiana).  Měkkýš,
který  je  v  našich  končinách  nepůvodní.  Zavlečený  z  Balkánu  a
osídlující  xerotermní  stanoviště.  K  jeho  šíření  napomáhá  např.
doprava.  A  to  jak  silniční,  tak  železniční.  Proto  se  také  objevil
nedaleko železnice např. ve Strakonicích nebo Horažďovicích.

Další zastavení nad rostlinami u Švejkovy sochy přidalo při šťourání
v zemi a podupávání účastníků do pomyslného seznamu živočichů
stonožku  škvorovou.  A  kousek  dál,  za  kamenným  mostem  přes
Blanici  si  nešlo  nevšimnout  drobných  černých  blanokřídlých  -
dodatečně určeno jako pilatěnka (Arge cf. nigripes).
Přes  Blanici  bylo  možno  na  pravém  břehu  zaslechnout  cvrkání
cvrčka polního, který byl Českou entomologickou společností vyhlášen jako hmyzí zástupce roku 2022.
Než jsme překročili silnici do Písku, mohli jsme mezi travními stvoly a žlutými květy štírovníku pozorovat
drobného, nenápadného okáče poháňkového.

Podkostelní rybník
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Hned za silnicí jsem si v pokoseném porostu kopřiv všiml větší ulity keřovky plavé. Naproti ní bylo možno
spatřit pěnodějku červenou patřící mezi polořídlý hmyz, kříse. Náš průvodce nám popsal i její způsob života
a demonstroval její pohyb.

Kdo se nesoustředil  jenom na zrakové vnímání,  mohl postřehnout hlas pěnice černohlavé nebo v dálce
vrány obecné či strnada obecného.

Pozorování polní cesty vedoucí okolo zahrádkářské či  chatařské kolonie nebylo jalové.  Cestu nám přeťal
brouk kvapník plstnatý nebo zástupce švábů, hbitý rusec lesní. Nahlížením do zdatného porostu kopřiv a
dalšího  ruderálu  jsem objevil  zajímavou srpici  obecnou,  jeden exemplář  dokonce asi  5  cm od tlamičky

vyhřívající  se  samičky  ještěrky  obecné.  Zmiňovaný  porost  byl
životním  prostředím  pro  větší  či  menší  pavouky  zastoupené
hlavně  lovčíkem  hajním.  Mladá  účastnice  zde  spatřila  světle
zelenavého běžníka kopretinového.
Méně  pozorného  přírodomilce  mohla  upoutat  přítomnost
přástevníka mátového. Chlupatého, bílého motýla s tečkováním
na  křídlech.  Mezi  listy  se  schovávalo  pár  jedinců  brouka
páteříčka  lesního,  listopasa  (Polydrusus  sp.)  a  nalezl  jsem  i
očekávanou  toulici  kopřivovou  patřící  mezi  polokřídlé.  Ta  se
soustřeďuje  hojně na kopřivy a dokáže je  obalit  tak,  že  jejich
stonky jsou takřka  bílé.  Tady však  byla  zatím v  jednom kusu.
Bohužel pro soudržnost se skupinou jsem postřehl v rámci polní
cesty pouze jednu pestřenku, a to pestřenku rybízovou.
Než jsme došli k lesíku nad Řežabincem, slyšel jsem opět cvrčka
polního.  Z  ptáků  nás  podél  cesty  provázel  hlas  budníčka
menšího, sýkory koňadry, brhlíka lesního a strakapouda většího.
Dílo posledních dvou jmenovaných jsme mohli spatřit na torzu
dubu s troudnatcem kopytovitým v podobě děr v kmenu.

Motýlí fauna byla obohacena o pozorování babočky síťkované. U
křížku  nedaleko  lesa  jsem  v  travním  porostu  nalezl  ploštici,

vroubenku smrdutou a drobnou samotářskou včelku pískorypku . Když jsme vyšli z lesa a stanuli na kraji
květnaté  louky  s  kokrhelem  menším,  postřehl  jsem  v  trávě  drobného,  skákajícího  pavoučka.  Byla  jím
skákavka lesklá.

Při botanizování na lokalitě Pikárna se účastníci vyskytli v blízkosti mraveniště rodu Formica. Pravděpodobně
se jednalo o druh mravenec trávní. V porostu zde bylo možno pozorovat též drobné nymfy sarančí. Jednu z
nich jsem ztotožnil s druhem saranče zlatavá. Protože čas se naplnil a od severu se blížily těžké mraky, byla
botanická exkurze na Pikárně ukončena. Cestou do Putimi jsem si nedaleko mostu přes Blanici všiml na
jednom  z  keřů  vláknovitých,  šedivých  zápředků  na  listech.  S  velkou  pravděpodobností  se  jedná  o  dílo
drobného motýlka, předivky zhoubné.

Potom již následovalo konečné rozloučení u Švejka a přesun do našich domovů.
Děkujeme za milou poznávací akci. Jak našemu známému botanikovi p. Zimovi, tak organizátorům.     
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