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vědci, kteří je monitorují a přitom naruší jejich sou-
kromí – na ně zlostně vrčí, útočí, koušou a škrábou 
– což okusili i pracovníci naší záchranné stanice). 

Samice vrhají 4 až 6 mláďat jednou za sezónu. 
Zajímavé je, že se u tohoto živočicha objevuje ko-
munální hnízdění. To znamená, že v jednom hnízdě 
můžeme najít společně dvě samičky (obvykle se jed-
ná o matku s dcerou) s mladými, přičemž mláďata 
patří buď jedné z nich a druhá samice pomáhá nebo 
mají dokonce mláďata obě dvě a pečují o ně dohro-
mady. Aby těch pozoruhodností nebylo málo, plši 
občas reprodukci vynechají – jejich rozmnožování 
je závislé na úrodnosti buků a dubů – jak dokážou 
předem vytušit, jestli bude úrodná sezóna, zůstává 

velkou záhadou. K hibernaci se ukládají jako po-
slední dorostenci koncem října, tedy o měsíc později 
než starší generace. Naprosto výjimeční jsou plši 
v tom, že v nepříznivém období se ze zimního spán-
ku vůbec neprobudí a prožijí aktivní část života buď 
v estivaci (letním spánku) nebo v toporu (strnulosti), 
kdy šetří energii.

Monitoringu plcha velkého se v současné době 
věnuje Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci. Poslední záznamy o výskytu tohoto 
hlodavce můžete vidět na mapě. Závěrem musíme 
říci, že plch velký je opravdu výjimečné a zajímavé 
zvíře, jehož ochrana je bezpodmínečně na místě!

Jaroslava Syslová

Plch velký (Glis glis) přijatý do péče Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim (foto: S. Němec).

HLEVÍK ROLNÍ – NENÁPADNÝ OBYVATEL STRNIŠŤ
Při procházce 11. září tohoto roku na samé hra-

nici CHKO Blaník jsem nalezl na svažitém str-
ništi po sklizni ovsa severně od soutoku Brodce 
a Blanice vitální porost několika desítek jedinců 
nenápadného, ale v podstatě nezaměnitelného me-
chorostu – hlevíku rolního (Anthoceros agrestis). 
Všechny nalezené rostliny rostly na dně stop po prů-
jezdu techniky, nejvlhčích místech jinak vyprahlého 
biotopu.

Nejedná se o mech, hlevík je řazen do samostat-
ného oddělení hlevíky, a od známějších mechů se 
liší celou řadou znaků, kupříkladu anatomickou 
stavbou svých tobolek. V České republice je pozo-
rovaný druh jediným relativně hojným zástupcem 
celé skupiny.

Rostliny jsou tvořeny drobnou, lupenitou stél-
kou rostoucí přitiskle k povrchu substrátu s volný-
mi kadeřavými okraji; ve stélce jsou drobné duti-
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ny obývané symbiotickou sinicí rodu jednořadka 
(Nostoc), která je schopna vázat atmosférický dusík 
a tak zprostředkovaně „přihnojovat“ svého hostitele. 
Samotnou stélku ovšem není snadné ani při pozor-
ném prozkoumání lokality zaznamenat. Na stélce 

záhy vyrůstají několik centimetrů dlouhé, štíhlé, 
živě zelené tobolky (sporofyty), které jsou nápadné 
a umožňují nalezení a identifikaci hlevíku. Délka 
tobolek se liší v závislosti na průběhu vegetační 
sezóny, zejména dostupnosti vody, mohou dorůs-
tat až k osmi centimetrům – pozorované rostliny 
měly tobolky dlouhé cca jeden centimetr, lze tedy 
usuzovat, že při růstu strádaly suchem. Tobolky pu-
kají od svého vrcholu podélnými švy, podobně jako 
lusky, a uvolňují černé výtrusy. 

Stanoviště nalezených rostlin, stejně jako roční 
doba nálezu jsou pro hlevíky velmi typické – vy-
růstají na strništích, a to zejména po obilovinách 
v podhůří až nižších horách na mírně kyselé půdě 
(Duda a Váňa 2011). Určitým problémem pro ně je 
moderní agrotechnika, zejména provedení podmítky 
brzy po sklizni, která vedle mechanického narušení 
substrátu vede také k rychlejšímu proschnutí nej-
svrchnější části půdního horizontu. Hlevíky, stejně 
jako ostatní mechorosty, nemají ochranná pletiva 
bránící jejich vyschnutí, ani nedisponují kořenovým 
systémem schopným čerpat vodu, a proto je pro ně 
podobný zásah značně omezující.

Petr Novotný
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STROMY JAKO KRAJINOTVORNÝ PRVEK
V úvodu zákona České národní rady z roku 1992 

o ochraně přírody a krajiny je uvedeno, že „jeho 
účelem je přispět k udržení a obnově přírodní rovno-
váhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, 
přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaře-
ní s přírodními zdroji“. V tomto směru chci svým 
příspěvkem podpořit zájem veřejnosti o ochranu 
starých stromů.

V průběhu posledního tisíciletí vymýtili lidé dvě 
třetiny téměř souvislého lesního porostu, aby uvol-
něnou plochu využili zemědělsky pro svou výživu. 
Pěstované plodiny jsou většinou zušlechtěné rost-
linné druhy cizokrajného původu, zatímco místní 
původní druhy se zachovaly na místech nevhodných 
k zemědělskému obhospodařování. Takovými místy 
jsou zejména okraje vodních toků a nádrží, příkopy 
a meze při komunikacích, skalní výstupy a extrémně 
svažité pozemky. Rostou na nich většinou trávní 
společenstva s rozptýlenými křovinami a v kraji-

ně nejnápadnějšími a esteticky nejhodnotnějšími 
stromy.

V době převládající zemědělské malovýroby 
rolníci hojně vysazovali ovocné i okrasné stromy 
u svých domů, v zahradách, kolem polí a vysekáva-
li nebo vypásali pod nimi trávníky. Takovým dob-
rým příkladem je na snímku z roku 1969 zachycená 
lípa velkolistá u samoty Jankov v Sedlecké kotlině. 
V roubené chalupě tam ještě bydlela a zemědělsky 
hospodařila rodina Jarolímkova. Strom je plně zavě-
tven a má dokonalý tvar, protože pravidelné sečení 
trávníku bránilo zarůstání náleto vými dřevinami 
a měl tedy úplný světelný požitek. Pan Jaroslav Ja-
rolímek mě tehdy informoval, že strom byl vysazen 
v roce 1914, a připomněl, že je dobře vidět až od lesa 
pod LoudiIkou ze vzdálenosti 6,5 km. Dědicům už 
pak objekt sloužil jako rekreační chalupa. V roce 
2015 už měla tato lípa obvod kmene 358 cm a výš-
ku přibližně 24 m. Je však ze všech stran zarostlá 

Hlevík (Anthoceros) 
(zdroj: https://commons.wikimedia.org).




