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Pěnice černohlavá (Foto: Luboš Vaněk)

Úvodem

Květnatá louka, keře, mrtvý strom zajišťují ve starém třešňovém sadu vysokou biodiverzitu. (Foto: Petr Stýblo)

Zavádění moderních postupů intenzivního zemědělství při pěstování ovoce
dramaticky proměnilo charakter našich
sadů. Moderní intenzivní sady se vyznačují nízkokmennými, hustě vysazovanými
a krátkověkými odrůdami, používáním
pesticidů a umělých hnojiv a v neposlední
řadě i mechanických zábran proti kontaktu živočichů s ovocnými stromy. Produkce
ovoce je v nich vysoká, biodiverzita ale
nízká. A to dokonce tak nízká, že je někde například i nutné uměle řešit absenci
opylovačů – například vypouštěním laboratorně odchovaných čmeláků.
Oproti tomu tradiční způsoby pěstování
ovocných stromů nabízejí potravu, úkryt
a místo pro rozmnožování stovkám druhů
volně žijících živočichů, mohou být biotopem řady vzácných druhů rostlin. Britové
například vyzkoumali, že jejich tradiční,
extenzivní sady jsou v současnosti významnými centry biodiverzity, vyskytuje se
v nich na 1800 druhů živočichů a rostlin!
V intenzivních sadech není těchto druhů
zřejmě ani desetina. Tradiční sad je vlastně mozaikou různých biotopů – obsahuje prvky lesa, stepi a lučních květnatých
porostů. Vysokokmeny vyžadují mnohem
větší prostor. Na rozdíl od lesů je zde více
světla, stromy jsou dále od sebe a úplně
chybí keřové patro. Mezi jednotlivými stromy je tak více prostoru pro bylinné patro,
v korunách mohutnějších stromů jsou pak
větší příležitosti pro hnízdění a úkryty ptáků. Vysokokmeny znamenají také více příležitosti pro živočichy žijící v stromových
dutinách. Zároveň tento způsob pěstování
znesnadňuje a tedy i eliminuje jakoukoliv

aplikaci pesticidů. Relativní nedostupnost
ovoce ve vysokých korunách rovněž znamená i lepší dostupnost zralých plodů pro
divoká zvířata.
Biologicky rozmanitý ekosystém tradičních sadů je stabilnější a méně náchylný
k dramatickým změnám v populacích jednotlivých druhů. Rovnováhu není potřebné udržovat uměle. Nehrozí tu žádný překotný nárůst populace konkrétního druhu,
tedy ani přemnožení „škůdců“. Ti totiž
mají tak jako ostatní druhy, své predátory
i parazity. Používání pesticidů zabíjí nejen
škůdce ale i jejich nepřátele. Ekosystém se
tak ochuzuje o velké množství druhů, jeho
stabilita je ohrožena a další a další nákladné lidské zásahy jsou pro udržení sadu
nezbytné. Nelze opomenout, že tradiční
sady a výsadby ovocných vysokokmenů
v alejích podél cest mají i významné krajinářské a estetické kvality. A v neposlední řadě pomáhají zachraňovat i hodnoty
kulturní a historické, protože o dávno vyšlechtěné ovocné odrůdy bychom neměli
okrádat generace, které přijdou po nás.
Petr Stýblo, červenec 2016
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12 hlavních zásad pro zvýšení druhové rozmanitosti
v našich sadech

Co žije a může žít v našich sadech
Houby

Mlynařík dlouhoocasý zkonzumuje obrovské množství larev hmyzu. (Foto: Libor Šejna)

1. Nepoužívat pesticidy a umělá hnojiva,
pokud možno nepoužívat žádná
hnojiva,
2. zachovat stromové dutiny a odumírající
či mrtvé dřevo,
3. bylinné patro kosit 1x, maximálně 2x
ročně a při každé seči vždy ponechat
část plochy neposečenou,
4. ke kosení používat živočichům šetrné
nástroje – ruční kosy, srpy, případně
lištové sekačky,
5. pokud vysévat, tak pouze rostliny
zaručeně místního původu,
6. udržovat plochy co nejpestřejší, včetně
těch ploch s často mechanicky narušovaným povrchem i těch ploch zcela
bezzásahových,
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Houby se vyskytují téměř všude a v každém ekosystému hrají důležitou roli. Rozkládají totiž rostlinné zbytky a navrací tak
živiny do půdy. Kromě nevítaných druhů
hub parazitujících na živém dřevě, listech
či plodech stromů existuje v sadech velká
skupina hub, které jsou pro ovocné stromy
prospěšné či je nijak neovlivňují. Typickými zástupci hub ovocných sadů jsou například voskovky. Tyto houby jsou indikátory
kvalitních travních společenstev. Jsou velmi citlivé na znečištěné prostředí a netolerují chemická hnojiva. Prakticky všechny druhy našich voskovek jsou uvedeny
v Červeném seznamu makromycetů ČR.
Houby jsou významným prvkem biologické rozmanitosti a v ovocných sadech
tomu není jinak.

7. je‑li nedostatek přirozených, pak budovat umělé úkryty pro živočichy,
8. poskytovat v sadě či blízkém okolí
živočichům vodu,

Lišejníky a mechy

9. nebrat ze stromů či země pod nimi
veškerou úrodu, část ponechat pro
živočichy,
10. posekanou trávu, shrabané listí, větve
a jiný bioodpad neodvážet ze sadu
nýbrž kompostovat někde na okraji,
11. nepěstovat na jednom místě stromy
stejného stáří, dosazovat mezi stromy
staré stromky nové,
12. zapomenout na pojmy „užitečný x
škůdce“, každý druh má v ekosystému
svoji roli.

Hrotnatka zápašná je vzácná houba, vedená v Červeném seznamu makromycetů ČR jako ohrožený druh. Je to typická
houba ovocných sadů. Vyrůstá z prasklin
v borce jabloní, vzácněji i hrušní a slivoní
a kromě sírově žluté barvy se lehce pozná
podle výrazného zápachu po hnijícím ovoci. Stromy ani ovoce však nijak neohrožuje, protože se drží pouze na už mrtvém
dřevě. (Foto: Lucie Zíbarová)

Jedním z řady zástupců vzácných voskovek našich sadů je voskovka kuželovitá.
(Foto: Pixabay).

Lišejníky jsou velmi pomalu rostoucí organismy. Každý z více jak 17 000 druhů (v ČR
cca 1500 druhů) je založen na unikátním
soužití houby a jednoho či více druhů řas
nebo sinic. Lišejníky jsou velmi citlivé ke
znečištění ovzduší. Ve specifickém prostředí ovocných sadů se můžeme setkat
se vzácnými druhy, jako jsou například
vousatec hnědavý, rožďovka pomoučená,
větvičník článkovaný, terčovka svraštělá,
lipová, pohárkatá či pukléřka sosnová. Pro
život vzácnějších druhů lišejníků a jejich
9

Škodí lišejníky svým hostitelům?
Lišejníky se nechovají paraziticky,
přímo tedy stromům neškodí a neovlivňují ani velikost úrody ovoce. Nicméně,
rostou‑li ve velkém množství i na zcela
mladých větévkách, mohou poškodit
jejich kůrů a přispět tak k jejich uhyLišejníky jsou indikátory čistého ovzduší…
(Foto: Martin Lípa)

nutí. V suchých obdobích také jímají
z ovzduší vlhkost a tak o ní ochuzují
hostitelský strom, za vlhka naopak
vlhkost šíří kolem sebe nežádoucně
dlouho. Tím mohou podpořit rozvoj
houbových chorob jako je moniliosa
či strupovitost. V lišejnících se také
ukrývají některé, pro ovocné stromy
škodlivé organismy, jako například
brouk květopas. Naopak ale slouží jako
potrava pro některé druhy nočních
motýlů, jako jsou mechovnice, lišejnice,
lišejníkovci.

… ale negativně ovlivňují vlhkost na
povrchu stromu. (Foto: Petr Stýblo)

další šíření je nezbytná přítomnost starších a prosychajících či mrtvých ovocných
stromů. Mrtvé dřevo je pro lišejníky velmi
vhodným substrátem.
Mechy podobně jako lišejníky nejsou parazité a přímo život ovocných stromů nijak negativně neovlivňují. Také však mění
vlhkost na povrchu stromů a slouží i jako
úkryty a potrava mnoha druhům hmyzu.
Obecně platí, že výskyt lišejníků a mechů
bychom v sadech a alejích neměli nijak
ovlivňovat na přestárlých či mrtvých stromech, na mladých stromcích bychom mu
však měli (nechemicky) bránit.
10

NPR Zahrady pod Hájem zahrnuje staré
sady s květnatými loukami u Velké nad
Veličkou. (Foto: Petr Stýblo)

Vyšší rostliny
V České republice máme ovocné sady,
které jsou zároveň biotopem mnoha velmi
vzácných a chráněných rostlin. Za všechny můžeme jmenovat Národní přírodní
rezervaci Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech u obce Velká nad Veličkou. V této
rezervaci se nacházejí staré, extenzivně
obhospodařované ovocné sady. Díky chudým a nepřihnojovaným půdám a také
pravidelnému kosení se v těchto sadech
vytvořily unikátní květnaté louky, ve kterých nechybí mnoho zástupců orchidejí,
včetně například rudohlávků jehlancových, tořičů a mnoha druhů vstavačů.
Kromě orchidejí zde roste řada dalších pozoruhodných druhů – kosatce, hořce atd.
Nečekané bylinné bohatství bývá ale ukryté prakticky ve všech starých sadech, ve
kterých se nehnojilo či nepoužívaly pesticidy. V půdě přežívají zásoby semen
a čekají na svou příležitost. Stačí pak jen
pravidelně, ale ne více jak dvakrát do roka
sekat trávu a posekanou hmotu odstraňovat – použít jako mulč ke kmenům stromů či kompostovat někde v koutě sadu.
Případně je možné, a pokud chcete plochu uměle dosévat, dokonce nutné úplně
odstranit drn nebo aspoň mechanicky narušit povrch půdy železnými hráběmi, rotavátorem, orbou a následným vláčením,
válením atd. Během dvou tří let semena
ukrytá v půdě vzejdou a porostu se postupně vrátí původní pestrost. Navíc dojde
k sukcesi dalších druhů z okolních pozemků. Čím silnější je mechanický zásah do
původního drnu, tím úspěšnější a rychlejší
je uchycení nových druhů v porostu.

Tořič včelonosný je jednou z nejvzácnějších orchidejí ČR. Zahrady pod Hájem.
(Foto: Petr Stýblo)

Pravidelné sečení a odstraňování posečené hmoty podpoří rozvoj bylinného
patra. (Foto: Petr Stýblo)

Po odstranění drnu dochází k rychlému
rozvoji jednoletých plevelů. (Foto: Petr
Stýblo)
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Výsev

Druhově bohaté zdrojové louky pro vý
sevy by měly být cílové ploše co nejblíže.
(Foto: 1 a 2 Martin Lípa, 3 Petr Stýblo)
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Pokud rychle chceme mít květnatý podrost
v novém sadu na místě, kde dříve žádná
louka nebyla a nelze tedy očekávat vhodné
semenné zásoby v půdě, můžeme si pomoci výsevem. Semennou směs květnaté
louky bychom měli opatřovat v regionu,
kde se sad nachází. Komerčně vyráběným
a po celé republice (Evropě) šířeným směsím z rostlin neznámého původu bychom
se měli pokud možno vyhnout. Hrozí totiž
zavlečení nepůvodních druhů. Navíc si ve
směsi zbytečně kupujeme i semena rostlin, které v podmínkách našeho sadu nemají šanci přežít. Protože však ve většině
regionů nenajdeme nikoho, kdo by vhodné semenné směsi produkoval, můžeme si
pomoci následovně. Zjistíme, kde v okolí
jsou bohatší květnaté louky a kdo je seče.
Mohou, ale nemusí to být chráněná území. Ve vhodné době posečený rostlinný
materiál převezeme a rozprostřeme (zamulčujeme) v našem sadě – povrch půdy
musí být předtím mechanicky narušený
(viz výše). Semena posečených rostlin
se z mulče dostanou do půdy. Vydrolení
semen můžeme dopomoci mechanicky.
V prvním roce ponecháme posečený materiál na místě, protože alespoň částečně
zabrání růstu nežádoucích rostlin. Tento
postup opakujeme několik let za sebou –
to už povrch půdy nenarušujeme a mulč
po cca 1–2 měsících z plochy odvážíme či
přihrnujeme ke kmínkům stromů.
Poměr velikosti zdrojové plochy zeleného
sena k ploše mulčované se pohybuje od
1:2 u vegetace s vysokým obsahem semen až po 8:1 u suchých travních společenstev. V průměru se pokládá mulč

do výše 3–5 cm na rovných plochách
(tj. 0,5–1 kg čerstvé biomasy na 1 m2).
Na svazích, kde hrozí nebezpečí eroze, je
to zhruba dvojnásobek. Nejvýhodnější je
pokládat čerstvou biomasu, která pak na
cílové ploše usychá. Jednak se cílové ploše
při usychání přizpůsobí, jednak se s biomasou přenesou na cílovou plochu i další
cenné organismy. Je možné použít i seno.
To však musí být navlhčené, aby uschlo až
na cílové ploše a lépe tak přilnulo k povrchu. Efektivní je i přenesení výdrolků ze
sena, což ovšem předpokládá dostatečné
prostory pro usušení a mechanické vydrolení sena.

Přirozená sukcese
Pokud na obnovu pestrého travního porostu nespěcháme a v bezprostředním
okolí jsou druhově bohaté lokality, loučky,
meze atd. coby potenciální zdroje semen,
ponecháme vývoj bylin v našem sadě přirozené sukcesi. Je to bezpracné a zadarmo. Pouze u ploch bohatých na živiny přitom musíme dohlížet, zda se na ně nešíří
problematické invazivní druhy (netýkavka
žláznatá, zlatobýl kanadský, křídlatky…) či
silně konkurenční druhy ruderálních rostlin
(kopřiva dvoudomá, pelyněk černobýl…).
Zpočátku dochází k rozvoji jednoletých
plevelů, jako je třeba mák vlčí, chrpa modrák, heřmánkovec přímořský atpod. Spolu
s nimi vyrůstají vytrvalé plevele, jako je
pýr plazivý, pcháč, pelyněk či pampelišky.
Trávy se významněji začínají uplatňovat
až někdy po osmém roce. Snížení obsahu
živin, zejména dusíku, v půdě je hlavním
předpokladem pro to, aby trávy postupně
další kvetoucí byliny z cílové plochy úplně

Seč postupně omezíme na 1–2 ročně.
(Foto: Martin Lípa)

Některé úseky necháme nepokosené.
(Foto: Martin Lípa)

nevytlačily. Pravidelné kosení je pak samozřejmě nezbytné i proto, aby se po desátém roce (a někdy i dříve) neuchytily na
našich pozemcích náletové dřeviny, které
jsou posledním stádiem přirozené sukcese
v našich podmínkách.
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Kosení
Nejlepším způsobem údržby druhově bohatých porostů je kosení. Na půdách bohatých
na živiny by zpočátku neměla být frekvence sečí příliš nízká. Sečeme i 4x ročně až
do té doby, než se půda zbaví živin (odvoz posečené hmoty z plochy je nutným
předpokladem). Následně omezíme seče
na jednou až dvakrát ročně s tím, že, pokud nechceme podporovat převahu trav,
neměly by být seče posouvány do pozdních termínů. Pozemek by přitom měl být
rozdělen na různé úseky, ve kterých by
se mělo kosit v různou dobu, aby se co
nejvíce podpořila diverzita porostu i živočišných druhů. Některé úseky je vhodné
jednu sezónu nechat neposečené.

Mrtvé dřevo
Čím více mrtvého dřeva, tím větší rozmanitost druhů.
Speciálním biotopem bezobratlých i obratlovců v našich sadech jsou dutiny v kmenech stromů či škvíry a praskliny v jejich
kůře a dřevě. Rozpad dřeva je přirozenou
součástí stárnutí stromu. Stromové dutiny
vznikající tlením dřeva přitom nutně nemusí znamenat, že je příslušný strom ve
špatném zdravotním stavu. Takový strom,
pokud do dutiny nezatéká, může žít a plodit ještě mnoho let. A jeho dutina přitom
poskytuje nenahraditelné stanoviště pro
hnízdění ptáků, netopýrů a zejména pro
vývoj vzácných druhů hmyzu a hub. Na
trouchnivějící dřevo ovocných stromů je
svým způsobem života navázáno na 400
druhů hmyzu.
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Příklady živočichů vázaných na
stromové dutiny a mrtvé dřevo
v sadech:
Brouci:
• páchník hnědý, zdobenci, kovaříci,
potemníci či někteří zlatohlávci –
využívají stromové dutiny s trouchem,
• roháč, tesaříci, krasci – larvy využívají mrtvé dřevo.

Ptáci:
• v dutinách hnízdí – sýkory, lejsci,
rehci, brhlík, špaček, konipas bílý,
dudek, sýček, puštík; dále pak třeba
krutihlav obecný, žluny a strakapoudi, kteří si navíc v mrtvém dřevě
shánějí potravu.

z hlediska podpory biodiverzity nevhodné
štípat a odstraňovat, protože téměř jistě
již obsahují vývojová stadia dřevokazného
hmyzu. I pouhé ponechání pařezu má svůj
smysl. Vždyť v okolí trouchnivějících pařezů žijí například larvy našeho největšího
brouka – roháče obecného. Pokud je pařez napaden bílou hnilobou, může hostit
larvy dalšího našeho vzácného brouka –
roháčka kozlíčka. Mrtvé a tlející dřevo by
rozhodně mělo být pro podporu biodiverzity na stromě/v sadě zachováno.

Roháček kozlík. (Foto: Vladimír Hula)

Savci:
• veverka, plši – velký, lesní a zahradní, kuny, lasice, netopýři – velkouchý, řasnatý, Brandtův, vodní,
parkový, hvízdavý, nejmenší, rezavý,
stromový, černý, ušatý – v dutinách
mají hnízda či úkryty, mnozí z nich
i v zimě.

I po úplném odumření je strom atraktivním pro řadu druhů specializujících se na
mrtvé dřevo. Mrtvý strom postupně ztrácí
kůru a rozpadá se. Tento proces trvá několik let. Podle stádia rozpadu bývá osídlován různými druhy dřevokazného hmyzu.
Nejprve to jsou druhy vyvíjející se pod kůrou a mělce ve dřevě, následují jiné druhy
žijící v rozpadajícím se dřevě nebo trouchu
a druhy využívající stromové houby. Proto
je dobré, je‑li to jen trochu možné, ponechat na místě alespoň ořezané torzo stromu. Zejména kmeny s dutinami a trouchem, jež nejsou vhodné ani jako palivo, je

Krasec třešňový. (Foto: Vladimír Hula)

Pokud máme v třešňovce dost prostoru,
najde se místo i pro mrtvý strom. Z bezpečnostních důvodů by ale bylo dobré
zkrátit větve alespoň na polovinu.
(Foto: Petr Stýblo)

Dutina ve staré jabloni. Pro hnízdo moc
malá, ale běžně v ní nocují sýkory modřinky. (Foto: Petr Stýblo)
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Fauna
Houby, lišejníky, mechy, stejně jako cévnaté rostliny, včetně samotných stromů,
jejich plodů a jiných částí slouží jako zdroj
potravy pro obrovské množství živočichů.
Pokud jde o počty druhů, nejvíce z nich je
samozřejmě bezobratlých. Jen jediná jabloň je například biotopem více než 1000
různých druhů bezobratlých živočichů.

Hmyz

Torzo mrtvého stromu může sloužit různým druhům hmyzu ještě desítku let.
(Foto: Martin Lípa)

Broukoviště z pokácených stromů –
slouží hmyzu, plazům, obojživelníkům,
ptákům i savcům. (Foto: Martin Lípa)

Broukoviště

Starý sad vyžadoval radikální obnovu.
Část dřeva z pokácených stromů však
zůstala na místě na podporu biodiverzity.
(Foto: Martin Lípa)
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Pokud je opravdu nutné staré větve
či stromy odstranit, biodiverzitu
významně podpoří, pokud dřevo
zůstane poblíž. Hromada starých větví
uložená někde na okraji sadu poskytne
skvělý úkryt pro drobné hlodavce,
rejsky, ježky, ale také třeba ropuchy či
užovky a samozřejmě spoustu druhů
hmyzu. Vhodné je, když se kusy kmenů
ponechají orientovány tak, jak rostly
a částečně se zakopou do země. Pokud
jsou v nich dutiny, měly by být umístěny tak, aby do nich nepršelo. Broukoviště by mělo být částečně osluněné,
částečně ponechané ve stínu. Přesto
je však z hlediska biodiverzity cennější,
když mrtvé dřevo zůstává na stojících
stromech.

Z nepřeberného množství bezobratlých
živočichů, kteří v přírodě plní obrovskou
škálu nezastupitelných ekologických
rolí, je asi nejnápadnějším hmyz. Bohužel, snad s výjimkou „krásných“ motýlů
a „pracovitých“ včel, vnímají lidé hmyz
spíše negativně. Není k tomu důvod, ale
je to tak. Přitom hmyz opyluje naše rostliny, rozkládá rostlinné i živočišně odpady
na živiny a navrací je do půdy, slouží jako
potrava ostatním živočichům, oblíbené

ptáky nevyjímaje… Bez hmyzu by nebylo
života v našich sadech, nebyly by ani ty
sady a vlastně bychom nebyli ani my.
Čím větší je v našich sadech druhová
pestrost rostlin, tím více zástupců bezobratlých zde zároveň žije. Čím intenzivněji se však o tyto rostliny staráme, tím
intenzivněji zástupců hmyzu ubývá. Proto
je pro podporu biodiverzity užitečné vždy
část ploch ponechat na čas či úplně bez
zásahů. Je dobré zřídit divoký koutek, což
může být skutečně jen ploška o několika
metrech čtverečných, a do jeho vývoje
nijak nezasahovat. Na dalších částech bylinného patra pak vynechávat jednu seč,
zbytek kosit v několika různých termínech – dá se tak šance různým stádiím
různých bezobratlých alespoň v části porostu přežít. Časté kosení nízko u země
nejen že podporuje šíření výběžkatých
trav na úkor krátkověkých bylin, ale fatální
důsledek má také na většinu bezobratlých
vázaných na rostliny. V intenzivně sečeném trávníku přežije jen minimum druhů.

Častěji narušované plochy, jako je třeba tato cesta, jsou biotopem pro řadu bezobratlých,
kteří by v zapojeném porostu neměli šanci. (Foto: Martin Lípa)
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Pro úspěšné přežívání bezobratlých je zásadní také správná volba techniky, jakou
se porosty sečou. Zjednodušeně řečeno,
ruční pomalé a postupné kosení je pro
hmyz mnohem příznivější než plošné používání motorových rotačních či bubnových
sekaček.
Některé druhy bezobratlých vyšší bylinné
porosty vysloveně vyžadují. Patří k nim
třeba dravé kobylky či býložravá sarančata, ale také mnoho druhů pavouků. Například křižáci si ve vyšší vegetaci budují své
sítě. Pokud jsou porosty pokoseny šetrně
kosou či lištovou sekačkou a někde v blízkosti zůstanou nedotčené, tito živočichové mají šanci se na ně přesunout. Stejně
tak to učiní třeba housenky motýlů.
Kromě lučních porostů jsou vhodným
prostředím pro bezobratlé živočichy rovněž místa s častěji narušovaným půdním
pokryvem, například podél cesty, či místa
ponechaná samovolnému vývoji zarostlá
plevely a ruderálními rostlinami. Teplomilné druhy hmyzu preferují osluněné plochy
s řídkou vegetací a kvetoucími rostlinami, případně i písčité a kamenité plochy.
Pro druhy hmyzu žijící na zemi je velmi
důležitá dlouhodobá stabilita prostředí.
Lépe přežívají tam, kde se prostředí skoro nemění. I v nově zakládaných sadech
bychom proto měli respektovat a je‑li to
možné, pak beze změny ponechávat některé prvky původního prostředí, ať již jde
o mokřinu, skalní výchoz či třeba jen hromadu. V těchto místech, bez ohledu na
jejich velikost, mohou už z dávných dob
přežívat někdy i velmi vzácné a v okolí
nevídané druhy bezobratlých (ale i hub,
rostlin či obratlovců).
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Hromada kamení představuje v tomto
sadu úkryt pro pavouky, střevlíky, ještěrky i ropuchy, proto by se do ní vůbec
nemělo zasahovat. (Foto: Martin Lípa)

Přezrálé švestky přilákaly babočku bílé C.
(Foto: Martin Lípa)

Pomoc hmyzu bylinného patra
a povrchu půdy ovocných sadů

V intenzivních sadech není místo pro
jakoukoliv diverzitu. (Foto: Martin Lípa)

Seč jednou, maximálně dvakrát ročně
a část vždy nechat neposečenou – to je
základ pro podporu výskytu hmyzu.
(Foto: Martin Lípa)

• při budování nebo obnově sadu
ponechte bez úprav alespoň část
původního terénu, zejména přírodní
prvky jako je skalní výchoz, suť,
mokřina,
• vytvořte druhově bohaté květnaté
porosty,
• sekejte jen jednou max. dvakrát
ročně,
• sekejte postupně či mozaikovitě,
• při kosení používejte tradiční
nástroje – srp, kosu – nebo lištové
sekačky,
• posečenou hmotu skladujte /
kompostujte ve vyhraženém místě
poblíž,
• ponechte část ovoce na stromech či
spadané pod nimi,
• zachovejte nebo vytvořte drobné
plochy s řídkým porostem či s úhorovou a ruderální vegetací,
• poskytněte živočichům úkryty
v podobě hromad písku, štěrku, kamenů, spadaných větví či shrabané
trávy a listí,
• striktně se vyvarujte používání
pesticidů a umělých hnojiv.

Střevlík kožitý. (Foto: Martin Lípa)

Střevlíci
Velcí, kovově zbarvení brouci střevlíci
jsou nápadnou skupinou hmyzu využívající povrch půdy. Jde původně o zemní lesní brouky. Proto v sadech žijí spíše
v zastíněných částech v místech s větší
vlhkostí. Aktivní jsou především v noci,
kdy loví na povrchu půdy různé druhy
bezobratlých, například žížaly, měkkýše
nebo jiné zástupce hmyzu. I jejich larvy
jsou velmi dravé. Ke svému životu potřebují dostatek úkrytů a vhodná místa
k přezimování, jako jsou volně uložené
kameny, hromady listí a trávy nebo
trouchnivějící kmeny. Velcí střevlíci,
jako třeba střevlík zrnitý, Scheidlerův,
Ulrichův či kožitý nemají křídla. Protože
nemohou létat, osídlují nová místa jen
velmi pomalu.
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Motýli

Živné rostliny pro housenky

Námi nejoblíbenější skupinou hmyzu jsou
bezesporu motýli. I přesto však jsou ohrožení a většiny druhů motýlů u nás rychle
ubývá. Z údajů Společnosti na ochranu
motýlů vyplývá, že na našem území vymřelo či je ohroženo více jak 56 % denních motýlů. U nočních motýlů, o kterých
se toho ví mnohem méně, se odhadují
podobné úbytky. Příčinou tohoto stavu je
zjevně mizení vhodných stanovišť a používání pesticidů. Ač ovocné sady nejsou
stanoviště, která by tento pokles diverzity
mohla nějak výrazně zpomalit, můžeme
dodržením jednoduchých zásad mnoha
motýlům opravdu pomoci.

Základní rostlinou pro housenky mnoha
našich motýlů je obyčejná kopřiva dvoudomá. Poskytuje potravu babočkám –
paví oko, admirál, bodlákové, síťkované
a samozřejmě kopřivové. Další důležité
rostliny jsou: violka, pcháče, bodlák, fenykl, kopr, mrkev, rozchodníky, chrpy a trávy:
srha říznačka, bezkolenec, lipnice, metlice,
kostřavy či sveřep. Dále pak čičorka, hrachor, jetel, mateřídouška, jitrocel, krušina,
řešetlák, ptačí zob, brukvovité rostliny či
ostružiník. Mnohé z těchto rostlin se do
našeho sadu dostanou přirozenou cestou,
aniž bychom je museli vysévat. Důležité
pro housenky však je, jak už bylo zmíněno
výše, aby jejich rostliny nebyly pokoseny
všechny najednou a aby byly koseny těmi
nejšetrnějšími prostředky.

Jak přilákat motýly do našeho sadu?
Na první pohled je to jednoduché. Stačí uspokojit jejich potřeby. Předložit jim
rostliny, kterými se živí jejich housenky
anebo rostliny, které poskytují nektar
dospělým motýlům. Vhodnou úpravou
bylinného patra – viz výše – dosáhneme
větší pestrosti rostlinných druhů. Kvetoucí louka pod našimi stromy pak na svůj
nektar dospělé motýly určitě přiláká. Stejně tak nesklizené, přezrálé, sladké ovoce
vábí některé druhy denních, ale i nočních
motýlů. Mnohem významnější pro život
motýlů však je zajištění potravy pro jejich
housenky. Motýlí housenky jsou samozřejmě vybíravé a ne každá rostlina jim
chutná. Spíš naopak, jsou přísně specializované a nepředložíte‑li jim ten konkrétní druh živné rostliny, z motýlů se těšit
nebudete.
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Živné květiny pro dospělé motýly
Kopr, dobromysl, libeček, šalvěj, meduňka, mateřídouška, levandule, česnek, kakost, vrba jíva, kyprej, vrbovka,
vikev ptačí, krvavec toten, chrastavec
lesní a rolní, hadinec obecný, hvozdík
kropenatý, hrachor luční, vítod hořký,
zeměžluč menší, silenka dvoudomá,
pampeliška lékařská, kopretina bílá,
rozchodník bílý, štírovník růžkatý a jetel luční. Noční motýli rádi konzumují
nektar ze zimolezu, pupalky dvouleté, mydlice bazalkovité, plamenky
a tabáku.

Důležité rovněž je poskytnout motýlům
vodu a popřípadě i bláto a mokrý písek.
Vyvarujte se však používání zahradních
postřikovačů! Sladké, přezrálé i zahnívající ovoce je lákavou potravou mnoha
druhů nočních motýlů. A jsou i druhy,
například batolci, které uvítají i vlhké exkremety.
Dospělí motýli potřebují závětrné, osluněné prostředí a to zejména v ranních hodinách. Stromové dutiny zase často slouží
jako úkryty pro přezimující jedince. Pro
zdárný vývoj motýlů nezbytné vyvarovat
se používání chemických prostředků.

Co potřebují housenky nejběžnějších druhů našich denních motýlů:
bělásci zelný, řepový, řepkový – přilákáte je
na brukvovité rostliny,

babočky paví oko, admirál, bodláková, síťkovaná a kopřivová – kopřiva dvoudomá,

bělásek řeřichový – miluje slunná místa, živnou rostlinou je řeřišnice luční a česnáček lékařský,

perleťovec stříbropásek a velký – potřebuje blízkost lesa, živnou rostlinou jsou
violky – Rivinova, lesní, srstnatá, vonná
a další,

žluťásek čičorečkový – typický obyvatel
zemědělské krajiny, živnou rostlinou jsou
bobovité – vojtěška, jetele…,
žluťásek řešetlákový – potřebuje blízkost
lesa, živnou rostlinou je řešetlák počistivý
a krušina olšová,
modrásek krušinový – potřebuje les či křoviny, živnou rostlinou je chmel, ostružiníky,
tužebník jilmový, krušina olšová, vrbice
kyprej, břečťan, a mnoho dalších,

Kopřiva dvoudomá je hostitelskou
rostlinou pro housenky několika druhů
baboček, včetně babočky kopřivové.
(Foto: Pixabay 312154)

Jiná lákadla dospělých motýlů

modrásek jehlicový – jediný u nás hojný
modrásek, jeho housenky žijí ve společnosti mravenců (myrmekofilie), živnou
rostlinou jsou bobovité – tolice, jetel,
štírovník, čičorka a jehlice,
babočka osiková – živnou rostlinou jsou
břízy, topoly a vrby,

okáči bojínkový, luční – potřebují luční biotopy a trávy – kostřavy, válečku, sveřep,
lipnice a psárky,
okáč zední – potřebuje blízkost zdí, zídek,
skalek, živnou rostlinou je kostřava ovčí,
srha laločnatá, metlička křivolaká, medyněk, psineček, atd.,
soumračník metlicový – je možné ho
nalákat do starých, „zanedbaných“ sadů,
živnou rostlinou je medyněk vlnatý
a měkký,
soumračník čárečkovaný, rezavý – živnou
rostlinou jsou různé druhy vyšších
lučních trav – srhy, válečky, jílek vytrvalý,
bojínek luční či třtina křovištní.
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Mravenci
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Babočka paví oko a babočka admirál
rády sedají na hnijícím ovoci. Živnou
rostlinou housenek je kopřiva dvoudomá.
(Foto: ČSOP České Budějovice)

Bělásek ovocný se v minulosti v ovocných sadech často vyskytoval, dnes
v tomto biotopu prakticky vymizel.
(Foto: Martin Lípa)

Pestrobarvec petrklíčový, ohrožený motýl
vzácně navštěvující ovocné sady. Živnou
rostlinou housenek je provosenka jarní.
(Foto: Vladimír Hula)

Ostruháček kapinicový se vyskytuje na
suchých a teplých svazích řídce porostlých trnkou. Pokud v takových biotopech
vzniknou ovocné sady či vinice, ostruháčci zmizí. (Foto: Vladimír Hula)

Perleťovec stříbropásek může žít ve starých sadech. Živnou rostlinou housenek
jsou violky. (Foto: Vladimír Hula)

Ostruháček březový se vyskytuje v podobných biotopech jako o. kapinicový,
ale kromě trnky je živnou rostlinou
i slivoň, švestka a meruňka. I z tohoto
důvodu nepatří mezi ohrožené druhy.
(Foto: Martin Lípa)

Mravenci jsou jednou z největších a nejpestřejších skupin hmyzu. Jednotlivé
druhy mravenců se od sebe vzhledem
a zejména způsobem života výrazně odlišují. Jsou jedním z největších producentů
a přepravců biomasy na Zemi. Zároveň
patří k nejvýznamnějším predátorům
hmyzu. Vždyť při různých lesních kalamitách způsobených například obaleči přežívají – často jako jediné – stromy rostoucí v bezprostředním okolí mravenčích
hnízd. Mravenci na nich totiž housenky
obalečů bezpečně zlikvidují. Známá je
také jejich symbióza (trofobióza) s producenty medovice – mšicemi a červci.
Mnozí mravenci zas konzumují mladé výhonky rostlin, ovocné plody či sají nektar
z květů. Mravenci jsou samozřejmě také
potravou pro jiné živočichy – bezobratlé,
ptáky, savce i obojživelníky. Jinak řečeno,
mravenci jsou důležitou součástí každého
druhově bohatého ekosystému a tedy patří i do našich sadů. V našich sadech jich
žije nejméně 36 druhů. Asi třetina z nich
je vázána na odumřelé dřevo a stromové
dutiny, živé části stromu přitom nenapadají. Naopak stromy velmi aktivně brání
před nejrůznějšími nepřáteli. Dvě třetiny
mravenčích druhů si budují zemní hnízda.
Ta mohou být ohrožena příliš nízkým sečením. Výskyt mravenců není třeba při zachování výše uvedených obecných zásad
nijak speciálně podporovat. Do zdravého
sadu si vždy cestu najdou.

Řada druhů mravenců žije v symbióze
s mšicemi – konzumují jejich medovici
a chrání je před nepřáteli. (Foto: Jerzy
Gorecki, Pixabay)

Predátor, kořist a její ochránce, neboli
slunéčko sedmitečné, mšice a mravenec.
(Foto: Pixabay 1486479)

Kriticky ohrožený modrásek hořcový je,
podobně jako další modrásci, přímo závislý na výskytu mravenců. (Foto: ČSOP
Zelené údolí u Doubrav)

23

Včely, čmeláci a další opylovači

Umělé úkryty pro hmyz

Bez hmyzu opylujícího květy našich stromů (včela medonosná, čmeláci, samotářské včely, motýli, pestřenky atd.) se
sady samozřejmě neobejdou. Z hlediska
životního cyklu hmyzu je doba kvetení
ovocných stromů krátká, nedostačuje na
to, aby zajistila jeho přežití do následující sezóny. Proto je nutné nektar sajícímu
hmyzu zajistit potravu i pro zbylou dobu.
To umožní jedině pestré společenství rostlin střídavě kvetoucích po celé vegetační
období. Taková společenství jsou v naší
zemědělské krajině vzácná. Lány řepky
či kukuřice chemicky zbavené jakýchko-

Samotářské včely, kutilky, zlatěnky, zlatoočky, slunéčka, škvoři, mnohé druhy
pavouků, korýšů a spousta dalších druhů
bezobratlých potřebují jako úkryt, místo
pro nakladení potomstva či pro přezimování nejrůznější škvíry, skuliny, otvůrky…
Ty jim v přírodě poskytuje ztrouchnivělé dřevo či odchlípnutá kůra stromů,
dutá stébla rostlin či nakupení organického i anorganického materiálu. Pokud
naše sady takové prostředí nenabízejí,
lze ho alespoň částečně nahradit uměle. Tzv. hmyzí hotel, logger, broukoviště,
hmyzník… může mít nejrůznější podobu,
tvar i umístění. V podobě hromady kamenů či několika neodkorněných polen poskytne úkryt nejen hmyzu, ale i některým
obratlovcům. Vysoký pařez či stojící torzo
kmene starého stromu bude dlouhá léta
sloužit jako úkryt mnoha živočichů a ti
zase jako potrava pro predátory. Hmyzníky mohou být o velikosti několika dm3,
stejně tak ale mohou dosahovat velikosti
malých staveb. Může se jednat o hustě
navrtané poleno stejně jako architektonický, esteticky dokonalý výtvor snoubící
dřevěné, keramické i kamenné prvky. Do
velkých hmyzníků je možné zakomponovat třeba i ptačí budky. Záleží na prostoru
a fantazii. Pro hmyz je důležité, aby v nich
našel dostatek otvorů, škvír a mezérek hlubokých alespoň 6 cm, do kterých
by se mohl ukrýt. V hlubších místech se
pod většími kusy kůry mohou přes zimu
ukrývat i motýli. Pro samotářské včely je
vhodné, aby jejich hotel byl umístěn na
osluněném místě, pro pavouky či škvory
je lepší polostín. Hmyzník může viset na

Čmelák zemní je důležitým opylovačem
našich sadů… (Foto: Pixabay 1356365)

Včel ubývá nejen v důsledku používání
pesticidů… (Foto: Pixabay 1495037)

Zásady podpory opylujícího hmyzu
• vytvořit v sadu a jeho okolí co nejpestřejší prostředí,
• podporovat správným kosením druhově bohatá rostlinná společenstva
• nepoužívat žádné pesticidy a umělá
hnojiva,
• podporovat výskyt brzy zjara kvetoucích rostlin, jako jsou sněženky,
křivatce, sasanky, plicníky, podléšky
nebo prvosenky (na polostinných,
vlhčích místech),
• podporovat výskyt pozdě v létě
kvetoucích rostlin, jako jsou šalvěj,
chrpa, brutnák, mateřídouška, jetel,
svazenka,
• poskytovat hmyzu úkryty ve stromových dutinách či ztrouchnivělém
dřevě popř. jim budovat úkryty
umělé
• poskytovat vodu,
• ponechat na stromech či pod nimi
část přezrálé úrody.
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… v létě však často trpí nedostatkem
potravy. (Foto: Pixabay 101419)

liv plevelů; hnojené a celoplošně sečené, téměř monokulturní louky a druhově
chudá zeleň v ve městech a obcích – to
vše hmyzu v přežití nijak nepomáhá. Na
zahradách navíc přetrvává a jen pozvolna
se mění trend nízko sečených a chemicky
udržovaných trávníků a nadměrná záliba
ve vysazování nepůvodních druhů rostlin.
Změna přístupu v péči o tyto plochy snad
sice pomalu přichází, ale čmeláci a jiní
blanokřídlí opylovači ubývají velmi rychle.
A ubývají bohužel i včelaři. Proto, pokud
chceme mít ve svém sadu opylovače, musíme konat ihned. A není nutné vymýšlet
nějaká nákladná opatření či si dokonce
opylovače kupovat od komerčních chovatelů. Opět stačí dodržet pár zásad.

… ale i proto, že ubývá včelařů.
(Foto: Pixabay 1495037)

Samotářské včely pískorypky patří k důležitým jarním opylovačům. V sadech
potřebují suchá písčitá místa, ve kterých
si vyhrabávají hnízdní nory. (Foto: Jan
Moravec)
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kmeni stromu či plotu stejně jako stát na
zemi. Stojící hotely by neměly být od země
izolované žádnou foĺií či geotextílií, aby byl
umožněn lezoucímu hmyzu lehký a přirozený přístup. Hmyzí hotel je vhodné pravidelně kontrolovat a případně doplňovat

rozpadlé výplně otvorů. Zbytky z hotelů je
vhodné dát na kompost nebo ponechat
na hromadě dále zetlít, rozhodně je není
vhodné pálit nebo vyhazovat do popelnic,
jelikož v nich stále ještě mohou být skrytí
obyvatelé.

Pár rad na výrobu funkčního
hmyzníku
• umístění v závětří, na osluněném
místě nebo v polostínu,
• nosná konstrukce ze dřeva, nejlépe
z kmenů (i s kůrou) místních ovocných stromů, nejvhodnější jsou části
s přirozenými dutinami a dalšími
defekty, protože ty již mohou obsahovat vývojová stadia hmyzu,

Větve z prořezaných stromů mohou být
uloženy přímo v sadu. Jednak jsou v nich
vývojová stádia hmyzu, jednak se v nich
během jejich rozpadu usídlí další druhy.
(Foto: Jan Moravec)

• povrch dřeva se nesmí natírat ani
jinak ošetřovat,
• jako výplň dutin se hodí nejrůznější
místní organické materiály– zbytky
sena, slámy, svazky větviček z ostříhaných stromů, kusy staré kůry
nebo špalíky nařezané z kmenů
a větví, do kterých se předvrtají
6 a více centimetrů hluboké otvory
různých průměrů,
• do dutin by nemělo pršet a měly by
být umístěny v závětrné straně,

Zednice rezavá – jedna ze samotářských
druhů včel – je bežným druhem osídlujícím hmyzníky. (Foto: Pixabay 342777,
326770)
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• stojí‑li hmyzník na zemi, je dobré
ho obklopit hromadou kamenů,
polen nebo větších kusů kůry,
které zůstanou na místě několik let,
v žádném případě by od okolí neměl
být izolován nějakým nepřírodními
materiály.

Umělé úkryty pro hmyz mohou být
nejrůznějších tvarů a velikostí.
(Foto: Petr Stýblo, Pixabay 598354)

Broukoviště sestavené z různých druhů
dřev. U tohoto však chybí přirozený
přechod do sousedního biotopu. Okolní
porost by ideálně měl dosahovat až ke
kmenům. (Foto: Petr Stýblo)
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Kompost

Pomáháme plazům

Posekanou trávu, shrabané listí i zbytky
ovoce či větví je vhodné umísťovat na
hromadě někde na okraji sadu. Vzniklý
kompost je prostředím pro život mnoha
organismů, nejenom hmyzu. Nakupení
tlejícího materiálu, rozkladné procesy, které zde probíhají, to vše významným způsobem posiluje biodiverzitu. Nechceme‑li
mít v sadu mrtvé stromy, trouchnivějící
dutiny a suché větve, kompost tyto biotopy alespoň částečně nahradí. Zrovna
tak jako v trouchnivějícím dřevě stojících
torz stromů se i v kompostu obsahujícím zbytky dřeva mohou vyvíjet například
larvy zlatohlávků či vzácného nosorožíka
kapucínka. Složení kompostu by mělo být
pro podporu biodiverzity co nejpestřejší.
Přitom je ale nutné alespoň část hromady ponechat bez jakýchkoliv rušících zásahů, protože larvy mnoha druhů brouků
se zde vyvíjejí i několik roků. V kompostu
také běžně bývají snůšky užovek či ještěrek. Překopávání kompostu by je zničilo.
Rozhodně se do kompostu nesmí přidávat
vápno ani jiné chemikálie.

Všechny druhy našich plazů jsou ohroženy.
Trpí především ztrátou biotopů, ale také
nedostatkem přirozené potravy. Jejich potravě, tvořené především hmyzem, jinými
plazy, obojživelníky a savci, můžeme v našem sadu nabídnout vhodné podmínky.
Stejně tak můžeme plazům vytvořit prostředí, které vyhledávají pro úkryty i místa
pro rozmnožování či zimování. Nejčastějšími obyvateli našich sadů jsou ještěrky
obecné, ve vyšších polohách pak ještěrky
živorodé. Běžní jsou rovněž slepýši. Kde
se ještěrky a slepýši vyskytují, bude se
pravděpodobně vyskytovat i užovka hladká, která se jimi živí. Užovka stromová se
v naší republice vyskytuje pouze na třech
izolovaných místech – v Poohří, Podyjí
a Bílých Karpatech. Tam staré sady běžně
navštěvuje. Přítomnost jiných užovek je
závislá na blízkosti větších vodních ploch,
přítomnost zmijí pak na blízkosti lesa.
Pro hady a ještěrky můžeme na prosluněných místech vytvořit hromadu kamenů
či starého dřeva. Také zídky z nasucho
naskládaných kamenů s úmyslně vytvořenými skulinami jsou ideálním úkrytem,
jen je nesmíme nechat zarůst rostlinami.
Stejně jako všem ostatním živočichům,
můžeme i plazům předkládat vodu pro
napití a v případě užovek i koupel. Užovky
samozřejmě uvítají i větší vodní plochu.
Jako zimoviště plazům poslouží kompost,
ale stačí i jen velká hromada listí přikrytá vrstvou větví. Při stavbě kompostu lze
pamatovat na zimování plazů či obojživelníků a vytvořit přímo pod kompostem hluboký prostor, vyplněný například velkými
kameny a špalky. Vzniklá dutina může být

Budky pro čmeláky
Čmeláčí matka každé jaro zakládá
hnízda pro své potomstvo buď na
povrchu v kupkách suchého listí, trávy
či jiného, dobře izolujícího materiálu nebo v zemních norách. Můžete
se pokusit takovou noru nahradit
dřevěnou, keramickou či plastovou
budkou. Nicméně, pravděpodobnost,
že se v ní čmeláčí matka sama od
sebe usadí, je minimální. Také se na
náš trh dostávají nabídky koupit si
budku i s laboratorně odchovanou
oplodněnou čmeláčí matkou. Ani
takovou aktivitu nelze považovat za
posilování biodiverzity, spíše naopak.
Na druhou stranu, každá zemní dutina
se hodí, pořídíte‑li si čmeláčí budku
a zakopete‑li ji na správném místě,
i kdyby se do ní čmeláci nenastěhovali, poslouží zcela jistě spoustě jiných
druhů bezobratlých.

Střevlík zlatolesklý přezimuje v tlejícím
dřevě. (Foto: Jan Moravec)
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Jednoduchá ohrada pro kompost, lehce
prostupná živočichům.
(Foto: Petr Stýblo)

propojená s povrchem úzkou chodbičkou
ústící na hraně kompostu tak, aby si do
ní před zimou mohla zvířata bezpečně
zalézt. Vrstva kompostu je pak izoluje
od zimního nečasu podobně jako peřina.
Kompost může být i místem, kam budou
plazi snášet svá vejce.
V žádném případě v sadu a jeho okolí nepoužíváme chemické prostředky, zejména
ne pesticidy.

Užovka hladká obývá sady téměř vždy
ve společnosti jiných plazů. (Foto: Martin
Lípa)

Slepýš křehký. (Foto: ZO ČSOP Oharka)
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Obojživelníci a ryby

Skokan zelený osídluje větší vodní plochy. (Foto: Lukáš Konečný)

Rosnička zelená je indikátorem čistého
prostředí. Zároveň je to naše jediná
šplhavá žába. (Foto: Petr Konupka)
Úkryty z kamenů pro hady a ještěrky
mohou mít různé podoby. (Foto: Martin
Lípa)

Obojživelníci
V sadech obvykle nebývají vodní plochy.
Ale i bez nich lze pomáhat obojživelníkům. Vždyť mnoho druhů žab žije většinu
svého života na suchu a vodu potřebuje
jen pro rozmnožování – tedy na pár týdnů v roce. Nepoužívání chemických prostředků, vytvoření stinných vlhkých míst
s vyšším porostem bylin, divoký koutek,
kde se neseče a nepoužívá ani žádná mechanizace, škvíry v hromadách kamenů
či dřeva, kompost – to vše je prostředí,
které obojživelníci uvítají. Nicméně, právě
vodní plocha je pro podporu obojživelníků
základním prvkem. Nemusí být nijak velká, ani v ní nemusí být voda po celý rok.
Pokud tedy máme v našem sadu alespoň
minimální vodní zdroj, stojí za to vodní
plochu libovolné velikosti vybudovat. A to
nejenom kvůli obojživelníkům.
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Blatnice skvrnitá tráví většinu života
zahrabaná v zemi, proto se vyskytuje
tam, kde jsou lehké, hlinitopísčité půdy.
(Foto: Martin Lípa)

Ropucha obecná je nejběžnějším obojživelníkem našich sadů. (Foto: Martin Lípa)

Obecně platí, že ryby likvidují obojživelníky, resp. jejich pulce a vajíčka.
Proto, pokud chceme pomáhat obojživelníkům, neměli bychom do jezírek
vysazovat ryby. Chceme‑li oživit jezírko
i rybami, pak je nutné vybírat drobné
druhy žijící u dna, jako jsou karasi
obecní nebo líni. V žádném případě
nevysazujeme dravé ryby. Čím je jezírko
členitější a zarostlejší, tím větší šanci
mají pulci se před predátory ukrýt.

Vodní plocha
Nemusí být vůbec velká. Vždyť spoustě
našich obojživelníků (čolek obecný,
kuňky, ropucha zelená) pro jejich
zdárné rozmnožení stačí kaluž vody
či třeba jen vyjetá kolej v zamokřené
louce. Mnohem důležitější než velikost
a hloubka nádrže je, aby se v ní voda
udržela po celé období od nakladení
vajíček až po vytvoření nohatého
dospělce, který může vodu bezpečně
opustit – tedy nejlépe od počátku
března do konce července. Pro pulce je
rovněž životně důležitá možnost najít
si úkryt před predátory. A těch na ně
ve vodě číhají desítky. Proto by vodní
nádrž měla mít členité dno a zejména
pestrý a hustý porost vodních rostlin.
V žádném případě nesmí mít kolmé,
hladké břehy, které by nedovolily
dospělým jedincům vylézt z vody na
souš. Nejpříznivější je pro vývoj obojživelníků hloubka mezi 5–15 cm. Na
druhou stranu, protože někteří skokani
přezimují pod vodou, je dobré mít ve
větším jezírku i hlubší část, ve které je
jistota, že led nepromrzne až do dna –
tedy hloubku alespoň okolo 70 cm.

Nově založené jezírko osídlí živočichové během několika dnů. Přechod mezi
vodou a okolním travním porostem by
měl být co nejpřirozenější, což u tohoto
jezírka není, protože jsou břehy obsypány pískem. (Foto: Petr Stýblo)
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Savci
Tradiční vysokokmenné sady poskytují
útočiště mnoha druhům našich savců. Někteří z nich potřebují pro svůj život dutiny
ve starých kmenech stromů – plši, veverky, netopýři. Jiným druhům sady poskytují
ovoce jako potravu – kuny, jezevci, ježci
a mnoho druhů hlodavců. Některým savcům vyhovují biotopy druhově bohatých
trávníků – hmyzožravci, hlodavci, ale také
králíci, zajíci a lišky. Jestliže vytváříme sady
s vysokou biodiverzitou, je logické, že přilákají jak býložravce, tak i zvířata stojící
na vrcholu potravního řetězce, jako jsou
třeba lišky a jezevci. Některé druhy savců však mohou významně poškodit naše
stromy (zajíci, srnci, mufloni, divoká prasata, ale také třeba hryzci), proto je jejich
přítomnost v sadě nevítaná. Mladé stromky je nutné chránit proti okusu chráničkami či nátěrem. Výbornou ochranou je také
vytvoření krmiště - alespoň 500 m daleko

Lišky dnes umí žít v těsné blízkosti
lidských obydlí. Druhově pestré sady jim
nabízejí úkryt i potravu. (Foto: Zdeněk
Vrbata)
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od sadu budeme během zimy nosit nastříhané čerstvé větvičky. Proti hryzcům
jsou nejlepší ochranou hadi (viz kapitola
Pomáháme plazům). Můžeme vyzkoušet
také nejrůznější mechanické plašiče.

Veverky, plši a další hlodavci
Veverky potřebují ke svému životu vysoké
stromy. Pokud je v sadech nemáme, veverky se jim vyhnou. Zároveň je pro přítomnost veverek důležité okolí našeho
sadu. Pokud je beze stromů, veverky se
do sadu prostě ani nedostanou, protože
po zemi se pohybují jen výjimečně a na
krátké vzdálenosti. Do sadu tak mohou
doputovat prakticky pouze korunami stromů. A samotný sad jim pro život stačit nebude, protože obývají teritoria o velikosti
i desítek hektarů. V korunách několika
stromů na svém teritoriu si veverky staví
z větviček a kůry hnízda. Někdy obsazují
i větší stromové dutiny. Letní hnízda jsou
velmi jednoduchá, působí, jako by byla odbytá, rozpadající se. Zimní hnízda oproti
tomu jsou precizní a výborně tepelně zaizolované stavby.
Veverka je převážně býložravá a její hlavní potravou jsou olejnatá semena, vlašské
a lískové ořechy. Samozřejmě ale nepohrdne ani mladými větvičkami, ovocem či
houbami. A umí vyloupit i špatně zabezpečenou ptačí budku. Na zimu si schovává zásoby potravy do různých skulin ve
stromech.
Veverkám podobní, ale mnohem vzácnější plši – lesní, velký, zahradní – preferují spíše lesní prostředí. V regionech,
kde se plši vyskytují, však mohou do vysokokmenných sadů zavítat, především

tedy plch zahradní. Plši si podobně jako
veverky staví letní a zimní hnízda a rádi
pro ně využívají dutiny stromů. Jsou více
masožraví než veverky, ale ovocem také
nepohrnou. Nejmenší a nejběžnější z plchů je malý plšík lískový. Ten je býložravý
a hnízda, zejména ta zimní si staví nejen
v dutinách stromů, ale i v zemních norách
či pod kupami listí.
Veverkám můžeme pomoci vyvěšením
budky. Může mít rozměry budky pro kavky
či doupňáky (dno minimálně 30 x 30 cm
a výška dutiny aspoň 40 cm). Je lepší, když
má budka dva vstupní otvory (o průměru
aspoň 85 mm), každý na jedné straně. To
dává veverce větší šanci úspěšného úniku
při ohrožení budky predátorem, třeba kunou. Plši a plšík mohou využívat i obyčejné
budky pro špačky, sýkory či lejsky. Stejné
budky mohou výjimečně využít jako úkryt
i další hlodavci – myšice křovinná a lesní
či myšivka horská. Čím pestřejší prostředí v sadu máme, tím více dalších druhů
hlodavců v něm může žít. K běžným patří
určitě různé druhy myšic, norníci, hraboši
i hryzci.

Veverky si staví několik hnízd a z důvodů
ochrany před predátory i parazity mezi
nimi mláďata stěhují. (Foto: Martin Lípa)

Plši velcí se občas zabydlí v ptačí či
netopýří budce. (Foto: Martin Lípa)

Dva vstupní otvory do budky uvítají
nejen veverky, ale i ptáci. (Foto: Petr
Stýblo)
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Pokud naleznete mládě veverky či plcha
mimo hnízdo, vždy zavolejte záchrannou
stanici. Toto je malý plch velký.
(Foto: Petr Stýblo)

Ztracená mláďata
Při nálezu „opuštěných“ mláďat většiny
našich druhů savců je to nejlepší, co
pro přežití mláděte mohu udělat, že
si ho nebudu všímat a okamžitě se
vzdálím. Veverky a plši jsou výjimkou
z tohoto pravidla. Pokud naleznu na
zemi jejich mládě, vždy potřebuje
rychlou pomoc odborníka. Proto ihned
volám záchrannou stanici (kontakty:
www.zvirevnouzi.cz) a zároveň se
snažím mládě zahřát.

hmyz a další bezobratlí, ale i drobní obratlovci. Nepohrdnou ovšem ani spadaným
ovocem.
Chceme‑li mít v sadě ježky, musíme v prvé
řadě zajistit, aby je zde nic neohrožovalo.
Je nutné dodržet pár zásad:
1. nepoužíváme chemické prostředky, zejména pesticidy,
2. zakryjeme veškeré otvory (výkopy, otevřené nádrže…), do kterých by mohl ježek spadnout a nemohl se z nich sám
dostat ven,
3. ponecháme část sadu nepokosenou,
vytvoříme pro ježka úkryty v podobě
hromad posekané trávy a větví,
4. poskytneme ježkům pitnou vodu, ale
ne v nádržích, do kterých by mohli
spadnout,
5. v noci v sadu zamezíme volnému pohybu psů,
6. práce, které by mohly ohrozit zimující
ježky, omezíme na minimum. Největším
nepřítelem v kompostu spících ježků
jsou vidle. Největším nepřítelem ježků
spících v hromadě listí či větví jsou zápalky.
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Mládě ježka západního o hmotnosti
cca 250 g. (Foto: ČSOP Vlašim)

Kdy potřebuje ježek pomoc záchranné stanice?
1. Jedná‑li se o zraněného či nemocné‑
ho ježka. Poznáme jej obvykle podle
toho, že se obtížně pohybuje, je na
něm krev, je malátný a při dotyku
rukou nenaježí bodliny a nestočí se
do klubíčka.
2. Je‑li ježek nalezen venku během
zimy. Stává se to, pokud ježkovi
dojdou energetické zásoby nutné
pro zimní spánek. Takovýto ježek
je v přímém ohrožení života, neboť
během zimy si není schopný najít
potravu.
3. Je‑li ježek zachycen v pletivu, provázcích či lapen v jiné pasti.
4. Jedná‑li se o podzimní mládě s níz‑
kou hmotností. Na úspěšné přezimování potřebuje ježčí mládě hmotnost minimálně 600 g. Pokud váží
koncem října méně než 400 g anebo
na konci listopadu méně než 600 g,
bez lidské pomoci zimu pravděpodobně nepřežije.

Ježci
Oba dva druhy našich ježků – ježek západní a ježek východní – preferují pestrou krajinu s dostatkem keřů, remízků
a neudržovaných ploch, kde nacházejí dostatečné množství úkrytů a potravy. Tradičním sadům s vysokou biodiverzitou se
samozřejmě nevyhýbají. Ježci jsou noční
živočichové a jejich potravou je především

Netopýři

Potkat ježčí rodinku za bílého dne je
opravdu výjimečné. (Foto: ČSOP Vlašim)

5. Jedná‑li se o osiřelé mládě. Může
se stát, že ježčí mláďata osiří, když
jejich matka zahyne. Tato mláďata
o hmotnosti 30–50 g potřebují okamžitou pomoc. Osiřelá mláďata se
poznají tak, že jsou nalezena mimo
hnízdo, pískají a jsou často podchlazená.

Další početnou skupinou savců využívajících druhově pestré ovocné sady jsou
netopýři. V noci v nich loví létající hmyz.
Mohou však využívat i dutiny ve stromech.
Některé typy dutin obsazují netopýři pouze v létě, v jiných dutinách zase přečkávají zimu. Ty samé dutiny často využívají
opakovaně mnoho let po sobě. Během
celého roku včetně zimy se stěhují mezi
několika dutinami. Podporovat jejich přítomnost znamená zachovat stromové
dutiny a tedy i staré či odumřelé stromy.
Pokud je nutné takové stromy pokácet,
pak v době, kdy netopýři v dutinách nejsou, tedy brzy na jaře či na konci léta.
Pokud takový zásah plánujeme, je dobré
prázdnou dutinu včas zaslepit, aby se do
ní nic nenastěhovalo dříve, než k zásahu
dojde. Jelikož netopýři patří mezi zvláště
chráněné druhy, zákon chrání i dutiny, ve
kterých se vyskytují. Před kácením stromu
s takovou dutinou je vždy nutné požádat
krajský úřad o výjimku ze zákona.
Tak jako u všech hmyzožravců je nezbytné
vyvarovat se používání chemických prostředků, zejména insekticidů.

Netopýři hvízdaví v budce.
(Foto: ZO ČSOP Písek II)
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Budky pro netopýry
Lze vyzkoušet i nejrůznější nabídku
umělých budek pro netopýry. Stává
se, že netopýři takové dutiny obsadí,
ale pravidlem to – na rozdíl třeba od
ptáků a ptačích budek – není. Každá
obsazená netopýří budka je určitě
velký úspěch. Netopýřích budek je
mnoho typů a vyrábí se z nejrůznějších
materiálů. Svojí konstrukcí simulují
dutinu ve stromě, odchlíplou kůru či
skalní štěrbinu. Společným poznávacím znakem je, že mají podlouhlý, úzký
vletový otvor vždy na spodu budky.
Obecně platí, že čím výše je budka
umístěná, tím spíše ji netopýři využijí.

V stromových dutinách a tedy i netopýřích budkách se mohou vyskytovat tyto
druhy netopýrů:
Pravidelný výskyt:
Netopýr řasnatý – ve stromových dutinách
a umělých budkách může tvořit mateřské
kolonie (do 20–30 kusů), či v nich mohou
vyhledávat úkryty jednotlivá zvířata.
Netopýr vodní – ve stromových dutinách
tvoří mateřské kolonie o několika desítkách kusů, stejně tak dutiny vyhledávají
samotářská zvířata. Druh typický pro vlhčí
a rybniční oblasti. Jeden z našich nejhojnějších druhů. Nálezy v budkách jsou dokumentovány celkem běžně.
Netopýr večerní – úkryty vyhledává především ve štěrbinách skal a v lidských
příbytcích, méně často ve stromových dutinách a budkách.
Netopýr rezavý – hojný, primárně lesní netopýr, nejtypičtější druh stromových dutin,
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které osidluje v početných koloniích; jako
úkryty však vyhledává i štěrbiny ve skalách a lidských příbytcích. Relativně často
bývá nalézán v budkách.
Netopýr černý – podobně jako v případě
předešlého druhu se jedná o netopýra
vyhledávajícího především nejrozličnější
štěrbiny. Byl zjištěn i v ptačí budce, ačkoli
se nepochybně jedná o vzácný nález.
Netopýr ušatý – lesní druh netopýra, vyhledávající jako úkryty často stromové dutiny. V budkách je nalézán poměrně často.
Občasný výskyt:
Netopýr velkouchý, netopýr pobřežní, netopýr severní, netopýr parkový, netopýr
hvízdavý, netopýr stromový, netopýr pestrý, netopýr dlouhouchý, netopýr vousatý,
netopýr Brandtův.

Netopýr rezavý je nejběžnějším obyvatelem dutin v ovocných stromech.
(Foto: Luboš Vaněk)

Ptáci

Na rozdíl od ptačích budek mají ty netopýří vstupní otvory vždy u samého dna
budky. (Foto: Pixabay, 1581018)

Netopýři rezaví v dutině mrtvého stromu.
(Foto: DESOP Plzeň)

Není ovocného sadu, ve kterém by nežili
ptáci. Pro sadaře jsou vítaní, spotřebují totiž obrovské množství hmyzu a pomáhají
tak chránit úrodu před zničením. Občas
si některé druhy z úrody ovoce odeberou
určité množství, ale u námi pěstovaných
vysokokmenů je to většinou v těch nejvyšších partiích stromů, ze kterých ovoce
stejně nejsme schopní sklidit. Navíc je třeba si uvědomit, že i ti nejvíce plodožraví
ptáci, jako jsou špačci či kosi, svá mláďata
krmí výhradně hmyzem a tedy že „škody“
způsobené na ovoci lehce vyváží „užitkem“ při konzumaci „škůdců“ hmyzích.
Samozřejmě ale platí, že, pokud kdekoliv
chceme podporovat biodiverzitu, je nutné
na pojmy „užitečný x škodlivý“ zapomenout, každý druh má v ekosystému svoji
nezastupitelnou roli.

Stehlík obecný je v sadech běžný. (Foto:
Pixabay 1401493)
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Na co ptáky do sadu nalákáme
Tak, jak je tomu u ostatních živočichů,
i ptáci v našem sadu potřebují potravu,
vodu a bezpečný úkryt pro odpočinek či
vyvedení potomků. K tomu lze ještě přidat zajištění materiálu pro stavbu hnízd.
U ptáků také platí, čím pestřejší prostředí
v sadě máme, tím větší množství druhů
v něm bude žít.

Přirozená potrava po celý rok
Druhově bohaté bylinné patro, množství
potravy a úkrytů pro hmyz a jeho vývojová stádia, klidnější, méně obhospodařované „divoké“ koutky, staré stromy
a dutiny v nich – tyto prvky zaručí dostatečné zdroje potravy pro řadu druhů
ptáků. Pokud se někde při okraji sadu najde místo i na pár keřů s bobulemi jako
třeba rakytník, bez černý, jeřáb černý, dřín,
pámelník či hlohyně, pak má řada druhů
ptáků potravu až do počátku zimy. Bobule
popínavek, jako jsou přísavník či břečťan,
pokud se do vašeho sadu (třeba ke kmeni

Drozd kvíčala v zimě uvítá jakékoliv na
stromě zapomenuté jablko. (Foto: Luboš
Vaněk)
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Jaké zimní krmení pro jaké ptáky
Ovoce (na zemi i na stromech) – zejména jablka, ale i každé jiné – pro
kosy, drozdy, kvíčaly, cvrčaly, brkoslavy;
Bobule – na podzim sbírané, mražené
nebo po usušení znovu namočené
jeřabiny, černý bez, šípky, víno – pro
kosy, drozdy, kvíčaly, cvrčaly, zvonky,
jíkavce, hýly, brkoslavy;
Semínka – především slunečnice, drcený oves, len, proso, konopí, semínka
trav a bodláků – pro vrabce, zvonky,
stehlíky a sýkorky;
Ořechy včetně kokosového pro vrabce,
zvonky, sýkory a čížky;
Odřezky masa pro sýkory, špačky,
sojky, straky či havrany;
Tuk (lůj) pro sýkory, strakapoudy
a brhlíky.
Samozřejmě, že krmením určitě nepohrdnou i mnozí další ptáci. Vždyť jich
na krmítkách bylo pozorováno už přes
100 druhů! Podívejte se třeba na web
kamery na www.makov.cz. Sledují jediné zimní krmítko v záchranné stanici
v Makově a zaznamenaly u něj už 52
druhů živočichů.

nějakého mrtvého stromu) vejdou, zajistí
ptákům potravu i v zimě. Stejně tak jablka i jiné ovoce ponechané na stromech. Je
samozřejmě možné, ale vcelku zbytečné,
navíc ještě ptáky v zimě uměle přikrmovat. Ptačí krmítka mnohem více než jako
pomoc ptákům slouží k zábavě a poznání
lidem. Proto mají smysl především tam,
kam člověk dohlédne ze svého okna…

Poskytování vody
Máme v sadě zdroj vody? Když nabídneme ptákům (a i dalším živočichům) čistou
vodu, budou mít další a velmi silný důvod,
proč se stát pravidelnými obyvateli našeho
sadu. Ptáci musí samozřejmě pít a kromě
toho milují koupání. V jakékoliv roční době.
Čím sušší je počasí, tím více ptáky čerstvá voda vábí. A v mrazivých dnech může
být podávání vody ptákům prospěšnější
než podávání krmení na krmítku. Nemají‑li
ptáci vodu, musejí „pít“ sníh, což je pro ně
činnost velmi energeticky náročná a vyčerpávající. Proto, pokud je to technicky
možné, podáváme živočichům čerstvou
čistou vodu po celý rok.
Zdroj vody – může to být zahradní jezírko, nádoba s vodou či specielně vyrobené ptačí napajedlo – umisťujeme vždy
tak, aby koupající se ptáci byli v bezpečí. Mokří ptáci jsou poněkud neohrabaní
a těžkopádní, proto je důležité, aby ze své

Strakapoud malý je jedním z nejvzácnějších obyvatel dutin ve starých ovocných
stromech. (Foto: Libor Šejna)

koupelny měli dokonalý rozhled a včas
tak spatřili blížící se nebezpečí v podobě
kočky či dravého ptáka. V nejbližším okolí,
v okruhu 3–4 metrů by nemělo být nic,
v čem by se případný predátor mohl ukrýt.
Není však také dobré, je‑li ptačí koupelna
na úplně otevřeném prostranství. Poblíž
by měly být vyšší keře či stromy, které
v případě útoku dravého ptáka poslouží
ptákům jako úkryt.

Úkryty a místa pro hnízdění
Úkryty před větrem, nepříznivým počasím
a před predátory jsou dalším z důležitých
prvků na podporu ptáků. Platí, že husté,
stálezelené keře a stromy jsou ideálními
ptačími úkryty. V ovocném sadu zrovna
pro ně ale místo asi nemáme. Leda někde na okraji, třeba v podobě živého plotu.
Výborným úkrytem, a to nejen pro ptáky,
je také například hromada větví. Mnoho
druhů ptáků zahnízdí v takové hromadě
či keři až těsně u země či přímo na zemi.
Aby hnízdo zůstalo bezpečně skryté, je
nutné v těsné blízkosti nechat trávu neposekanou.
Neposečená či ne úplně nakrátko sečená
tráva může být pro ptáky důležitým úkrytem v době vyvádění ptáčat. Ptáčata v určitém věku opouštějí hnízdo, ale nejsou
ještě samostatná. V trávě se mohou skrývat před případným nebezpečím, rodiče si
je najdou podle hlasu.
Rovněž přirozené či umělé dutiny ochrání
po celý rok mnoho druhů ptáků. Ptáci je
využívají nejen k hnízdění ale i k nocování.
Ptáci také rádi hnízdí ve spleti popínavých
rostlin pnoucích se po zdech či kmenech
stromů.
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Břečťan poskytuje ptákům úkryt pro
jejich hnízda i potravu v podobě bobulí.
(Foto: Petr Stýblo)

Ptačí budky
Řada ptáků potřebuje ke svému hnízdění
dutiny v kmenech či pod odtrženou kůrou starých stromů, ve starých pařezech
či jiných štěrbinách. Někteří ptáci berou
zavděk i dírou v zemi či skulinou v hromadě starého dřeva. Takováto místa jim ale
v našich sadech ne vždy můžeme poskytnout. Ale není problém jim nabídnout náhradní bydlení v dutinách ptačích budek
či polobudek. Umělé hnízdní dutiny pro
ptáky (ptačí budky) jsou asi nejrozšířenějším a veřejnosti i nejznámějším prostředkem používaným pro ochranu ptactva. Už
mnoho desetiletí se těší velké pozornosti
profesionálních i amatérských ornitologů
a ochránců přírody i laické veřejnosti.
Správná hnízdní budka musí splňovat
řadu požadavků. Mezi nejdůležitější patří její kompaktnost, ochrana hnízdících
ptáků před nepřízní počasí (zejména deštěm a kolísáním teploty) i před útoky nejrůznějších predátorů. Nesmí ptáky nijak
ohrožovat, ať už svým technickým stavem
nebo způsobem umístění. Konečně musí
vyhovovat svými rozměry a konstrukcí
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druhům, o jejichž usídlení máme zájem.
Zkrátka musí ptákům nabízet výhodné
a bezpečné místo pro vyhnízdění a vyvedení mláďat. Takové budky potom ptáci
vyhledávají a často i upřednostňují před
přirozenými dutinami – jsou opravdovým
příspěvkem k ochraně ptactva.
Naopak pokud má budka konstrukční nebo jiné vady či je snadno dostupná
predátorům, může se stát pro ptáky spíše
pastí.
Typů ptačích budek a polobudek jsou
snad stovky a není zde prostor se o všech
zmiňovat. Liší se od sebe svými rozměry (zejména průměrem vletového otvoru
a vnitřními rozměry dutiny), použitým
materiálem (budky kmenové, deskové,
dřevocementové, plastové, jiné), ochranou
před predátory (strakapoudem, kunou
a kočkou), konstrukcí (tvar, přítomnost či
nepřítomnost zadní stěny, způsob otevírání…), způsobem zavěšení (na lati, na háčku, na drátě…), umístěním (na strom, do
země, do zdi…).
Všechny ptačí budky musí být otevíratelné, aby mohly být pravidelně čištěny,
popř. šlo zkontrolovat hnízdění, okroužkovat ptáčata atd. Z tohoto důvodu by
měly být instalovány na dostupném místě
tak, aby se k nim člověk alespoň jedenkrát
ročně mohl bez větších komplikací dostat.
Zároveň by však toto místo nemělo být
lehce dostupné pro predátory. Při volbě
místa je třeba také myslet na ptáčata.
Umístění budky nad vodní hladinou či frekventovanou silnicí by se jim při jejich prvním letu mohlo stát osudné. Aby ptáčata
mohla lehce opustit dutinu budky, je také
velmi důležité, aby budka zevnitř měla
zdrsnělý, nikoliv hladký povrch!

Termín vyvěšení budky volte podle druhu,
který chcete, aby v budce zahnízdil. Pro
druhy, které od nás na zimu neodlétají (sýkory, vrabci, brhlík…), je možné budku vyvěsit prakticky kdykoliv. Pokud však chceme přilákat tažné ptáky, musíme budku
vyvěsit později, jinak bude v době jejich
příletu již obsazená. Budky pro krutihlavy
se dokonce vyvěšují až v dubnu, kdy se
v sadu krutihlav objeví.

Ptačím budkám často dávají ptáci přednost před stromovými dutinami. Tak je
to i v případě tohoto špačka.
(Foto: Libor Šejna)

Základní typy ptačích budek a polobu‑
dek
A. Budka typu sýkorník
Univerzální typ hnízdní budky určený pro
řadu druhů ptáků – kromě sýkor je vhodný i pro rehky zahradní, lejsky, brhlíka či
krutihlava. Zahnízdí v něm však i šoupálci,
vrabci nebo strakapoud malý. Podle velikosti vletového otvoru rozeznáváme dva
typy:
malý sýkorník: s malým vletovým otvorem
o průměru 27–30 mm – je určený jen pro
malé druhy sýkor, tzn. v sadech jen pro
modřinku. Doporučené vnitřní rozměry
dna dutiny jsou 12 x 12 cm, výška dutiny
20–25 cm.
velký sýkorník: s větším vletovým otvorem: 32–36 mm – osídlují všechny druhy
sýkor, dva druhy lejsků (černohlavý a bělokrký), rehek zahradní, brhlík lesní, oba
naše druhy vrabců, krutihlav obecný ale
i strakapoud malý. Doporučené vnitřní
rozměry dna dutiny jsou 12 x 14 cm, výška dutiny 20–25 cm.
Sýkorníky vyvěšujeme do výšky 3–6 m
v hustotě 3–6 budek na hektar.
B. Budka typu špačník

Jedna z mnoha typů budek pro sýkory
zavěšená na stromě pomocí zadní lišty.
(Foto: Martin Lípa)

Tvarem tato budka připomíná sýkorník
větších rozměrů. Jak už z názvu vyplývá,
osídlují ho především špačci, ale mohou
ho využít i ptáci hnízdící v sýkornících. Vletový otvor je o průměru min. 45 mm, dno
15 x 15 cm a výška dutiny je 25 až 30 cm.
Špačníky umísťujeme do výšky 3–8 m.
Můžeme i výše, nicméně vždy je (u všech
budek) důležitá jejich dostupnost, protože
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je nutné budky každoročně kontrolovat
a čistit. Rozmísťujeme je v hustotě 2–4
budky na hektar sadu.

Malý a velký sýkorník a špačník.
(Foto: Petr Stýblo)

V tomto špačníku si žluna zelená rozšířila vstupní otvor a úspěšně vyhnídila.
(Foto: Petr Stýblo)

C. Budky větších rozměrů
Budky stejné konstrukce jako sýkorníky
a špačníky, pouze příslušně zvětšených
rozměrů vyvěšujeme např. pro holuba doupňáka, kavku obecnou či dudka
chocholatého, můžeme je též zkusit použít pro přilákání žlun nebo strakapoudů.
Tito ptáci jsou ale buď velmi vzácní anebo
preferují spíše lesní porosty, proto nám
v sadě zahnízdí jen opravdu výjimečně.
Dudek, žluna či strakapoudi mohou osíd42

lit budku, pokud má vletový otvor apoň
o průměru 65 mm, výšku dutiny 35 a rozměr dna dutiny 25 x 25 cm. Budky pro
tyto druhy ale mohou být i větší. Pro dudka či strakapouda se mohou vešet už do
výšky od 2 m, pro žlunu a další ptáky výše.
Doupňák, kavka, datel či poštolka potřebují vletový otvor o průměru aspoň
85 mm, dno dutiny o velikosti 30 x 30 cm
a výšku dutiny 40 cm a věší se až do výšek
nad 8 m. Ještě větší budku lze použít pro
puštíka.

Podélná polobudka pro kosy. (Foto: Petr
Stýblo)
Klasické polobudky pro rehky či konipasy.
(Foto: Petr Stýblo)

F. Budka pro šoupálka

D. Univerzální polobudky

E. Polobudka pro kosa černého

Polobudky jsou určeny především pro
druhy hnízdící v přirozených podmínkách
v polodutinách či nejrůznějších výklencích.
Univerzální polobudky jsou u nás určeny
především pro rehka domácího a zahradního, konipasa bílého a horského a lejska
šedého, ale vyhnízdit v nich mohou i další
druhy ptáků.
Univerzální polobudky mají minimální
vnitřní rozměry dna 12 x 12 cm, vnitřní
výšku budky 12–13 cm a vletový otvor
zaujímající 1/3 až 1/2 přední stěny. Pro
rehky domácí se zpravidla zavěšují pod
střechy nižších budov ve výšce 2–5 m nad
zemí, pro lejsky šedé na staré stromy, zdi
nebo ploty v zahradách do výšky okolo
2 m a pro konipasy na březích potoků či
stromy v jejich blízkosti do výšky 1–2 m
nad vodní hladinu. Polobudku je však
možné konstruovat i jako ležatou, o vnitřních rozměrech dna 12 x 22 cm a vnitřní
výšce budky 12 cm. Vletový otvor o rozměrech 4 x 12 cm nahrazuje 1/3 přední
stěny. Velmi dobře se osvědčila např. pro
rehka zahradního a lejska šedého.

Přestože kos černý nejčastěji umísťuje
svá hnízda do korun stromů a keřů, jsou
jedinci, kteří využívají i nejrůznější umělé podklady – zdi, výklenky budov, ploty apod. A zahnízdí i v dřevěné polobudce
o rozměrech dna 25x16 cm, výšce dutiny 21 cm a výšce vletového otvoru 8 cm.
Takové polobudky se umísťují do výšky
1–3 m.

Polobudka pro kosa na kmeni staré prosychající jabloně. (Foto: Petr Stýblo)

Z našich dvou druhů šoupálků může
v ovocných sadech výjimečně zahnízdit
šoupálek krátkoprstý. Pro svá hnízda využívá škvír pod odchlíplou kůrou či podélné
praskliny v kmenech stromů. Jako náhradu pro takový způsob hnízdění lze použít
speciální budky simulující kůru odchlíplou
od kmene. V horní části takové budky
těsně u kmene bývá vstupní otvor o šířce 2–3 cm. Můžeme vytvořit i dva vstupní otvory proti sobě. Budka musí přiléhat
ke kmeni, z tohoto důvodu je výhodnější,
když nemá vnitřní stěnu, resp. když její
vnitřní stěnu tvoří povrch stromu.

Budky pro šoupálky mají vstupy těsně
u kmene stromu, proto jim většinou
chybí vnitřní stěna. (Foto: Petr Stýblo)
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Ochrana budek proti predátorům
Vyvěšené ptačí budky jsou docela nápadné a proto není divu, že přitahují pozornost predátorů – koček, kun, strakapoudů. Proto je nutné budky co nejvíce
zabezpečit proti jejich ničivé činnosti.
Hlavní bezpečnostní zásady:
a) nikdy na budku neumisťujeme bidélko,
spíše než ptákům pomáhá totiž kunám
a kočkám v přístupu k vletovému otvoru. Chceme‑li ptákům bidélko nahradit,
umístíme pod vletový otvor na vnitřní
stranu budky malou lištu – ptáci vlétající do budky se na ní krátce zastaví,
než seskočí k hnízdu. Tato lišta zároveň
ztěžuje kunám a kočkám vytahování
mláďat z budky.
b) vletový otvor oplechujeme tak, aby si
ho nedovedl rozšířit strakapoud nebo
veverka. Čím více přibývá ptačích budek, tím více strakapoudů se začíná
specializovat na jejich vykrádání. Okraje plechu pečlivě zarovnáme a obrousíme, aby se ptáci při vlézání do budky
o něj neporanili, a těsně ke dřevu připevníme, aby se ptáci ve vzniklé mezeře nezachytili drápkem nebo peřím.
c) vletový otvor prodloužíme nástavbou
do podoby tunýlku tak, aby kočky nebo
kuny skrz něj nedosáhly na mláďata
skrývající se uvnitř budky.
d) umístíme budku tak, aby v blízkosti
vletového otvoru nebyly v dosahu větve, ze kterých by mohli predátoři do
otvoru dosáhnout. Krycí zbarvení budky a umístění na málo nápadném místě zase přispěje k tomu, aby si budky
tito nepovolaní návštěvníci vůbec nevšimli.
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e) budku nenecháváme na jednom místě,
během let ji převěšujeme na místa jiná.
Predátoři se k ní totiž vrací i v dalších
letech, pokud zjistí, že je zdrojem potravy. Pravděpodobnost, že hnízdo
zničí, zmenšíme tak, že ji každou zimu
pověsíme na nové místo.

Stará hnízda je třeba na podzim z budek
odstranit. (Foto: Petr Stýblo)

Hmyzí obyvatelé v ptačích budkách

Důkladné oplechování vstupního otvoru
zabraňuje průniku predátorů do budky.
(Foto: Petr Stýblo)

Co se starými hnízdy?
Stará hnízda, bez ohledu na to, zda
jsou v budkách, ve větvích či na
zemi, vždy poté, co je opustí mláďata
odstraňujeme. Odstraníme s nimi totiž
množství hmyzích parazitů a zároveň
uvolníme místo pro následující hnízdění. Ptáci totiž, až na výjimky, ve starých hnízdech nehnízdí. Pouze hnízda
vysoko v korunách stromů, například
vraní nebo stračí, neodstraňujeme.
Mohou je totiž k hnízdění využívat
ptáci, kteří si jinak hnízda nestaví, jako
jsou například poštolky nebo některé
sovy. Samozřejmě neodstraňujeme ani
stará hnízda čápů, vlaštovek a jiřiček,
ale to už je jiná kapitola.

V ptačích budkách se docela běžně usídlují i někteří zástupci hmyzu. Asi nejnápadnější jsou vosy, sršeň a čmeláci. Oplozené matky těchto blanokřídlých se usídlí
v ptačí budce – zejména typu sýkorník
s malým vstupním otvorem – a vytváří
v ní jednoroční kolonii. Ta na podzim zanikne a zimu přežívají zahrabány v zemi
zase pouze oplozené samičky. Vosy a zejména sršeň jsou velmi aktivními predátory jiných bezobratlých, zejména létajícího
hmyzu. V pozdním létě pak vosy pravidelně a sršni velmi často konzumují i sladké
plody ovocných stromů. Cukry v plodech

Sršeň obecná si na podzim pochutná
i na spadaném ovoci, ale především je
jedním z nevětších predátorů hmyzu.
(Foto: Martin Lípa)

obsažené jsou pro ně významným zdrojem energie, v suchém období může pro
ně být ovoce i zdrojem vody. Čmeláci se
oproti předchozím živí nektarem a pylem,
hmyz neloví. Nicméně v sadech nám významně pomáhají s opylováním. V ptačích
budkách můžeme občas nalézt hnízda
čmeláka polního, vzácněji pak čmeláků rokytového, zahradního, lučního, drobného
a skalního. Pokud si vosy, sršni či čmeláci
v ptačí budce hnízdo vybudují, neměli bychom jim ho ničit. Mají v našich sadech
důležitou roli. Na podzim však bez obav
můžeme budku vyčistit, protože oplozené
samičky přezimují jinde. Že by si příští rok
v té samé budce opět postavily hnízdo, je
nepravděpodobné.

Co se děje s ptáčaty, když opustí
hnízdo
Každé ptáče dříve či později musí opustit
rodné hnízdo. A v této době je nejzranitelnější. Ptáčata druhů žijících v dutinách –
tedy i v budkách – opouštějí relativně
bezpečné dutiny později a jsou tedy vyvinutější než ptáčata z otevřených hnízd.
Ta naopak mají reflex vyskákat z hnízda
do všech stran v případě, že se blíží domnělé nebezpečí. Je to proto, aby se před
predátorem alespoň nějaké mládě zachránilo. Kdyby zůstala pohromadě v hnízdě,
zahynula by všechna. Taková mláďata
často nejsou dostatečně schopná létat
a musí se ještě několik dnů skrývat na
zemi a spoléhat na to, že se svých rodičů
dovolají a budou jimi nasycena. Samozřejmě jsou velice zranitelná. Vždyť například
u kosů je úmrtnost mláďat v této době
i 80%, tedy z pěti mláďat přežije jedno.
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Legislativa
Nabízejte ptákům stavební
materiál
Někteří ptáci si svá hnízda umně
splétají z dlouhých suchých listů
a stébel trav, vystýlají mechem, peřím
či chlupy. V nouzi nepohrdnou provázkem či kousky papíru. O stavební
materiál však mohou mít v sadě nouzi. Pokud vám třeba líná pes, dejte
hrst chlupů někam do sadu na dobře
viditelné místo. Ptáci je určitě využijí.

Tak jako ve všech oborech lidské činnosti, i aktivity v našich sadech jsou určitým
způsobem omezovány legislativou. Je nutné zde zmínit alespoň zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, který se
našich sadů dotýká minimálně ve dvou
oblastech.

Kácení stromů
Mládě kosa černého. (Foto: Alice Janečková)

Pár zásad, jak ptáčatům pomoci přežít
• Víme‑li o hnízdě, nenavštěvujeme
ho příliš často. Každá naše návštěva
zvyšuje riziko, že na hnízdo upozorníme
predátory – především všudypřítomné
sojky či straky – a ty hnízdo objeví
a zničí.
• Pokud při neopatrné kontrole vystrašená mláďata vyskáčou z hnízda, nesnažíme se je dále stresovat svojí přítomností a vzdálíme se z jejich blízkosti.
Pouze z opravdu velké vzdálenosti či
dobrého úkrytu se můžeme přesvědčit,
že jsou jejich rodiče nablízku a se svými
potomky komunikují.
• Pouze pokud jsou mláďata na první pohled ještě malá a bezmocná, například
jim chybí opeření celého povrchu těla,
opatrně je vezmeme do ruky a vrátíme
do hnízda. Taktéž pokud se již vzrostlá,
ale stále nelétající ptáčata pohybují na
pro ně nebezpečném místě, například
chodníku, vozovce či místě, kde se nemají kam schovat, můžeme se pokusit
je chytit a posadit na nejbližší strom či
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poodnést několik metrů do vyšší trávy
či křoví. Nemusíme se bát na ptáčata
sahat, lidský pach jejich rodiče, na rozdíl
od rodičů savců, nezaplaší.
• Z výše uvedeného vyplývá, že ptáčata,
pokud se octnou mimo hnízdo, snáze
přežijí v členitějším terénu, kde mají
možnost se schovat. Vyšší tráva či
větve křovin a stromů těsně u země
jim pomohou a rodiče je po hlase lehce
najdou i tam.
• Prokazatelně opuštěná anebo zraněná ptáčata odchyťte, umístěte ve
tmě (v papírové krabici či plátěném
pytlíku) a teple a ihned zavolejte
nejbližší záchrannou stanici. Jejich
seznam s kontakty naleznete na adrese:
www.zvirevnouzi.cz. Pokud si nejste
jistí, nejdříve volejte záchrannou stanici!
V žádném případě se nesnažte o ptáče
pečovat. I kdyby se vám ho podařilo
vyléčit či vykrmit, zvykne si na vás a už
nikdy nebude schopné samostatného
života v přírodě!

První z nich je kácení stromů. Každý by
měl vědět, že si nemůže na svém pozemku pokácet strom jen na základě vlastního
rozhodnutí. Podmínky kácení upravuje vyhláška č. 222/2014 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení. Podle ní se mohou bez povolení, kácet ovocné stromy,
pouze pokud rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných dle katastru
nemovitostí jako zahrady, zastavěné plochy nebo ostatní plochy – zeleň. Povolení není nutné také v případě, že chcete
pokácet strom, který má ve výši 130 cm
od země obvod kmene menší jak 80 cm.
Pokud je však jakýkoliv strom součástí
stromořadí či významného krajinného prvku (týká se i keřů), tak jeho kácení musí
být povolováno. Také pokud by byl součástí zapojeného porostu o celkové ploše
přesahující 40 m2, povolení nutné je. Toto
pravidlo se týká i keřů. Oznámení se podává na příslušný úřad minimálně 15 dní
před kácením. Na vyřízení písemné žádosti o povolení pokácení má příslušný obecní / městský úřad 30 až 90 dnů – proto je
důležité kácení plánovat dlouho dopředu.
Navíc vám kácení mimo období vegetačního klidu určitě nepovolí.

Žádost o povolení ke kácení stromů musí
obsahovat alespoň tyto údaje:
1. jméno a adresu žadatele;
2. doklad o vlastnictví pozemku;
3. specifikaci dřevin (počet a druh), při
větším počtu dřevin i situační plánek;
4. udání obvodu kmene stromů ve výšce
sto třicet centimetrů nad zemí;
5. zdůvodnění žádosti.
Většinou mají obecní/městské úřady na
tuto žádost svoje formuláře.

Pokácet ihned
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí,
že strom významně poškodí zdraví
či majetek lidí, je možné ho pokácet
ihned. Jde o tzv. rizikové kácení. Majitel si o něm rozhodne sám, ale musí
si uvědomit, že důkazní břemeno pak
leží na jeho straně. Tzn., že kdykoliv
v budoucnosti bude muset dokázat,
že hrozilo bezprostřední nebezpečí
a okamžité kácení bylo nezbytné.
Takové dokazování je velmi obtížné
a většinou bez posudku experta nevěrohodné. Informaci o provedeném
rizikovém kácení musí majitel stromu
do 15 dnů od pokácení doručit příslušnému úřadu.
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Druhová ochrana
Legislativa týkající se ochrany druhů rostlin a živočichů je ve srovnání s normami
o kácení dřevin méně srozumitelná. Zákon
o ochraně přírody a krajiny chrání jednak
obecně všechny ptáky (§ 5a) a jednak
zvlášť chrání vybrané druhy rostlin a živočichů (§ 48 a následující). Podstatou
této ochrany je zákaz všech aktivit, které
by mohly předmětné druhy ohrozit. Zákaz
se týká rušivých činností v místě, kde se
druhy vyskytují, ale i přímé manipulace
s jedinci těchto druhů. Není však jasné,
kdo a jak posuzuje, zda konkrétní činnost
v konkrétním prostředí pro daný druh rušivá už je či ještě není.
Jestliže je naším úmyslem podporovat
druhovou rozmanitost, musíme tak činit
i s vědomím, že pokud se nám podaří do
našeho sadu přilákat i zvláště chráněné
druhy – a to se nám vzhledem k početnému seznamu těchto druhů podaří – může
nám to způsobit určitá omezení. Například, zachováme‑li v sadu stromy s dutinami, může se v nich usídlit třeba páchník
hnědý, což je brouk zvláště chráněný zákonem v kategorii silně ohrožené druhy.
Pokud takový strom chceme následně
z nějakých důvodů pokácet, už tak nemůžeme učinit o své vůli (jen s povolením
obce k pokácení), protože bychom zničili
biotop zvláště chráněného druhu a určitě i jedince páchníka v tomto stromě se
ukrývající. Pokud je kácení opravdu nutné,
musíme požádat příslušný orgán ochrany
přírody (krajský úřad či správu NP nebo
CHKO) o výjimku z příslušných zákazů
zákona o ochraně přírody a krajiny. Tento
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orgán pak posuzuje, zda zájem pokácet
strom je důležitější než zájem zachovat
páchníky v daném biotopu. Jinak řečeno,
musíme mít opravdu vážné důvody, abychom výjimku ze zákona obdrželi a mohli
strom odstranit.
Pokud nám výskyt silně nebo kriticky
ohrožených druhů rostlin brání v běžném
obhospodařování pozemku, je možné na
základě písemné žádosti uzavřít s orgánem ochrany přírody dohodu o způsobu hospodaření. Taková dohoda pak
může nahradit udělení výjimky ze zákazů
u zvláště chráněných druhů rostlin. Zároveň umožní požádat o náhradu újmy za
ztížené hospodaření.
Co se týká obecné ochrany ptáků, lze
považovat za porušení zákona ty činnosti, jimiž ptáky poškozujeme úmyslně. Při
našich běžných činnostech není porušení
této ochrany pravděpodobné. Na hraně
zákona však může být, pokud třeba kontrolujeme obsazené ptačí hnízdo, protože
to už lze považovat za úmyslné vyrušování ptáků. Naopak, ač zákon zakazuje ničit
ptačí hnízda, nejsou tím myšlena již opuštěná hnízda. Odstraňování opuštěných
hnízd pěvců s výjimkou havranovitých je
žádoucí.

Dutiny ve starých stromech překypují životem. V této třešni se usadily žluny zelené. (Foto: Libor Šejna)
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Agentura ochrany přírody a krajiny:
www.nature.cz
• standardy péče o přírodu a krajinu:
www.standardy.nature.cz
Český svaz ochránců přírody: www.csop.cz
• projekt Staré odrůdy ovocných dřevin:
www.stareodrudy.cz
• projekt Živá zahrada:
www.zivazahrada.cz
OPAL Explore Nature:
www.opalexplorenature.org
People’s Trust for Endangered Species:
www.ptes.org
sdružení Biosad: www.biosad.cz
ZO ČSOP Bílé Karpaty:
http://www.bilekarpaty.cz/csop/
ZO ČSOP Veronica: www.veronica.cz

Brkoslav severní (Foto: Libor Šejna)

Živá zahrada
V posledních letech sledujeme významný úbytek biodiverzity i v okolí lidských
sídlišť. Mnozí živočichové, kteří člověka
u jeho domovů provázeli po staletí, najednou rychle mizí. Příčiny nejsou zcela
známé, ale je zřejmé, že jednou z nejdůležitějších je změna péče o zahrady. V posledním desetiletí lze pozorovat, jak se
zahrady stále více izolují neprostupnými
ploty, ze zahrad mizí ovocné stromy, vysazují se na nich zdejší přírodě neznámé
druhy rostlin, intenzivně se sečou trávníky, používá se více chemických prostředků a nevhodná technika. Často se také na
zahrady zavádějí prvky, které jsou živým
organismům smrtelně nebezpečné (nevhodně konstruované nádrže s vodou, bazény s kolmými stěnami, průhledné skleněné stěny). Výsledkem je sice zelené, ale

téměř sterilní prostředí, které je pro okolní
přírodu stejně nepřátelské jako třeba panelové sídliště, a možná i více.
Český svaz ochránců přírody se rozhodl
věnovat kromě svých tradičních činností,
kterými jsou péče a ochrana nejcennějších prvků naší přírody, i přírodě běžné
a zdánlivě neohrožené – přírodě zahrad.
Proto vyhlásil dlouhodobou soutěž Živá
zahrada.
Pokud chcete alespoň částečně splatit
dluh, který vůči přírodě máte tím, že jste
si kus z ní zabrali pro svoje bydlení a odpočinek, máte možnost. Přetvořte si zahradu tak, aby v ní zbyl kousek i pro přírodu a tvory, kteří v ní žijí. Více informací
najdete na www.zivazahrada.cz.
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Již více než 35 let

chráníme naši krajinu,
pečujeme o cenné přírodní
lokality, pomáháme přežít desítkám
ohrožených druhů zvířat a rostlin, ukazujeme
dětem i dospělým krásu kolem nich.

Rozvíjíme společensky
odpovědnou politiku
ochrany přírody s ohledem
na současné a budoucí
generace.

Mimo jiné…
è dlouhodobě pečujeme o téměř 3500 hektarů

è
è

è

Jsme jedním z největších firemních dárců v oblasti
ochrany přírody v České republice.
Podílíme se na zpřístupnění přírodně cenných lokalit
po celé České republice.
Pomáháme budovat naučné stezky, vyhlídky, pozorovatelny,
posezení nebo interaktivní a hrací prvky v přírodě.

è

přírodně cenných ploch a několik desítek
památkových objektů
realizujeme stovky projektů, napomáhajících přežití
vzácných druhů rostlin a živočichů v naší přírodě
provozujeme síť záchranných stanic pro
handicapované volně žijící živočichy, která ročně
vyléčí více jak 5000 zvířat
prostřednictvím pěti desítek ekocenter nabízíme
zajímavé vycházky, přednášky, výstavy a mnoho
dalších aktivit
pro členy našich oddílů Mladých ochránců přírody
i další děti připravujeme pravidelné schůzky,
víkendové akce i každoroční táborové pobyty

Pomozte nám i vy!

Přispíváme k obnově původních ekosystémů
a ochraně ohrožených rostlin a živočichů.
Podporujeme environmentální výchovu
a informovanost o ochraně přírody.
Jsme generálním partnerem Českého svazu
ochránců přírody a pomáháme projektům,
pro které motto Blíž přírodě je významnou součástí
trvale udržitelného rozvoje.
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Pojďte s námi do přírody na
www.blizprirode.cz

www.csop.cz
Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, Praha 4, tel.: 222 516 115
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