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Po silvestrovské noci a novoročním ohňostrojovém běsnění je každá klidná chvilka vzácná. Zdá se,
že obyvatele našeho města, ale ani jiného sídla neodradí od petard a světelné show žádný argument.
Jak ekonomický, ekologický, empatický, zdravotní nebo čistě chemický. Pro lidi, kteří si dovedou
dlouhé  ponocování  spojené  s  vylitím  hlavy  lihovinou  odepřít,  se  pak  na  Nový  rok  naskytne
příležitost vidět v ranních hodinách město liduprázdné.
Je příležitost vyjít si do míst, kde obyčejně korzují davy lidí, obejít se bez zdvořilostních frází a
hledět si pozorování rostlin a zvířat, pro které je dotyčné místo bytem, resp. domovem.
Jednou takovou částí  je  třeba  strakonické  Podskalí.  V popisované ráno takřka  liduprázdné.  Na
hladině Otavy s pohupujícími se kachnami divokými. Se zapomenutou volavkou popelavou, bílými
skvrnami morčáků velkých.  Určitým zpestřením byl  výskyt  ledňáčka říčního.  Po probdělé  noci
otupělého do té míry, že snesl moji přítomnost do vzdálenosti necelých 10 metrů. A ještě také jsme
viděli  skupinu  sýkor  koňader,  ojedinělé  brhlíky  lesní,  střízlíky  obecné,  doplněné  o  mlynaříky
dlouhoocasé šikovně vybírající  „něco“ v šištičkách olše lepkavé nebo v nazelenalých pupenech
javoru.

Kroky skrze prázdnou Kalvárii se mohly zastavit u drobných
lišejníků  a  mechů,  které  po  posledních  vlhčích  dnech
zkrásněly. Lehounce se nechaly vypozorovat druhy: terčovka
brázditá,  terčovník,  kostrbatec  tříkoutý,  kapraďovka
sleziníková.  Bylo  by  jich  daleko  více,  jenže  jsem  nechtěl
novoroční vycházku změnit v bryo-bádání. A navíc určování
této  skupiny  rostlin  není  jen  tak.  Jak  propagoval  jeden
lesnický  odborník  a  pedagog  jménem  Ferdinand  Fiscali
„Učíme se učením“.
V každém případě pro nás s manželkou bylo zmiňované ráno
chvilkami klidu po noci, jejíž průběh zrovna nevyhledáváme.
Snad  zpět  k  začátku  tohoto  článku  a  heslu  „Ohňostroj“  na

nestranné  wikipedii.  Za  zmínku  stojí  též  od  publikované  odkazy  s  tematickým  zaměřením  na
problémy ledajaké, s touto kratochvíli spojené. Podobnost s „novoroční“ opicí se sevřenou rukou
držící milovanou pokroutku v kokosovém ořechu je čistě náhodná.

Kapraďovka sleziníková

Ledňáček říční - podskalní


