
Jak rozhledny nejsou jen pro nás

Je tu hora, kopec, možná krtina, kterou si člověk oblíbil. Tak se stane, že obliba lidská přeroste v
něco velkolepého.  Stavbu,  která  ční  nad  okolí  a  tvor  sem
vylézá, aby rozhazoval rukama, zabodával prsty do mraků a
vedl vášnivé diskuse o tom, zde ten bílý či jiný flek někde v
krajině je to, či ono. A pak je tu ta myšlenka sáhnout si k
nebesům,  vysloužit  si  utajenou  vnitřní  nálepku  horal,
kopcolezec… nebo tam alespoň to znám…
Jenže zmiňované  vyvýšeniny  nad okolím nenavštěvují  jen
lidé.  Pokud  si  na  chvíli  odepřeme  pohled  do  krajiny  a
podíváme se okolo sebe, zjistíme, že na místě samém nejsme
sami.  Sedí  tu  s  námi  i  jiní,  drobní.  Na jaře  třeba  smyslní
mravenci, jimž došel při svatebním letu dech. Po upocených
turistech  se  tu  ohlížejí  bzikavky  nebo  ovádi.  A jsou  tu  i
kalibry  těžší.  Např.  střečci.  Vyvýšená  místa  lákají  k
odpočinku, rozhledu a zaměření oběti.
Tak se také nám podařilo s manželkou pozorovat střečka na
rozhledně  Velká  Deštná  v  Orlických  horách.  Bylo  to  s
pozorováním tak, jak jsem popsal. Jen na kovovém zábradlí
jsem si  všiml,  že zde posedává hodně chlupatá „moucha“.
Takový ten večerníčkový, dobromyslný medvídek, který jím
ve  skutečnosti  není.  Zvíře,  které  při  troše  znalosti  spíše
vzbudí respekt.

Tedy jeho parazitický způsob života na vysoké zvěři.
Stal se objektem mého zájmu.
Ze zkušenosti vím, že střeček na rozhledně se nechá
přemluvit, aby se stal modelem. Nemusíte mu říkat,
co si má vzít na sebe, jak se nalíčit, postavit nožičky.
Prostě je. Sluní se, číhá. Občas, když nespolupracuje,
nechá  se  pomalým pohybem pošťouchnout,  aby  se
usadil  jinak.  Někdy  odletí  a  už  se  neukáže.  Jindy
přivede kamarády. Záleží na štěstí. Ten „můj“, když
už  mě  měl  dost,  natáčel  se  zadečkem k  objektivu.
Bacha na larvičky. Jsou nepříjemné.
Pozorovaný  druh  patřil  k  druhu  střeček  hltanový
(Cephenemyia stimulator). Informace k němu se nechají leckde najít.



Píši  jen  proto,  že  tam  byl  -  jednoho  srpnového  podvečera  roku  2022  na  zajímavé  rozhledně
uprostřed lesů. Když již turistníci obsadili osvěžovny a energetická centra a my jsme sestupovali
ztichlým lesem dolů.
Jinak jižní Čechy nejsou o střečky ochuzeny. Mnohdy stačí jen přeostřit.


