MOHELENSKÁ

HADCOVÁ STEP
PRŮVODCE

Mohelenská hadcová step (foto: archiv BIOM)

Řeka Jihlava (foto: archiv BIOM)

Mohelenská hadcová step je součástí předhůří Českomoravské vrchoviny
(Praebohemikum) a patří k nejcennějším maloplošným chráněným územím
v České republice. První zmínky o ní můžeme najít už ve Vlastivědě moravské
z roku 1624, na počátku 19 století byla část území využívaná jako obecní
pastvina a jen na malé části se nacházel řídký les. Zastoupena byla především borovice a dub, který měl ale mnohem větší zastoupení, než je tomu
v současnosti.
Biologové si tohoto unikátního území povšimli poprvé v roce 1858,
kdy byla náměšťským botanikem Carlem Roemerem nalezena jedna
z nejvýznamnějších zdejších rostlin – mediteránní kapradinka podmrvka hadcová. Zásadní pak bylo následné poznání, že se zde vyskytuje unikátní společenstvo rostlin, jež má velký význam především
z geobotanického pohledu. První návrh na zřízení chráněného území za účelem ochrany přirozeného charakteru stepi podal na základě unikátních nálezů i charakteru celého území
v roce 1914 profesor Josef Podpěra, překážkou ale ještě zůstávala těžba hadce, která byla zrušena až v roce 1930. Profesor botaniky
a také třebíčský rodák Jindřich Suza a ředitel Měšťanské školy v Mohelně
Rudolf Dvořák pak započali na stepi systematický botanický výzkum.
Hadec je nejen významnou horninou, která způsobuje jedinečnost
zdejší stepi, ale málem byl také důvodem jejího zániku. Na počátku minulého století hrozilo, že bude povolena komerční těžba této horniny a tak
zanikne celé specifické území. V této době kromě mnoha jiných pomohl dalšímu vývoji zájmu o Mohelenskou hadcovou step i spisovatel Karel
Čapek, který ve svém sloupku „Prosba o milost“ z roku 1928 (Lidové noviny)
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hájil vzácnou lokalitu hadcové stepi před komerčními zájmy a přirovnával
průmyslovou těžbu kamene na stepi k “balení buřtů do listů Vyšehradského
kodexu nebo dláždění ulic kameny vylámanými z baziliky svatého Jiří”.
Výnos o ochraně přírodních památek, kde bylo zahrnuto i 50 ha rezervace „Mohelno, hadcová step“, byl Ministerstvem školství a národní osvěty vydán 31.12.1933. V té době však nebylo toto území přesněji vymezeno, nicméně bylo zachráněno od těžby hadce
i dalších zásahů, které step nejvíce ohrožovaly. Avšak už v roce 1936 započala
stavba silnice mezi Mohelnem a Dukovany a navzdory předchozím plánům
hrubě zasáhla do struktury stepi. Došlo například ke zničení lokality kavylu tenkolistého a se změnou struktury území se změnil i vztah lidí ke zdejší přírodě (např.
prodej chráněných rostlin). To se změnilo až poté, co Ministerstvo školství a věd
zadalo přesné vymezení území a stanovilo ochranné podmínky v roce 1952.
V té době také končí tradice vypásání stepi a došlo i k dalším změnám, jež
vedly ke změnám mikroklimatu a v důsledku toho i ke změnám ve druhovém
složení stepi. Velkou měrou k tomu přispělo
i
umělé
zalesňování jejího okolí, stavba silnice Dukovany – Mohelno
i následná výstavba vodního díla Dalešice s vyrovnávací nádrží Mohelno.
V devadesátých letech tak bylo zalesněno 63% území
(oproti 13% v roce 1950) a to vedlo i k významné
změně
složení rostlinných a na ně navázaných živočišných společenstev. Postupně docházelo i ke změně složení půdy, vlhkosti a dalších faktorů. V roce 1988 byla step vyhlášena státní přírodní rezervací
a postupně se měnil i přístup k její ochraně. Aktivnější přístup k ochranářskému managementu v druhé polovině devadesátých let zavedl pravidelnou

Ledňáček říční (foto: archiv PROVAZ)

Rosnička zelená žije u řeky Jihlavy, můžeme ji poznat i
podle rychlého a hlasitého skřehotání (foto: R. Smolinský)

Na stepi byla obnovena pastva ovcí a koz
(foto: archiv BIOM)

údržbu stepi a byla obnovena i řízená pastva ovcí. Tento typ ochrany je velice
efektivní, ke každé lokalitě je ale třeba přistupovat individuálně a pro různá
chráněná území je třeba průběžně tyto podmínky i měnit a pružně reagovat
na změny bioty. V roce 2005 pak byla step zahrnuta do soustavy Natura 2000,
tedy mezi evropsky významné lokality.
V současnosti je step nejvíce ohrožena invazními druhy (nejvýznamnějšími rostlinami jsou akát, ovsík vyvýšený a třtina křovištní). Nepůvodním
druhem na stepi je i v našich podmínkách výjimečná opuncie hnědoostná. Vzhledem k úzce vymezeným požadavkům, jež potřebuje po svůj
růst, ale není pro toto území nijak nebezpečná, jedná se spíše o raritu.

Eryngium - Máčka ladní je zástupce tzv. stepních
běžců na Mohelně (foto: P. Daněk)

Podmínky, které území hadcové stepi poskytuje rostlinám i živočichům, jsou
velice různorodé, což vede k vysoké biodiverzitě tohoto území. Můžeme
zde nalézt přes 620 druhů cévnatých rostlin (v celé ČR jich najdeme zhruba 3000), mnoho druhů hub, hmyzu (významní jsou např. mravenci, nebo
brouci), dobře prozkoumanou skupinou jsou i měkkýši, ptáci, nebo savci.
Pokud bychom chtěli jednoduše popsat charakter celého území,
pak můžeme říct, že jde o skalnatý, převážně k jihu obrácený
amfiteátr na levém údolním svahu řeky Jihlavy a přilehlou náhorní plošinu
přibližně 150 m jižně od obce Mohelno. Na pravém břehu je do NPR zahrnut
skalnatý ostroh zakleslého meandru Jihlavy, tzv. Čertův ocas, a severní svah.
Celé území leží v nadmořské výšce 260–384 m a má výměru 50,34 ha, ochranné pásmo zaujímá dalších 8,89 ha. Území leží v katastrálním území městysu
Mohelno, ochranné pásmo se nachází ještě v k. ú. Dukovany.
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PROČ JE STEP TAK UNIKÁTNÍ?
Mohelenská step patří k okrajové části Českomoravské vrchoviny a její reliéf se formoval během mladších třetihor a čtvrtohor. Řeka Jihlava mezi Mohelnem a Hrubšicemi vyřezává dva
velké kaňony hadců (menší se nachází u Biskoupek, kde můžeme navštívit
také velmi zajímavou Biskoupskou hadcovou step) plné geomorfologických
útvarů, které jsou zcela jedinečné v kontextu okolní krajiny.
Výjimečnost celého území Mohelenské stepi je dána komplexem několika různých podmínek. Předně, jak už vyplývá z názvu je celé území
tvořeno především hadcovým (serpentinitovým) podložím, které vzniklo přeměnou (přetavením) jiných typů hornin. Hadce u Mohelna byly již
v roce 1937 popsány Františkem Němcem jako těleso, které je tvořeno několika odlišnými typy serpentinitů. U Mohelna jsou serpentiny velice variabilní a původními horninami tu byly dunit, lherzolit, amfibolický peridotit, olivinické gabro
či bastit vzniklý z bronzitovce. Kromě hadců se zde také vyskytují krystalické břidlice a ruly. Půda, která vzniká zvětráváním (dříve tzv. hořečnaté rendziny), je na
hadcích lehká, písčitohlinitá s velkým množstvím úlomků matečné horniny, má
vysoký obsah půdního vzduchu a vysokou absolutní vodní kapacitu, což vede
k jejímu rychlému vysychání. Eroze je na strmých skalnatých svazích běžná, a proto i půda je zde mělká, často má charakter sutí tvořených zvětralinami hadce vyplněných humusem. Náhorní plošina má půdu bohatší
a síla humusové vrstvy je zde vyšší. Nejen složení hornin je podmínkou zdejší
neuvěřitelně pestré škály rostlin a živočichů. Důležitá je i celková geomorfologie - jižní stráně jsou rozbrázděny řadou roklí, skalních hřebínků a suťových
polí, výškový rozdíl mezi nejnižším (dno kaňonu, kterým protéká řeka Jihlava)
a nejvyšším místem (náhorní plošina) je 125m.

Jaterník podléška - kolem řeky rozkvétá brzy z jara
(foto: archiv BIOM)

Hadí modr rakouský (foto: P. Daněk)

U
řeky Jihlavyjsou
na jaře
vykvétají
Křivatce
rolní
Rozchodníky
typickými
obyvateli
skal
(foto: archiv BIOM)

Na jaře step rozkvétá již na počátku dubna
(foto: archiv BIOM)

Mikroklimatické podmínky jsou zde nesmírně variabilní, na jižní (a jihozápadní) svahy dopadá nejvíce slunečního záření, spolu s tmavou barvou hadců
a jeho nízkou tepelnou vodivostí tak teplota okolního povrchu dosahuje až
o 20 °C vyšších hodnot než v blízkém Mohelně. Prudké okolní svahy a četné
pukliny napomáhají rychlému odtoku povrchové vody a tedy i velmi suchému podloží. Naopak severní svahy jsou spíše zastíněné, tedy i teplota půdy je
nižší a vlhkost vyšší. Náhorní planina má sice hlubší vrstvu půdy, ale díky vysoké
expozici slunečního záření a častým větrům rychle vysychá. Pokud sejdeme
po stepi níže směrem k toku řeky Jihlavy, dostaneme se do lesního porostu
a kolem řeky samotné můžeme najít i některé vyloženě horské druhy organismů.
Hadcové půdy jsou ultrabazické, velmi bohaté na hořčík a těžké kovy,
ale chudé na další živiny (nejvýznamnější je pro rostliny nedostatek vápníku, vysoký podíl hořčíku navíc rostlinám snižuje zisk vápníku z půdy). Pro
mnoho druhů rostlin je tato kombinace toxická a na hadcích žít nedokážou. Hadce jsou tmavé, což napomáhá zvýšené teplotě během slunečných dní a také špatně zvětrává, proto jsou pro hadce typické vystouplé hřbety, či skaliska, na kterých dochází snadněji k erozi a tedy
i k odplavení živin. Navzdory těmto nehostinným podmínkám najdeme
i na hadcových stepích řadu rostlinných druhů, které se dokázaly těmto podmínkám přizpůsobit nebo je dokonce ke svému životu přímo potřebují. Tyto
druhy dokáží regulovat příjem hořčíku a v maximální míře přijímat vápník.
Na najdeme u nich také několik strategií, jakými se vypořádávají s vysokým
množstvím těžkých kovů a dalšími nepříznivými faktory zdejšího prostředí.
Nebýt údolí vyhloubeného řekou Jihlavou, byly by tyto vlastnosti hadce částečně utlumeny silnější vrstvou půdy, ovšem na strmých svazích říčního údolí
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dochází k neustálé erozi, která akumulaci půdy brání. Rostliny, které zde chtějí
přežít, musí být schopny vyrovnat se s nehostinným hadcovým substrátem.
Geologický podklad, převažující orientace jižním směrem, členitost terénu, mikroklimatické podmínky - to vše tedy utváří zcela jedinečné prostředí,
které u nás téměř nemá obdoby. Rostliny, které se všem těmto nepříznivým
podmínkám dokázaly přizpůsobit, mají často typický vzhled – jsou drobné,
kompaktní, mají hluboký kořenový systém, listy mají tužší, ochlupené, menší.
Některé druhy rostlin, ale i živočichů se zde vyskytují na jediném místě v ČR,
nebo tu dosahují severní hranice svého rozšíření. Často se jedná o druhy,
které se vyskytují především ve Středomoří a ve stepních oblastech jihovýchodní Evropy a Asie. Mnoho těchto druhů bylo na našem území dříve mnohem početnějších, avšak se změnami krajiny (často spojenými s ukončením
šetrnějších způsobů obhospodařování, nástupem intenzivního zemědělství
a zalesňování) došlo k jejich úbytku, někdy až na samou hranici vyhynutí.
STRUKTURA STEPI A ŽIVOT NA NÍ
Na území NPR a v jejím okolí můžeme najít širokou škálu různých biotopů.
Pokud procházku po stepi zahájíme z parkoviště v obci Mohelno, první biotop, kterým procházíme je travnatá náhorní plošina (step travnatá). Dobře
se tu daří vegetaci úzkolistých suchých trávníků, převažují trávy z čeledi lipnicovitých, nejčastěji to je kostřava žlábkovitá, nepravá a valiská a ovsíř luční. Během jara pak tato část stepi nádherně kvete, najdeme tu hvozdík kartouzek, rozrazil klasnatý i výrazně kvetoucí bodlák nicí či diviznu brunátnou.
Hlávky růžových květů trávničky obecné (někdy bývá vyčleněna
jako zvláštní poddruh t. obecná hadcová) můžeme na stepi vidět v létě.

Společenstvo rostlin na skalách (foto: archiv BIOM)

Rozchodník bílý je jednou z rarit Mohelenské
hadcové stepi (foto: P. Daněk)

Ploskoroh pestrý (Sebaho Wikimedia
Commons CC-BY-SA-3.0 GFDL)

Bělásek řeřichový (foto: archiv PROVAZ)

Nanismus, tedy výskyt nezvykle malých forem rostlin byl popsán ve 30.
letech minulého století Rudolfem Dvořákem. Popsal téměř 300 typů
a jejich četnost odvozoval od hadcového podloží. Již tehdy ale existoval názor, že výskyt nanismů souvisí alespoň u některých druhů spíše s pastvou (rostliny jsou neustále okusovány), a výrazný úbytek zakrslých rostlin po ukončení pastvy v 50. letech toto vysvětlení podpořil.
Pestré společenstvo rostlin láká i rozmanité společenstvo hmyzu, mezi nimiž
jsou nejnápadnější motýli. Kromě zcela běžných druhů (bělásci, někteří okáči)
zde můžeme najít modrásky jetelové (samci mají výrazná, blankytně modrá
křídla s černobílým lemem), žluťásky jižní i hnědásky květelové. Všechny tyto
druhy jsou ohroženy a to nejčastěji zarůstáním lokalit. Kolem vyhlídek můžeme
potkat nenápadného soumračníka proskurníkového (malý hnědý motýlek
s bílými skvrnkami, jež poletuje nad vyhřátými kameny a sešlapanou vegetací). V suchých porostech stepi můžeme potkat, nebo spíše snadněji
zaslechnout cvrčka polního. Během léta můžeme nad stepí vidět poletovat vzácného ploskoroha pestrého, který může připomínat motýla, je
to však dravec, stejně jako mravkolev ostruhatý či pakudlanka jižní (ta je
ještě vzácnější než ploskoroh a je aktivní především v noci; dospělci se živí
mouchami, jejich larvy ale parazitují na kokonech slíďákovitých pavouků).
Nápadná kobylka révová se vyskytuje především na stepních křovinách,
a stejně jako u cvrčků ji častěji uslyšíme, než uvidíme. Vzácným druhem na
Mohelně je pak saranče žlutořitná, u které se prozatím jedná o jedinou lokalitu v ČR. Na celé stepi se pak hojně vyskytují mravenci, v současné době
jich zde bylo potvrzeno 64 druhů, což je více než polovina druhů v celé ČR.
Na Mohelenské hadcové stepi bylo nalezeno také 293 druhů včel. Měkkýši
jsou na této části stepi poměrně vzácní, jednak díky velkému suchu a hor-
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ku a jednak i díky podloží. Většina českých měkkýšů je totiž vápnomilná,
nicméně najdeme tu například trojzubku stepní, nebo páskovku žíhanou.
Kolem vyhlídek a pak dále na celé stepi můžeme potkat i krásně zbarvenou ještěrku zelenou (na jaře mají její samci hlavu zbarvenou modře), jak se vyhřívá na skalkách. Je to největší
a nejpestřejší ještěrka na území ČR, kde patří mezi kriticky ohrožené druhy.
V celé rezervaci můžeme potkat užovku hladkou, jež může připomínat svojí
kresbou na hlavě a hřbetě zmiji, která se zde nicméně nevyskytuje. Na biotop náhorní plošiny jsou také vázání ptáci, kteří potřebují blízkost lidských
sídel (vlaštovka obecná, jiřička obecná), nebo volná prostranství (skřivan
polní). Skřivana polního můžeme lehce přehlédnout - je to drobný hnědý
ptáček, který poletuje nad jedním místem - ale jeho jasný, trylkující hlas nepřeslechneme. Občas na stepi můžeme potkat i dudka chocholatého. Na
náhorní plošině můžeme vidět také sysly, dříve hojné polní škůdce. Dnes je
sysel obecný zařazen do záchranného programu Agentury ochrany přírody
a krajiny (AOPK) ČR. Na Mohelně je můžeme pozorovat v nízkém travním
porostu, nicméně nejlepší místo pro sledování je přímo u parkoviště kolem
mohyly s kapličkou sv. Antonína. Pokud chcete sysly vidět, je většinou třeba
dosti trpělivosti a ideálně i dobrý dalekohled. Sysel si vyhrabává podzemní
nory, které opouští pouze za účelem pastvy a to ještě jen za pěkného počasí.
Náhorní plošina stepi je v současnosti pravidelně spásaná, nebylo tomu
tak ale vždycky. Step sloužila jako pastvina do 30. let minulého století, po roce 1933 byly ale projevy lidské (tedy i hospodářské) činnosti na
stepi vyhodnoceny jako negativní a step postupně zarůstala keři, stromy
a původní společenstva trav byla vytlačována nepůvodními druhy

Atraktivní obyvatel stepi - nádherně zbarvená
ještěrka zelená. (foto: R. Smolinský)

Dlask tlustozobý (foto: archiv PROVAZ)

Konipas horský žije v blízkosti řeky Jihlavy.
(foto: archiv PROVAZ)

Kavyly vytváří na stepi poetickou scenérii
(foto: archiv BIOM)

(ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice úzkolistá). Od roku 1988 byly pravidelně káceny stromy zarůstající step a nárazově se tato část stepi
kosila. To se však neukázalo jako ideální řešení a k výrazné nápravě to nevedlo, proto se znovu začalo uvažovat o spásání. Ovce se na
Mohelenskou hadcovou step vrátily v roce 1997 a jsou dodnes využívány k tomu, aby zabraňovaly přerůstání nepůvodních druhů a dřevin.
Za hranou náhorní plošiny se step začne svažovat do údolí, klesá mocnost půdy, vegetace je mnohem řidší, travnatá step přechází do stepi skalnaté. Tu tvoří skalnaté svahy směrem
k řece Jihlavě, které jsou rozbrázděny roklemi, z nich vystupují hřebínky obnažených skal. Jde vlastně o ohromný přírodní amfiteátr nad meandrem
řeky Jihlavy. Na mírnějších a méně skalnatých svazích v této části stepi
na počátku léta jasně dominují kavyly, které pak vytvářejí poetickou scenérii. Osiny této trávy jsou až desítky centimetrů dlouhé a pomáhají rostlině jednak šířit se po větru či zachycením do srsti zvířat, a jednak při samotném zavrtání obilky do země, aby měla vyšší šanci na vyklíčení. Na stepi
můžeme najít 5 druhů kavylů, nejčastější je kavyl chlupatý (má výrazně ochlupené listy), ale vyskytují se zde i kavyl Ivanův, sličný, tenkolistý
a vláskovitý (poznáme jej podle různě zakroucených osin a uspořádání chlupu na obilkách), stepním trávníkům pak dominuje ostřice nízká.
V horní části amfiteátru můžeme na jaře narazit i na krásně žlutě kvetoucí vzácné křivatce - vyskytuje se tu jak křivatec český, tak i rolní. Později vykvétají i chrpa latnatá, či máčka ladní. Máčka je jedním ze zástupců tzv. stepních běžců – rostliny s květenstvím kulovitého
tvaru které se po uzrání odlomí a jsou větrem unášeny po stepi, kdy z nich
vypadávají semena a rostlina má tak větší šanci na rozšíření. Na skalna-
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tých svazích pak můžeme zahlédnout, či spíše zaslechnout cvrčka malého.

Největší hvězda Mohelenské stepi - Podmrvkahadcová
(foto: archiv BIOM)

Na místech kde je mocnost půdy velmi slabá a skalní výběžky ostřejší a častější
(skalní step), se setkáváme s rostlinami, které dobře snáší zdejší náročné podmínky. Rostou zde kompaktní trsnaté trávy, z nichž převažuje kostřava sivá, barevnost pak na skály vnáší
česnek žlutý, lnice kručinkolistá, drobný pryšec sivý menší či
bílojetel německý. Zde se setkáme i s drobnými keříčky
jako je kručinka chlupatá, tařice horská (nově tařinka), nebo mateřídouška
časná. Hadí mord rakouský zde má svoje nejzápadnější místo výskytu. Na těch
nejextrémnějších stanovištích najdeme typickou vegetaci hadcových skal, která je tvořena opět trsnatými trávami s dobře vyvinutým kořenovým systémem, což je ve skalních štěrbinách
s nedostatkem vody a živin nezbytný předpoklad nebo nápadně kvetoucí tařice skalní okrasnou i svými stříbrnými listy. Na jižních výslunných svazích
najdeme i nejznámější rostlinu hadcové stepi, drobnou mediteránní kapradinku podmrvku hadcovou, která zde roste na severní hranici svého výskytu. Zatímco ve střední Evropě roste tato kapradina výhradně na hadcích,
kolem Středozemního moře, odkud pochází, roste i na pískovcích, rulách či
břidlici. Dalšími zástupci kapradin v tomto biotopu jsou sleziníky (častěji je však nalezneme na severních svazích) a to sleziník hadcový, jehož výskyt je vázán na hadec, a sleziník nepravý. Kvetoucí druhy ve
štěrbinách skal zastupují především sukulenty, např. rozchodník bílý.
Kromě bylin najdeme na stepi, která klesáním k řece pomalu přechází v teplomilné doubravy, i některé málo náročné keře. Mezi ty typické patří nevelká, v době květu krásně vonící, mahalebka obecná nebo

Sleziník červený (foto: archiv BIOM)

dřišťál obecný. Ten byl podezříván z mezihostitelství rzi travní a téměř
vyhuben, ale poté co se zjistilo, že žádnou hrozbu pro zemědělství nepředstavuje, se začal do přírody opět vracet. Výrazným stromem na skalní části
stepi je borovice lesní, která dobře snáší sucho i chudé půdy. V jejích korunách můžeme pozorovat poloparazita jmelí bílé borovicové. Jehličnany
na stepi zastupuje ještě jalovec obecný, který v minulosti pravidelně rostl na pastvinách, ale po změnách v hospodaření výrazně ustoupil. Z plazů
i zde můžeme zahlédnout ještěrku zelenou či užovku hladkou, případně i slepýše křehkého. Jak postupně sestupujeme
po stepi dolů k řece, skalnatou step vystřídá zcela jiná vegetace, její složení ovlivňuje jak vyšší vlhkost, tak i odlišná půda, která je sem přinesena působením eroze, či nižší teplota. Břehy řeky jsou lemované vrbami a olšemi.
Jmelí parazituje na borovicích (foto: archiv BIOM)

Skalnatá step (foto: archiv BIOM)

Vegetaci kyselých doubrav a suťových lesů s výskytem rady dealpínských
druhů můžeme vidět spíše na severním svahu a také na příznivých místech
v říčním údolí. Je to především proto, že jsou náročné na živiny a vlhkost
a na vyprahlých jižních svazích dostatek živin ani vody nemají. Tyto rostliny,
které můžeme na zastíněné straně údolí najít, jsou typické pro úpatí rakouských Alp, ale osidlují i další izolovaná světlá a otevřená stanoviště ve vrchovinách střední Evropy. Jedná se třeba o lýkovec vonný nebo vítod hořký. Pro
zdejší doubravy je charakteristický výskyt dubu zimního, který ve spodních
patrech doplňují především hájové druhy bylin jako třeba jaterník podléška, plicník tmavý, nebo nádherně na podzim kvetoucí brambořík nachový.
Na zalesněných teplých svazích údolí pak můžeme potkat mnoho druhů
ptáků, především ty, které vyhledávají dutiny stromů k hnízdění, nebo si staví hnízda ve stromovém porostu. Často zde můžeme vidět a především slyšet sýkory (koňadra, uhelníček, modřinka), rehka zahradního, červenku
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obecnou, pěnici černohlavou nebo budníčka menšího. V řidších lesích pak
žije i lelek lesní, pták s převážně noční aktivitou, a nad lesem můžeme slyšet
trylky řídce se vyskytujícího skřivana lesního. Vzácný krutihlav obecný, který
žije také ve stromovém pásmu pod stepí, se živí především mravenci a díky
svému ochrannému zbarvení je snadno přehlédnutelný. Můžeme jej však
rozpoznat podle specifického, naříkavého volání. Dalšími ohroženými druhy
ptáků, kteří pod stepí žijí, jsou datel černý a největší evropská sova, výr velký.
U řeky pravidelně hnízdí žluva hajní (exoticky vyhlížející žlutě zbarvený pták), konipas horský, skorec vodní (jeden z mála pěvců, kteří se dokáží potápět a plavat) či rovněž v řece lovící ledňáček říční. Můžeme tu však zahlédnout i stěhovavého pisíka obecného, který
patří mezi bahňáky a vyskytuje se na březích řek a rybníků, kde hledá potravu.
V blízkosti řeky Jihlavy můžeme najít i řadu obojživelníků a plazů. Skok
an ostronosý (během rozmnožování mění samci krátkodobě barvu na modrou, aby byli pro samičky přitažlivější) a skokan hnědý jsou zástupci tzv. suchozemských skokanů. Hlavně k večeru pak můžeme slyšet výrazné volání
rosniček, a najdeme tu i dva druhy ropuch (obecná a zelená). Na slunných
skalách kolem řeky můžeme pozorovat ještěrku zelenou i obecnou a stejně
jako na celé stepi i slepýše a užovku hladkou. Na vodní tok jsou vázány i další
dvě užovky, a to užovka podplamatá (loví ryby a žije např. v blízkosti splavu,
kde ji můžeme také bez větších problémů pozorovat) a užovka obojková
(ta se živí především žábami). Obojživelníci i plazi jsou plachá zvířata a
k jejich pozorovaní je třeba velké dávky trpělivosti. Ideálním obdobím
pro jejich studium je jaro, kdy se zvířata stěhují na místa rozmnožování.

Střízlík obecný staví hnízda často velice skrytě ve spleti
kořenů nebo větví, či v různých dutinách
(foto: archiv PROVAZ)

Užovku obojkovou můžeme vidět, jak se sluní na teplých
stáních (foto: R. Smolinský)

Všichni naši plazi i obojživelníci jsou chráněni zákonem a jejich lov i jakékoliv
rušení jsou tedy zakázány.

Užovka podplamatá žije v nízkých křovinách u vody.
(foto: R. Smolinský)

Typický důkaz přítomnosti bobra - ohryz
(foto: archiv BIOM)

V okolí řeky Jihlavy pak můžeme narazit i na výraznější zástupce savců, v poslední době jsou zřetelné především bobří ohryzy stromů. Bobři jsou naši největší
hlodavci, kteří si z pokácených stromů, větví a hlíny budují hráze, kde pak mají
hnízdo. Jsou to převážně noční zvířata, živí se kůrou a lýkem listnatých stromů.
Bobři byli v celé Evropě na začátku 20. století téměř vyhubeni, nicméně současné změny v krajině a zákaz lovu jim zřetelně svědčí. Podél vodních toků se
rychle šíří a v současnosti obsadili již velkou část našeho území. Norek americký je v Evropě významným invazním druhem a nejinak je tomu i v okolí řeky
Jihlavy. Do Evropy byl přivezen ve 20. letech minulého století za účelem chovu na kožešinu. Již od samého počátku docházelo k únikům zvířat do přírody, a protože je norek v našich podmínkách konkurenčně zdatný, došlo k jeho nekontrolovanému šíření. Žije blízko řeky
a v současnosti u nás ohrožuje zejména populace raků, obojživelníků a na
zemi hnízdících ptáků.
PROČ CHRÁNIT JEDINEČNÁ ÚZEMÍ A PŘÍRODU KOLEM NÁS?
Naše současné znalosti o přírodě a především o složitých vztazích mezi jednotlivými skupinami rostlin a živočichů v konkrétních životních podmínkách jsou
stále nedostatečné. Biologie postupně přešla od pouhého popisu konkrétních životních forem na poznávání vztahů na úrovni ekosystémů, populací,
ale i na genetické úrovni uvnitř druhů. Stále však nejsme dostatečně schopni
odhadnout, k jakým změnám zásahy do stabilizovaného přírodního systému
povedou. I na samotné historii Mohelenské hadcové stepi můžeme vidět,
jak špatná rozhodnutí mohly vést až k úplnému zničení jedinečné lokality.
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Příliš velká benevolence k lidské činnosti, která ničí přírodu (těžba
hadců, spásání velkým dobytkem,….), může být ale pro vzácné
lokality stejně nebezpečná jako zatvrzelost na straně ochrany
(bezzásahovost (jinde velice prospěšná), jejímž následkem bylo zarůstání stepi a zmenšování území vhodného pro vzácné organismy).
Díky poznání vztahů, jež v konkrétních lokalitách panují, a díky jejich ochraně i my můžeme získat mnohé. Krásné, čisté a jedinečné prostředí, ve kterém
žijeme.

Cvrček polní (foto: archiv PROVAZ)

Zdroje:
Pavel Veselý: Mohelenská hadcová step (ISBN 80-7157-595-X) 2002
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Bodlák nicí (foto: archiv BIOM)
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