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Milé paní učitelky, páni učitelé,  
rodiče a všichni, kdo čtete dětem!

V jedné dávné legendě se vypráví o velkém lesním požáru, před kterým všichni vystrašeně utekli, jen malý střízlík 
nabíral vodu do zobáčku, létal tam a zpět a snažil se hasit, co mu síly stačily. Volali na něj: „Ty ses zbláznil? 
Několika kapkami požár neuhasíš!“ Ptáček jim odpověděl: „Ano, vím. Ale aspoň jsem udělal, co je v mých silách.“

My Vám předkládáme šest příběhů, jimiž bychom rádi motivovali i malé děti k aktivnímu zájmu o dění okolo 
nás. Sova Pola, kočka Tola a pes Rošťák v nich spolu prožijí zajímavé a napínavé chvíle v přírodě a při tom 
se setkají s aktuálními problémy životního prostředí, které my lidé každodenně řešíme u nás i v zemích našich 
sousedů. Rádi bychom zaujali děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol.

Nejprve se naši hrdinové stanou Ekohlídkou na pláži, diví se množství odpadků a uvažují, co s nimi. Ve druhém 
příběhu Hledá se voda zjišťují, jak sucho trápí pole a jak se s ním potýká vynalézavý hlemýžď Tyk. Na Bzučícím 
sněmu se seznámí se včelami samotářkami. O ohrožení biodiverzity se dozví díky Lučnímu orchestru, o migraci 
ryb z moří do řek a také o pytláctví, a to zásluhou vyprávění o Velké cestě. V závěrečném příběhu I malí můžou 
dokázat velké věci poznávají, jak klimatická změna ohrožuje zvířata a s nimi i život na celé naší planetě.

Za každým příběhem najdete dvojstranu určenou zejména Vám, dospělým. Obsahuje základní informace 
a vysvětlení environmentálního problému, kterého se daný příběh dotýká. Najdete zde i náměty, jak mohou děti 
i dospělí aktivně přispět k jeho řešení nebo zmírnění.

Problémy životního prostředí se zabývají lidé ve všech částech světa. Proto mezinárodní společenství 
formulovalo a na summitu OSN v září 2015 stanovilo pro příštích patnáct let celkem sedmnáct cílů udržitelného 
rozvoje (Sustainable Development Goals – SDG). Příběhy v naší knize se vztahují k sedmi z nich, jejich ikonu 
uvádíme u doprovodných textů. Jde o tyto: Konec hladu (2. cíl), Pitná voda a kanalizace (6), Udržitelná města 
a obce (11), Klimatická opatření (13), Život ve vodě (14), Život na souši (15) a Partnerství ke splnění cílů (17). 

Rádi bychom, aby tato kniha pomohla dětem porozumět problémům životního prostředí. Věříme, že je pak 
vezmou tak trochu za své. Vždyť někdy stačí zaujetí a malý, ale rozhodný čin – a dějí se velké věci! Neboť nikdo 
není příliš malý na to, aby mohl změnit něco k lepšímu, třeba doma nebo ve školce.

Přejeme Vám čtení poučné i milé!

Pavlína Žilková, environmentální pedagožka Lipky



7

Ekohlídka
Léto se pomalu chýlilo ke konci. Rošťák, Tola a Pola seděli na pláži a užívali si 
posledních slunečných dnů. Zahrabávali se do písku a hráli si na mořské panny. 
Při tom neustále nacházeli nějaké poklady.

„Jé, koukejte, víčko!“ vykřikl Rošťák, vyhodil vršek od lahve do výšky a pak 
ho položil na Tolin nový ocas mořské panny. Zanedlouho zas našla Tola starou 
lopatku a hned s ní začala uplácávat rybí chvost svého kamaráda.

„Teď už se nevyhrabeš! Zůstaneš na pláži navždycky! Jsi v písečném vězení!“ 
vyhrožovala Rošťákovi.

„Ani náhodou!“ hrabal se Rošťák z uplácaného písku. Vyskočil na nohy 
a začal Tolu lechtat. Ta rychle vyprostila svoje packy a dala se do běhu.

„Nechytíš mě!“ volala.
„Ale chytím!“
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Pes vesele přeskakoval přes kopečky písku na pláži a blížil se ke kočce víc 
a víc. Už už se chystal, že ji chytne, když mu noha uvízla v něčem tvrdém 
a ostrém – bum, natáhl se do písku čumákem napřed.

„Au! Co to bylo?“ pištěl naštvaně. „To bolelo!“
Rošťákova tlapka zůstala v prázdné plechovce od oříšků. Chvíli trvalo, než se 

z ní vyprostil. Packa byla trochu poškrábaná, ale nebylo to zlé.
„Proč tu všichni odhazují odpadky? Tahle pláž je jedno velké smetiště!“ 

Rošťák měl po náladě a trošku kulhal.
Pomalu se vrátil k sově, chtěl se natáhnout do písku a trochu si odpočinout, 

jenže Pola ho zničehonic popadla za packu, Tolu chytla taky a oba je táhla k vodě. 
„Podívejte, tuleň! A s košíkem na čumáku,“ ukazovala Pola do moře. 
„Třeba by ti ten košík půjčil, Rošťáku, až se zase budeš moc rozčilovat,“ 

škádlila ho Tola. „Když jsou psi moc vzteklí, měli by mít košík.“
Smích je ale brzy přešel. Když k nim tuleň doplaval blíž, viděli, že je vysílený 

a sotva dýchá. Zamotal se totiž ještě navíc do jakési sítě.
„Co se ti stalo?“ ptali se ho. „A proč máš ten košík?“
„Jmenuji se Klára,“ zasípala tulení samička. Namáhavě k nim udělala několik 

skoků a vyčerpaně klesla na pláž. Za chvíli začala vyprávět: „Před pár dny, když 
jsem lovila ryby, plavala v moři i tato věc. Já jsem do ní omylem strčila hlavu 
a od té doby ten kus plastu nemůžu sundat. A pak jsem se ještě zamotala do 
sítě. Plave se mi těžko a skoro nemůžu pohnout hlavou, jak mě to na krku škrtí. 
Pomůžete mi se z toho všeho vysoukat?“ 

Všichni se ke Kláře sklonili a začali ji vysvobozovat. Šlo to pomalu. Když jí 
konečně sundali z krku ten kus plastu, zkoumali, co to vlastně původně bylo. 
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Rošťák si vzpomněl: „Aha! To je nosič na lahve, v tom si někdo nosí na pláž 
pití.“ Pak Kláru vymotali ze sítě. „A tohle asi byla plážová taška,“ pokýval 
Rošťák hlavou, „jenže roztrhaná, takže ji na pláži zahodili, i s prázdnými 
lahvemi od vody. A příliv ji odnesl do moře.“

Tuleni nemají moc rádi společnost jiných zvířat, takže i když jim Klára byla za 
pomoc velmi vděčná, rychle poděkovala a odplavala zpět do Baltského moře. 
Nakonec jim z dálky zamávala.
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Pro Polu, Tolu a Rošťáka byla příhoda s Klárou poslední kapka. 
„Něco musíme udělat,“ řekla Pola odhodlaně. „Nesmíme dovolit, aby se něco 

takového opakovalo. Kdo se má na všechny ty odpadky dívat? Plavou v moři, 
povalují se na pláži, ohrožují zvířata a otravují oceán.“

„Máš pravdu,“ souhlasil Rošťák. „Ale co s tím můžeme dělat? Jenom my tři na 
to nestačíme. “

„Mám nápad!“ vykřikla Pola a rychle letěla k jejich prázdninovému domku. 
Tola s Rošťákem se zvědavě rozběhli hned za ní.

Celý večer strávili kreslením, malováním, stříháním a lepením. Pozdě v noci, 
když už ostatní spali, se vydali zpět na pláž. Kamkoliv to šlo, lepili plakáty 
nebo něco upevňovali do písku. Co na plakátech bylo? To se návštěvníci pláže 
dozvěděli hned ráno.

SKLO – ZELENÁ, 
PAPÍR – MODRÁ
ChCEš vStOuPit 
DO EKOhLÍDKy?

vOLbA jE 
tO DObRÁ!



Na všech plakátech byla hesla, která v noci trojice vymyslela: sdělovala, 
jaký odpad patří do kterého koše. Plakáty také zvaly děti, aby se připojily 
k Ekohlídce a přišly na první setkání. Ale to nebylo vše. Na pláži byly na 
několika místech rozmístěny i barevné odpadkové koše. Žlutý měl na sobě 
namalovanou plastovou lahev, zelený lahev skleněnou. Na modrý Pola 
namalovala noviny, které představovaly všechen papír, hnědý byl ozdoben 
kresbou slupky od banánu. Na černém byl nápis NETŘÍDITELNÝ ODPAD.

PLAST – ŽLUTÁ, BIOODPAD – HNĚDÁEKOhLÍDKA SE jEN tAK NEDÁ!



14

Každý, kdo na pláž přišel, byl překvapen.
První setkání Ekohlídky proběhlo v poledne. Tola, Pola a Rošťák všem zvířatům 

rozdali oranžové pásky a píšťalky. Všechny hlídky měly dohlížet na pořádek na 
pláži a nenechat nikoho odhazovat odpadky do písku. Kdyby někdo z Ekohlídky 
odhazování odpadků uviděl, měla píšťalka posloužit jako upozornění.

To byl den! Píšťalka zněla na pláži každých pět minut.
„Promiňte, pane medvěde! Upadl vám ohryzek od jablka. Žádná jabloň 

nám tady z něho na písku nevyroste. Prosím, hoďte ho do koše na bioodpad,“ 
upozorňovala malá veverka medvěda, když se ho chtěl nenápadně zbavit.

„Slečno, promiňte. Koš není magnetický. Kovová víčka k sobě nepřitáhne. 
Dejte je do správného koše, prosím,“ vysvětloval Rošťák, když si všiml, jak 
někomu vypadl kovový vršek a tvářil se, jako by si toho nevšiml.

„Plastový sáček do moře nepatří a mohl by ublížit rybám!“ zavolal někdo 
další na dva malé králíky, kteří stáli po pás ve vodě a nabírali do sáčku vodu, 
a když praskl, nechali ho tam plavat.

Ekohlídka navíc celý den vyhrabávala z písku starší odpadky. Dospělá zvířata 
při pohledu na mláďata užasla. Tak malí a takový randál dělají! Neustále pískají 
a křičí, nemůžou to všechno uklidit potichu? Když ale večer všichni uviděli, jak 
je pláž najednou krásně vyčištěná, pochválili je.

„Udělali jste kus práce!“ řekli pak nakonec i ti, kteří po sobě předtím 
neuklízeli a ledacos nechávali jakoby omylem ležet.

I všechny z Ekohlídky hřál po dnešku dobrý pocit. Těšili se, až přijede 
popelářské auto a uvidí, kolik smetí se jim povedlo roztřídit. Čekali až do 
setmění. Když uviděli blížící se světla popelářského vozu, vyskočili.
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Představte si jejich překvapení, když popelář Albi uviděl koše s papírem 
a zakřičel na svého kolegu: „Smíšený odpad. Vezmi to, Ríšo!“

Pak nakoukl do bioodpadu a bylo to zase: „Smíšený. Můžeš, Ríšo!“
„Počkat, cože?“ vykřikl Rošťák nervózně.
„Třídili jsme to celý den, proč to teď házíte všechno dohromady?“
Chtěl ještě něco dodat, ale Albi vzal modrý koš a kývl na Rošťáka, aby 

přišel blíž.
„Vidíš ty špinavé a mastné ubrousky a papíry?“ zeptal se.
„Ano, ale papír přece patří do modrého,“ řekl Rošťák pomalu a nespouštěl oči 

z odpadků.
„To máš sice pravdu, ale nemůžeme míchat špinavé a mastné papíry s čistými. 

Všechno se to zašpiní a vyrobit z tohoto znovu nějaký papír je mnohem 
složitější. Takže jedině čistý!“

A tak to bylo u všech košů. Když skončili, zadíval se popelář Albi na jejich 
smutné výrazy a řekl přátelsky: „Není to jednoduché, že? Poslouchejte, jsem 
moc rád, že máte zájem něco změnit a začali jste s tříděním odpadu. Teď 
uděláme další krok. Ukážeme všem, jak správně třídit, aby z odpadu mohlo 
skutečně být znovu něco vyrobeno. Určitě vymyslíme, jak ostatní naučit třídit 
správně.“
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Ekohlídka spolu s Albim vyrazila k prázdninovému domku. Všichni se dovnitř 
nevešli, takže někteří zůstali venku.

Tentokrát byli hotovi mnohem rychleji, protože se Ekohlídka oproti 
včerejšímu večeru pořádně rozrostla. Někdo maloval, někdo stříhal. Kdosi 
donesl koše, polepili je znovu a roznesli po pláži. Na každém koši přibylo 
vysvětlení, které odpadky do něj patří, a které ne. A taky informace o tom, co se 
s vytříděným odpadem stane nebo co se z něj vyrobí.

Když se Rošťák druhý den nedaleko košů zastavil, usmál se od ucha k uchu. 
To když se znovu podíval na heslo, které včera vymyslel.

Co tam asi napsal? A nepřipojíte se k Ekohlídce i vy?

PLASt SKLO
PAPÍR

biO
 ODPAD

NETŘÍDITELNÝ ODPAD
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11 Příběhy věcí tvoříme my lidé – a čím delší příběh,  
tím méně odpadků

Věděli jste, že odpadky ponechané volně v přírodě mohou 
být pro zvířata nebezpečné?

Když zůstanou ležet na pláži, v parku, v lese nebo na 
chodníku, nezmizí jen tak. Není to jako s listy nebo větvemi, 
které se za čas rozloží a vytvoří humus. Odpad vytvořený 
lidmi se rozkládá v přírodě velmi dlouho, v některých 
případech až mnoho tisíc let. 

Pro zvířata není setkání s odpadky ničím příjemným. 
Když se v příběhu Klára zamotala do plastového obalu a do 
sítě, bránilo jí to v dýchání i v pohybu. Mnozí mořští ptáci si 
pletou plastové sáčky, víčka a jiné drobné plasty s potravou. 
Když je zhltnou, zůstanou jim v žaludku do konce jejich 
života a pomalu je otráví. A plastových odpadků plave 
v mořích opravdu hodně, čím dál víc. Když se zvířata 
potkají s odpadky například v lese, můžou se také vážně 
poranit nebo v nich uvíznou jako v pasti – vzpomeňme si na 
Rošťáka a jeho nohu zaraženou do plechovky.

Pět miliónů let, pět minut nebo pět vteřin?
Víme, že je dobré odpad třídit. Ještě lepší je ale zamyslet 

se dřív, než stojíme před košem a váháme do kterého z nich 
odpadek patří. Vyrobení většiny věcí, které máme kolem sebe 
a které denně používáme, bylo velmi náročné. Nás lidi to 
stálo spoustu přemýšlení, nápadů, úsilí a energie, materiál na 
ně rostl velmi dlouho. 

Dřevěná židle, na které sedíme, rostla v lese jako strom 
zhruba sto let před tím, než jsme se na ni posadili. 

Stínidlo stolní lampy, plechovka od nápoje, víčko od 
jogurtu nebo alobal od čokolády jsou vyrobeny z kovu hliníku, 
který se před milióny let ukládal do kamenů a hornin hluboko 
v zemi. Lidé ho ze země složitě dobývají, horniny všelijak 
melou, přidávají k nim chemikálie, to vše pak louhují, vypalují 
a jinak zpracovávají a teprve pak z hliníku mohou něco 
vyrobit. V mobilech je kromě hliníku mnoho dalších kovů. 

Plastová slámka, kelímek nebo lahev jsou z ropy, která se 
milióny let tvořila hluboko v zemi. Také ropa prošla složitou 
cestou dobývání ze země nebo z moře a dalším dlouhým 
zpracováním, než se dostala jako kelímek do našich rukou. 
Z kelímku se pije pět minut a pak skončí v nejbližším koši. Kolik 
je pět minut proti pěti miliónům let? Kelímek cestuje na skládku, 
kde další stovky let bude ležet, než se rozloží. Nebo do spalovny, 
kde vyletí komínem ven jako kouř, který způsobuje oteplování 
naší planety. (Více se o tom dozvíte v poslední kapitole). 

těžba ropy úprava ropy výroba PET lahve

Jak se dělá PET lahev?
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Můžeme kelímek použít ještě jednou a jinak? A lahev? 
Nebo krabici? Třeba s oblečením se dá takto výborně kouzlit. 
Zašívat, přešívat, skvrny na tričku přemalovat. To, co se nám 
už nelíbí, někomu darovat, dát do bazaru nebo charitních 
obchůdků. Možností je hodně. Je pravda, že nás to stojí 
mnohem více času a úsilí. 

Když už nejde ani věci opravit, darovat nebo využít jinak, 
tak putují do koše, takže jdeme...

Třídit!
Když odpadky vyhodíme do koše bez třídění, už se nedají 

znovu využít a skončí na skládce nebo ve spalovně. Víme, 
že na skládce budou ležet ještě hodně dlouho. I obyčejný 
ohryzek od jablka se tam rozkládá mnohem déle, než když 
ho dáme do kompostu. Plastové lahvi to trvá sto let, dětské 
papírové plence dokonce dvě stě padesát. Sklenička od 
zavařeniny by na skládce vydržela tisíce let. Když ji dáme do 
kontejneru na sklo, v továrně se roztaví a vyrobí se skleničky 

nové. Se sklem to jde takto dělat skoro donekonečna. 
A přírodě tím velmi pomůžeme, protože není třeba ze země 
těžit horniny na výrobu skla nového. 

I z vytříděného papíru, kovu nebo plastu můžeme něco 
vyrobit: z vytříděného papíru lepenku nebo toaletní papír, 
kov se přetaví na nový kov. Z ohryzku jablka bude kompost 
a nakonec dobrá půda. Dokonce i z plastových lahví se dá 
vyrobit jiný plast. Když se vše správně roztřídí.

V různých zemích a v různých městech nejsou pravidla 
třídění jednotná. Takže si před vyhozením do kontejneru 
nebo do koše na tříděný odpad pořádně přečtěme, co kam 
patří. I v příběhu bylo vidět, že je to opravdu důležité.

Co můžete dělat vy, děti?
Všechno, co je popsáno výše. Takže se nejdříve před 

nákupem nové věci na chvilku zamyslete. 
Když nějaká věc doslouží, tak vymýšlejte, jestli by se dala 

použít jinak nebo jestli by posloužila někomu jinému. 
A před vyhozením odpadky pečlivě roztřiďte. 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne 
Jde to zkusit i trochu jinak? Co se na pět vteřin 
zamyslet, než něco koupíme? Zkusme vždycky 
uvážit, zda to nutně potřebujeme. Když se 
rozhodneme, že ano, tak nám koupená věc 
slouží. Pak doslouží, možná se pokazí nebo 
se nám už nehodí. A zase můžeme přemýšlet 
dál... protože – nemohla by se hodit někomu 
dalšímu? Můžeme ji použít jinak? 

Co se vyrábí z vytříděných PET lahví?

fleecová 
bunda

spacák

dětská 
plínka

PET lahev
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Hledá se voda!
Paprsky ranního sluníčka zahřívaly kukuřičné pole. Bylo to velikánské pole na 
slunečné straně kopce, až k obzoru se vlnily pěkně vyrovnané řádky kukuřice. 
Hospodařila na něm myš Terka, která bydlela v noře vyhrabané v písku na jeho 
dolním konci. 

To ráno Terku zašimraly sluneční paprsky na kožichu, probudila se, protáhla 
se a hned zvědavě vykoukla ven. 

„No jo,“ zamračila se hned, „to jsem si mohla myslet: na nebi ani mráček, zas 
bude slunce pražit celý den. A já bych tak potřebovala aspoň malý deštík, aby 
zavlažil moje pole. Jinak se žádné úrody nedočkám. Stačila by přeháňka nebo 
aspoň pár kapek.“ 

Terka měla po náladě, přestože byl krásný den a čekala návštěvu přátel 
Toly, Poly a Rošťáka. Dokonce i chuť na snídani ji přešla, a to měla z loňska 
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schovaných ještě pár slunečnicových semínek. Místo snídaně popadla konev 
a vydala se k potoku. 

„Kdy vlastně naposledy pršelo?“ přemítala cestou a nemohla si vzpomenout. 
„To už je hodně dávno.“

Když došla k potoku, uviděla kalnou tenkou stružku, která se skoro ztrácela 
pod suchým listím. „Ten potok taky není žádná sláva, vody je v něm čím dál míň. 
Jestli to tak půjde dál, nebudu mít za chvíli čím zalívat.“ Bylo to vážně k vzteku. 

Terka nabrala vodu a vydala se zpět na pole. Zalila první rostlinku kukuřice, 
vyprahlá a rozpraskaná hlína jen zasyčela a rostlinka začala narovnávat své 
zvadlé listy. Terka se vydala znovu k potoku, sluníčko pražilo a pražilo. Před 
polednem už z potoka nešlo vodu nabrat, jak jí bylo málo, a Terka musela se 
zaléváním přestat.

Neměla ale čas o tom víc přemýšlet. Ve chvíli, kdy se vracela domů, dorazili 
její přátelé Tola, Pola a Rošťák.

„Ahoj Terko!“ volala Tola už zdálky.
„Ahoj Terko! Dlouho jsme se neviděli,“ dodali Rošťák a Pola, když k nim 

Terka zamířila. 
Radovala se, že ti tři dorazili zrovna dnes. Vylepšili jí po tom úmorném 

dopoledni náladu. Taky něco dobrého na zub ji povzbudilo. Všichni čtyři si pak 
povídali dlouho do večera.

Ráno Terku zase zašimraly sluneční paprsky na kožichu. Zrovna se chystala 
připravit všem snídani a vyhlédla z nory ven. Nemohla uvěřit svým očím. To 
snad ne! Na kraji jejího pole jsou vykopané veliké díry! 
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„Rošťáku, tys vyhrabal díry do mého políčka?“ obořila se překvapená Terka 
na Rošťáka, sotva otevřel oči.

„Já? Ne… Myslel jsem, že to ty.“
Když pochopila, že Rošťák říká pravdu, běžela se Terka hned podívat na tu 

spoušť. Jedna, dvě, tři, deset děr velkých jak sopečné krátery!
„Tak ono nestačí, že moje kukuřice skoro usychá! Někdo mi ji chce úplně 

zničit! Vždyť ty díry poškodí kořeny a ona uschne úplně!“ rozzlobila se. 
Zavolala na kosa, který se opodál snažil ze země tvrdé jako kámen 

vydolovat něco k snědku: „Hej, kose! Neviděls někoho, jak kope díry na mém 
poli?“

„Neviděl, mám svých starostí dost!“ zvedl kos hlavu od rozdělané práce. Ale 
hned se znovu pustil do klování. 

Terka se dál nerozmýšlela: „Tohle mi tady nikdo dělat nebude! Ty díry zasypu 
a v noci budu svoje pole hlídat!“

Co vám budu povídat. Když Rošťák, Tola a Pola uviděli ustaranou Terku, 
neváhali a začali spolu s ní hrabat a hrabat, až všechny díry zahrabali. Po celém 
dni stráveném na poli všichni kamarádi usnuli jako špalky. Ani pád stromu 
těsně vedle hlavy by je neprobudil. 

Dalšího rána Terka otevřela oči, rozhlédla se a díry... díry tam byly zase. 
A bylo jich ještě víc! Navíc dole u cesty byla díra veliká aspoň na třicet velkých 
myších skoků!

„Rošťáku, Tolo, slyšeli jste v noci něco?“ zeptala se naštvaně Terka.
„Ne. Já neslyšel nic,“ krčil rameny Rošťák. „Stalo se zas něco?“
Pak se podíval kolem sebe. Opravdu! Děr bylo ještě víc než včera. 



24

„Proč by to někdo dělal?“ ptala se překvapeně Tola.
„Není to vůbec vtipné,“ přiznala Pola.
Když se trochu vzpamatovali, Pola zavolala na ploštici, která sála šťávu na 

veliké přesličce: „Hej, ploštice! Nevidělas a neslyšelas někoho, jak kope na 
Terčině poli? Muselo jich být víc, tohle by nikdo sám nedokázal!“

Ploštice rozvážně pokyvovala: „Viděla, neviděla, každopádně jsem slíbila, že 
nic nepovím. A už se mě na nic neptej!“ A frr, odletěla pryč.

Tentokrát to Terce trvalo o chvilku déle, než vyskočila a řekla si: „Na mě si jen 
tak nepřijdou, já jim ještě ukážu!“

Začala čenichat a pátrat v okolí děr. Zjistila, že od nich vedou vyjeté koleje 
k sousedově zahradě. Terka tam nikdy nechodila, protože se trochu bála. 
Zahrada byla divoká a zanedbaná, jako džungle. A toho hluku, hmyzího 
bzukotu a cvrkotu! Terka se radši vždycky vrátila na své pěkně uklizené pole.

„Mám nápad,“ řekl Rošťák, „tyhle díry tady necháme, schováme se za keře 
a za kameny a budeme v noci číhat na pachatele. Co vy na to?“

Všichni souhlasili s Rošťákem, byl to dobrý nápad.
V noci se bohužel nic nedělo, Rošťák, Tola, Pola i Terka museli běhat 

dokolečka, poskakovat a chvílemi se štípat, aby neusnuli. K ránu si dokonce 
na chvilku zdřímli, když vtom Tolu probudila veliká rána, až vyděšeně 
nadskočila. 

„Áááá!“ ozvalo se z díry a Tola se tam honem běžela podívat. 
„Aááá!“ nadskočila pak a vykřikla taky. V šedém ranním oparu se na ni totiž 

vynořilo něco obrovského. Něco s jednou velikánskou nohou a ohromnýma 
očima na dlouhých chapadlech. Bylo to skoro tak velké jako kočka.
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„Rošťáku! Polo! Terko! Pomoc, pomoc! Příšera! Je tu velká příšera!“ křičela 
ze všech sil.

„A kde? Kde vidíš příšeru?“ ptala se příšera zmateně a rozhlížela se.
„No… kde? Ty jsi ta příšera!“ řekla Tola vystrašeně.
Velká hlava s velkými brýlemi vytáhla zrcátko, podívala se na sebe a řekla 

klidně: „Hm, může se o mně říkat hodně věcí, ale příšera nejsem. Já vlastně 
zapomněl... už vím, proč jsi tak ječela! Myslíš, že jsem obr, ale to je jen trik. 
Cha cha cha! Raději se podívej pořádně pod nohy! “

Tola si ve vteřině všimla, že přímo pod nimi na dřevěné desce s kolečky a se 
stojanem s velkou lupou… stojí... hlemýžď, hlemýžď Tyk. Spadl do díry, kterou 
noc předtím sám vykopal.

Na první pohled bylo jasné, že Tyk je velmi zaměstnaný hlemýžď, který vše 
potřebné pro svou práci nosí s sebou. Na tykadlech měl zvláštní brýle a na ulitě 
se mu houpala vrtačka a pila.

„Tak ty ses mě opravdu bála?“ smál se hlemýžď, „moc se omlouvám, že jsem 
tě tak vystrašil. Vyrobil jsem si tento vozík s lupou, aby na mě nikdo nešlápl. 
S takovým zvětšovacím sklem vypadám jako velký a krásný hlemýžď!“ řekl 
a upravil si motýlka, uvázaného nad pracovní zástěrou.

„Tak to ty kopeš díry na mém poli?“ zaprskala Terka vztekle, když doběhla 
k Tole a Tykovi. „Děláš ostudu všem plžům. Zničíš mi celou úrodu! A navíc, od 
hrabání jsme tu my, myši a hraboši!“

„Ostudu ne, to ne. Díry ano, to ano, to jsem byl já. A skromně podotýkám, 
že i já se trochu vyznám v kopání děr, přestože nemám takové tlapky jako ty,“ 
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odpověděl hrdě Tyk a ukázal vedle sebe. Teprve teď si Terka všimla, že opodál 
leží něco jako ohebná železná ruka, bezpochyby Tykův vynález. A taky vozíky 
plné sazenic stromů a keřů.

Terce svitlo a rozzlobila se ještě víc: „Takže ty mi tu chceš sázet stromky? To 
nevíš, že kořeny stromů vypijí všechnu vodu a na moji kukuřici nezbude nic?“ 

„Ale Terinko! Zlatíčko! Nerozčiluj se. Snažím se ti pomoct, ne ublížit,“ 
chlácholil ji hlemýžď Tyk. „Vím, že jako polní myš miluješ zrní, a na svoje velké 
pole můžeš být opravdu pyšná. Ale podívej se na to takhle: tvoje pole začíná 
vysychat. Ani když prší, žádná voda na něm nezůstane, steče dolů po tvrdé 
hlíně mezi řádky kukuřice jako po skluzavce. Do hlíny se nevsákne nic. Co má 
potom kukuřice pít? Za chvíli zežloutne a bude po ní.“

„Tak proč teda ty stromky? Víš, kolik vody potřebuje takový strom? Vypijí 
z půdy všechnu zbývající vodu. A když zaprší, budou krást vodu mé kukuřici!“

„Kdepak, kdepak! Právě naopak. Stromy vodu skladují. Podívej se 
pořádně… Ale nejdřív mi pomozte ven.“ Pola, Tola a Rošťák vytáhli z díry 
Tyka i s vozíkem. Tyk na něm uvolnil místo pro Terku, která trochu váhavě 
nastoupila, a jeli společně k nejbližšímu stromu u Tykovy zahrady. Tyk vyhrabal 
blízko kmene trochu hlíny a vyzval Terku: „Zkus si ji sama!“

„Hm, je trochu mokrá. Jak to?“ divila se Terka, když do hlíny strčila tlapku.
„Stromy umí chytat a držet vodu,“ vysvětloval Tyk. „Kořeny pijí vodu při 

dešti. A tenoučké kořínky dělají hluboko do hlíny chodbičky, voda do nich 
zateče a je tam schovaná. A když je sucho, kořeny ji můžou z hlíny zase vypít.“

Tola, Pola a Rošťák museli přiznat, že měl Tyk pravdu. Slyšeli o tomhle umění 
stromů už dřív, ale tak názorně jako Tyk jim to ještě nikdo neukázal.
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„A to není všechno, stromy toho umí ještě víc. Jedem se podívat. Nasedat!“ 
zavelel Tyk a vyrazili k jeho zahradě. Tam Terka nejprve ostýchavě seskočila, 
pak se zhluboka nadechla a zvědavě se rozhlížela kolem. Rostla tam spousta 
keřů a stromů, ze kterých visely dlouhé šlahouny popínavých rostlin. Sem 
tam dýně, sem tam brambory, okurky, kukuřice, řepa, fazole, jahody, mezitím 
různé bylinky. K tomu spousta plevele, všechno páté přes deváté. Všude se to 
vinulo, bujelo, pučelo a hučelo, až z toho šla Terce hlava kolem. A uprostřed 
zahrady stál krásný dřevěný domek se střechou porostlou rozchodníky – 
Tykova dílna.

„Jak to, že se tady tak dobře dýchá a není tu takové horko?“ zeptala se, když 
se vynadívala.

„Hlavně díky stromům, dělají chládek a stín. A taky ostatní rostliny tomu 
pomáhají. A samozřejmě ještě něco,“ a Tyk vedl Terku ještě dál, k jezírku.

„Páni, tady je voda opravdu všude!“
„To víš, my hlemýždi vlhko nutně potřebujeme, jinak vyschneme.“
„Takže ta velká díra na mém poli má být taky...?“ pochopila Terka.
„Správně, ta je pro jezírko,“ pokyvoval Tyk. „V něm bude voda, kterou 

můžeme zalívat moji zahradu i tvoje pole.“
Terka si Tyka udiveně měřila. Teprve teď si uvědomila, že všechny ty díry na 

stromy, které vykopal, i tu velikou díru na jezírko, udělal na hranici mezi svou 
zahradou a jejím polem. Aby ani její pole neusychalo.

Tyk pochopil, co se Terce honí hlavou, a začervenal se. A když už se červená 
hlemýžď, to je panečku něco. Spadly mu brýle... a začal vysvětlovat: „No… 
no… myslel jsem si, že když udělám něco užitečného, posloužím své zahradě 
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i tvému políčku… víš... já...“ Tyk byl najednou tak rozpačitý, že se musel 
schovat do ulity. 

Terka se rozhlédla vpravo a vlevo, dívala se na všechny rostliny, prohlédla si 
lupou kořeny a konečně se podívala zpátky na Tyka.

„Dobře, Tyku. Vylez z té ulity. Jestli je to pravda, měls mi to říct už dávno!“
„Takže můžu pokračovat v sázení?“ vystrčil Tyk nejistě hlavu.
„No jasně, Tyku! Budu sázet s tebou a jsem si jistá, že moji přátelé nám 

pomůžou. Že jo?“
To už vylezl Tyk z ulity celý a usmál se od ucha k uchu. Konečně ho 

Terka vyslechla. Konečně jí mohl říct o rybnících a mokřinách, o pěšinách 
z nastrouhané kůry, o tom, že by mohla místo jednoho velkého lánu kukuřice 
mít menší záhony kukuřice, brambor a řepy a kdovíčeho, co si navymýšlí. 
A mezi ty záhony že se hodí vysázet keře a stromy nebo udělat proužky trávníku, 
protože to všechno chrání před suchem. A taky… Měl v hlavě tolik nápadů!

A Tola, Pola a Rošťák? Byli moc rádi, že mají nového kamaráda, který Terce 
pomůže ubránit její políčko před suchem.
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2 Jak můžou stromy pomoci se suchem?

Myš Terka měla v příběhu velké starosti se suchem. Hrozilo, 
že jí uschne celá úroda kukuřice, hlína na jejím poli byla 
rozpraskaná a potůček, ke kterému chodila pro vodu na 
zalévání, skoro zmizel. 

Poznáme i ve městě nebo doma, že je sucho? 
Sucho poznáme i ve městě, i když o něco hůř než 

v přírodě. Více se práší a je víc horko. A podobně jako 
v přírodě také žloutne tráva, hlína je rozpraskaná a usychají 
stromy. Doma v bytě si možná ani nevšimneme – vodu 
z kohoutku si můžeme kdykoliv natočit. Ale někdy se stává, že 
při suchu obecní či městský úřad zakáže brát pitnou vodu na 
napouštění bazénu nebo na zalévání zahrádky.

Komu sucho vadí?
Hodně jím trpí zvířata. Nejvíc ta, co žijí ve vodě – ryby, 

žáby a další obojživelníci nebo vodní hmyz. Když vysychají 
potoky a tůňky a klesá hladina vody v rybnících, řekách 
a přehradách, ubývá jim místo k životu. Rybám schází kyslík. 
Těm zvířatům, kteří se živí vodními živočichy, ubývá potravy. 
Sucho také ohrožuje všechny rostliny. Stromy žloutnou, 
shazují listí už v létě, někde usychají celé lesy. Sucho vadí 

i lidem, je míň úrody na polích a také nedostatek potravy pro 
hospodářská zvířata.

Proč vysázet remízky do pole?
Terka měla pole ve svahu a pěstovala na něm kukuřici. 

Mezi řádky kukuřice jsou velké mezery a v nich jen holá hlína. 
Když dlouho neprší, hlína ztvrdne, a když pak zaprší, voda po 
ní sjede jako po skluzavce, nemůže se nikde vsáknout. Kdyby 
byl na poli proužek trávy s křovím a několika stromy – říkáme 
mu remízek – tak se o něj voda zastaví jako o zeď. 

Při dešti se voda zachytává na listech stromů, keřů a trávy 
jako do sítě. Navíc, jak jsme četli v příběhu, stromy chytají 
vodu také do půdy. Jak to dělají? Kořeny a kořínky stromů, 
keřů, trávy a ostatních rostlin prorůstají půdou, takže je 
nakypřená a nadýchaná, jakoby provrtaná maličkatými dírkami 
a štěrbinkami, do kterých dešťová voda zateče a vsákne se. 
Takže ještě lepší by pro Terčino pole bylo, kdyby si ho udělala 
celé pruhované, tedy střídala pruhy kukuřice a remízky.
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Co je to humus a co umí? 
Humus vzniká v kompostu, kam se dávají zbytky rostlin ze 

zahrady a třeba slupky od jablek a brambor. Žížaly, brouci 
a další drobní živočichové je za několik měsíců přemění na 
hustou černou hlínu. A té se říká humus. Vzniká i v lese, tam 
je mrtvých zbytků rostlin hodně – spadlé větve, opadané listí 
nebo uschlá tráva. 

Humus je výborné hnojivo pro růst rostlin. A také umí 
perfektně chytat a držet vodu. Pomáhají tomu i drobní 
živočichové, kteří v něm žijí, provrtávají v něm chodbičky, 
a půdu tak provzdušňují. 

Takže Terčině úrodě by také hodně pomohlo, kdyby byl 
v půdě na jejím poli dostatek humusu. 

Jak zadržet vodu na zahradě? 
Tyk měl na zahradě hodně stromů i dalších rostlin, 

a dokonce i jezírko. Na záhonech rostly různé plodiny, někdy 
i ve více patrech. Když není půda holá, ale celá porostlá 

rostlinami, voda se z ní míň vypařuje. Vyšší tráva lépe drží 
vláhu, nejvíc jí zůstává těsně nad hlínou. Proto pomůže, 
když nebudeme sekat trávu příliš často. Posečenou trávou se 
dá mulčovat, tedy zakrýt kusy holé půdy nebo místa kolem 
stromů. Zamulčovaná místa lépe drží vláhu. Jezírko a stromy 
ochlazují vzduch. A samozřejmě velmi pomůže sbírat 
dešťovou vodu.

Jak stromy ochlazují vzduch? 
Stromy hodně pijí, protože jsou velké a potřebují hodně 

vody. Jsou to vlastně cisterny plné vody. Ale je jim často taky 
horko, proto se samy ochlazují tím, že ve velkém vypařují 
vodu z listů nebo z jehličí a „potí se“. My to nevidíme, ale 
poznáme to, když jsme v lese nebo na místě, kde je hodně 
stromů a keřů. Je tam příjemný chládek i ve velkém horku. 
Stromy vypařováním vody ochlazují nejen sebe, ale i nás lidi 
a všechna zvířata. A také dávají příjemný stín.

Co můžete udělat vy, děti? 
Bojovat se suchem je opravdu hodně těžké 

a je to úkol hlavně pro dospělé. Ale i vy můžete 
šetřit vodou, vysadit strom, udělat zelenou 
střechu, zachytávat dešťovou vodu a zalévat s ní 
na zahradě. Nebo na zahradě vytvořit pítka pro 
ptáky a hmyz.
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Bzučící sněm
Přišlo jaro a kamarádi Tola, Pola a Rošťák se domluvili, že vyrazí na výlet. 
To ráno seděl Rošťák v trávě a vyhlížel Tolu a Polu, byl už hodně nedočkavý 
a krátil si dlouhou chvíli tím, že si pohazoval s malou lahvičkou plnou husté 
zelené tekutiny. Když se k němu přihnaly dvě udýchané kamarádky, přivítal je 
nevrle: „No to je dost, že jste konečně tady!“

„Jé, co to máš?“ zaujala hned Tolu ostře zelená tekutina.
„To jsem dostal od Tyka, prý to máme vyzkoušet,“ ušklíbl se tajemně Rošťák. 

Hlemýždě Tyka poznali ti tři teprve nedávno, byl to všestranný kutil a vášnivý 
vynálezce. 

„Tyk se snažil z rostlinných šťáv vyrobit ekologické palivo do svého dřevěného 
vozíku. Prý aby do vzduchu nešly žádné nečistoty. Jenže na první pokus mu 
z toho vyšlo něco jiného. Máme to vypít a nechat se překvapit.“
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Zvědavost zvítězila nad nedůvěrou, Tola, Pola i Rošťák postupně zavřeli oči 
a napili se z lahvičky. A začaly se dít věci! Jako by je někdo ždímal a kroutil, 
a pak prásk! Prudce nadskočili. Když se pak na sebe podívali a rozhlédli se 
kolem, zjistili, že tuhé špičaté větve a šlahouny kolem nich jsou stébla trávy! 
A oni sami že jsou velcí... tedy spíš malí – jako třešňové pecky. 

„Tak to se Tykovi povedlo! Zmenšovací sirup!“ vzpamatovala se jako první Tola.
„Bzz, bzz,“ zarachotilo najednou cosi vedle nich. O kousek dál to přistálo, 

vypadalo to jako chlupatý vrtulník. Seděli a snažili se být neviditelní. Podivné 
stvoření si jich kupodivu nevšímalo, takže si ho mohli pozorně prohlédnout. 
Z celého těla mu trčely dlouhé barevné chlupy, na hlavě a hrudi černé a na břiše 
a zadečku jasně oranžové. Mělo dvoje černá průhledná křídla, velké černé oči 
a černá tykadla.

Po chvíli se stvoření váhavě přiblížilo k nim.
„Dobrý den, promiňte, trochu se stydím, nejsem zvyklá na tak velkou 

společnost.“
„A kdo vlastně jsi?“ osmělila se Pola.
„Přece včela,“ trochu dotčeně odpověděla příchozí.
„Na včelu teda nevypadáš,“ nedala se Pola. „A nepovídej, že nejsi zvyklá na 

společnost. Vždyť v úle jsou vás tisíce!“
„Ach ne,“ zasmála se ta včela, „já nebydlím v úle. Patřím mezi divoké včely 

samotářky. My nežijeme ve velkých rojích. Stavíme si malé domečky jen 
pro vlastní rodinu. Jsem zednice, zednice Zdenka. Já i moje děti se živíme 
sladkou šťávou z rostlin, nektarem. A taky pylem. Koukněte se na můj 
kartáček na břiše,“ ukázala Zdenka hrdě na své oranžové bříško, „tím sbírám 
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pyl. Je to teda dřina, řeknu vám, těch květů co musím navštívit, než něco 
nasbírám.“

„Ale to opylíš hodně květů, viď?“ napadlo Polu. 
„To ano! Nejradši mám šťávu a pyl z květů jabloní. A všechny ty stromy, kde 

na jaře sbírám pyl, bývají na podzim plné jablek.“
A Zdenka vysvětlovala dál: „Sbírám totiž pyl pro své děti, aby měly co jíst, až 

se vylíhnou. Každému nachystám vlastní pokojíček a do něho sladkou dobrotu: 
pylový bochánek s nektarovou šťávou.“

„Mňam,“ olízli se ti tři bezděčně. 
„A jak vlastně vypadá ten tvůj domek s pokojíčky?“ ptala se dál Tola.
„No,“ posmutněla Zdenka, „teď zrovna žádný nemám, protože strom, ve 

kterém jsem bydlela v chodbičce po tesaříkovi, někdo pokácel a odvezl. Ale 
promiňte, já jsem se s vámi zapovídala a zapomněla jsem, že letím na náš včelí 
sněm. Všechny včely samotářky teď mají velké starosti s bydlením a potravou, 
proto byl svolán sněm, kde se budeme snažit naše potíže vyřešit. Jestli vás to 
zajímá, můžete letět se mnou.“

„No jasně!“ vykřikli všichni tři zaráz. „Stejně jsme chtěli jít na výlet,“ dodala 
Tola.

„Sněmujeme nedaleko, na velké jabloni, ale musím vás varovat. Až tam 
doletíme, schovejte se a zůstaňte ukrytí. My samotářky jsme mírumilovné 
a žihadlo použijeme jen opravdu výjimečně, ale nemáme rády, když se někdo 
cizí míchá do našich záležitostí. Řada z nás navíc už dlouho nejedla, a to se pak 
každý snadno rozčílí.“

Pola nabrala Tolu a Rošťáka na křídla a vyletěli za Zdenkou. 
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Na velké jabloni to hučelo a bzučelo jako... no docela jako na velkém včelím 
sněmu. Tři kamarádi se usadili na silné větvi poblíž kmene a opatrně se ukryli 
za velkým listem. Koukali kolem a nestačili se divit! Tolik roztodivných včel 
nikdy neviděli. Jedny byly malinkaté, jiné velké, některé byly kulaťoučké, 
jiné štíhlé, chlupaté, lesklé, nenápadné, některé hrály všemi barvami, některé 
šermovaly dlouhými tykadly, jiné měly tykadélka jen krátká… 

Pak si Pola všimla, že podobné včely sedí na větvích pospolu.
„Ano, každá větev patří spřízněným rodinám.“ šeptala jim Zdenka. „A je 

označená jejich znakem, něčím, co je pro ně typické – podívejte, leží to 
vždycky na podnose z jabloňového listu.“ 

A opravdu, na jednom listovém podnose ležela hromádka písku, na 
jiném kopeček hlíny, na dalším kolečka vykousaná z listů anebo chloupky 
z rostlin.

„Některé z nás si dělají hnízda v písku, jiné v hlíně. Některé moje příbuzné 
vystýlají svým dětem komůrky kolečky vykrojenými z listů, další jim staví 
pokojíčky z rostlinných chloupků.“

Včely přicházely postupně k předsedkyni sněmu a stěžovaly si, co všechno 
je trápí. Předsedala jim velká kovově lesklá fialová včela, seděla v díře po 
vypadlé větvi, pohodlně vystlané měkkým trouchnivějícím dřevem, a pozorně 
naslouchala starostem všech svých příbuzných. 

„To je drvodělka,“ pošeptala jim nenápadně Zdenka.
Slova se právě ujala chlupatá rezavá včela: „Na loukách není co jíst! Když 

odkvetou pampelišky, nejsou tam žádné další kytky, ze kterých bychom mohly 
pít nektar!“
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A malá černá včela s tenkými žlutými proužky na zadečku se přidala: „To je 
tím, že se louky pořád sekají. Sotva kytky vykvetou, šup, naráz je celá louka 
posečená! A my nestihneme nasbírat pyl a nektar do pokojíčků pro naše děti. 
I samy máme hlad. Kdyby nám nechali aspoň kousíček louky! Vždyť moje děti 
neumí jíst nic jiného než šťávu a pyl ze zvonků,“ dodala smutně. 

„A ty moje zase z pryskyřníků!“ volala jiná.
„Chceme zpátky obyčejné hliněné polní cesty! Teď je všude samý asfalt 

a beton a cyklostezka a my si nemáme kde vyhrabat hnízda!“ stěžovaly si včely 
s hustými žlutými kartáči na nožkách.

„My na bydlení nejsme náročné,“ přidaly se uvážlivě včely zednice ze 
Zdenčiny rodiny, „stačí nám třeba i prázdná hlemýždí ulita. Jenže, jak často 
takovou najdete?“
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„Náš kamar…“ vyskočil málem z úkrytu Rošťák, který už ty nářky nemohl 
poslouchat a chtěl něco udělat. Ale Tola ho naštěstí včas stáhla zpět 
a zacpala mu pusu: „Ať tě ani nenapadne se jim ukazovat! A už vůbec ať tě 
nenapadne nabízet jim Tykovu ulitu! Je obsazená, jestli sis nevšiml, bydlí 
v ní přece Tyk.“

Rošťák zahanbeně sklopil uši a mlčel, někdy byl prostě moc hrrr.
„Jsme vděčné za jakoukoliv prázdnou dutinu,“ pokračovaly zednice, „třeba 

stébla rákosu, štěrbiny ve zdi, chodbičky a dutinky po broucích ve dřevě 
starých stromů. Jenže takových stromů teď moc není, jsou vykácené. Stačí 
nám třeba jen škvíry mezi trámy na střeše…“

„No tak se nastěhujte do mojí boudy!“ vykřikl Rošťák a skočil přímo 
doprostřed shromáždění. Tentokrát ho Tola neudržela.

Shromáždění ve vteřině ztichlo. Na Rošťáka se zlověstně upřely tisíce včelích 
očí a namířily stovky kusadel.

„My jsme tady taky, nedáme tě, Rošťáku!“ vykřikly i Tola s Polou a postavily 
se vedle něho.

Strašlivé ticho by se dalo krájet, ti tři užuž cítili, jak se do jejich peří 
a kožichů zabodávají žihadla a zarývají kusadla. A pak se najednou všechny 
včely začaly smát! Sova, pes a kočka velikosti třešňové pecky, to se nevidí 
každý den!

Když se dosmála i předsedkyně drvodělka, udeřila do gongu, aby zjednala 
ticho, a přísně se zeptala: „Kdo jste a co děláte na našem sněmu?“

A trojice jí pověděla všechno o tom, jak chtěli na výlet, o zmenšovacím sirupu 
hlemýždě Tyka a o tom, jak se potkali se zednicí Zdenkou.
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„Poslyš, Rošťáku, tys nabízel k bydlení svoji dřevěnou boudu, to není špatný 
nápad. Pár by se vás tam vešlo,“ pokynula drvodělka směrem k větvi, na které 
seděly zednice, a ukázala na několik nejbližších.

„Děkujeme, budeme bezproblémoví nájemníci, spolehni se! Boudu ti 
nezničíme, jen si zalezeme do škvír mezi prkna a vůbec o nás nebudeš vědět,“ 
slíbily Rošťákovi vybrané zednice.

„Ovšem co s vámi všemi ostatními? A co s potravou?“ už si zase zoufala 
drvodělka.

„O něčem bych věděla,“ přihlásila se o slovo Pola. „Při svých nočních 
toulkách jsem našla starý sad, o který se moc nikdo nestará. Je tam spousta 
starých vykotlaných stromů. Dutin a chodbiček je tam habaděj, jen se do 
nich nastěhovat! A tráva se tam taky moc často neseká,“ dodala významně. 
„Dokonce mám dojem, že je poblíž i udusaná hliněná cesta,“ mrkla na včely se 
žlutými kartáči na nohou. „Jestli chcete, dovedu vás tam.“

A tak Pola zase nabrala Rošťáka a Tolu na křídla a celé včelí shromáždění se 
vzneslo a letělo za nimi.

Včelám se starý sad hned zalíbil, poděkovaly a pustily se do práce. Některé se 
vydaly na obhlídku dutin vhodných ke stavbě hnízda, ty nejhladovější odletěly 
za sladkým nektarem na květy.

A naše trojice Tola, Pola a Rošťák? Vydali se hledat Tyka, aby jim namíchal 
něco, po čem budou zase normálně velcí.
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3 Znáte včely samotářky? Co umí a proč jich ubývá?

Kromě „obyčejných” včel medonosných, které chováme 
v úlech, žije volně v přírodě ještě dalších asi šest set druhů 
včel. Říká se jim včely samotářky, protože netvoří velké roje. 
Stejně jako včely medonosné ovšem sají nektar a sbírají pyl. 
Některé s pomocí chloupků na břiše v květu „plavou” mezi 
tyčinkami jako v moři a pyl z nich vyčesávají vrtivými pohyby 
zadečku. Jiné pyl sbírají na kartáčky na nohou, stejně jako 
včely medonosné. Některé se umějí dostat i do květů, kam 
obyčejné včely nedosáhnou, podobně šikovní jsou také 
čmeláci.

Samotářky jsou vybaveny žihadlem, ale vzhledem ke své 
mírné povaze ho používají jen opravdu výjimečně.

Proč jsou samotářky tak důležité? 
Včely medonosné, včely samotářky a další hmyzí opylovači, 

jako čmeláci, pestřenky nebo motýli, umožňují rozmnožování 
tzv. hmyzosnubným rostlinám. Takových je ve střední 
Evropě většina, asi 80 %, často kvetou výraznými barvami, 
mají zajímavý tvar či kresbu květů, krásně voní – nebo 
všechno dohromady. To aby na své květy přilákaly hmyz, 
který je při sbírání pylu a sání nektaru opylí. Pro rostliny je to 
životně důležité – bez opylení nemohou vytvořit semena.

Semena a plody tvoří potravu asi čtvrtiny všech ptáků 
a savců, od hrabošů třeba až po medvědy. Takže kdyby 
nebylo hmyzích opylovačů, poznali by to i lidé: úroda jablek 
a hrušek by byla výrazně menší. Podobně to platí pro švestky, 
třešně, mandloně, jahody, okurky, slunečnici, řepku a další 
plodiny, které lidé pěstují a jedí. Žádná lidská technologie 
neumí opylovače nahradit. 

Samotářky nevyrábí med, který včelám medonosným 
slouží jako potrava na zimu. Samotářky totiž na zimu buď 
hynou, nebo ji prospí, takže jíst nepotřebují. Své larvy přímo 
nekrmí, zato jim chystají pokojíčky – každé larvě připraví do 
zvláštní komůrky bochánek pylu slepený nektarem, aby měla 
co jíst, jakmile se vylíhne.

Kde která bydlí?
Samotářky mají někdy trochu legrační jména – 

chluponožky, pískorypky, drvodělky, čalounice, zednice nebo 
vlnařky. Uhodnete proč? Souvisí to často s tím, kde a jak si 
staví hnízda.

Čalounice rády hnízdí ve dřevě. Dutinku si samy vystelou 
listem, vystřiženým do kolečka. Používají k tomu mladé listy 
třeba z růží, habru nebo buku. 

Pískorypky dělají do písku a udusané hlíny chodbičky až 
půl metru hluboké, na konci rozšířené do komůrek. Do nich 
nanosí pyl, nakladou vajíčka a chodbičku zazátkují. Ta místa 



poznáte podle dírek v zemi a kopečků vyhrabané hlíny, co 
vypadají jako malinkaté krtčí hromádky.

Zednice, mezi které patřila i Zdenka z příběhu, vyhledávají 
různé přirozené dutiny, např. spáry ve zdi. Od toho 
získaly své jméno. Mohou bydlet na půdách ve starých 

cihlách, v doškových střechách, v suchých stoncích nebo 
v opuštěných chodbách jiného hmyzu. Nepohrdnou ani 
prázdnou hlemýždí ulitou – rozdělí ji na komůrky a celou ji 
schovají pod listí či jehličí.

Maltářky míchají „maltu” z písku a slin a slepují s ní 
hnízdo na skalách či zdech.

Vlnařky vyrábí pokojíčky pro svá mláďata z rostlinných 
chlupů. 

Drvodělky fialové, které známe z pohádky, rády hnízdí 
v trouchnivějícím jabloňovém dřevě. 

Co je ohrožuje?
Včely samotářky z přírody mizí, protože nenachází potravu 

nebo vhodné místo ke stavbě hnízda. Chybí jim buď staré 
stromy provrtané od dřevokazných živočichů (brouků tesaříků 
nebo červotočů) nebo holá půda na pastvinách a na cestách. 
Asfaltování polních cest a cyklostezek jim bere další místa, kde 
by mohly žít. Samotářky, které hnízdí ve dřevě, využívají už 
hotové chodbičky a štěrbiny, samy si nové nedělají, takže se 
nikdo nemusí bát, že mu provrtají dřevěnou střechu.

Samotářkám také ubývá potravy, v krajině je málo květů. 
Když odkvetou pampelišky, na spoustě luk není téměř žádná 
další květina, která by včelám nebo motýlům nabízela nektar. 
Pomohlo by jim, kdyby lidé nesekali louky tak často, případně 
je nesekali najednou, ale po částech, aby měly samotářky čas 
nasbírat potravu pro budoucí larvy a nachystat jim pokojíčky. 
Více se o tom dozvíte v následujícím příběhu.

Co můžete udělat vy, děti?
Nachystat pro včely samotářky hmyzí hotel, třeba i na 

balkóně. A také jim pomůže, když na zahradě nebo na 
balkóně vysejete kvetoucí rostliny.
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Luční orchestr
Konečně bylo léto. Tola, Pola a Rošťák se vypravili navštívit své kamarádky 
Janku, Julču a Jitku v jejich krásném králičím domově na venkově. Ta návštěva 
měla dobrý důvod. Tři sestry je totiž zavolaly na pomoc s objasněním něčeho 
velice podivného, co se u nich dělo. 

Jejich rodiče však o záhadě nic nevěděli, takže když králičí maminka 
přicupitala na terasu a přinesla jim svačinu, celá šestice ztichla a předstírala, že 
obdivuje výhled na lány kukuřice, mrkve a zelí.

„Vidím, že se vám tu líbí,“ švitořila maminka vesele. „Kdysi dávno byla na 
našem pozemku jen divočina. Naprosto zanedbané louky plné trávy, bodláků 
a jiných divokých a beztak jedovatých rostlin a nepotřebných plevelů. Nikdo 
se o tohle místo nezajímal, našli se tu jen kobylky, brouci, komáři a jiná havěť,“ 
pokračovala a pobídla je, ať si vezmou z misky mrkev.





48

„Mami, nemluv takhle o hmyzu!“ přerušila ji Janka.
„Hmyz je přece velmi důležitý,“ navázala na ni Julča.
„A jíst pořád dokola jen mrkev, kukuřici nebo zelí, to i králíka omrzí,“ 

zamumlala si Jitka tiše pod fousky, aby to maminka neslyšela. 
Měli byste vědět, že Janka a její dvě sestry patřily do Ekohlídky, stejně jako Pola, 

Tola a Rošťák. Věděli tedy, že hmyz nejsou jen otravní komáři a mouchy, ale že je to 
spousta druhů nenápadných pomocníků, bez kterých by příroda nefungovala.

„Ale, ale, nepřehánějte přece,“ pokrčila rameny maminka, která názor svých 
dcer rozhodně nesdílela. „Všichni sousedé si mysleli, že nám bude trvat věčnost, 
než zoráme a srovnáme tak velký kus půdy. Jeden z nich, ten zajíc, co bydlí 
hned vedle nás, dokonce tvrdil, že to snad ani není vůči přírodě přirozené! Ale 
on je ale beztak divný.“

„Představte si,“ ztišila maminka hlas, „že si ani neumí postavit pořádný dům 
a přespává jen v nějakém nepořádném pelechu v trávě. Popravdě si myslím,“ 
brblala dál nahlas, „že se tam u něj poslední dobou pořádají jen samé hlučné 
večírky, oslavy a koncerty. Vždycky ale hrají úplně falešně.“ 

Pak dál zasněně pokračovala ve vypravování: „Když jsme tento pozemek 
viděli poprvé, můj manžel hned věděl, že je to místo naprosto úžasné pro naši 
budoucí rodinu. Ani ne za rok stihl všechno poorat a srovnat. Vytrhal plevel, 
pohnojil pole a vyhubil všechny škůdce.“

„Mami!“ upozornily králičí sestry maminku na nevhodný slovník.
„No tak, buďte rády, že vás tady při posezení na terase nic nekouše,“ 

napomenula je maminka a pokračovala, kde skončila: „Zakrátko jsme měli 
tři krásná pole, pro každou z vás jedno. Mrkvové pro Janičku, kukuřičné pro 
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Julinku a zelné pro Jitušku. Podívejte, využili jsme každičký kousek země. Váš 
tatínek nenechal ani nejmenší část ležet ladem.“

Jediný pohled na králičí sestry stačil Tole, Pole i Rošťákovi k tomu, aby si 
byli jisti, že maminčino bezmezné nadšení nesdílí. Když domluvila, láskyplně 
zamávala na tatínka, který zrovna končil se zaléváním polí. Svůj pozemek miloval 
a neustále o něj pečoval, okopával, plel a zaléval, aby byla úroda co největší.

„Najezte se a odpočiňte si. Zítra vám holky ukážou zbytek našeho pozemku. 
A všimla jsem si, že máte spolu nějaké tajnosti,“ smála se maminka a odešla 
poslouchat Beethovena. Králičí maminka totiž milovala klasickou hudbu.

Kamarádi se navečeřeli a odešli do pokoje pro hosty. Polovinu noci mluvili 
o něčem velmi důležitém. Maminka a tatínek věděli, že jsou vzhůru, ale o čem si 
povídají, netušili. 

Další den vstala šestice brzy ráno, přestože měla víčka oteklá z nevyspání.
„Mami, jdeme na pole. Ukážeme Tole, Pole a Rošťákovi naše záhony. Vrátíme 

se na oběd.“
„Užijte si to,“ přikývla maminka.
Vyrazili na mrkvové pole a za chvilku se ocitli na místě, o kterém mluvili 

v noci.
„Stůjte a buďte zticha,“ zašeptala jedna ze sester. „Jsme na místě. A skrčte se, 

bude lepší, když nás neuvidí,“ dodala a všichni se ukryli v mrkvích.
Sotva sklonili hlavy, objevil se krásný barevný motýl. Byla to babočka 

admirál. Motýli jsou nejen krásní, ale i užiteční, sbírají nektar a přitom opylují 
květiny. Babočka, kterou pozorovali, se ale chovala poněkud zvláštně. Nahlas 
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naříkala a mávala jakýmsi tenkým klacíkem, když poletovala z jedné mrkve na 
druhou.

„Co budu dělat? Co jen budu dělat? Nikdo tu není… prostě nikdo!“ 
rozhlížela se vpravo i vlevo a co chvíli opakovala: „Co budu dělat? Co jen budu 
dělat? Nikdo tu není!“

„Vidíte?“ řekla Julča něžně. „Tohle dělá už týden. Jmenuje se Rusalka. Dřív 
se chovala normálně, byla pracovitá a hledala květy, což není snadné, protože 
tatínek jich většinu vytrhá jako plevel. Možná na našich polích zabloudila. Je to 
pro nás velká událost, že přiletěla, moc dalšího hmyzu tu nemáme. Jenže pořád 
jen pláče. Vzlyká, naříká, opakuje pořád to samé dokola.“

„A ptaly jste se jí, co hledá?“ zeptala se Tola.
„No, neptaly. Ona neví, že tu jsme. Bály jsme se, že ji vystrašíme a ona odletí 

pryč,“ přiznaly sestry.
„Já myslím, že když někdo potřebuje pomoct, musíme mu ukázat, že jsme 

k pomoci připraveni, a ne se schovávat. Tak já se zeptám,“ řekla Tola a bez 
dalších řečí vyskočila zpoza mrkve.

„Ahoj Rusalko! Slyšela jsem tě plakat a říkala jsem si, že možná potřebuješ 
pomoc,“ řekla povzbudivě.

„Ach, ahoj!“ odpověděla Rusalka překvapeně. „Ty mi chceš pomoci?“
„Ano! A nejenom já, ale i celá Ekohlídka,“ ukázala Tola na všechny své 

kamarády, kteří pomalu vylézali z úkrytu.
„Ach, kočičko moje zlatá!“ vydechla Rusalka nadšeně a sedla si na Tolin 

čumák. „To je dobře, že jste tady! Možná mi pomůžete zachránit luční 
orchestr.“
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„Orchestr? Rusalko, pověz nám, co se přihodilo,“ prosila králice Jitka.
„Ach… ano… no… jistě, jistě,“ Rusalka se zakoktala. „No co se stalo? 

Neštěstí! Opravdové neštěstí! Můj orchestr tu není. Nikdo nepřišel.“
„Ale jaký orchestr?“ nechápala Tola.
„Nevíte o něm nic?“ podivila se ta elegantní motýlí dáma. Když viděla nic 

netušící zvířecí pohledy, začala vysvětlovat. 
„Je to tradice už po mnoho generací. Na začátku léta se všechen hmyz 

z okolí setkává na jedné louce a společně hrajeme Ódu na radost Ludwiga van 
Beethovena. Já pocházím z rodiny dirigentů. Moje maminka, moje babička, 
dokonce i moje prababička, všechny kdysi orchestr dirigovaly. Každý rok se 
koncert pořádá na jiném místě. Každý rok se sejde nová generace hmyzu.“

„Nová generace?“ hleděla na ni Tola nejistě.
„Víte, my babočky žijeme jen krátce, jeden rok. A mnozí další kolegové 

muzikanti žijí třeba jen pár měsíců nebo týdnů. Každý rok se tedy děti 
předchozích umělců sejdou, aby zachovaly tradici. Moje prapraprababička 
před lety vytvořila mapu okolních luk, kde se koncerty konají, a dirigent v ní 
vždycky označí místo pro příští rok. Každá generace tak ví přesně, kam má 
přijít. V den koncertu hrajeme na zvonečky, mátové listy i bodláky. Luční 
kobylky třou o sebe křídly, kudlanky hrají na housle a martináč hrušňový, náš 
největší motýl, usedne k harfě… Jenže letos na toto místo, které loni v mapě 
označila moje maminka, nikdo nedorazil. Nevím, co se stalo. Koncert má být už 
za týden a já jsem tu jediná.“

„Možná jen zapomněli. Nebo hledají něco k snědku a dorazí později,“ řekla 
Pola nejistě.
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„Možná jsi to popletla ty a jsi na špatném místě,“ dodal Rošťák.
„Já?“
„Říkalas, že koncert se vždycky koná na louce, a já tady žádnou louku 

nevidím,“ rozhlížel se kolem sebe pes. „Nejsou tu žádné vlčí máky, chrpy, 
zvonky, kopretiny ani pampelišky. Dokonce ani tráva. Všude kolem jen pole 
s mrkví, kukuřicí a zelím, pole našich kamarádek.“

Babočka se zmateně rozhlédla. Teprve teď si toho všimla. Rošťák měl pravdu, 
louka, kterou na mapě vyznačila její prapraprababička, zmizela. Tu louku, která 
dává život nejrůznějším druhům trav, bylin a květin, poskytuje úkryt a domov 
hmyzu a dalším zvířatům, tu někdo rozoral a srovnal, přeměnil ji na pole.

 „Ach, já ubohá!“ lomila zoufale rukama. „Co jen budu dělat?“
Na chvíli se rozhostilo ticho. Jak dostat orchestr na louku, která není?
Tři sestry si najednou vzpomněly, že slýchávají zvláštní zvuky ze sousedova 

pozemku – možná je zbytek Rusalčina orchestru právě tam! Taky si ale 
uvědomily, že se jejich rodiče a soused zajíc moc nepřátelí, spíš naopak. Asi by 
je nepřivítal zrovna s otevřenou náručí. 

Proto se raději celá Ekohlídka rozhodla, že se půjde podívat na sousedův 
pozemek v noci a zkusí přijít na kloub tomu, co se tam vlastně děje. Rusalce 
nabídli, ať si zatím odpočine v králičím domě. 

Šestice se tajně připravila na noční výpravu. Jenže tentokrát maminka zavřela 
dveře na terasu a oni museli tiše vylézt oknem. Kradmo se blížili k sousedovu 
plotu a brzo uslyšeli podivné zvuky. Když ale nakoukli přes plot, viděli jen 
pokojně se pasoucí a odpočívající stádečko ovcí a koz. 
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„To je divné,“ zabručel Rošťák, „že by ony?“ 
Přelezli plot a běželi se ovcí a koz zeptat. 
„Ale neee, to my neee, my jsme tu jen na návštěvě-é,“ vysvětlovali jim klidně 

přežvýkavci, když zvedli hlavy od své pozdní večeře. „Všechny nás sem pozval 
zajíc Jožka. Má se tu prý konat velký koncert. Zatím to ale moc nevypadá,“ 
zavrtěli hlavou. „No, koukněte sami!“ a ovce a kozy ukázaly směrem dál na louku. 

Tam šestice konečně uviděla všechny členy orchestru. Snažili se nacvičovat, 
ale bez dirigentky Rusalky to znělo úplně falešně a nemělo to žádný rytmus. 
Hráči to sami slyšeli, i oni z toho byli zoufalí, přesto hráli dál a ještě urputněji. 
Rošťák, jako obvykle, nemohl tu smutnou podívanou snést. Rozběhl se k tomu 
příšernému zvuku, skočil rovnou mezi členy orchestru a zeptal se jich: „Proč 
nacvičujete tady? Proč nejste na louce domluvené podle vaší mapy?“

Všichni na něj překvapeně hleděli: jak může někdo úplně cizí vědět o jejich 
vystoupení? Chvíli zůstali jen strnule zírat na členy Ekohlídky. Pak konečně 
vstala kudlanka Anička: „Nejdřív jsme hledali podle mapy, ale vyznačenou 
louku jsme nenašli. Byli jsme úplně zmatení. Všiml si nás ale zajíc Jožka 
a zajímal se, co tu děláme. Nabídl nám, že můžeme přijít na jeho pozemek, 
a ukázal nám svou louku plnou květin. Byli jsme tak šťastní, že jsme se sem 
přesunuli, tady je aspoň co jíst a kde bydlet! Ovšem, naši dirigentku jsme 
hledali a nenašli. Tak hrajeme aspoň tak a doufáme, že najde ona nás podle 
zvuku našich zkoušek.“

Králičí trio se stále schovávalo za Polou, Tolou a Rošťákem. Sestry nechtěly, 
aby je Jožka zahlédl, kdyby přišel, protože se trochu styděly. Ale líbilo se jim tu. 
A na šťavnatou trávu, která rostla všude okolo, se jim přímo sbíhaly sliny...
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Zajíc Jožka se brzo skutečně objevil a hned si všiml Janky, Julči a Jitky. 
Viděl, že se nejspíš chystají utéct, a rychle na ně zavolal: „Jémine, zdravíčko, 
sousedky! Rád vás tu vidím! Nikam nechoďte.“

Janča, Julča a Jitka se zastavily, Jožku také pozdravily a pak se omluvily, že 
byly zprvu tak nezdvořilé. Zajíc jim nabídl pohoštění a zbytek noci si všichni 
i se členy orchestru společně povídali. Jožka králičím děvčatům vyprávěl: „Taky 
tady mám záhony s mrkví a zelím, ale kromě toho i barevnou voňavou louku 
s trávou a kytkami. Na všem si pochutnám. A pochutnají si i ostatní, na louce 
je dost místa i potravy pro plno hmyzu. Já mám rád společnost. A když ke mně 
přijdou různí hosté, je jim tady snad taky dobře a mám je čím pohostit,“ ukázal 
na ovce a kozy, které souhlasně přikyvovaly. „Tráva roste opravdu rychle, ani ji 
všechnu nesním,“ vysvětloval dál, „tak ji občas pokosím a usuším na zimu.“

Sotva vyšlo slunce, přátelé přivedli odpočatou Rusalku. To bylo radosti a vítání 
s orchestrem! Hned vypukly horečné přípravy na koncert. 

A králice se rozhodly promluvit se svými rodiči o tom, že by chtěly kousek 
louky i u nich. Ale jak to udělat? Pola dostala nápad: „Neříkaly jste, že má vaše 
maminka ráda klasickou hudbu?“ Všem třem se naráz rozsvítilo: „No jasně, 
pozveme naše rodiče taky na koncert a ukážeme jim, jak vypadá louka. Dvě 
mouchy jednou ranou.“

Konečně začal orchestr zkoušet. S dirigentem to hned znělo jinak, krásně 
a melodicky. 

Ekohlídka pomáhala vše přichystat, včetně pozvánky pro celé okolí a zvláštní 
pozvánky pro králičí manželský pár. Když bylo vše připraveno, sestry najednou 
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přepadl strach. Jak to jejich rodiče přijmou? Naštěstí už neměly čas o tom 
přemýšlet, musely vítat všechny přicházející diváky. Během koncertu byla králičí 
maminka naprosto unesená krásnou hudbou. A tatínek? Ten byl uchvácen 
Jožkovou loukou! Po vystoupení spěchaly Janka, Julča a Jitka k rodičům. Viděly, 
že si už s Jožkou povídají.

Táta králík se vyptával a vyptával a pomalu si uvědomoval, že s jeho 
pozemkem něco není v pořádku. Pak se ho Jožka zeptal přímo: „A co kdybyste 
si, sousede, nechal kousek louky vyrůst i u vás? Tedy promiňte, že se tak ptám. 
Já jsem totiž slyšel, že i králíci mají rádi trávu.“

Táta králík přiznal: „Asi jsem při všem tom budování, orání, okopávání a pletí 
úplně zapomněl, jak báječně voní a chutná šťavnatá tráva. Holky, co vy na to 
říkáte?“

Janka, Julča a Jitka mu skočily kolem krku: „No tati, my víme, že se o všechna 
ta pole staráš hlavně kvůli nám. Ale louka je to úplně nejlepší, co můžeš udělat! 
Pomůžeme ti!“

Jožka se usmál: „A prospěje to i vašim záhonům, věřte mi. Víc vám povím zase 
někdy příště.“

A co maminka? Ta hlavně doufala, že dostane pozvánku na koncert i příští rok.
Janka, Julča a Jitka a spolu s nimi celá Ekohlídka byli úplně spokojení. Vždyť 

tahle jejich výprava nemohla dopadnout líp!
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 4 Jak vypadá a k čemu je dobrá pestrá louka?  
A co je biodiverzita? 

Kde roste víc různých druhů květin, na poli, nebo na louce? 
A umíte si představit, že byste jedli celý život jen jeden druh 
jídla? Navíc každý má rád něco jiného, je to tak?

Biodiverzita znamená rozmanitost života, tedy bohatství 
různých druhů rostlin a živočichů. A také rozmanitost 
různých míst na Zemi, takzvaných ekosystémů, jako jsou 
louka, rybník, les, tropická džungle nebo korálový útes v moři.

Louka je ekosystém s velkou biodiverzitou, plný různých 
druhů květin a hmyzu. Víte, že i hmyz má své chutě a určitým 
druhům chutnají třeba jen určité květiny? Na louce se 
spoustou různých druhů květin si vyberou. Často se jedná 
o druhy hmyzu velmi ohrožené. A ty druhy hmyzu, které 
nejsou potravně vázané na jeden druh rostliny, mají na louce 
velmi pestrý jídelníček. Dravý hmyz, hmyzožraví ptáci, ještěrky, 
žáby, netopýři, ježci a další savci pak koneckonců taky.

Oproti louce vypadá pole úplně jinak – představme si ho 
třeba plné zelí. Místům, kde pěstujeme jen jednu plodinu, 
říkáme monokultura. Tam se třeba vylíhnou housenky 
motýla běláska zelného a mají na něm spoustu potravy. 

Housenek je spousta, pole je velké a housenek tak moc, že je 
ptáci nestačí všechny sezobat a bělásci se přemnoží. Pak jsou 
na poli místo zelí jen bělásci. Rovnováha je narušená.

Na pestré louce se žádný druh takto výrazně nepřemnoží. 
Každý druh, ať zvíře nebo rostlina, má své místo a všichni 
dohromady tvoří provázaný celek. A i nepatrní tvorové, kteří 
ovlivňují fungování svého ekosystému jen málo, mohou 
například odvrátit přírodní krize.

Pěstovat cokoliv v obrovské monokultuře, ať už jde o trávu, 
řepku, zelí nebo smrk, není od nás lidí příliš prozíravé, protože 
monokultury nejsou obvykle tak odolné proti nepříznivým 
podmínkám zvenčí (například smrkové monokultury špatně 
snášejí sucho a vichřici) a snáze v nich dojde k přemnožení 
některého druhu hmyzu nebo k rozvoji nemocí. 

A aby toho ještě nebylo málo, malí hmyzí tvorové poskytují 
lidem a větším zvířatům svoje cenné služby: motýli patří 
k opylovačům rostlin. A bez opylení by lidem a zvířatům 
výrazně ubylo potravy. Více se o tom dočtete v příběhu 
o včelách samotářkách.



61

Co potřebuje motýl k životu? 
Housenky motýla Rusalky z příběhu (babočka admirál) 

se živí jenom listy kopřiv, housenky modráska lesního zase 
jenom jetelem. Některé jiné druhy motýlů jsou méně vybíravé 
a stačí jim jakákoliv tráva nebo rostlina. Všechny housenky 
se občas potřebují vyhřát na sluníčku, tedy na vysokých 
rostlinách nebo na kousku holé hlíny. Protože toho za svůj 
život mnoho nenacestují, všechno to potřebují pěkně blízko 
sebe. Na louce to všechno najdou.

Když housenka dospěje, zakuklí se a vylíhne se motýl, 
který se živí sladkou šťávou (nektarem) z květů. Občas se 
potřebuje schovat, třeba když je vedro nebo fouká vítr. 
K tomu mu stačí jeden strom nebo pár keříků. I těmto 
požadavkům louka vyhovuje, pokud se o ni lidé dobře starají.

Sekat!
Některé květiny, třeba kopretiny, chrpy nebo vlčí máky, 

rostou na louce. Víte proč? Mají rády hodně slunce a to na 
louce je. Kdybychom louky nesekali, přirozeně by zarostly 
trávou, která roste rychleji než květiny a časem je přeroste. 
Květiny by z louky zmizely kvůli nedostatku slunce. Svůj domov 
a potravu by tak ztratilo hodně živočichů, hlavně hmyzu, který 
je na květinách závislý. Proto je potřeba louky občas sekat 
a nenechat je zarůst trávou nebo po čase keři a stromy.

A jak sekat?
Představte si, že jste motýl a najednou vám posečou celou 

louku tak, že zůstane krátce střižené golfové hřiště. Najednou 
jste bez potravy a bez domova, nemáte se kde zakuklit. 

Pokud tedy chceme zachovat louku pestrou a plnou 
hmyzu, je nutné ji sekat postupně, ne celou naráz! Lze 

postupovat po pásech nebo mozaikovitě, tedy záměrně 
ponechávat neposečené ostrůvky. Tak zůstane vždy na části 
louky potrava a prostor pro rozmnožování živočichů. 
Housenky se stihnou zakuklit a z kukel vyletět motýli. Sekat 
stačí jednou až třikrát ročně, jinak květiny z louky vymizí 
a roste tam už jen tráva.

Zkuste to kosou! Na menších loukách, kde se to dá 
zvládnout. K louce a jejím obyvatelům je to šetrnější.

Taky si můžete přizvat pár pomocníků. Víte, která zvířata 
ráda přirozeně spasou trávu nebo ohryžou keře? Ovce nebo 
kozy. Pomáhají nám hlavně spásat louky v těžko přístupných 
místech, třeba v prudkém kopci. Ale pozor, pokud na louce 
zůstanou dlouho nebo je jich tam moc, mohou ji rozdupat 
a květiny na ní pak také neporostou. 

Co můžete dělat vy, děti? 
I na malé zahrádce doma nebo ve školce si můžete 

vysít na kousek půdy semínka lučních rostlin (prodávají se 
v zahradnictví jako luční směs). Uděláte radost hmyzu i sobě.
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Velká cesta
Přišel podzim a Tolu, Polu a Rošťáka čekala plavba po Dunaji. Tolik toho 
slyšeli o té velké řece! Věděli, že je to jedna z největších evropských řek, 
nastudovali si, že protéká dokonce přes deset států. Svoji pouť začíná 
v Německu, pokračuje přes Rakousko, Slovensko, Maďarsko a končí až 
daleko v Rumunsku a na Ukrajině. Rošťák slyšel o překrásných národních 
parcích vinoucích se podél řeky, o malebných topolech a neobvyklém ptačím 
obyvatelstvu. O tom všem vyprávěl svým kamarádkám Tole a Pole tak dlouho, 
až je nalákal, aby s ním na říční výpravu vyrazily.

„Bude to nejlepší podzimní dobrodružství! O takovém se vám ani nesnilo!“ 
volal Rošťák v kapitánské čepici a postavil se ke kormidlu.

Tole a Pole se líbily neznámé divoké kraje, kde mohly vidět přírodu netknutou 
člověkem, a sjíždění Dunaje se jim zamlouvalo. K jednomu z takových krásných 
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divokých míst měli společně doplout už během pár kilometrů. Dvě kamarádky 
stály na přídi a kochaly se nádherným výhledem. Zničehonic Rošťák prolomil 
poklidné ticho. Aniž by je varoval, prudce zrychlil. Loďka vyrazila vpřed a Tola 
málem spadla do vody.

„Ááá! Rošťáku! Blázníš?! Zpomal! Proč jedeš tak rychle?!“ zaječela vyděšeně.
„Jak to proč? Ty sama jsi křičela, ať přidám!“
„Já? Nic takového jsem neřekla. Přísahám!“
„Volala jsi na mě, slyšel jsem tě dobře!“
„Rozhodně ne!“ trvala na svém Tola.
Rošťák tedy zpomalil, ale neuběhla ani vteřina a znovu uslyšel: „Přidej! 

Přidej!“
„Tolo, to jsi ty?“ otáčel hlavou.
„Co? Já?“
„Zase jsi volala, ať přidám.“
Tola na Rošťáka udiveně koukala. Buď měl její kamarád halucinace, nebo 

si z ní utahoval. Zrovna chtěla něco říct, když všichni tři kamarádi uslyšeli to 
samé. Tentokrát to neznělo jako „přidej“, ale něco jako „pomoc“.

„Rošťáku, zastav! Stůj! Vypni motor. Já to taky slyšela,“ křikla Pola.
„Možná se někdo topí!“
Přátelé se rozhlíželi kolem a sledovali hladinu, ale neviděli nic neobvyklého. 

Už už to vzdávali, když se ozvalo další volání o pomoc.
„Pomoc, pomoc! Můžete mi pomoct?“
Všichni tři se natlačili dopředu na příď a uviděli velkou a velmi podivnou 

rybu. Vynořila se vedle člunu, měla ostrý čumák s vousy a místo úst jakousi 
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rouru. Vypadala trochu jako dinosaurus, co plave ve vodě. No, možná ne jako 
dinosaurus, ale prazvláštní byla určitě.

„Haló, to ty voláš o pomoc?“ zeptala se Pola nejistě.
„Ano, já. Jsem ráda, že jste mě uslyšeli,“ usmála se ryba. „Jsem Sára, vyza 

Sára. Ztratila jsem se. Hledám své kamarády, už celé dva dny, a nemůžu je 
nikde najít.“

„A kdes je viděla naposledy?“ zeptala se Tola.
„Nedaleko přehrady Gabčíkovo.“
„A co tady vlastně děláte?“ zeptala se Tola.
„Pocházím z Černého moře, to je daleko odsud. Až za Maďarskem, 

Chorvatskem a Rumunskem. Připlavala jsem spolu s dalšími vyzami, abychom 
se vytřely a nakladly vajíčka, ze kterých se pak vylíhnou naše děti – malé vyzy. 
Vydaly jsme se na životní cestu, o jaké jsme dosud jen slýchávaly z vyprávění 
prarodičů.“

„Takže tys plavala tak daleko, abys měla děti? Nakladeš tu vajíčka a počkáš, až 
se vylíhnou?“ opakoval si nevěřícně spíš pro sebe Rošťák a pak dodal: „Dospělí 
většinou neopouští své domovy před narozením mláďat.  A vy vyzy jste plavaly 
přes půl Evropy?“

„Víš, s rybami je to různé,“ usmála se Sára. „My vyzy putujeme do řek kvůli 
vytření, jinak žijeme v moři. Většina plave jen do Rumunska, tam nakladou 
jikry a vrátí se domů do moře. Dál proti proudu je těžké se dostat. Lidé 
vybudovali na Dunaji velké přehrady a vodu v nich drží obrovské hráze, které 
my vyzy nedokážeme zdolat. Většina z nás se na tak nebezpečnou cestu nevydá. 
My jsme ale s kamarádkami toužily zkusit přesně to, co dělávaly naše maminky 
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a babičky, plout daleko proti proudu Dunaje a naklást jikry až na Slovensku. 
Chtěly jsme překonat všechny přehrady na cestě. Slyšely jsme, že u nich bývají 
nějaké kanály, doufaly jsme, že proplaveme přes ně.“

„Hm, ale jestli říkáš, žes viděla své přátele ještě před přehradou, možná tam 
stále jsou. Bylas to prozkoumat tam?“ ptala se Pola uvážlivě.

„To je právě ten problém. Já se tam neumím vrátit!“ vzlykala Sára. „Jsem z nás 
nejmladší a nejmenší. Našla jsem úzký kanál, kterým se mi podařilo proplavat, 
a dostala jsem se na druhou stranu přehrady. Jenže je tam spousta kamenů 
a překážek a já se prostě už nedokážu vrátit po proudu zpátky. A moc se bojím 
o své přátele, jsou ještě mnohem větší než já a jestli do toho kanálu doplavou, 
uvíznou tam a zahynou.“

„Hm, to nezní vůbec dobře,“ řekli všichni tři naráz tiše.
Vzápětí se ale začali radit, co dělat. Nemůžou v tom přece Sáru nechat 

samotnou.
 „Mám nápad!“ vykřikla nakonec Pola. „Co kdyby ses zpátky svezla s námi na 

lodi? Máme namířeno do Maďarska a přes přehradu Gabčíkovo pojedeme. Mají 
tam speciální průjezdy pro menší loďky a kajaky, jsou bezpečné pro cestu na 
druhou stranu. Co říkáš?“

„To je od vás moc hezké, ale já musím být pod vodou. U vás na palubě bych 
moc dlouho dýchat nevydržela,“ kroutila Sára smutně hlavou.

„Tak my nalijeme vodu do kabiny a ty do ní skočíš!“ vykřikla Tola energicky.
„Do kabiny?“ zíral Rošťák překvapeně. „Do naší kabiny na lodi?“
„Co se tak divíš? Honem! Zkus ji pořádně utěsnit! A my vezmeme kbelíky 

a nalijeme tam komínem vodu.“
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Když Tola viděla, že kamarádi nejsou proti, vzala všechny kbelíky, co na lodi 
našla, přivázala k nim šňůru a s Polou začaly tahat vodu na palubu. Rošťák 
kabinu mezitím pořádně utěsnil. Tola s Polou pak lily vodu do kabiny, která 
se pomalu plnila. Všichni pracovali jak diví, až nakonec měli v kabině pro Sáru 
vody dost. Byli tak zaneprázdněni, že si vůbec nevšimli malé rybářské lodi, 
která se k nim blížila. Stáli v ní dva buldoci a netvářili se obzvlášť přívětivě.

„Dobré ráno vespolek. Máte na lodi požár? Viděli jsme vás z dálky, jak 
nabíráte vodu,“ řekl jeden z nich a snažil se nahlédnout na palubu.

„Požár? Tady? Ne, ne,“ odpověděla Tola slušně. Už se nadechovala, že jim 
vysvětlí, oč jde, ale Pola do ní strčila a přehnaně nahlas vykřikla: „Umýváme 
palubu. Včera jsme ji zašpinili. To je vše. A co vás k nám vlastně přivádí?“ 
zeptala se a upřeně hleděla na velké háky připevněné na boku rybářské lodi.

„Plavíme se na druhou stranu přehrady. Naší známí nám dali tip, že se tady 
v okolí pohybují vyzy. Pravděpodobně obrovské. Takové dlouho nikdo neviděl. 
Snad budeme mít štěstí a nějaké ulovíme a prodáme. Jejich kaviár je velmi 
cenný.“

„Nejsou vyzy ohrožené vyhynutím? Můžete je vůbec chytat?“ ptala se se 
zájmem Pola. Zaskočený buldok na ni pohlédl a mrzutě zavrčel.

„Jsi snad policajt? Starej se o své věci a nestrkej nos, kam nemáš. Jedeme, je 
čas,“ kývl na svého parťáka a odpluli směrem k hrázi. 

Tři kamarádi napětím málem nedýchali a Sára se teprve po pár minutách 
odvážila znovu vykouknout z vody. Byla vystrašená k smrti.

„Ach ne! Jdou si pro moje přátele. Musíme je varovat!“ naříkala.
„Neboj se,“ ujišťoval ji Rošťák. „Rychle naskoč, vše je připraveno.“
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Sára rychle mrskla ocasem a naskočila na palubu. Tola a Pola jí pomohly 
proklouznout do kabiny. Rošťák přidal plyn a ani ne za hodinu už přijížděli 
k přehradě.

Je potřeba říct, že přehrada byla skutečně obrovská. Pola na chvíli vyletěla 
do vzduchu, aby zjistila, jak vypadá migrační průplav, kudy Sára předtím 
proklouzla. Jak tušili, byl velký tak akorát pro malé ryby, ale obrovské vyzy 
neměly vůbec šanci se tudy protáhnout. 

Rošťák si všiml rybářské lodi buldoků přímo před nimi. Zrovna zdolávali 
stejnou komoru jako oni. Kolem bylo naštěstí tolik lodí, že si jich buldoci vůbec 
nevšimli. Kamarádi se rozhodli rybáře sledovat. Co kdyby opravdu vyzy ulovili? 
Opatrně si udržovali dostatečný odstup, aby je buldoci nezahlédli.

Po dvou kilometrech se rybářská loď zastavila. Rošťák rychle zaplul do rákosí, 
kde se ukryli a mohli je dobře sledovat. Buldoci začali vyhazovat velké rybářské 
sítě a připravovat dlouhé harpuny. 

„Ach ne, chystají se lovit. Musíme něco udělat!“ vykřikla Tola. Pola na nic 
nečekala, vznesla se do vzduchu a za chvíli jim zmizela z očí. Když se vrátila, 
udýchaně jim hlásila: „Našla jsem hlídku říční policie. Už se sem blíží. Za pár 
minut by měli dorazit na pomoc.“ 

Zrovna v tu chvíli si Rošťák všiml, že se rybáři shlukli na jednom boku, celá 
loď se rozhoupala a začala se naklánět nalevo. Vypadalo to, že chytili do sítě 
velkou rybu. „Než hlídka dorazí, bude pozdě. Chytili někoho z tvých přátel,“ 
řekl utrápeně, „loď se jim málem převrátila.“

„Pusťte mě ven, pomůžu jim!“ vykřikla Sára.
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Trojice zvířat rychle vytáhla vyzu Sáru na palubu a ona sklouzla dolů do řeky 
a plavala směrem k pytlákům.

„Nakloňte tu loď!“ křičel za ní Rošťák. „Jestli jsou ostatní tví přátelé tak velcí, 
jak říkáš, rybáře to vystraší a odřežou sítě!“

Tola, Pola a Rošťák napjatě sledovali, co se stane. Znepokojovalo je, že 
nemůžou pomoct jinak. Za chvíli pozorovali, jak se loďka rybářů začíná houpat 
jako při velké bouři. Vpravo, vlevo, tam a zpátky. Kolem lodi se začaly vynořovat 
největší ryby, jaké kdy Rošťák viděl. Jenže pytláci se jich nebáli. Hlavně jeden 
z nich se nechtěl vzdát. Vzal harpunu a zamířil na nejbližší vyzu. Vypadalo to 
tak hrozivě, že tři kamarádi vystrašeně odvrátili zrak, když se náhle v dálce 
ozval megafon říční policie: „Pozor, pozor! Všichni vyjděte na palubu. Odložte 
harpunu. Míříte na přísně chráněný druh ryby. Opakuji, odložte harpunu.“

Buldoci byli zaskočení, stihli ale nenápadně odřezat rybářské sítě dřív, než 
k nim říční policie dorazila. 

„My? Lovit? Kdepak! Ryby se shlukly kolem nás, my jsme se jen bránili…“ 
začali rybáři s výmluvami. Ale vysoké pokutě se nevyhnuli. Tola, Pola a Rošťák 
vypluli z rákosí a viděli, že jsou vyzy konečně v bezpečí. A tak mohli pokračovat 
v plavbě dál po proudu Dunaje.

Večer, když zakotvili u břehu, Rošťák skočil do vody, aby se osvěžil. Najednou 
se voda zvířila. U mola, kde kotvili, se objevilo hejno vyz. Sára plavala až 
k Rošťákovi, nabrala ho a zvedla na loď. 

„Páni, Sáro! To je skvělé, že ses ukázala. Tak jsi své přátele našla, viď? A jaké 
máte plány teď? Zůstanete, nebo se vrátíte do Černého moře?“
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Z vody se vynořila velká vyza. Nejspíš ta nejstarší, rozhodně největší z nich, 
byla větší než loďka.

„Ty menší z nás se vrátí do moře. Ostatní zůstanou tady, někde mezi 
přehradami. Dokud lidé nepostaví větší a bezpečnější kanály, domů se 
nedostaneme.“

„Jéje, chudáčci,“ smutnila Tola. „Hned jak se vrátíme domů, zjistíme, co se dá 
dělat. Budeme za vás bojovat!“

„Jsme sice malí, ale můžeme přece lidi upozornit na to, jak hrozná je vaše 
situace. A děti mají skvělé nápady!“ zvolal Rošťák.

„My vyzy máme dlouhý život, někdy až dvě stě let. Budeme tedy čekat, s čím 
přijdete. Snad se dočkáme a jednoho dne budeme moci cestovat Dunajem jako 
naši předkové. Na shledanou.“
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5 Vrátí se někdy obří vyzy také do našich řek?

Víte, že vyza je skutečná ryba, která stále žije v deltě Dunaje? 
Také v příběhu o vyze Sáře bylo jejím domovem Černé moře. 
Tři kamarádi Tola, Pola a Rošťák ji ale potkali na Dunaji 
nedaleko Bratislavy na Slovensku, nesmírně daleko od jejího 
domova, asi 1800 km. V minulosti, asi před 400 lety, tady 
mohli lidé každý podzim pozorovat to neuvěřitelné divadlo, 
kdy stovky obrovských ryb táhly proti proudu.

Proč takhle cestují?
Rodina a přátelé vyzy Sáry patří k největším 

rybám na světě, do rodiny jeseterů. Na Zemi 
vyzy žily už v dobách dinosaurů. Dospělé 
mohou měřit přes 8 m, to je jako osm pětiletých 
dětí dohromady. Když tyto ryby dospějí do věku 
patnácti let, mohou se stát rodiči. V Černém 
moři to ale nejde, vydávají se proto proti proudu 
řeky do míst, kde se vytřou a z jiker se vylíhnou 
mláďata. Překonávají někdy vzdálenost až 3600 
km! Vydávají se na tuto pouť – daleko proti 
proudu a pak zas zpátky do moře – jednou za 
tři až čtyři roky, na jaře nebo na podzim. Při 
své první cestě netuší, kam plavou, vědí pouze 
správný čas a směr – proti proudu silné řeky. Na 
cestě je čeká spousta překážek a nebezpečí.

Nebezpečí? 
V příběhu se objevila velká přehrada Gabčíkovo. Jen 

díky tomu, že byla Sára malá, mohla přehradu překonat 
úzkým kanálem. Ve skutečnosti však tvoří přehrady jen různé 

přepady, jezy, plavební komory a vodní elektrárny, kde ryby 
uvíznou a zahynou. Potřebovaly by speciální kanály (rybí 
přechody, rybovody), kterými by se dostaly bezpečně na 
druhou stranu. 

Když Sára přehradu zdolala, číhalo na ni další nebezpečí – 
pytláci. Vyzy velké byly totiž v minulosti loveny pomocí 
speciálních lovných plotů a sítí, umístěných v mělké 
vodě. Rybáři do nich ryby zahnali z hlubin řeky hlukem, 
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boucháním a křikem. Lovili je kvůli kůži a velmi kvalitnímu 
masu do té míry, že se z vyzy stal ohrožený druh. Dnes má 
výjimečnou cenu především její kaviár (vajíčka, jikry) – jedno 
z nejdražších jídel světa. Proto jsou vyzy v současné době 
kriticky ohrožené. Nedokážou přežít, pokud se nepodaří 
bránit pytlákům v lovu a chránit jejich říční cesty i domov.

Aby mohli vědci lépe zkoumat důvody putování (migrace) 
vyz, mnohé z nich odchytili a označili. Mohli pak navrhnout 
způsoby, jak jim pomoci při plavbě proti proudu řeky 
i zpátky do moře. Toto jsou základní tři: 1. na různých 

místech vybudovat speciální kanály pro ryby, v případě 
vyz musí být dostatečně široké a hluboké; 2. přizpůsobit 
už existující části přehrady (například plavební komory); 
3. připravit jiné (dočasné) řešení, jako například výlov 
a transport migrujících ryb.

Co můžete dělat vy, děti?
Například se zajímat o život v řece a jejím okolí. Můžete 

ji vyčistit od odpadků nebo upozornit, když někdo do řeky 
vypouští chemikálie.

A nezapomeňte: co je důležité pro ryby je důležité i pro 
lidi. Pouze zdravá řeka může být čistá, poskytovat domov 
nejrůznějším rybám a jiným živočichům a například také 
zadržovat povodně.
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 malí můžou  
dokázat velké věci
Jednou večer byli Rošťák, Tola a Pola tak rozrušení, že skoro nemohli usnout. 
Druhý den je totiž čekala důležitá událost. Zvířata ze všech koutů světa svolala 
velké shromáždění, aby se poradila, co dělat, protože se jim poslední dobou žilo 
na Zemi velmi těžce.

Brzo ráno Tola, Pola a Rošťák vyrazili na shromáždění a cestou potkali svého 
přítele soba Gerta z dalekého severu. Společně šli do velkého jednacího sálu 
a přitom nahlíželi do menších místností a viděli, že zvířata už sedí pospolu 
a živě si povídají. V sále se rozhlédli kolem sebe. Byla tam zvířata z různých 
koutů světa – nosorožec, želva, klokan, velbloud, tygr, rys, žirafa a dokonce 
mořské ryby ve speciálních kombinézách, aby mohly dýchat na souši.

Zacinkal zvoneček, sál se utišil, Pola všechny přivítala a pozvala na pódium 
prvního řečníka. 
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„Dobrý den, Polo, dobrý den vám všem! Jsem lední medvěd Nikodém a žiju 
u Severního pólu. Co bych vlastně měl říct?“ rozhlédl se váhavě po sále, pokrčil 
rameny a řekl smutně: „Vezmu to zkrátka. Pokud se na Zemi bude pořád 
oteplovat, já a moji přátelé umřeme.“

V sále to zašumělo a někdo zavolal: „Jak to?“
A tak medvěd začal vysvětlovat: „U nás v Arktidě je krásně, žiju na 

ledovcových pláních. Půl roku u nás sice nesvítí Slunce, ale to mi nevadí. 
Mám hustou srst a pod kůží tuk, a to mi pomáhá, aby mi nebyla zima. K jídlu 
nejradši lovím tuleně a mám na to bezvadnou taktiku. Oni plavou ve vodě, 
ale neumí v ní dýchat, takže se připlavají nadechnout k dírám v ledu. Tam já 
číhám, a když se objeví, chytám je. Tak to my medvědi děláme odedávna. Teď 
se ale ledovce rozpouští, takže tuhle taktiku nemůžu použít. Samozřejmě, že 
umím dobře plavat, ale ulovit tuleně na volném moři skoro nejde, je to hodně, 
hodně těžké. Takový lov mě stojí hodně sil a často nic nechytím. A tak se bojím, 
že my lední medvědi umřeme hlady. Udělejme prosím něco, aby se už na Zemi 
neoteplovalo.“

Ke slovům Nikodéma se přidal i tygr Tom: „Bydlím sice v indické džungli 
daleko od Arktidy, žádný ledovec jsem nikdy neviděl, ale i tak poznám, že 
ledovce tají. Poznám to u nás v džungli u pobřeží podle stoupající hladiny 
moře. Voda zaplavuje můj domov a já se nemám kam schovat, protože všude 
jinde už je obsazeno, všude jsou lidé a jejich zvířata, vesnice, města nebo 
továrny.“

Jako další se ke slovu přihlásila želva Kareta a vydala se k řečnickému pultu. 
Ale jak známo, želvám vše trvá hodně hodně dlouho, Kareta šla úplně pomalu 
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a stejně si svou řeč ještě chtěla pořádně promyslet. Pola proto mezitím dala 
slovo vysoké žirafě Žofce. 

„I nám žirafám v Africe se daří čím dál hůř. Dole na jihu to ještě jde, ale 
jinde v Africe hyneme, protože sucho a požáry ničí naši potravu a ubývá vody, 
takže nemáme co pít,“ vysvětlovala Žofka překvapeným posluchačům. Když 
domluvila, nesly se sálem rozhořčené hlasy.

Mezitím dorazila na pódium želva Kareta a zvolna promluvila: „Dobrý 
den, promiňte, ale i já se musím přidat k medvědovi Nikodémovi a tygrovi 
Tomovi. I mně vadí stoupající hladina moře. Zaplavuje pláž, kde mám ve zvyku 
zahrabávat do písku svoje vajíčka. Moje mláďata se kvůli tomu nevylíhnou. Já 
přitom uplavu v moři tisíce kilometrů z místa, kde žiju, na tu stejnou pláž, kde 
jsem se vylíhla já. Jinde vajíčka klást neumím.“

Všichni Karetu trpělivě vyslechli, po ní přicházela další zvířata a mluvila 
o svých trápeních: o nedostatku vody, vysychajících řekách, o suchu, kácení lesů 
a požárech nebo o stoupající hladině moří. Všichni v sále byli stále smutnější 
a smutnější.

Pak promluvil tuňák Tim, který připlaval z oceánu: „Dobrý den všem. Jsem 
tu proto, abych vám pověděl, jak se daří zvířatům v moři. Možná se budete 
divit, ale ani nám tyhle změny nevyhovují. Je nám tepleji, moc teplo, přímo 
horko, podobně jako vám na souši. Navíc je voda v oceánech kyselejší, skoro 
jako by vás naložili do octa. Voda je tak kyselá, že mým přátelům se rozpouštějí 
ulity, lastury a jiné schránky. Ryby alespoň můžou odplavat do chladnějších 
a míň kyselých míst v oceánu, ale co třeba koráli přilepení na skále? Hýbat se 
nemůžou a pomalu hynou.“
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„Kam se teda máme všichni odstěhovat?“ zeptal se někdo.
Ticho v sále bylo tísnivé a na všechny padla bezmoc jako tlustá tmavá deka.
„Takhle to přece dál nemůžeme nechat!“ ozvalo se ze sálu. To vstal sob Gert 

a zamířil na pódium k řečnickému pultíku.
„Za to, že se na Zemi pořád otepluje, můžou lidé – jejich letadla a auta 

s výfukovými plyny, jejich čmoudící uhelné elektrárny, kácení pralesů a vůbec... 
Všichni to víme. I lidé už to vědí, ale nic s tím nedělají. Co kdybychom zkusili 
pozvat na naše shromáždění děti? Třeba budou chtít něco udělat ony. A víte co? 
Mám ještě lepší nápad. Rozejdeme se domů a najdeme děti, které budou naše 
starosti zajímat. A pak je vezmeme na výlet na místo, kde žijeme a kde se nám 
teď daří tak špatně, aby to všechno viděly na vlastní oči. A za týden se tu zase 
všichni sejdeme.“

Gertův nápad byl jednohlasně přijat a všichni se rozběhli, rozletěli a odplavali 
do svých domovů.

Medvěd Nikodém pozval děti na prohlídku bílých ledových plání Arktidy. 
Sedly si mu na hřbet, pevně se chytily jeho husté bílé srsti a on s nimi uháněl 
s větrem o závod tak, jak to lední medvědi umí. Když míjeli ostře řezané 
horské štíty, dětem se tajil dech. Zářily na nich snad všechny odstíny modré, 
od blankytné po tyrkysovou. Nebyly to hory opravdové, ale hory z ledu. A děti 
křičely nadšením, když s nimi Nikodém skákal z jedné ledové kry na druhou. 
Po chvíli se zastavil, ukázal na volný oceán a povzdechl si: „Ještě loni sahal led 
až sem, ale teď roztál a je tu místo něj voda. Až roztaje všechen, nebudu už mít 
kde žít a neulovím už ani jednoho tuleně.“
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Tygr Tom dětem ukázal divokou džungli, kde mezi liánami poskakovaly 
zvědavé opice a štěbetali pestrobarevní papoušci. Želva Kareta vzala děti na 
pláž s jemným pískem a azurovým mořem. Ale jen o kus dál bylo moře mastné 
a špinavé a místo ryb v něm plavaly odpadky.

Tuňák Tim půjčil dětem potápěčské vybavení a ponořil se s nimi hluboko 
pod hladinu oceánu. Proháněli se společně pod vodou, potkávali mečouny, 
žraloky, velryby a jiná mořská zvířata. Spatřili ale i hromady plovoucích 
plastových odpadků, igelitových tašek a taky mastné skvrny. Doplavali až 
k velkému korálovému útesu. A tam jako by se ocitli v lese, v podmořském lese 
z barevných korálů. Ty zářivě červené vypadaly jako stromy, jiné připomínaly 
růžové květáky, další talíře a jiné zase jelení paroží. Vlnily se tu tisíce pestrých 
chapadel mořských sasanek a mezi nimi se proháněly duhové ryby, zářivě 
fialové, oranžové, žluté, zelené a pruhované.

„Páni, to je úplné mořské safari!“ pomyslely si děti nadšeně. Pak je ale Tim 
zavedl k místu, kde nebyl žádný život, jen pusto a prázdno. Byl to les z mrtvých 
vybledlých korálů, nikde ani rybka. 

Týden uběhl jako voda a zvířata se sešla znovu, tentokrát i s pozvanými hosty.
Pola zahájila setkání: „Milé děti, vítám vás mezi námi. Viděly jste na vlastní oči, 

jak je na Zemi krásně, a viděly jste i to, co nás ohrožuje. Chcete nám pomoci?“
Vstala kudrnatá Linda: „To bychom rádi, ale jak můžeme ovlivnit oteplování 

Země a tání ledovců? Jsme přece ještě malí a tohle vážně nezvládneme.“
O slovo se přihlásil sob Gert a prohlásil: „Ne, ne, to není pravda. Nikdo 

není příliš malý na to, aby mohl něco změnit. Zemi nejvíc vadí plyny z výfuků 
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letadel a aut a tepelných elektráren, které spalují uhlí. Proto se otepluje 
a tají ledovce. O tepelných elektrárnách si promluvte s rodiči, s tímhle vážně 
musí něco udělat hlavně dospělí. Ale co letadla a auta? A ty hromady plastů, 
o kterých mluvil tygr Tom a tuňák Tim? Napadá vás něco, co by se s tím dalo 
dělat?“

Linda se zamyslela: „Místo auta můžeme jet třeba autobusem, na kole, nebo 
jít pěšky. A taky na výlet a na prázdniny jet vlakem.“

A pak už děti nápady jen sršely.
„Můžeme šetřit elektřinou, budeme po sobě vždycky zhasínat, namontujeme 

úsporné žárovky.“
„Co třeba vysázet stromy?“
„Nebudeme chtít stále nové hračky, hlavně ty z plastu. Nějaké si můžeme sami 

vyrobit.“
„Já si pořídím látkovou tašku a nebudu používat plastové sáčky. Beztak se 

hned roztrhají.“
„Jo, a limonády v kelímcích a plastových lahvích už nebudu po mámě chtít.“
„A vůbec, co další obaly? Místo sladkostí z obchodu si něco upečeme doma.“
„A budeme jíst víc ovoce, které roste u nás, ať k nám nemusí cestovat z velké 

dálky, to Zemi taky uleví.“
„Já si dám do pokojíčku na stěnu fotky vás všech zvířat, abych vás pořád měla 

na očích. Třeba ráno, když se mi nebude chtít vstávat – abychom pak kvůli 
tomu nemuseli jet do školky autem.“

Napadá vás ještě něco? Určitě na něco přijdete.
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Jak se mění klima? A můžeme na tom něco změnit?

Víte, že slova soba Gerta jsou inspirována slovy skutečnými, 
která řekla Greta Thunberg?

Greta pochází ze Švédska a má 16 let. Když jí bylo patnáct, 
začala pravidelně každý pátek chodit před švédský parlament 
vybízet politiky, a postupně také děti a mládež z celého světa, 
aby začali více chránit naši planetu.

Opravdu dochází ke klimatickým změnám? 
Bohužel ano. Celá Země se otepluje, předpokládá se, že 

do roku 2050 stoupne teplota o 2 °C, do konce století pak 
o 3 nebo 4 °C. To má za následek například tání ledovců 
v Grónsku a v Antarktidě. Kvůli tajícím ledovcům se zvyšuje 
hladina moře (předpokládá se, že vzroste o dva až tři 
metry). Některé ostrovy nebo části pobřeží, včetně velkých 
měst, tak za pár desítek let přestanou existovat (v příběhu 
o tom mluvili lední medvěd, tygr a želva). Tání ledovců 
ovlivňuje také mořské proudy, včetně Golfského. Golfský 
proud například zmírňuje zimy na celém západním pobřeží 
Evropy. Již zeslábl o 15 %. Dalších příkladů z celého světa 
najdeme celou řadu.

Pevnina se otepluje ještě mnohem více než oceán, 
teplotní rekordy na mnoha místech světa jsou překonávány 
a naměřené teploty rostou. Zároveň některé oblasti už teď 
trápí extrémní sucho. I v Evropě začíná chybět voda, protože 
prší stále méně, a když už prší, tak ve formě přívalových 
dešťů (o tom mluvili i myš a hlemýžď v příběhu Hledá se 
voda!). V důsledku vln veder a sucha usychají rostliny 
i stromy. Ubývá potravy pro lidi a zvířata (o tom mluvila 

žirafa). Změny počasí jsou náhlé a častěji například řádí silné 
vichřice doprovázené lijáky.

Ani roční období u nás ve střední Evropě nejsou jako 
kdysi – jaro s dostatkem vody, léto teplé a zima studená 
a plná sněhu už jsou minulostí. Změny se odehrávají všude 
okolo nás, přestože z kohoutku nám (zatím) voda teče 
a v obchodě si kdykoliv můžeme koupit jakékoliv jídlo. 

Co přesně způsobuje klimatické změny? 
Jsou za nimi lidé a nadměrné vypouštění tzv. 

skleníkových plynů do vzduchu. Problém způsobuje 
především plyn oxid uhličitý, který se uvolňuje při spalování 
uhlí, ropy, benzínu a zemního plynu. Tato tzv. fosilní paliva 
jsou v obrovském množství spalována v průmyslu, při výrobě 
elektřiny v uhelných elektrárnách a v dopravě. Takto vzniklý 
oxid uhličitý se ve vzduchu hromadí a nadměrně zadržuje na 
Zemi teplo pocházející ze Slunce. Toto přebytečné teplo by 
se jinak vyzářilo do vesmíru. 

Můžeme něco změnit? 
Klimatické změny se dějí velmi rychle a problém je to 

opravdu velký. Řešit ho musí hlavně dospělí, tedy my, učitelé 
nebo rodiče. Jako jednotlivci mohou změnit své chování 
(např. přestanou úplně jezdit autem) – což je sice důležité, 
ale klimatické změny jen tím zastavit nedokážou. Celé státy se 
musí snažit a udělat pro to opravdu všechno. Je nutné úplně 
přestat těžit a spalovat fosilní paliva. Změny proto musí být 
politické – politici rozhodnou, že se uzavřou tepelné elektrárny 
a elektřina se bude vyrábět např. ze slunečního záření nebo 
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pomocí větru. Těmito způsoby umíme už elektřinu vyrábět 
stále účinněji a levněji. Ale lidé to od politiků musí chtít, 
podporovat je v těchto rozhodnutích a také přesvědčovat 
další lidi kolem sebe, aby to po politicích vyžadovali. Greta 
Thunberg začala politiky přesvědčovat sama a dnes se k ní 
přidává mládež na celém světě.

Je skoro jisté, že změny klimatu jsou už teď tak velké, že se 
život na Planetě v blízké budoucnosti velmi promění. Avšak 
nepropadejme beznaději. Očekávané změny berme jako velkou 
výzvu a úkol, jak se s těmito změnami vypořádat prostřednictvím 
tzv. adaptačních strategií – přizpůsobováním se změněným 
podmínkám a aktivní ochranou přírody, půdy a vody. 

Co můžete ovlivnit vy, děti? 
Když začnete šetřit vodou, například si při čištění 

zubů vypláchnete ústa vodou z kelímku a nebudete stát 
u tekoucího kohoutku, za měsíc ušetříte vanu plnou vody!

Doma můžete i šetřit elektřinou, zhasínat v pokoji, kde 
nejste, používat úsporné žárovky, být skromnější v přáních 
posílaných Ježíškovi, neplýtvat jídlem, nepřetápět, šetřit 
vodou, obejít se bez napuštěného bazénu, využívat dešťovou 
vodu, v obdobích sucha nezalévat jen květiny, ale i stromy, 
nebo třeba přesvědčovat tatínky, že sekat trávník častěji než 
třikrát ročně nemá smysl.

Jistě i vás samotné napadnou další způsoby, jak Zemi 
ulehčit od další trochy oxidu uhličitého. Vězte, že nikdo není 
příliš malý na to, aby mohl změnit něco k lepšímu – u vás 
doma nebo ve školce.

Když spolu s rodinou 
místo autem pojedete 
autobusem, na kole 
nebo půjdete pěšky, 
snížíte množství 
skleníkových plynů, 
které způsobují 
změny klimatu.

Když ve školce 
uspořádáte Den 
Země s nápady, 
jak Zemi a přírodě 
pomoci, můžete 
takto ovlivnit 
třeba i 100 lidí.
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Kočka Tola, sova Pola a pes Rošťák jsou nerozluční kamarádi. Zažívají spolu 
dobrodružství, která se jim někdy přihodí jen tak a někdy tomu sami pomůžou. Při 
cestách po Polsku, Česku a Slovensku řeší nejrůznější záhady, dostávají se na 
nečekaná místa, potkávají se s dalšími zvířaty a seznamují se s problémy, které trápí 
přírodu.
Chcete vědět, proč se rozhodli založit Ekohlídku? Co se přihodilo tulení slečně Kláře? 
Kdo a proč tajně kope jámy na poli myši Terky? Co způsobil zmenšovací sirup 
hlemýždě Tyka a jak vypadá včelí sněm? Kam se ztratil luční orchestr? Kdo je podivná 
ryba vyza, proč cestuje daleko od domova a jaká nebezpečí na ni při tom číhají? Proč 
se lední medvěd Nikodém bojí o svůj domov? A co se s tím dá dělat?
Všechny příběhy mají jedno společné – tři kamarádi se snaží pomáhat zvířatům 
v nesnázích, a tím také přírodě a celé planetě Zemi. Často se zdá, že je problém nad 
jejich síly. Oni se ale neleknou a hledají cesty, jak ho vyřešit. Podaří se jim to?
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