
Pozorování těchto lidoopů v jejich vlastním životním

zvířata, která přicházejí do evropských zoologických
zahrad, žila již v. zajelí často i několik roků spolu
s lidmi. v obydlích, což nezůstalo bez vlivu na inleli-
genci těchto bystrých zvířat. To je' zvláště důležitá
okolnost pro posouzení známých pokusů, které se šim-
panzi konal W. KOEHLER na ostrově Teneriffě.

Badatelé slýchali v reservaci často hlasité volání
Šimpánzů, které se někdy stupňuje v „souvislý“ proni-
kavý pokřik, doprovázený rytmickými tanci. Při tom
používají šimpanzi resonujících předmětů, na které bub-
nují. Také v zoologických zahradách hřmotí podobným
způsobem na dveřích, dutých stěnách, prkenné podlaze,
plechu a jiných předmětech. 2

V části pralesa, kde často slýchali bubnování, našli
badatelé zřícený dutý kmen, jehož kůra byla v místech,
která dobře resonovala, zřejmě opotřebována. V jeho

Z DOMOVA
NÁVRH NA ZŘÍZENÍ RESERVACE OBŘANY V HOS-

TÝNSKÝCH HURÁCH.
Hostýnské vrchy patří k severozápadním okrajovým

pohořím Západních Karpat. Jsou význačné tím, že si
ze všech sousedních pohoří poměrně nejiépe zachovaly
svůj lesní kryt. Zatím co Javorníky, Vselnské a Vizo-
vické vrchy jsou značně odlesněné a porušené pasivi-
nářstvím místy až' do nejvyšších poloh a z větší čási
již postrádají rozlehlých souvislých lesních ploch, je
dosud ústřední část Hostýnských vrchů pokrytá téměř

| souvislým lesem, xterý si dosud na mnohých místech
uchoval původní siožení. Z blízkých karpatských pohoří

"jedině Moravskoslezské Beskydy vykazují souvislejší
a lépe zachované porosty než Hostýnské vrchy. Avšak
zatím co Besrydy mají dnes již řadu lesních reservací
v různých částech pohoří, jsou Hostýnské vrchy po
této stránce dosud poměrně zanedbány, ač by si zaslu-
hovaly stejné pozornosti. S výjimkou drobných lesních
reservací u obcí Vlčková a Lukov na samém jižním
okraji hor nejsou zde dosud žádné chráněné porosty,
ačkoli ve vnitřní a severní části vrchů jsou některá
stanoviště hodná ochrany. Jedním z takových pozoru-
hodných míst je hora Obřany (701 m) jihovýchodně
od Hostýna, jejíž výzkum jsem provedl v srpnu 1953
v rámci přehledného malakozoologického průzkumu Mo-
ravské brány.

Hora Obřany (701 m) se tyčí uvnitř Hostýnských
vrchů přímo nad silnicí spojující Bystřici pod Hostýnem
a Vsetín. Je poměrně osamocená, neboť na západě, se-
veru i východě je ohraničena hlubokými údolími a
jen na jihu souvisí úzkým sedlem s plochou sníženinou,
oddělující vrchy Bečka (723 m) a Skalné (722 m). Geo-
logický podklad tvoří paleogénní flyš; na vrcholu vy-
stupují srázné skály hrubozrnných pískovců až slepenců,
které tvoří jednostranný hřeben zhruba východo-západ-

*) Poznámka redakce: Naši čtenáři se dovídají
z recensí věstníku Mezinárodní unie ochrany přírody,
že nadměrný lov zvířat v Africe je těžký problém.
Zvířena Afriky se nelítostně ničí i přes všechny zá-
kazy a nerespektují se ani území reservací,
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vedoucí tvořily v křoví někde až-75 cm vysoké tunely.
Oblíbenou potravou šimpanzů bylo ovoce počobné

barvy, chuti a vzhledu jako trnky; výkaly opic sklá-
daly se často úplně z pecek tohoto ovoce. V porostu
vyhledávali šimpanzi především křiklavě červené ci-
bulovité útvary, které rostou ze země z kořenů lany
Aframomum latifolium K.SCHUM. a obsahují sladko-
kyselou. dužinu s malými černými zrnečky. :

GRZIMEK došel k náhledu, že šimpanzi pobývají po-
nejvíce na zemi a stromy vyhledávají jen k trhání
potravy a ke spaní. Hnízda ke spaní staví si z haluzí
v korunách stromů na poměrně slabých vělvích ve
výši 6—22 m nad zemí.

Šimpanzi jsou ve Francouzské západní Africe chrá-
něni zákonem; vyvážení mohou být pouze případ od
případu k vědeckým účelům a jen se svolenm min's-
terstva kolonií v Paříži.") Rudolí Moučka.

ního směru, jehož prudký sráz je obrácen k severu.
Na východě končí hřeben vyhlídkovou skalní partií,
z níž se otvírá překrásný pohled do nitra Hostýnských
vrchů. Na západním konci hřebene stojí zříceniny men-
šího hradu, které poskytují též pěkný výhled. Na hře-
beni a hlavně na prudkém severním srázu se udržela
stará bučina s nepatrnou příměsí jedle; poměrně hojné
jsou zde dřeviny ssuťových lesů, jako klen i javor
mléčný, jilm horský a lípy. Tento porost se zdá být
velmi původní a jeví z větší části pralesní ráz.
V podrostu se nápadně uplatňuje hojná měsíčnice (Lu-
naria rediviva L.). Jižní svah hory kryje mladý dru-
hotný porost s hojným vysazovaným smrkem, podobně
je tomu i všude v nižších částech ostatních svahů.

Měkkýší fauna se soustředí jednak na padlé kmeny,
jednak na skály a zdi zříceniny. Pod korou kmenů je
bojná vřetenatka Laciniaria moravica BRABENEC, ende-
mický druh moravských flyšových Karpat, popsaný te-
prve v roce 1952. Z. ostatních druhů třeba jmenovat
Cochlodina laminata MTG., C. orthostoma MKE, Iphi-
gena veniricosa DRAP., Iph. plicatula DRAP., Laciniaria
cana HELD, L. biplicala M1G. a Goniodiscus ruderatus
STUD. Na hřebeni, jak na skalkách tak na kmenech,
objevují se Helicigona fauslina RSM. a Helicigona lapi-
cida L., Clausilia dubia DRAP. a Laciniaria plicata DRAP.,
zatím co Clausilia parvula STUD. byla zjištěna výhradně
na zdech zříceniny podobně jako Vallonia . costala
MŮLL. Mezi kameny ssutí žije Oxychilus glaber FÉR.,
Goniodiscus rolundatus MŮLL. a Monacha incarnata
MŮLL., ve vlhkém porostu měsíčnice Monacha vicina
RsM. Pod korou stromů najdeme i modrého karpatského
slimáka Bielzia coerulans BLZ a dřevní. světélkující
dešťovku Eisenia submontana VEJD. Poměrně teplý ráz
celého. stanoviště potvrzuje přítomnost hlemýždě Helix
pomatia L. — Pro doplnění obrazu malakozoologických
poměrů chci říci ještě několik slov o měkkýších blíz-
kého okolí. V okolních dolinách se dosti hojně obje-
vují druhy Iphigena tumida RSM., Cepaea ©hortensis
MŮLL., Arianta arbustorum L., Fruticicola unidenlata
DRAP., Isognomostoma personatum LAM. atd; v hlav-
ním údolí nad Chvalčovem i Perforatella bidens CHEMN.,

což souvisí s, poměrně malou. nadmořskou výškou.

Pozoruhodný je celý hřeben (rozumí se parlie nad

hých místech zachovaly smíšené porosty javorů, jasanu
a buku, dosud značně přirozeného rázu. Na všech třech
vrcholech tohoto hřebene žije opět endemická vřete-
natka Laciniaria moravica BRAB., na prostředním vrcholu
i Laciniaria turgida RSM. Nejlépe zachovalý lesní porost
s nejbohatší malakofaunou pokrývá prostřední vrchol
s JAROŠOVÝM ©pomníčkem a nápadnou pískovcovou
skalkou.

Co se týká vlastních ochranářských úkolů považoval
bych za vhodné vyhlásit vrcholovou část Obřan za
přísnou reservaci. Vedou k tomu předpoklady
botanicko-lesnické (původní porost pralesovitého rázu),
geologicko-morfologické (pěkný přirozený a význačně
utvářený výchoz flyšových pískovců), zoologické (po-
zoruhodná měkkýší a pravděpodobně i jiná fauna),
historické (hradní zřícenina) a v neposlední řadě i este-
ticko-krajinářské (význačný vyhlídkový bod). Naproti
tomu zřízení reservace neohrozí zájmy hospodářské,
neboť běží o plochu nepatrné rozlohy a velmi obtížně
přístupnou. Stran přímého provádění ochranářských
opatření připomínám, že by bylo velmi žádoucí i na
jížním svahu vrcholového hřebene Obřan převést určitý
pás dnešního mladého druhotného porostu na původní

přirozené složení, aby připravovaná reservace dostala,
ucelený rámec. ——Je třeba též upozornit, že i na hře-
beni Kelčského Javorníku by bylo možno uvažovat
o ochraně, alespoň částečné, některého lesního úseku,
nejspíše svrchu uvedeného porostu poblíže JAROŠOVA
pomníku. Vojen Ložek, konserválor.

PRAKTICKÉ KRMIDLO.
. Bližiaca sa zima upozorní milovníkov vtáctva, aby si
prichystali i krmidlá,

Niektoríludiakfmiavřabcedomáceeurázijské,medzi
ktoré prichádzajů v zime vrabce polné, pinky ob. eur,
strnádky ob., strnádky lúčne, zelienky ob .eur., pipíšky
ob. eur. Toto vláctvo zobká zrno, varené zemiaky a
zbytky z kuchyne. Drozd čierny eur. si pochutnáva na
pokazenom ovocí, ako sů jablká a hrušky.

V skupinách preletujů ešte v decembri stehlíky ob.
eur., neskoršie len ojedinelý mladý stehlík ostáva u nás
cez zimu. I malé oriešky ob. eur. vyhladávajů potravu
v záhradách. Sojky ob. eur. tiež prezrů krmidlo. Okrem
uvedeného vtáctva priletujů i šúpalkovia, strakopůdi,
sýkorky chochlaté stredoeur.,  mlynáriky chvostnaté
stredoeur., mlynáriky dlhochvosté severné. Zaujímavé
je pozorovať v zime hýla ob. U nás v Kremnici sa tílo
vláci v lete neukážu, Zdržujů sa len v hustých lesoch.
V Belanských Tatrách žije hýl ob. i v blízkosti domov,
ba v lete hniezdi priamo v obci, ako napr. v Tatran-
skej Kotline.

Hýle ob. v okolí Kremnice priletujů v zime pred sne-
žením. Deň dva pred padaním snehu priletia hýle ob.
do mesta. Tu vyberajů z orgovánu a iných rastlín se-
miačko a svojím smutným volaním upozornia na zmenu
počasia. o :

Zobrazené krmidlo je určené výhradne len pre sý-
korky velké eur., sýkorky belasé stredoeur., babky,
sýkorky černohlavé stredoeur., ale aj chytrý brhlik ob.

FotoJ. K.Lányi.

stredoeur. si z krmidla odnesie naraz viac zrniek slneč-
nicového alebo konopného semiačka. Krmidlo musí byť
zavesené na najspodnejšom konári stromu, asi 150 cm
od zeme. V tomto prípade vrabce nevlietnu do otvoru.
Sýkorky naučíme vletovať tak, že do vnůtra debničky
na vrchnáčik a čiastky otvoru vložime napr. slnečnicu.
Neskoršie už len sypeme semiačko do krmidla.

Krmidlo má tieto rozmery: dížka 22 cm, šírka 16 cm,
výška 12 cm, otvor na spodku je 3,8 cm. Na vrchu je
vrchnáčik, odtial nasypeme semiačko. Jedna dlhá
stienka má miesto dostičky sklo. Zo spodku je otvor,
kade vtáci vletia. Otvor vnůtri po bokoch zvýšime, čím
zamedzíme vypadávaniu semiačka.

Takýmto krmidlom ušetríme semiačko, určené len sý-
korkám. Milovník vtáctva móže byť spokojný.

J. K. Lányi, konzervátor.

DALŠÍ NALEZIŠTĚ KAŠTANU JEDLÉHO V ČECHÁCH
A NA SLOVENSKU. .

V posledním dvojčísle roč. V, v č. 5 (roč. VI) a
v č. 2 (roč. VII) tohoto věstníku vyšlo několik článků
z pera O. KOKEŠE o jedlých kaštanech (Castanea saliva
MILL.) v našich zemích; tyto články vesměs dokazují,
že jedlý kaštan je dřevinou v našich zemích mnohem
rozšířenější, než se původně předpokládalo.

Protože jedlé kaštany, které někde tvoří celé souvislé
výsadby, představují namnoze exempláře několik set let
staré, které jednak samy o sobě jsou hodny náležité
ochrany a péče konservační, jednak mohou poskytnout
dostatek semenného materiálu pro školkování a mohou
být i dobrým ukazatelem a vodítkem při zakládání no-
vých kaštanových výsadeb, spojují se dnes konservační
úkoly ochrany přírody s jejími úkoly plánovacími ve
snahu zjišťovat další lokality kaštanu jedlého v ČSR,
řádně je evidovat a postarat se o jejich ochranářské
zabezpečení a využití jako matečných "Stromů pro škol-
kařství.

Tento směr ochrany přírody má svůj velký význam
právě v této době, kdy se o mladý sadbový materiál
kaštanu jedlého jeví velký zájem jednak jako vhodné
teplomilné dřeviny pro výsadbu větrolamů v teplých
polohách zvláště Moravy a Slovenska, jednak jako
tříslovinné dřeviny s poměrně velkými ročními pří-
růstky, zaváděné v poslední době do lesního pěstění,
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