
  

 

ZPRÁVA 11: 1.6.2014 

Nalezenci. 

 

Tato zpráva je neobvyklá a do našich zpráv z NaPaLo se tak úplně nehodí, ale nedá mi to.                          

Tak nejdříve to nejkurióznější, co by mohlo vypadat jako vymyšlené, ovšem opak je pravdou.  

V pondělí večer mi volala paní, že našla maličké mládě krokodýla, prý asi mrtvé, nehýbe se, 

nejspíš uteklo chovateli, jestli si ho převezmeme. To „asi mrtvé“ způsobilo, že jsem v 9.35 

večer pro krokodýla poslala manžela. Co kdyby mrtvý nebyl? Paní uvedla, že to krokodýl 

bude, „má takové kostičkované bříško, jako oni mívají, i záda a chudákovi něco ukouslo kus 

ocásku.“ Hned mě napadlo, že půjde nejspíš o ještěrku, která odhodila kus ocásku, to ony 

v nebezpečí dělají.  

(Ještěrky většinou svůj odtržený ocas, když pomine nebezpečí, pozřou. Tímto sníží energetickou 

ztrátu. Samičky ještěrek, které ztratily svůj ocas, často produkují méně vajíček. Důvodem toho je, že 

větší část energie, kterou získají z potravy, spotřebují na obnovu ocasu. Obnovený ocas není 

vyztužen kostí, ale pokaždé jen chrupavkou. Při další potřebě ho může ještěrka odvrhnout jen v 

místě, které je blíže k tělu než původní zlom.) 

Takže – noční výjezd ! A co to tedy bylo ? Pochopitelně ještěrka. Mrtvá samice ještěrky bez 

konce ocásku. Nejsem takový znalec ještěrek, a tak nevím, zda se jedná o ještěrku obecnou 

či živorodou, na ještěrku zední, která je podobná živorodé je tahle malá. Každopádně, kdyby 

nám to nevolala starší paní, myslela bych, že jde o trapný žert.  

Zamyslela jsem se nad tím, že to začíná být alarmující, když někdo nepozná ještěrku jako 

takovou, a že paní, a jistě není sama, za to nemůže. Spousta živočichů už byla vyhubena, 

další to čeká, pokud to dovolíme. Měníme jim podmínky pro život, používáme množství 

toxických látek, které se kumulují v půdě, rostlinách, ovzduší. Ještěrky, žáby, čolci…, které 

znalo každé dítě na vesnici, nejsou k vidění tak jako dřív. Kolik druhů zvířat beznadějně 

zmizelo z přírody, kolik jich je na Červené listině ohrožených druhů. Mám strach, aby x-tá 

generace neviděla třeba jen žížalu pouze někde v ZOO. Jsme stále nabádáni, abychom žili 

ekologicky, víc v souladu s přírodou a jejími zákony, ale umíme to? Něco je špatně ! 



Krokodýl )))) 

 

 

Ventrální strana: 

 



Ropucha obecná. Přinesl mi ji soused. Nebyla zraněná, asi ji ještě neobjevil jeho pes. Zůstala 

u mě přes jednu noc a hned druhý den putovala k tůním do Loman. Málokdo si všimne, jaké 

má ropucha krásné oči. 

 

To je ona. Krásná holka. Vyděšená. Když se ropuchy bojí, dokáží se pořádně nafouknout, 

aby vypadaly větší. Při větším ohrožení se navíc vzpřímí. Tahle se jenom bála. 

 



Ropucha se bojí – je značně nafouklá. 

 

V tůňkách kvete Lakušník vodní.  

 



 

 

Tato nádherná vážka poletovala nad vodou. 

V současné době je celkový počet druhů vážek odhadován na 5500. Evropu jich obývá přibližně sto 

druhů, na území České republiky se vyskytuje asi 68 druhů. Vážky jsou dravé a loví v letu – komáry, 

mouchy a další drobný hmyz. Při letu dovedou ovládat každé křídlo zvlášť, a proto i manévrovat 

neuvěřitelně jemně a přesně. Některé vážky žijí pouze několik týdnů, jiné déle. Všechny ale na podzim 

umírají. Výjimkou je pouze jediný druh šídlatky, jinak přezimují pouze vajíčka a larvy ve skrytu vod. 

 



 

 

====================================================================== 

Vrcholí přípravy na slavnostní otevření 5. tůňky-lesního rybníčku. Nejen program, ale 

vše ostatní obětavě zajišťuje, vyjednává a s invencí sobě vlastní vymýšlí Mgr. Jana 

Čiháková (MiKuKo) . Nikdo jiný totiž nemá takové bohaté zkušenosti, takže v její režii 

to bude určitě zajímavá akce. Termín, čas, přesné místo zahájení a program  bude ještě 

upřesněn. Předběžně  -  poslední červnová sobota 28.6.2014.  Přijďte ! 

                                                                                      

J.Hepová-MiSFN                                                             


