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Z NAŠÍ PŘÍRODY

prosincový příspěvek Řepské zoologic-
ké skupiny do Řepské sedmnáctky jsme 
se rozhodli věnovat další výstavě, kterou 
jsme v našem Kulturním centru Průhon 
připravili na prosinec a leden (první naše 
výstava s názvem „Praobyčejná zvířata“, 
která byla věnována nedožitým 90. naroze-
ninám jednoho z nejvýznačnějších českých 
zoologů, etologů a popularizátorů přírody, 
prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc., 
proběhla v KC Průhon v září loňského roku) 
– viz např. https://prahatv.eu/zpravy/praha/
praha-17/8208/v-repich-vystavuji-praoby-
cejna-zvirata nebo https://www.repy.cz/
file/9021_1_1/download/ (str. 19).

Cílem naší nové výstavy je seznámit 
zvídavé návštěvníky s problematikou tak 
zajímavé složky ptačího života jako je jejich 
tah (migrace). Lidé si již od pradávna vší-
mali tohoto úžasného jevu: na jaře se těšili 
z jarního návratu stěhovavých druhů, na 
podzim přemýšleli, kam se ztrácejí někteří 
ptáci a kam směřují jejich často obrovská 
hejna. Tajemství jim postupně začala po-
odhalovat tak zdánlivě jednoduchá meto-
da, jako je nasazení lehkého hliníkového 
kroužku na ptačí nohu s číslem a adresou 
toho, kdo jej na nohu připevnil. Přímo revo-
lučním počinem bylo okroužkování prvních 
ptáků v roce 1899, tedy přesně před 120 
lety. Od té doby se tato metoda rozšířila 
po celém světě. 

Pro naši výstavu jsme vybrali pouze 
některé druhy našich ptáků. Vedle typic-
kých symbolů ptačího tahu (vlaštovka 
obecná a čáp bílý) budou představeni 
fotograficky a na mapách s vyznačením 

tahu i ptáci, jejichž tahové cesty jsou za-
jímavé svým trasováním. U těchto druhů 
bude uveden i údaj, kdy se s nimi v naší 
přírodě můžeme skutečně setkat. Na fo-
tografiích nebudou chybět ani všechny 
druhy ptáků, které mají určitý vztah právě 
k Praze-Řepům. Ať už se jedná o druhy, 
které zde pravidelně či občas hnízdí, nebo 
se tady jen zastavují jako zimní hosté. 
Víte, že jich je přes padesát?

Výstava nabídne informace o kroužko-
vání z archivu Kroužkovací stanice Národ-
ního muzea v Praze, na 90 fotografií našich 
druhů ptáků od našich předních fotografů, 
21 tabulí originálních maleb známého 
ilustrátora Jana Dungela, dermoplastické 
preparáty mnoha druhů, stejně tak i jejich 
kostry – a to jak statické, tedy postavové, 
tak i v letu.

Nebudou chybět ani dermoplastické 
preparáty a vejce největších dnešních ptá-
ků, všech třech druhů pštrosů a kasuára 
přilbového, stejně tak i ptáků nejmenších, 
jihoamerických kolibříků.

A nebude chybět ani soutěž v poznává-
ní řepských druhů ptáků pro naše školáky.

Určitě nikoho nepřekvapí, že jako logo 
Řepské zoologické skupiny byl vybrán 
jednoznačně rorýs obecný (Apus apus), 
protože Řepy jsou jeho významným hníz-
dištěm. A jsme na to pyšní.
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