
Kopec Kaňk je chráněné území na 

okraji Kutné Hory. Proslul vápnitým 

slínovcem až drobivým vápencem 

se zkamenělinami z mělčiny 

druhohorního moře. Nejsou 

většinou nijak skvostné, ale  mají 

hodnotu pro paleontology, kteří 

odtud popsali nové fosilní druhy. 

Kromě toho má zajímavou květenu 

a živočišstvo. Jeho část hostí, 

druhově pestrý listnatý les s duby, 

borovicemi, lipami. Důležitější jsou 

travnatá teplomilná společenstva. 

Některá, ve staré třešňovce, jsou 

spásána ovcemi; jiná jsou na 

erozních svazích v lomech a  

kolem cest.



Geologové Kaňk charakterizují jako opuštěný jámový lůmek v rulách a migmatitech

(na snímku vlevo), s relikty nadložních svrchnokřídových sedimentů (viz úvodní

stránka). Musím napsat, že místo se mi velmi zalíbilo tím, jak je o ně pečováno po

stránce ochrany přírody. Je to navíc i vysvětleno pomocí naučných tabulí. Například

neustálý tlak křovin je regulován nejen vysekáváním, ale i řízenou pastvou. Ovečky

jsou atraktivní a dělají dobrou věc.



V ohradníku lze vidět porost bodláku obecného (Carduus acanthoides), dokonce i v bílé, albinotické formě. Je

to dvouletý bodlák, který potřebuje k obnově své populace rozrušený půdní povrch a obohacení půdy živinami;

což zajišťují ovce. Na bodlácích hodují za slunečných dnů motýli, například 11. 7. 2019 otakárek ovocný.*

*  Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) je velký až 8 cm. Létá zvláštním způsobem, plachtí, jako by byl ptákem. 
Housenky tohoto druhu se živí na trnkách a hlozích. Většina druhů otakárků jsou motýli tropičtí. 



Prosluněná lokalita občas hostí i velké krásné motýly. Dne 8. července 2022 byl na

květech hadince obecného zastižen otakárek fenyklový; o rok předtím, dne 8.

července 2021 se u jezírka v již zobrazeném lůmku na rulu napájel a slunil batolec

červený (jeden z tzv. prázdninových motýlů). Je hnědý, ale při vhodném úhlu dopadu

slunečních paprsků se modře zablyštěl.



Nejzajímavější část pletivem ohrazených pastvin ve staré třešňovce, viděná z

vyhlídkové věže a ovce, stabilizující poměr mezi bylinnou vegetací a křovinami.

Svými kopýtky rozrušují travnatý porost a otvírají niky pro klíčení dvouletých rostlin, k

nimž patří místní vzácnost, čistec německý. Například r. 2022 se v ohradnících

vyskytoval pomístně, ostrůvkovitě, v množství stovek jedinců.



Čistec německý je 

ikonou Kaňku.

Problémem pro tuto

dvouletou rostlinu je neustálé

obnovování populace pomocí

semen. Mladým rostlinám patrně

vadí přílišná konkurence trav.

Roku 2019 se pro něj nalezlo

vhodné místo při pletivu

ohradníku.

V Čechách je čistec

německý vzácný a vyskytuje se

na teplých lokalitách. Jeho areál

sahá od jihozápadní a jižní

Evropy přes střední Evropu po

Podněpří, Malou Asii a Kavkaz.

Těžko soudit, proč mu dal Linné

tak matoucí jméno Stachys

germanica.
Čistec německý (Stachys germanica) a jeho opylovač ‒ čmelák skalní 

(Bombus lapidarius).  



Další stránky jsou vlastně neuspořádaným deníkem z různých návštěv 

lokality, kde hromadím vlastní fotografické dokumenty o výskytu vzácných, 

zajímavých či jenom krásných přírodnin:

Vážka ploská, jež lovila kořist

kolem jezírka v lomu za slunného

dne 3. července 2022.



Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) je

vzácností. Je velmi teplomilná. Živnou

rostlinou housenek je máčka ladní. Dne

13. 7. 2019 jsem zastihl jen tohoto jedince

a nikdy více jsem ji neviděl.

Vřetenuška obecná (Zygaena filipen-

dulae) je běžným druhem a byla

fotografována 9. 7. 2020. Na Kaňku

bývá hojná. Housenky se živí na

rostlinách bobovitých.



Nejvypásanější

ohradník, kde 

jsou vidět 

četné šedavé 

máčky ladní, 

živné rostliny 

housenek 

vzácné 

vřetenušky 

pozdní.  



V nyní otevřeném ohradníku, kde se v předešlých letech pásly ovce, byl 7. 7. 2020 

objeven bezpočet rostlin čistce německého. Tu se ukázalo, že bude prověřen můj 

um ve sledování drobného pohyblivého objektu fotoaparátem (za použití manuálně 

zaostřovaného teleobjektivu).  Na jeden z čistců přistávala mohutná včela ‒ zatím 

neurčená drvodělka.



Tu a tam pak přilétaly další drvodělky

potulné (Xylocopa valga), největší včely

žijící v Čechách, s tělem dlouhým 20-30

mm. K létání potřebují alespoň polojasné

počasí. Je-li den příliš horký, přes poledne

přestávají létat..

Jsou to včely samotářské, vrtající v

trouchnivém dřevě chodby. Hledaly

nektar jen na čistci německém, a vůbec

ne na též hojném (a stejně

vysokém) hadinci obecném, jenž

byl přitom navštěvován čmeláky.



Vyčíhat a zachytit okamžik, kdy se 

obyčejná průsvitná křídla ve 

slunci modře zablyští ‒ to je  

dobrodružství!



Zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys) je vzácný velmi teplomilný jednoletý plevel

vyžadující volnou půdu. Dne 28. května 2022 jsem nalezl pouhé dva jedince, na

erodovaném výslunném svahu při silničce k domu, samotě, o níž bude ještě v jiných

souvislostech řeč.



Válečka prapořitá (Brachypodium 

pinnatum)

Pýr prostřední (Elytrigia

intermedia)
Ječmen myší (Hordeum murinum)



Měrnice černá (Ballota nigra) Sléz pižmový (Malva moschata)Svízel severní (Galium boreale)



Vičenec ligrus (Onobrychis 

viciifolia)
Starček přímětník (Senecio

jacobaea)

Chrpa latnatá (Centaurea stoebe)



Tařice kališní (Alyssum alyssoides) Dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos)*

*Roztroušeně až vzácně se vyskytující jednoletý 

plevel na suchých teplých ruderalizovaných ploškách. 

(Zde pod skalkou v ohradníku.) 



Česnek planý (Allium oleraceum) Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum)



Kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer) Trýzel tvrdý (Erysimum durum)



Pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) * Jehlice trnitá (Ononis spinosa) **

* Bioindikátor pastvin. ** Též pod triviálním názvem „jehlice babí hněv“ 

známá. 



Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)



Oman vrbolistý (Inula salicina) Smělek štíhlý (Koeleria macrantha)



Chrastavec bělokvětý (Knautia x leucantha) ⃰ Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides)

⃰ Kříženec podobný běžnému chrastavci rolnímu, avšak

bělokvětý, zřídka i bledě růžový.



Tolice srpovitá (Inula salicina) Rýt žlutý (Reseda lutea)



Kavyl vláskovitý (Stipa capillata) Toten menší (Sanguisorba minor)



Bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus)* 

* Původem z jižnější Evropy, zdomácnělý na místech 

ovlivňovaných lidskou činností; medonosná rostlina.



Divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis) 



Zlatěnka číhavá je hnízdní parazit jiných blanokřídlých, a 
sice uzlatek (Cerceris) z čeledi kutilkovité. To mám z 
internetu, ale dál by musel vysvětlovat specialista, nikoli 
botanik.

Jen 5 mm velká vosička zlatěnka číhavá (Hedychrum 
niemelai) je neposedná a přeletuje. Její lesk se zaskví 
ve slunci jen na okamžik, jaký zachytil tento záběr. Asi 
je vzácná, nevím, ale určitě je nádherná.



Sameček krasce lesknavého, zastižený 1. 7. 2021. 
Přeletuje, jako by byl mouchou, je neposedný, pobíhá a 
poskytuje fotografovi jen prchavé okamžiky pro 
zaostření. Tito krasci bývají zpravidla vidět, když se živí 
na bílých úborech nebo květech. 

Samička krasce lesknavého (Anthaxia nitidula), velká 
7 mm, zastižená 8. 7. 2021. Larvy se živí v 
trouchnivějícím dřevě třešní, ale i jiných dřevin.



Znovu jsem jej fotografoval ještě 3. 7. 2021. Je to 
velmi teplomilný a vzácný brouk. Nejčastější živnou 

dřevinou pro larvy jsou staré hrušně, méně často jabloně, 

hlohy nebo svída dřín.

Krasec Anthaxia suzannae, 6 mm dlouhý jedinec, byl 
zastižen dne 1. 7. 2021. Oblibu v bílých úborech nebo 
květech má společnou s krascem lesknavým. Dospělí 

krasci se živí pylem a nektarem. 



Samičky (zde) mohou klást vajíčka nejen na třešně, 

ale také na višně a meruňky. Ideální jsou stromy 

zestárlé, již částečně odumřelé. Larva se kuklí 

v chodbičce ve dřevě již v srpnu, na podzim se líhne 

7-12 mm velký dospělec, který zimuje pod borkou. Na 

jaře se prodere ven a zanechává výletový otvor 4,4 x 

2,7 mm. 

Krasec třešňový (Anthaxia candens), kterého 

entomologové považují za nejskvostněji zbarveného 

brouka žijícího u nás. Výskyty krasců jsou ale 

vzácnými událostmi, a i když se po nich pátrá v ideální 

době od dubna do června a za ideálního jasného 

počasí, zpravidla se žádný nenajde. Pomocí literatury, 

kde jsem zvěděl, že posedávají na listech třešní, 

anebo na slunné straně kmenů a silných větví, také 

v květech třešní nebo hlohů. Zde je sameček. 



Všechny fotografie krasce 

třešňového  jsou 

exoskelety mrtvých 

jedinců. Nalezl jsem je v 

odpadlých plátech borky 

pod odumřelými stromy.  

Těmto jedincům se nějak 

nepodařilo prodrat se ven, 

anebo zmrzli. Živý 

exemplář jsem dosud 

nepozoroval; a potkaní 

místní usedlíci na dotaz 

odpovídali, že jej viděli 

ojediněle. 



Krasec čtyřtečný (Anthaxia 

quadripunctata) měří 4,5 

až 8 mm. Tmavě hnědý 

povrch má matný kovový 

lesk. Druhové jméno 

dostal podle čtveřice 

malých důlků. Jeho larvy 

se živí dřevní hmotou 

těsně pod kůrou 

nemocných nebo mrtvých 

jehličnanů. Je všude hojný 

a vždy jsem jej nalézal na 

žlutých květech. 



Dne 9. července 2020 jsem nalezl tento trs neznámého kosatce, poblíže moderní
samoty, domu, jenž je důležitý a o němž dále bude řeč. V té době byl dávno odkvetlý,
ale bylo patrné, že kvetl sporadicky. (Fotografie květů má datum 30. 5. 2022.) Červeně
naběhlé báze listových růžic v objeveném trsu a jejich spíše menší velikost
naznačovaly, že by mohlo jít o některý z tzv. historických pěstovaných a zplanělých
kosatců.



Podle nevonných žíhaných 

květů byl později určen 

kosatec špinavý (Iris x 

squalens).  Je to Iris 

pallida x I. variegata, 

kříženec jihoevropského 

původu, netvořící semena.

Kosatec špinavý (Iris x squalens), historická památka na Kaňku.

Je to jeden z kosatců 

pěstovaných k léčebným 

účelům již odedávna, 

zřejmě hlavně v časech 

alchymistů a ranhojičů 

středověku až raného 

novověku.  Dali mu 

nelichotivé jméno, ale 

jeho vzhled je ušlechtilý, 

půvabný a nad moderní 

kosatce něžnější.  



K těmto zkamenělinám se 

váže epizoda z léta r. 2022. 

Fotografoval jsem při 

příjezdové silničce k domu 

(samotě) na Kaňku a moje 

vybavení překáželo na silnici. 

A tak jsem zdržel přijíždějící 

auto. Vystoupil z něj milý pán, 

slovo dalo slovo, a dozvěděl 

jsem se, že to je bývalý 

hajný. Působil sice jinde, ale 

na Kaňku si mohl splnit své 

přání, žít na samotě. Koupil 

parcelu po staré usedlosti a 

obnovil ji v moderním stylu. 

Věděl o kosatci a prý ví ještě 

o jednom trsu někde při okraji 

lesa. Tyto zkameněliny mi 

věnoval, neboť jsme si 

porozuměli v ocenění půvabů 

a bohatosti přírody na Kaňku.   

(Vytloukat zkameněliny ze 

skal je nyní zakázáno, ale  

jistě se našly při povolených 

výkopech pro základy domu.)Ústřice Ostrea diluviana, druh z mělčiny druhohorního moře (velikost 9,5 cm).



Lišaj svízelový (Hyles galii) ⃰

Jeho housenky se mohou živit na svízelích, ale častěji je živnou rostlinou vrbovka úzkolistá (Epilobium

angustifolium). Tak tomu bylo na Kaňku, na jedné mýtině, dne 8. 7. 2021. Tento lišaj je výkonným letcem

o rozpětí křídel asi 7 cm. Saje nektar za letu, bez dosednutí. Je to motýl noční, avšak někdy létá i za světla.

(Snímek motýla byl ovšem pořízen v Jizerských horách na Jizerce.)

⃰ Mívám s sebou pravítko, abych mohl doložit velikost některých objektů. Zkuste si však držet měřítko v ruce levé a 

zrcadlovku v ruce pravé, a to v patřičné vzdálenosti a s prstem na spoušti!



Housenka můry šípověnky trnkové (Acronicta psi) Housenka lišaje vrbkového (Deilephila elpenor)

Jak vidno, vegetace ‒ les, zpustlý třešňový sad a pastvina s teplomilnou květenou 

na vápenci ‒ je obydlena mnoha drobnými živočichy. Ti jsou na tomto prostředí, a 

někteří přímo na tamních živných rostlinách, zcela závislí. Následuje řada dalších 

ukázek. 



Relativně malý lišajovitý 

motýl, létající v noci i ve dne. 

Housenky se vyvíjejí na 

svízelích. (Na Kańku je hojný 

svízel syřišťový, Gallium 

verum). Způsob letu a 

přelétávání od květu ke 

květu, jakož i dlouhý sosák 

nořený za letu do květů (zde 

hadince obecného) − to vše 

velmi připomíná nějakého 

tropického kolibříka.

Dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)



Běžník skvostný (Synema globosum)

Na takovém 

porušeném květenství 

chrastavce sedělo 

cosi nápadného a 

divného. Pavouk, 

odhadem 8 mm velký, 

se složenýma 

nohama, s nímž 

sdílela stanoviště 

včela; jak se ukázalo, 

jen exoskelet včely. 

Tato vycucaná 

mrtvola byla dílem 

tohoto teplomilného a 

vzácného pavouka.



Běžník skvostný (Synema globosum)

Pošimral jsem běžníka (resp. dle popisu tuto samičku běžníka) stéblem trávy.

Pavoučice předvedla tvarovou odlišnost od ostatních skupin pavouků. Má totiž 

končetiny připojeny k hlavohrudi z boku, přičemž první dva páry jsou výrazně větší 

než zadní. Slouží k uchopení kořisti - létajícího hmyzu, jako jsou mouchy, včely nebo 

třeba motýli. 



Příběh skončil tím, že jeho hrdinka opustila scénu 

elegantním zmizením v bludišti přízemní vegetace, 

kam se spustila po několika akrobatických 

kouscích na neviditelném vlákně.



Pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius)

Měří jen asi 1,5 cm. Číhá obvykle na květenstvích, kde požírá ještě drobnější hmyz, 

ale konzumuje i výživný pyl. Jeho larvy jsou dravé a vyvíjejí se na úkor samotářských 

včel, ale mohou se vyskytnout i v úlech obyčejných včel medonosných. Je to též 

teplomilný brouk, zastižený již potřetí, 9. 7. 2021. Je přelétavý a plachý; využil jsem 

proto k fotografování rána, kdy byl poněkud zkřehlý chladem. 



Květomil žlutý (Cteniopus sulphureus)

Je to asi 7 mm velký teplomilný brouček. Zde se živí nektarem z květů řebříčku

obecného. Potíže při fotografování tkvějí v tom, že brouček je plachý a blízkost

objektivu jej vždy vyplaší; ponoří se do květenství, anebo odletí. Jeho larvy žijí v půdě

a živí se rozkládající se rostlinnou hmotou. Jejich vývin trvá několik let.



Bradavičník zelený (Cordylepherus viridis)

Tento 5 mm velký brouček se živil pylem z květenství mrkve i drobnou kořistí, ale byv vystrašen fotoaparátem uletěl v 

mžiku. Vajíčka klade mezi kůru a rozkládající se dřevo, kde se vyvinou a přezimují dravé larvy.



Dlouhoústec krvavý (Lygistopterus sanguineus) 

Brouček velký jen do 12 mm. Byl na Kaňku ke spatření často na květenstvích mrkve 

obecné. Jeho larvy jsou dravé a žijí pod kůrou na pařezech stromů s tvrdým dřevem; 

ve zdejší třešňovce, na úpatí kmenů záměrně ponechávaných mrtvých přestárlých 

stromů. 



Tesařík tesaříkovitý (Judolia cerambiciformis)

Tento jedinec s tělem velkým 12 mm (druh bývá i menší), zastižený odpoledne dne 

8. 7. 2021 na okraji lesa, mi udělal radost! Pobíhal po kořání vývratu stromu a 

přeletoval. Byl fotografován makroobjektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností 100 

mm, umožňujícím výhodný odstup. Larvy tesaříka se vyvíjejí v kořenech listnatých i 

jehličnatých stromů.



Zákeřnice červená (Rhynocoris iracundus)

Teplomilná ploštice, jež útočí na 

kořist nejprve předníma nohama. 

Potom ji nabodne sosákem, který 

nosí v klidové poloze ohnutý pod 

tělo. Číhá na rostlinách a bystře 

sleduje okolí. Vidí-li fotografa, 

stále ustupuje do zákrytu stonku. 



Tesařík borový (Spondylis buprestioides)

Radoval jsem se z 18 mm velkého 

exempláře prý hojného brouka. Po dešti, 

3. 7. 2021, seděl na kmeni borovice.

Tesařík obecný (Stictoleptura rubra) 

Tento 2 cm velký samec se právě 

vylíhnul ve dřevě tlející borovice.



Listokaz zahradní (Phyllopertha horticola) Kovařík začoudlý (Agriotes ustulatus)

Dva běžní škůdci, jejichž larvy žijí v půdě a okusují kořeny rostlin. Listokaz 

velmi připomíná chrousta, ale je drobný, jen 8-11 mm. 



Zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus) 

Tento 12 mm velký brouk 

okusuje květy a živí se 

pylem; jeho larvy se po 2 

roky živí v tlejícím dřevě 

listnáčů. Je to prý brouk 

hojný, což je dobře!



Hrotař špičatý Mordella cf. aculeata Tesařík černošpičný (Stenurella melanura)

Tento 11 mm velký samec se vylíhl 

někde v tlejícím dřevě listnatého či 

jehličnatého stromu.

Dospělí brouci se živí pylem a 

nektarem, larvy se vyvíjejí v 

trouchnivějícím dřevě. Na Kaňku je 

hojný. 



Roupec Choerades fimbriata

Roupci jsou mouchy, které se vyskytují na světlých, prosluněných místech s dobrým výhledem. Tři exempláře, 

velké asi 17 mm, jsem zastihl v pozdní odpoledne dne 6. 7. 2022 na osluněných kmenech borovic. Byli na 

čekané. Prolétající kořist loví bleskurychlým úchopem předních nohou a usmrcují ji bodcovitým sosákem.



Dlouhososka uhlová (Hemipenthes maura)

Tyto12mm velké mouchy 

navštěvují květy, aby se živily 

nektarem a pylem.Vyskytují 

se na xerotermních 

biotopech a na slunných 

okrajích lesa. Larvy jsou 

hyperparaziti: Larvy 

dlouhososky požírají larvy 

parazitických blanokřídlých −

lumkovitých a kuklicovitých.



Kněžice chlupatá (Dolycoris baccarum)

Chlupatá jsou hlavně 

vývojová stádia, ale i tito 

dospělci, zastižení 5. 7. 

2022,  mají chlupaté nohy. 

Nymfy se živí mnoha 

rostlinami, například 

růžovitými a 

hvězdnicovitými. Dospělci 

se často živí malinami. 



Kněžice pásovaná (Graphosoma lineatum) Nymfa (nedospělé stádium) kněžice pásované.

Dospělci této hojné ploštice jsou 

všežraví a draví.  

Nymfy, které se vyvíjí proměnou 

nedokonalou v pěti stádiích, se živí 

především rostlinným nektarem.



Střevlík vrásčitý (Chaetocarabus intricatus)

Byl zastižen zkřehlý, ale

pohyblivý, 26. 2. 2022 v

trouchu při patě kmene

odumřelého třešňového

stromu. Tak obvykle

přezimuje. Je velký asi

3 cm a je to rychle

běhající a nelétavý

noční dravec. Je prý

celkem častý v lesích

nebo parcích a bývá

také nalézán v okolí

lomů.



Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)

Prý všude běžný. Jeho housenky mohou žít na jehlici 

trnité, ale vítanější jim je tolice srpovitá.



Okáč pýrový (Pararge aegeria) Žluťásek čičorečkový (Colias hyale)

Tento drobný motýl o rozpětí asi 4 

cm je druhem lesních světlin. Jeho 

housenky žerou různé druhy trav.

Jeho housenky se živí na rostlinách 

bobovitých, např. jetelích nebo na 

tolici srpovité. Je schopen dálkových 

migrací a dobře létá. Sedí vždy se 

složenými křídly. 


