
Z povídek provázených fotografiemi

přírodnin se může zdát, že skoro každá

výprava do Středohoří jsou hotové žně pro

badatele. Vzácnosti jako by se nabízely a

stačí vystihnout pravý čas květu a podle

předpovědi vybrat dobré počasí.

Skutečnost je ale taková, že i opakované

výpravy na určitou lokalitu se přes

veškerou přípravu a snahu stále a stále

jeví jako marné, plané, neuspokojivé;

nalézt hledanou zajímavost popsanou

v literatuře se nedaří. Dojmy z někdy dříve

navštívených pěkných lokalit jsou v

současnosti také často nedobré. Počasí

ještě k tomu leckdy člověka vytrestá.

Avšak tehdy, zdálo se mi, jako by se

Perunovi (patronu geobotaniků) zželelo

posmutnělého přírodovědce, pomýšle-

jícího již jen na únavnou cestu zpět.

Příroda náhle nabídne nečekanou

náhradní „lahůdku“.Velký široký rybník ze soustavy Manušické rybníky na 

Českolipsku.



Polák chocholačka (Aythya fuligula), dosti hojná potápivá kachna.

Takový případ je soustava Manušických rybníků nedaleko České Lípy, na samé východní hranici

Českého středohoří. Uvádí se tamní výskyt více druhů obojživelníků, jako rosničky zelené, blatnice obecné,

čolka velkého a kuňky obecné. Vypravoval jsem se tam vícekrát za čolkem velkým, pásl jsem po blatnici

obecné – vše marno! Nalézal jsem jen celkem obvyklé osazenstvo rybníků, jako jsou plaché potápivé kachny

poláci chocholačky.



Šídlo královské (Abax imperator)

Hmyz kolem rybníků, jako v letu zechycené šídlo královské či Ginou nalezený a dobře vyfotografovaný

asi 15 mm velký rýhonosec, spadal do kategorie zatím poměrně častých druhů.

Rýhonosec  Lixus iridis



Lumpík na expedici u Manušických rybníků 26. 5. 2015.

Těšilo mne snad jenom to, že naše štěňátko Lumpík je odvážné a zdatné, protože po nechtěném

sklouznutí do rybníka při jedné z jarních výprav krásně plavalo ve studené vodě „čubičku“ a vůbec nepropadlo

panice.



Rdest tupolistý (Potamogeton obrusifolius)

Z botaniky jsem ocenil výskyt ponořené vodní rostliny rdestu tupolistého, patřícího k ohroženým druhům.

Nechtěl jsem ale být nevděčný za příležitosti k fotografování a na snímcích se ocitaly i celkem běžné rostliny,

jako krásné vzplývavé rdesno obojživelné. Kilometry naježděné sem a tam na silnici Liberec – Manušice

přibývaly, čolek velký nikde. Zdánlivě chudý, a přece dobře vypadající biotop přitom buzdil tušení, že ledacos

skrývá.

Rdesno obojživelné  (Polygonum amphibium)



Jen málo vzrušující

propátrání Manušických rybníků,

nohavice promáčené od zmoklé

trávy, to zase navozovalo

hodnocení této výpravy jako

neuspokojivé. Perun se ale na to

asi nemohl dívat a tentokrát dal

nevypočitatelnému pobíhání

Lumpíka, propojeného s Ginou

dlouhým vodítkem, směr k málo

vábné louži v křovinách,

zapadané starým listím. Gina

postřehla, že v tůňce se něco

pohnulo, vyrušeno naší smečkou.

Sedl jsem si ke břehu a dlouho

jsem pozoroval hladinu. Po chvíli

se nepatrným rozčeřením zrcad-

lící vody prozradila vynořivší se

hlavička žabky. Zdálo se mi, že

poznávám kuňku obecnou, nazý-

vanou též kuňka ohnivá, kterou

jsem již léta neviděl.

Tůňka mezi rybníky, zapadaná listím, nevhodná pro jakékoli ryby, ale přece 

jen obývaná nějakými většími živočichy. 



Žabka je uprostřed, maskovaná v detritu.  Takto vynořená se 

však nevyskytuje, ve skutečnosti se stává neviditelnou v témž 

detritu na dně tůňky. 

Do mokřadů s sebou pro všechny případy nosím síťku, abych si mohl pro fotografování zapůjčit na

krátkou chvíli i vodní organismy. Zde se mi podařilo skutečně ulovit kuňku, tvorečka drobného, dorůstajícího

asi 4,5 až 5 cm. Obdivoval jsem její ochranné zbarvení a strukturu bradavičnatě žláznaté hřbetní pokožky,

takže úžasně dokonale splyne s bahnem a tlejícím listím v tůňce. Velké plovací blány jí při vyplašení umožňují

rázný silný záběr, díky kterému mizí v detritu. Je to obojživelník silně ohrožený, rychle mizející, ve Středohoří

zcela vzácný.

Kuňka obecná (Bombina bombina). Velké plovací blány této 

drobné žabce při vyplašení umožňují rázný silný záběr, díky 

kterému mizí v detritu. 



Tyto kuňky obecné se liší výstražným zbarvením, které předvádějí, když po převrácení na souši strnou na několik vteřin.

Podívaná na tuto velmi úhlednou žabku a možnost fotografovat ji byla výjimečnou a skutečně potěšující

příležitostí. Kuňky loví hmyz napadaný na hladinu nebo hmyzí larvy ve vodě přímo čelistmi, nikoli jazykem jako

skokani nebo ropuchy. Zvláštní je také oranžové skvrnění na jinak tmavém bříšku, fungující jako výstraha.

Kuňka obecná neklade vajíčka jenom jednou, na jaře, ale vícekrát, i během léta. Je aktivní i ve dne a lze ji

zastihnout zpravidla ve vodě, ale přezimuje na souši, zahrabána v hlíně. Pulci kuněk se liší od pulců všech

ostatních u nás žijících rodů žab tím, že mají dýchací otvor na břiše.



Kvůli této žábě jsem o měsíc později, 25. 6. 2015 do

stejných míst uspořádal další výpravu. Byl jsem jat myšlenkou, že

kuňka by měla být vyfotografována skutečně kuňkající. Ono se mi

to při nezměrné vůli vydržet desítky minut strnule jako volavka v

mělké vodě nakonec podařilo, protože na mělčině jednoho z

rybníků byla také silná, zvučně se ozývající populace.

Gina s lumpíkem na mne čekali ve vsi u auta a měli dlouhou

chvíli, protože jsem příliš vytrvale fotografoval obdivovanou

žabku. U Giny jsem toho dne definitivně jako společník do přírody

propadl.

Teleobjektivem 

přiblížený právě 

se ozývající 

samec kuňky, 

jen asi 4 cm 

měřící 

(uprostřed).



Druhá lokalita, rybník, skýtala dobré světlo pro tyto snímky, jež musely být fotografovány krátkým časem. Naopak fotograf musí 

po dlopuhý čas stát připraven zcela nehnutě.

Mám vypozorováno, jak vlastně kuňky vydávají svůj zvuk: Žabák nejprve ve vší tichosti nafoukne vak

pod hrdlem a nabere vzduch i do plic (nafoukne se); a teprve jak vzduch vypouští, vzniká ten tón, houknutí,

které v populárním filmu „Na samotě u lesa“napodobuje pan rádoby-mlynář.



Nejvzácnější momentka zachytila, že při houknutí se od žabky šíří vibrace i vodou; je to vidět jako čeřiny

na hladině.



Stejně se mi pro tuto kuňku více líbí druhový přívlastek „ohnivá“ než v současnosti prosazované jméno

„obecná“. Důvody mám pro to dva. Zbarvení skvrn na tmavém bříšku připomíná rozhrabané ohniště s uhlíky,

černými i žhavými. Hlavně mne slovo „ohnivá“ ale napadá při vzpomíce, jak jsem před desítkami let na

Slovensku chytil tuto kuňku do ruky a prohlížel jsem si ji prvně v životě. Po propuštění žabky jsem na to

zapomněl a po chvíli jsem si rukou protřel oči. Kožní výměšek kuňky pálí v očích jako oheň! Jistě tak dráždí

také ústní sliznice živočichů, a je tedy odpudivým obranným prostředkem.


