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vorherige Seite | předchozí strana

Ostflanke Kuckucksstein | Východní křídlo hradu Kuckucksstein

	Seit Siedlungsbeginn vor acht Jahrhunderten gehören Burgen 
zum sächsisch-böhmischen Grenzraum – z. B. Kuckucksstein ober-
halb von Liebstadt. | Od počátků osídlení před osmi sty lety patří  
k česko-saskému pomezí také hrady – například Kuckucksstein 
nad Liebstadtem. 

	Naturstein-Gemäuer, wie die Ruine am Schloss Lauenstein,  
sind nicht nur historisch wertvoll, sondern können auch viele  
Bewohner haben. | Zdi z přírodního kamene (zde trosky zdi  
u zámku Lauenstein) nemají jen historickou hodnotu – přitahují 
také spoustu nových obyvatel.
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	Nisthilfe für Mauersegler (Apus apus) in Freital: Fassaden-
sanierungen müssen nicht mit Habitatverlusten einhergehen. 
Hnízdní dutiny pro rorýse obecného ve Freitalu: obnova fasád 
nemusí vždy znamenat ztrátu životního prostoru.

	Die Orangerote Luftalge (Trentepohlia aurea) kann Bestandteil 
von Flechten sein, tritt aber auch häufig eigenständig an Mauern 
auf. | Řasu Trentepohlia aurea najdeme v porostu lišejníků, ale také 
samostatně na zdech.



Je čas vystoupat do oblak a spát. Párek rorýsů dnes pochytal 
na dvacet tisíc komárů, much a dalších druhů hmyzu – pro 

svá tři mláďata, ukrytá v prasklině fasády paneláku, a samozřej-
mě i pro sebe. Kromě doby, kdy sedí na vejcích, rorýsi nikdy 
neodpočívají, i noc tráví spánkem za letu. Začátkem srpna se 
vydávají do svých afrických zimovišť. Trasu si rozdělí na pětiset-
kilometrové úseky; následující květen je pak čeká stejná cesta 
zpět. Snad u nás ještě najdou pár vhodných míst, kde by mohli 
v klidu vyvést mladé – třeba na zdi nějakého domu.

Es ist Zeit, zum Schlafen in die Wolken aufzusteigen. An 
die 20 000 Mücken, Fliegen und andere Insekten hat das 

Mauerseglerpärchen heute gefangen – für seine drei Jungen 
oben hinter dem Schlitz der Wohnblockfassade, aber auch für 
den eigenen Energiebedarf. Außer während der Brut rasten 
Mauersegler nie, selbst die Nacht vergeht im Fluge. Anfang 
August werden sie mit 500-Kilometer-Etappen schon ihrem 
afrikanischen Winterquartier entgegeneilen. Und mit großer 
Zielgenauigkeit nächsten Mai wieder hierher zurückkommen. 
Hoffentlich gibt es dann noch immer eine geeignete Jungen-
aufzuchtstätte an der Häuserwand.
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Mnoho rostlin i zvířat už člověk připravil o jejich životní 
prostor: dávno zmizely krušnohorské pralesy, původní 

říční nivy dnes pokrývají na metry silné nánosy půdy splách-
nuté z polí. Skoro všechny řeky člověk napřímil, rašeliniště byla 
až na nepatrné zbytky vysušena. Místo obrovských staletých 
stromů, které mají ve střední Evropě své přirozené místo, tu  
najdeme jen několik muzejních exemplářů, které navíc potře-
bují všechnu naši péči, aby vůbec zůstaly stát. 

Na druhou stranu však lidé mnoho nových míst k životu 
vytvořili – dnes je využívají druhy, které se dokázaly přizpůsobit 
podmínkám kulturní krajiny. Pro poštolky je vysoká kostelní věž 
totéž co pěkná osamělá skála s ideálním otvorem pro hnízdění. 
Stejně to platí pro kolonie jiřiček pod střešními římsami novosta-
veb. Vlaštovky se o své mladé starají nejraději v dobytčích stájích, 
a vědí proč. Nenacházejí zde totiž jen úkryt, ale také dostatek 
potravy – to když sem venkovní chlad a vlhko zažene komáry 
a mouchy. Opuštěná vlaštovčí hnízda rád využívá nenápadný 
lejsek, pokud si, stejně jako rehek nebo konipas, své hnízdo 
nezaloží na jiném chráněném místě v domovní fasádě. Za střeš-
ními taškami a za okenicemi se v létě ukrývá spousta netopýrů 
(netopýr severní, večerní, ušatý a dlouhouchý), zatímco netopýr 

Der Mensch hat den Pflanzen und Tieren viele Lebensräume 
geraubt: Urwälder gibt es nicht mehr, ebenso wenig die 

heute metermächtig von abgetragenen Ackerböden über-
lagerten Schotterauen der Bergbäche. Flüsse wurden nahezu 
komplett begradigt, Moore bis auf winzige Reste ausgetrock-
net. Statt der jahrhundertealten Baumriesen, die im von Natur 
aus waldbeherrschten Mitteleuropa zu erwarten wären, lassen 
sich nur ganz, ganz wenige, meist zurechtgestutzte Baum-
Naturdenkmale finden. 

Doch der Mensch hat – unbeabsichtigt – in seiner Kultur-
landschaft auch viele neue Lebensräume geschaffen für die 
»Kulturfolger«. Für den Turmfalken ist ein hoher Kirchturm 
kaum etwas anderes als ein schöner, freistehender Felsen mit 
idealer Brutnische, das Gleiche gilt für die Mehlschwalbenkolo-
nien unter dem Dachsims von Neubaublocks. Rauchschwalben 
ziehen ihre Jungen bevorzugt in Viehställen auf, wo auch dann 
genügend Futter umherschwirrt, wenn draußen nasskaltes 
Nieselwetter die Mücken und Fliegen zur Flugpause zwingt. 
Hausrotschwanz und Bachstelze legen ihr Nest irgendwo 
in einem geschützten Winkel an der Hausfassade an. Hinter 
Dachschiefer-Verkleidungen, Fensterläden usw. halten sich im 



Gebäude und Gemäuer | Budovy a zdi 339

Sommer zahlreiche Fledermäuse auf (Nordfledermaus, Breit-
flügel-Fledermaus, Braunes und Graues Langohr), während 
das Große Mausohr und die Kleine Hufeisennase auf warmen 
Dachböden in den unteren Berglagen einige bedeutende 
Sommerquartiere besitzen. Und für den Winter stehen ihnen 
ganz in der Nähe menschengemachte Höhlen, all die alten 
Bergbaustolln des Erzgebirges, zur Verfügung. 

Der Bergbau verschaffte unserer Region außerdem eine 
Menge Natursteinmauern. Zum Teil gewaltige Trockenmauern 
wurden früher auch gebaut, um Wege und Häuserfundamente 
zu stabilisieren, steile Talhänge als schmale Ackerstreifen zu 
terrassieren. Selbst die Steinrücken waren oft mauerartig auf-
geschichtet, weil der Platz dazwischen knapp und kostbar war. 

	Natursteinmauer an der Reichen Zeche Freiberg  
Kamenná zeď u štoly Reiche Zeche Freiberg

	Die Mauerraute (Asplenium ruta-muratia), ein kleiner Streifen-
farn, hat in den letzten Jahren viele Standorte durch Mauersanie-
rungen eingebüßt. | Sleziník routička je malá kapradina, která  
v posledních letech přišla o mnoho stanovišť kvůli sanacím zdí.

	Alte Burgmauern gehören zu den bevorzugten Lebensräumen 
der Weinbergschnecken (Helix pomatia).  
Hlemýžď zahradní vyhledává staré hradní stěny.

velký a vrápenec malý se v létě ukrývají na teplých půdách v niž-
ších horských polohách. V zimě pak netopýři využívají jiné lidmi 
vytvořené prostory – všechny bývalé krušnohorské šachty. 
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Moosen, Flechten und verschiedenen Farnen geben solche 
Mauern eine ideale Grundlage. Eidechsen, Spinnen, Laufkäfer 
und viele andere Kleintiere leben hier, vor allem in Gewässer-
nähe finden Kröten und Molche zwischen feuchten Fugen 
Zuflucht vor der Sommersonne. 

Die größten Natursteinmauern bieten die Ruinen der zahlrei-
chen Burgen. Für deren Bau waren einst enorme Mengen Kalk-
mörtel erforderlich, was im ansonsten überwiegend von sauren 
Gesteinen geprägten Gebiet zusätzliche Lebensräume brachte. 
Gehäuseschnecken wie die bekannte Weinbergschnecke nut-
zen den Kalk. Die basenliebende Türkenbund-Lilie, sicherlich 
eine der schönsten heimischen Blütenpflanzen, kommt am Fuß 
der Burgen Frauenstein, Purschenstein und Rauenstein vor.

Hornictví, ale zdaleka nejen jemu, vděčí naše krajina také za 
mnoho kamenných valů. Místy velmi mohutné suché zídky se 
dříve stavěly kvůli zpevnění cest a základů stavení, na příkrých 
svazích sloužily k vyrovnání terénu a vyznačovaly úzké pásy 
zemědělské půdy. Také kamenné snosy, které jsou dnes sym-
bolem zdejší krajiny, dostávaly často tvar pravidelných zídek, 
jelikož majitelé pozemků šetřili místem, jak se dalo. Takové 
zídky poskytují ideální podklad mechům, lišejníkům a různým 
druhům kapradin. Žijí zde ještěrky, pavouci, střevlíci a mnoho 
dalších drobných živočichů. Pokud jsou zídky v blízkosti vod-
ních zdrojů, najdeme v nich i žáby a mloky, kteří ve vlhkých 
spárách hledají úkryt před letním sluncem. 

Nejmohutnější kamenné zdi ovšem najdeme na zříceninách 
hradů. K jejich stavbě bylo kdysi potřeba obrovského množství 
malty, a tedy i vápna. Oblasti, která má jinak převážně kyselé 
podloží, tak přibyly zajímavé nové biotopy. Zásadomilná lilie zla-
tohlavá, jedna z našich nejkrásnějších květin, se vyskytuje právě 
v podhradí zřícenin Frauenstein, Purschenstein a Rauenstein. 
Vápno využívá také známý hlemýžď zahradní a další plži s ulitou.

	Hausrotschwanz (Phoenicurus ochrurus) | Rehek domácí

linke Seite | levá strana

	Turmfalke (Falco tinnunculus) | Poštolka obecná

	Rauchschwalbe (Hirundo rustica) | Vlaštovka obecná

	Klebriges Greiskraut (Senecio viscosus) auf der Staumauer Groß-
hartmannsdorf | Starček lepkavý na hrázi v  Großhartmannsdorfu 	Siebenschläfer (Glis glis) | Plch velký
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linke Seite | levá strana

	Die Blüten des Braunen Storchschnabels (Geranium phaeum) 
wenden sich von der Sonne ab – eine Eigenschaft, der im Mittel-
alter besondere Bedeutung zugemessen wurde. | Květy kakostu 
hnědočerveného se otáčejí od slunce, čemuž lidé ve středověku 
přičítali zvláštní význam.

	Die Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) besiedelt auch Hohl-
räume an Gebäuden oder sogenannte Insektenhotels. | Zednice 
rezavá osidluje dutiny v budovách i takzvané hotely pro hmyz.

	Viele Burgen, wie auch Frauenstein, standen einst auf waldfreien 
Erhebungen und wurden später von Schlossparks umgeben, die sich 
inzwischen zu artenreichen Wäldern entwickelt haben.  
Mnoho hradů, včetně toho ve Frauensteinu, stálo původně na  
bezlesých návrších. Později byly na těchto místech založeny parky,  
z nichž se postupem času vyvinuly druhově bohaté lesy.

	Die Türkenbund-Lilie (Lilium martagon) profitiert vermutlich vom 
Kalkmörtel, der aus alten Burggemäuern ausgewaschen und an 
ihrem Fuße abgelagert wurde. | Lilii zlatohlavé prospívá vápenná 
malta, kterou déšť splachuje ze starých hradních zdí do přilehlé půdy.



Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu
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1

2

1 Kirche Oederan | kostel v Oederanu 

2 Burg Rauenstein | hrad Rauenstein

3 Saigerhütte Grünthal | Saigerova huť Grünthal

4 Stützmauern der früheren Schweinitztalbahn (und anderer, ehemaliger Bahnstrecken)  
 opěrné zdi trati Schweinitztalbahn

5 Wehrkirche Dörnthal

6  Kirche und Wasserturm Sayda | kostel a vodojem Sayda

7 Purschenstein Neuhausen

8 Staumauer Großhartmannsdorfer Teich (und andere Bergwerksteiche) 
 hráz Großhartmannsdorfského rybníka   

9 Bergbau-Mauern Zug und Brand-Erbisdorf | hornické zdi Zug a Brand-Erbisdorf 

10 Stadtmauern und historische Bauwerke in Freiberg  
 městské hradby a další historické stavby ve Freibergu

11 Schloss Grillenburg | zámek Grillenburg

12 Burgruine und Hangmauern Tharandt | zřícenina Tharandt 

13  Burg Frauenstein | hrad Frauenstein 

14  Riesenburg bei Osek / Ossegg | Rýzmburk nad Osekem

15  Kloster Osek / Ossegg | klášter Osek

16  Eisenbahn-Viadukt in Mikulov / Niklasberg | železniční viadukt Mikulov

17 Stadt- und Nikolaikirche Dippoldiswalde 
 městský kostel a kostel sv. Mikuláše Dippoldiswalde

18 Kirche Kreischa | kostel Kreischa 

19 Hangmauern um Glashütte | zídky ve svazích v okolí Glashütte

20 Schloss Bärenstein | zámek Bärenstein

21  (sanierte) Wegemauern am Geisingberg-Osthang  
(opravené) zídky na východním svahu Geisingbergu

22 Schloss + Ruine Lauenstein | zámek a zřícenina Lauenstein

23  Rosenburg in Krupka / Graupen | Růžový hrádek v Krupce

24 Ruine Geiersburg / Kyšperk bei Unčín / Hohenstein | Kyšperk nad Unčínem

25  Schloss Kuckucksstein + Hangmauern um Liebstadt 
zámek Kuckucksstein + zídky ve svazích v okolí Liebstadtu
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Frauenstein – eine Kulturlandschafts-
wanderung im Herzen des Ost-Erzgebirges

Ziemlich genau in der geografischen Mitte des Ost-Erzge-
bir ges befindet sich das Städtchen Frauenstein. Auf einem 

Granitporphyr-Felssporn thront die nach Norden weithin sicht-
bare Burg. Zu Füßen der Ruinenmauern bedeckt der ehemalige 
Schlosspark die Fortsetzung des Felsspornes. Inzwischen hat 
sich daraus ein naturnaher, vielgestaltiger Laubmischwald ent-
wickelt, seit 1997 als Flächennaturdenkmal geschützt. Besonders  
lohnt sich ein Ausflug im Juni, wenn der wahrscheinlich größte 
Bestand an Türkenbund-Lilien des Ost-Erzgebirges erblüht. 

Zwei Kilometer nördlich und 150 Höhenmeter unter der 
Burg liegt Kleinbobritzsch, wo der bekannteste Sohn Frauen-
steins, der Orgelbauer Gottfried Silbermann, 1683 geboren 
wurde. Auch wenn von den eigentlich dazugehörigen, rund 
100 Meter breiten Feldstreifen infolge der heute großräumig 
arbeitenden Landwirtschaft nicht mehr viel zu sehen ist, han-
delt es sich doch um ein typisches Waldhufendorf. Sehr schön 
kann man erkennen, wie die alten Bauerngehöfte auf den 
eiszeitlichen Hangterrassen errichtet wurden, geschützt vor 
den immer wiederkehrenden Hochwässern.

Nordwestlich von Frauenstein ragt der Turmberg (633 m)  
auf. An seiner Flanke wurde in einem großen Steinbruch 
Quarzporphyr als Schottermaterial für den Bau der Eisenbahn-
linie Klingenberg – Pretzschendorf – Frauenstein gebrochen. 
Die 1971 stillgelegte Bahnstrecke zeichnet sich teilweise noch 
deutlich in der Landschaft ab. 

Bekannt sind westlich der Stadt auch die beiden Quarzit-
Naturdenkale »Weißer Stein« und »Buttertöpfe«. 

Im neu ausgewiesenen Naturschutzgebiet Gimmlitztal 
kann man die Grundmauern der historischen Silberwäsche 
ent decken, vom Frauensteiner Kulturverein mühevoll wieder 
freigelegt, und das »Silberne Klassenzimmer«. Die Mitte des Ost-
Erzgebirges bietet Natur und Kulturgeschichte gleichermaßen.

Frauenstein – procházka kulturní krajinou  
v srdci východního Krušnohoří

Skoro přesně v geografickém středu východního Krušno-
hoří se nachází Frauenstein – malé městečko s nápadně 

velkým náměstím. Na ostrohu ze žulového porfyru se tu nad 
městem tyčí stejnojmenný hrad. Tato krajinná dominanta 
prošla rekonstrukcí a za mírný poplatek je přístupná veřejnosti. 
Pod hradbami, na výběžku skalnatého ostrohu, se rozkládá 
zámecký park. Postupem času zde vznikl přírodě blízký, pestrý 
listnatý les, který je od roku 1997 chráněný. Návštěva se vyplatí 
především v červnu, kdy tu rozkvétá asi nejrozsáhlejší porost 
lilie zlatohlavé ve východním Krušnohoří. Typickým druhem 
rostoucím podél hradních zdí je také bez černý. 

Dva kilometry na sever a o 150 metrů níž leží osada Klein-
bobritzsch, v níž se roku 1683 narodil nejslavnější frauensteinský 
rodák, stavitel varhan Gottfried Silbermann. Jedná se o typickou 
lánovou vesnici, přestože dnes už z bývalých protáhlých a při-
bližně sto metrů širokých políček mnoho nezbývá. Pěkný pohled 
je na staré selské dvory, které byly postaveny na terasách půvo-
dem z doby ledové, které chránily domy před velkou vodou.

Na severozápad od Frauensteinu se tyčí vrch Turmberg  
(633 m). Na jeho úbočí se ve velkém kamenolomu dobýval 
křemenný porfyr, který skončil jako základ železniční trati  
Klingenberg – Pretzschendorf – Frauenstein. Ta byla sice zruše-
na už v roce 1971, ale místy je v krajině dodnes dobře patrná. 
Mezi Turmbergem a Frauensteinem trať připomíná kamenný 
snos – je zarostlá hustým křovím a téměř nepřístupná. 

Na západ od města jsou k vidění dvě známé přírodní památky 
z křemence: Weißer Stein a  menší, ale nápadnější Buttertöpfe. 

Návštěvník, který se zajímá o historii zdejší krajiny, se může 
vydat po turistické stezce údolím a stejnojmennou rezervací 
Gimmlitztal. Velmi aktivní spolek Frauensteiner Kulturverein 
zde mimo jiné odkryl a zpřístupnil základy historického rudné-
ho prádla.

Wandervorschlag | Tip na výlet
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Není pochyb, že řada budov, které byly po roce 1990 opraveny, 
to opravdu potřebovala. Většina stavebních prací přinesla kva-
litnější materiály, zvýšila úroveň bydlení a srazila náklady na vy-
tápění. Příliš však nepomohla živé přírodě. Vlaštovky a netopýři 
přišli o ideální úkryty, lišejníky, mechy a drobné kapradiny zase 
o své vlhké zdi. Vše se samozřejmě při rekonstrukci zachovat 
nedá, ale pokud se dopředu trochu plánuje (a pokud má člověk 
pochopení pro své zvířecí spolubydlící), existují přece jen určité 
kompromisy. Případně můžeme jako náhradu vytvořit úkryty 
zcela nové. Ve Freitalu se například rozvěšují budky pro rorýse 
na stěny paneláků.

Ohne Zweifel: Viele Gebäude, die seit 1990 saniert wurden, 
hatten es dringend nötig. Die meisten Baumaßnahmen kamen 
zwar der Bauwerkssubstanz zu gute, der Wohnqualität und der 
Heizkostenrechnung der Eigentümer und damit letztlich auch 
der Umwelt. Zu Letzterer gehören aber gleichfalls die Rauch-
schwalben und die Fledermäuse, die in »offenen Häusern« ideale 
Lebensbedingungen finden, ebenso wie Flechten, Moose und 
Kleinfarne, die sich an feuchten Mauern ansiedeln. Nicht alle 
diese Habitate können bei Sanierungsmaßnahmen erhalten 
werden. Mit etwas vorausschauender Planung und, vor allem, 
entsprechendem Verständnis für die Mitbewohner lassen sich 
aber dennoch Kompromisse erzielen. Oder aber Ersatzlebens-
räume schaffen – so wie dies der Freitaler Arbeitskreis »Natur-
bewahrung« tut, der sich erfolgreich für Mauerseglerkästen an 
Wohnblockfassaden einsetzt. 

Ersatzquartiere für Fledermäuse

Besonders dann, wenn größere Abriss- und Umbaumaßnahmen 
anstehen, sind Expertise und Initiative der Naturschutzbehör-
den gefragt. So wie jüngst am Altenberger Gymnasium. Bevor 
dessen alte Turnhalle dem großen Neubau weichen musste, 
untersuchten Experten die Holzverkleidung. Sie wiesen die som-
merliche Besiedlung durch Fledermäuse wie Nord- und Zwei-
farbfledermaus nach und fanden außerdem Reste von Vogel-
nestern. Um den Fledermäusen und Vögeln am Sportkomplex 
auch zukünftig Lebensstätten zur Verfügung zu stellen, wurden 
am Schulgebäude zahlreiche Spezialkästen aus dauerhaftem 
Holzbeton montiert. Auch hinter der Vorhangfassade der neuen 
Dreifelder-Turnhallte bieten nun großflächige Spaltenquartiere 
für Fledermäuse ortsnahen Ersatz.

Fledermauskästen am Giebel des Altenberger Gymnasiums  
und unter der Dachrinne | Budky pro netopýry na štítu a pod 
okapovou rourou altenberského gymnázia.
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Kirchensanierung in Kreischa

Als wegweisend kann in diesem Sinne auch heute noch die 1994 
erfolgte Sanierung der Kirche in Kreischa gelten. Dabei war wich-
tig, bereits bei der Planung die Vorbehalte der Denkmalschutz-
behörde zu berücksichtigen. So wurden die Fledermausgaupen 
mit Regenjalousien versehen, die fünf Zentimeter Höhenabstand 
haben, um allen Fledermausarten den Zugang zu gewähren, aber 
Tauben (mit ihrem Bausubstanz schädigenden Kot) fernzuhalten. 
In der Turmlaterne, in etwa 38 Metern Höhe, wurde ein Falkennist-
kasten angebracht, unter der abschließenden Turmhaube, auf ei-
ner extra eingezogenen Dielung, zusätzlich ein Eulenkasten. Alle 
arterhaltenden Maßnahmen sind seither angenommen worden. 

»Bei derartigen großen Sanierungsmaßnahmen ist es wich-
tig, im Vorfeld die Entscheidungsträger, Planer und Denkmal-
schutzbehörden von diesen (unbedingt notwendigen) Vorha-
ben zu überzeugen. Vielfach wird aus Unwissenheit über die 
Ausmaße der Lösungsvorschläge eine Blockadehaltung entwi-
ckelt. Im Fall der Sanierung der Kreischaer Kirche standen die 
Pfarrerin, der Kirchenvorstand und viele Gemeindemitglieder 
hinter diesem Anliegen. Denn die Bewahrung der Schöpfung 
ist unser aller Anliegen (Christian Jentsch, Naturschutzhelfer 
und Kirchvorsteher sowie in der damaligen Zeit Gemeinderat)

Náhradní bydlení pro netopýry

Tam, kde dochází k velkým demolicím a přestavbám, oslovu-
jí investoři často ochranáře s žádostí o odbornou pomoc. Tak 
tomu bylo nedávno v případě altenberského gymnázia. Stará 
tělocvična musela ustoupit nové, větší hale, než se tak ale stalo, 
prohlédli experti její dřevěné obložení. Zjistili, že zde v létě sídlí 
netopýři, například netopýr severní a netopýr pestrý, a kromě 
toho našli zbytky ptačích hnízd. Aby netopýrům i ptákům jejich 
oblíbené úkryty zůstaly, bylo na školní budovu namontováno 
mnoho speciálních budek z odolného dřevocementu. Také za 
zavěšenou fasádou nové tělocvičny najdou netopýři dostateč-
ně velké náhradní prostory – důležité je, že to bude na stejném 
místě jako dříve.

Oprava kostela v obci Kreischa

Jako vzor citlivé rekonstrukce může dodnes sloužit sanace kos-
tela v obci Kreischa z roku 1994. V tomto případě bylo zásadní, že 
se požadavky památkářů zohlednily už při plánování celé akce. 
Vikýře byly opatřeny venkovními žaluziemi, které mají pěticen-
timetrové mezery – tak velké, aby jimi proletěly všechny druhy 
netopýrů, ale už ne holubi, jejichž trus poškozuje zdivo. Ve střeš-
ní lucerně, ve výšce přibližně 38 metrů, byla instalována hnízdní 
budka pro sokoly a pod kostelní bání, na speciálně vytvořeném 
obložení, ještě budka pro sovy. Všechna opatření se dobře ujala. 

»Při podobných velkých rekonstrukcích je důležité nejprve 
přesvědčit investory, plánovače a památkáře o tom, že jsou tato 
opatření vůbec potřeba. Často se stává, že jsou důležití lidé z 
nevědomosti proti. V případě kostela v obci Kreischa pomohla 
farářka, církevní představenstvo a mnoho farníků. Pomoc živým 
tvorům je totiž úkolem nás všech.« (Christian Jentsch, ochránce 
přírody a představený církve)

junger Turmfalke bei der Beringung im Kreischaer Kirchturm   
Mladá poštolka při kroužkování v kostelní věži (Kreischa)
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Noční hmyz a přemíra světla

Astronomové tomu říkají světelný smog. Města osvětlují noční 
oblohu záplavou světelných zdrojů, takže vidíme jen nejjasnější 
hvězdy. Mnoho městských dětí například nikdy nevidělo Mléč-
nou dráhu.

Pouliční lampy, osvětlení průmyslových areálů i sídlišť proni-
ká dnes i do míst, kde jsme ještě nedávno mohli zažít opravdo-
vou tmu. A není to jen problém milovníků hvězd. Lampy, které 
vyzařují bílé světlo spolu s ultrafialovým zářením, především 
přitahují mnoho druhů hmyzu.

U jediného takového světelného zdroje může během letní 
noci přijít o život více než stovka zástupců hmyzí říše, kteří při-
tom ještě mohli opylovat květy nebo sloužit jako potrava neto-
pýrům.

Skutečnost, že umělé světlo láká například noční motýly, 
představuje naopak výhodu pro milovníky přírody, kteří je u lam-
py mohou pozorovat. Entomologové to dělají ještě jinak – napí-
nají bílá prostěradla a osvětlují je.

Nejjednodušší je ovšem zapomenout v létě zavřít okna.

(Zu viel) Helligkeit für Nachtinsekten

Astronomen nennen das Problem »Lichtverschmutzung«. Bis 
weit in ihr Umland erleuchten die Städte mit ihren unzähligen 
Lampen den Nachthimmel. Nur die hellsten Sterne können da 
noch durchscheinen. Es gibt Stadtkinder, die haben noch nie 
die Milchstraße gesehen. 

Immer weiter dringen Straßenlaternen, die Beleuchtung von 
Gewerbegebieten und Wohnsiedlungen auch in Gegenden vor, 
in denen es vor Kurzem nachts noch dunkel war. Dies ist nicht 
nur für Sternengucker ein Problem. 

Besonders die Lampen, die weißes, UV-reiches Licht ausstrah-
len, ziehen viele Insekten der Umgebung an, sie saugen die 
Nachtfalter geradezu in ihre meist tödlichen Fallen. An einer 
einzigen Straßenlaterne können in einer Sommernacht über 
100 Insekten-Individuen verenden. Sie hätten eigentlich noch 
zum Bestäuben von Pflanzen beitragen sollen oder wären als 
Futter für Fledermäuse nötig gewesen. 

Dass sich nachtaktive Schmetterlinge von Kunstlicht anziehen 
lassen, ermöglicht dem Naturfreund aber Begegnungen mit so 
mancher besonderen Art. Entomologen – Insektenkundler – 
spannen dazu weiße Laken auf und leuchten diese an. 

Man kann auch an einem lauen Sommerabend einfach mal 
das Fenster offen lassen.

Exkurs | Zajímavost

(1) Grünes Blatt (Geometra papilionaria) | Zelenopláštník bře zový  
(2) Weißer Bär (Spilosoma menthastri) | Přástevník mátový   
(3) Brauner Bär (Arctia caja) | Přástevník medvědí   
(4) Schwarzbraunbindiger Blattspanner (Xantorhoe montanata)  
Píďalka šťovíková   
(5) Achateule (Phlogophors meticulosa) | Blýskavka mramorovaná   
(6) Wanderzünsler (Nomophila noctuella) | Zavíječ stěhovavý   
(7) Ampfer-Spanner (Timandra comae) | Žlutokřídlec šťovíkový 1

Falter im Lampenlicht | Motýli ve světle lamp
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