
Ploě a J6k ohoý4t hmJrz
Waťud rrnd Ťýiio Lst Insoki zu pflégén

J4!1 It on' zdo'lĚk tís4ouoek

louto pa!é'rází &ázŤu kniby J.lÍink].e1€ ttsbí!áloe
}BJrzn zaěnerié od tohoto čá61a zp}aÝod&Jé geEnamovat
čtenářo s ploble!@tikou ohoÝu }Eoyztl.

tt1ka Ťersus konérčnogt
0 toídto pŤob1élu Ee pru1íš nepíĚe, či spíše nepíše

sé Ýůboc' a'1€ o to Be ríce o něn bovořj. chcgrre věřtt.
žé ](ť,deřěnost J6 u ttápŤosté Ýětšiny nAšlcb 6!toBo1ogů
otázkou podšužnou' plně vé stÍnu snahy poánání bio1oSio
c Lovarrycn dŤujlu.
objék bíýitá ýýs1odki

T p!Í získánÍ Bnohé pozDatků o jédnotuYých dřu_
zích !ru6ÍÍé fiít gtá]"e na zi'et€l1. že iBou to Dozlratkv
dr]čÍ' byi Jsou oxpérinenty pr"váděn6,-.'" více'uéně p-Íl_
lozor]iích pod&ílkách oxigtooco 6]'edoÝanébo dnůu. V řaž-
d'dm přípaaě Jde o Ýytrž€ní čásul popu1aco z pi{r:bzeného
prostíed'í' Je pnoto nezbyttré poznatky doplřovat o pozo-
rování z píírrody. ozlaěenL vychovaqlch Jed'iňců by nJlo
být orovedeno takt Jak uÝádí sI.Áru (r.97{).
ocbŤans pffŤody

?řt zísLáYábí choÝného Eateriálu Jg tř9}é dbátr
aby při':ozené prostřeóÍ exis'uéI1cc d:rrhu nobyLo . rrarrrĚ e-
no. zjlstilt Jsno' že neJÝýhodnější poEěr pohlaÝ-i d)fir-
i1_ti jsou 2_f gani ěky ns' 4-5 Esl]leě]:ů. TakoÝý nepatŤný po-
čot íeaiBců odoóra4Ý.h z přJro{y noBlůžo existenoi ťlrujlu

'11Jal 
o1rŤoz1t. Přl Ý]úÝái.éní u'ině]'ýck podbirlok choÝu

Jako poastatť\Í problén vždy zůstarte přIb1ížít tyto !ca-
x1rrá1ně podrnÍnkáro přirozer1ýnr. Jo !'t!oto třcba pečl1Ýě
glodoýat jak přc'roze# !Ťostřcalí ťBkJřtu druhu 

' 
ta]. 1

choýání druhu v něru Že 3e tírato doptď naěe znalosci,
o iord sÝěděí nás}odujlcí přík1ad'

Je rozšířon názor, že sa'pBrd6 o1ni1ló (co!abbtó1_
da'9 ěi ovausiá dives (Bupre3tida9) potřobují Io
zpŤav.zpč.pob.csE Flzeň 1.1935l}7 
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. celort dobu svého lar'řá1irjho Ýí'Ýoje žíÝou dře"i''u. ZJis_
ti1i isne' že oba dŤthy v pos1ecnírn foce svóho výl'ojo
aohotržít v odi:u.:Ťelélr, suchéň dřevě"

s1edovél]ri c\o\,.iní c]1oYa!ých dŤlrhů
.:ou. ta':n , 'r'c.,-d a po o "n' .I-loljll- -'"cj"or ^r

:o b.:re: c rovu'v il se'''at]u d-lo jo p lod _'L''JeL :í 7's
ká!_i rnÍ!j.ilná]-níc1l pozrPtků o c]iovell.a alŤuhu. chovajjsl
nusí pŤÓto tóto ěinnostj. Ýěnovat m1o]ro ěaÍ]L'. a tr'pělí''
vo st i.

Jest1iže j5ne se Ýýše si!áži1í uja.Jnit p r o ó
chovaÍ ]ťúyz r Y násl€dujíťí ěástí tr]ráže:Io 

' 
a k oho-

vg vést"
osv:_č:11 se njJ inse]rŤlŤia vyrob ná z 1atěk

s yfclÚí a předr" í st-arou se site)' s o]:y do 1EErZ.
ogtat}]í stě;y kroÍrě 'dr1a by1y pokŤÍty fol1í Pvc. Dřlo

by1o děrované pfo l]dto1. vod.y' a1o zpevnĚná alvojitiŤ[
.i+... rl"aoi stěna ínselrtar'ia jo koi1st4rováne Jalrc
dvířka utěsreěr:á tz"r.raaáarskou páskouó lta obŤ.1 

'e 
typ

varr];ovníbo ínseLtaŤiai Rozrlěs:y záleži na našich nožnos''
tecb a zaroěření. Ixy l;ne Ýidy použíÝa}i lnsektiiŤils
s rozněry 4ox6cx4o cí pío 1ntrté"1_ci Ý mísLnosti 'l€bo

'r.'lurl,oi;. Tnse]:t]ria ŤozJ'€Ťů 1oox1oox15o cm a většÍ
nárae lrisiaiována na zabl.dé a oríentována takl aby
bÝ] a na sluncí." P"{ 

"1roo'11 
al'řeÝoka'ného lÚqTzu jsm€ boění stény

zeýnitř Y;ztLržilí příěnými 'LařLialri k o!řěnj k]rín'ků
ne]:o větv-Í.

lro kožďou 1aÍŤri posledlrího l"nste'u !€bo k''rk]'u
zásarlně používárae Eáírostátnou epíuÝetu potřebíého..
prftlěru á d'ó1ky. Do epnrvety v1o žílre sÝiNtý proužek
8t'tér'o p"pír.l- tak, aby zbyla podé].!á štěrbin& šířé
1-z rm. }e p'r-vg poton tan v].ožír0e k ohoÝu připravonou
la]'vu ťIébo kukf; (obr.2). l'ložéuJ papír odsává kon_
a6nzaění Ýoilu..'ako uc!áýlru 1ze použít oŤigin'ílní
uzávěr ).ékovky s vytÝořeqíBi droblJlni otvory nébo
buniěJtou ýat;. liaplaě1é epŤuvety vk1ádáne la vrs býtr

papÍru do Brab1ce, nojlépe plec}ové. Ťíe zameziroo
přastup svět1u.
+

Pii kolrtÍ'o1e chovu se ÝaŤuje&e zbytečného přer,r'a_
cení epruvet, prudJrých nárazů a Ýůbec jekéko1iv-neo_
pátÍné Ídanipu1ace.

snecr r,Lnr cáŠt
D'-us fuorx (Oliv., 1790), Cot., Cer!.mbyo:d.ro

Teato to5aiÍk ob/íá u n::s 10"9tity j''jrí ':o'._ÝJ
a jížrdho s1ovenska. IÍejěastěji jeJ rÚťržone Žaétíl]Jlo'.rt
rta svazích ].esostepního ch3rakteťu s Jižní nobo jiho-
východ11í oxpozicí' Eko1o8ic}iy ie Yázán la ca]_ytocona
spÍ'rosa' spaŤt1u:1 Juncé"u!' cytísus caplt.,'i;u6 a saŤo-
ths"unus scopaŤius. ]íán se joj podaři1o najít jen iajanoÝci ( saŤo bharoJl'.ls scoparíus).

v říJnu 1977 jsjac pob1íž zlroj!1a nalez1i větéVku
Jonovce s něko1ika zá1ézy vyp14ěnjíní drtí. větev js.no
rEísti1i do illBeltália urnístě4ého n'a za]rŤádě ('iokýc€,-

^y) 
a zde Ji loneo}ia1í dio 1t. března 19?s. odtrrd by1e

větévka pi.enístěna ao ÚÍgtnosti o pr:,j]ěrné tellotě
cca 22oC' když před tílx byla řádně navťhěena paouc1eÍl
v]ažné vody. 7.-1a j.L9'Ía íÍoaBa. Di1us fu3ax Ýždy
v dopo1ed.nÍch hodinácb opouštěla dřevo. }Ťásledně js o
d.o 1nsektal'ia ý1ožt1i tř.i ó€rstýé větÝe Janol/ce (4ej-
r'ětší o prfurěru 2, fi'Í,), kteyé by)_y rovněž piedenr řád'-
ně pŤov1hčeny a 11 éÍenp1áři získar1ých inágó ?o'íěr
sa&ců a s3Eic jsr06 odhaalí (pohlaví 12é obtížně urěit)
na 6!5. Ťesaffk se ohovs'] Ýetlri giet{cky - ilraga byLB
přiíjsknuTc stá1é k vétr'ičkán. Četnost p'e1eti l1e
čeŤstvó větýič]ry Js'rlovce se zvětšilé' gž př'i teplotě
28oc. P}.r'ní kopri1acé ty1y pozoroÝány Do 24 hodiBách
a trva1y vidy d1ouho - é'ž 4 íÓdlay. I(e kÓpulací]! d'o-
cházelo př-e8evším na čeřstvýcb ýětlřtěkách| a1é L na
p1et1v-ú Etřolu inse]itaría' iÍ-^kopu1ované ganióky !'J'hie-
aávaly nejÝ-ýšší ěásti ÝětvJ_ě6k 

' 
kdo zaujímaly zv1áštní

polobu. mavou .! štítéÍt přiti,ELnuty k Ýětýičce' a1é
zadeček zveťin,l tý Lakl ie s poťlkls'dom svÍra1 ú]rs1 oca
4!o (obr.3). V béto ;o1o2o saírička Faýdě )odobně !*Jlu-
čuJé foronon k pří1ákání šamoěka. &ladeňí Ýajíóek za-
čelo aei 1 hodinl! po kopu1aci. ve1bi ěagto sé aa&eěci
přid!žovau sanlčé1í i při lrladení. vajíčka by1a lrla-
d.e!a dÓ pÍ'aslťlin čerstÝ]ích větr.j. I}naga Jsllo ponécha.]'l
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Ť inséLteťiu t'1iaen. Běhe!í této doby noullynulo žádlló
z [ich. Jej1ch žít ía žiý!\é rostliRě jtnre roý)1ě i no-
pozorovalí. větve 8 nalilade.\ýni ÝajiěL]t js o ]._2x
t dn' EjŤ1_ \rlh.íli vodou" )o -olov:j'J oub-a jl.íré
v te'!1é !]ísinostl větéYLy s na].ladeď1ni Ýa;jÍč':ry pone-
o]Éli| poton jcne je p1iene!] 1 dlo inse]<taŤiá 

^a 
ze'|!Ť* '

aě! Po ,.eseti až dvE'nácti d:iech se pii po]iojové te'lÓ-
Lť _ v'. íiek u'ča!! )" l1o:u! 1aŤÝ''' ]J si po'j kťrtru
néj d.říÝo vJ,tváŤely n{rlá 1ůž1ia' pozděj1 ne!J'a1'ide1né
choco'č'y" Léika rod::o'''a;11r 'o .r|.J, oy1- e3i 1- c:_.
čjs' v;1'__:c':lar'e'r r:j^.:l oý:-n .jc"L] pod ku:l', část
YÉal již Ýe ýJ'tÝoien.']c]r zÍ:1o.]ech Ýe dře1'ě. cel]iová
6,113;" 1:ž.r!.u v' o ' v: ''.lJ''.r \- p.'''':ó-'d 1o r] - Jci-ě]c
laTýy ?a.k na !.on.i cbodby v;.tvář'e1y ]:ulrefnj LonťlŤky,
].t:ťó ucpáv.'1y dŤií. ],aŤvý se ]iÚ}}ilJ. L1avou ll ucpá-l-
.e. lr]jíietovJi otýoÍ by1 tÓtožrJ: se vstrrnnÍa Ótvo'eB.
(o'bi.4 _ Do) éŤé]. i)od ]:'ůrou ' 

obŤ.5 _ typ požeŤlrrr ve
di'evě). 0c lrložer.j do vnějšího 1nse]rtá:ia b].1y ýětviě.,
ky l/ys'tavclry vnějšr.:i 1rlii:Laiick],rB po djrLínkín 

' 
a to od

15.4.a91E do liÝětna 19E0.
I]íaga zaě.r1a opo,lštět dřevo Ý o'bdÓbí od 27.4.

cto _Lb.).l'6U. Uelken lylello {J) 1n1g. ťoL]'! !]oz.L s1-
načlry a sa"ndč]ia í čini1 cca 111. Dievo neolustí]"o 21
iuá8 a &sí 20 lar€v sc !eza!u]':1i1o.

15.5.1960 jsne při]rřoěili k da1šíÍ!u po}rusu' ].teťý
pťobí1E]. Ýýtxr.dně 92 zal:Eadé. vjis1edky byfy podobné
jako pří prvíL'Bl ")olcr.lsu.

záÝěŤ
Byly proýedony ilÝa. po]ellsné ctlovy dÍ.ulu DiluB

fugax. oba oxpeŤlneíty pťobíjraly v klí:letíoLých Fod-
roíllliácb Rokyoen. Jodon chÓv byl zčásti P].oýece]l ý
ňístlostí' d?u\ý zc61a ve ýně:iších k1ínatjcki'ch pod-
eíťť(ácb. Dosaiéné qy's1edky by]^y v podstatě stejné.

zu6amoÁIaasuu8
D9 6ina zYre1 vél'such€ aer ziiohtung do! Ářton

}11u6 ÍuBax duŤotrgrfii]ťt ŤÍolagn. B€ide lxpglieorrte
rfi'Íalon 1n k1ílxatíschen Bodírxguirge4 in nokyeany duŤc}t-

6

6eťiitřt. j]i! E7!e!'ir4o4t ist vo!1 Tell ín €í'relÍ zin] .1'
dl1Ť chgefiihťt ]'Íoťden' zvÍcitď iá .a_en irll1eŤ]íclen k1i1la^
tíscber tsedingungen. Die elzíe1tei1 l]Ťfo1ge vr!'i'e! ítl
'_'' ť 'oL Afcic''.

-i c:"_-Lr'1i
s-;' ',, ' 7:::Á: o':I kŤiT'ci]:'a] oouná:l' ': 'J_ j

t]l ]ok? lÍ:_r'c' jr''-t.] lc ,' .. : j rl Č '
Í]:'.o:l.. ent. ] (12) :10i-] 0J"

Ád_Ťesd. autoŤů ,/.4J1sclřiíten den Áuto1.ery'i
zdenĚ]. IlE"noutelí, j]o}ycany' Tle :oupalíiiti 46cl'ÍTI
Ja.n ]IIcni Rokycarl. 

' 
Drrke1ská 639,/11




