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Lastury v dějinách lidstva
(49. část)
PhDr. Mgr, Petr Borovec, Ph.D.
„Po mnohých nesnázích přistáli na ostrůvku Aru ležícím jižně od Nové Guineje.
Rozmarný osud uložil pro ně v mělčinách a kolem útesů veliké bohatství
v podobě perel. Bez pomoci mladých a odvážných domorodců - Papuánců - by
ovšem málo pořídili, protože lovení lastur z moře je velmi obtížné. Ale štěstí jim
přálo. Za bezcenné cetky, tabák a lesklé drobnůstky, dostávali výměnou pokrm a
perly.“
(František Flos: Nad Tichým oceánem)
Jedním z nejznámějších měkkýšů na světě je zcela jistě pro své využití
ústřice velká (Crassostrea gigas), které se každým rokem celosvětově vyprodukuje přibližně neuvěřitelných 46 miliard kusů (4,6 milionů tun). Mnozí považují tuto
ústřici za jedničku mezi produkty chovanými v akvakultuře. Začátek jejího
úspěšného putování napříč světové gastronomii se datuje po první světové válce,
ale teprve na začátku 90. let minulého století dochází ke zvýšení její produkce.
Lidstvo a ústřice „spojuje“ dlouhá tradice. Ústřice byly již v antice považovány za delikatesu a byly vyvažovány zlatem! Již staří Římané zřizovali před
více než 2 000 lety odchovny ústřic, tzv. ostriaria. Většina evropských národů si
však „všimla“ ústřic až v pozdním středověku. Prosperující průmyslové odvětví
se rozvíjelo do pozdního 19. století. Ústřice byly společně se šampaňským (vynalezeným ve Francii za vlády Bourbonů) považovány v horních vrstvách za ukázku
blahobytu. Historie použití ústřic v Evropě však sahá mnohém hlouběji. Ustřice
již před mnohými staletími, kdy byla snadno dostupnou potravou, dokládají archeologické nálezy na území Dánska (tzv. „skládky kuchyňského odpadu“)
v Kjökkenmödingeru na Jutském poloostrově. Značnou část zde nalezených ústřic
tvořila ústřice jedlá (Ostrea edulis). Až do začátku 20. století byly tzv. ústřicové
lavice tvořeny tímto druhem zásadní součástí mělkých ekosystémů Severního
moře. V jejím okolí se soustřeďovalo velké množství mořských živočichů, kterým
ústřice poskytovaly vhodné životní prostředí. Právě toto prostředí inspirovalo
roku 1877 německého hydrobiologa Karla Möbia k vytvoření pojmu „biocenóza“
neboli společenstvo organismů.
Dlouho byly ústřice čistě přírodním produktem, a jejich nabídka nebyla
sto držet krok s rostoucí poptávkou. Desetiletí trvající nadměrný lov ústřic, stále
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se zhoršující znečištění moří, způsobily úpadek průmyslového chovu tohoto druhu. Do dnešní doby se stav přírodních populací ústřice jedlé nezlepšil.
To byl hlavní důvod, proč se již v polovině 19. století ve Francii rozhodli
tento druh zachránit. Důležitou roli přitom sehrála náhoda. V roce 1868 byl
v estuáru (označení nálevkovitého ústí řeky do moře) Gironde (společné ústí Garonny a Dordogne) u atlantského pobřeží vyklopen přes palubu náklad zkažených
ústřic portugalských (Crassostera angulata). Některé tyto ústřice však nebyly
mrtvé, úspěšně se usadily a během několika desetiletí se „la portugaise“ stala
miláčkem francouzských chovatelů ústřic. Tento robustní typ ústřice, původně
ovšem pocházející z Tichomoří, rostl podstatně rychleji než původní evropská
ústřice jedlá a mimoto měl velmi delikátní chuť. Proto byl v mnoha zemích
úspěšně převzat do chovu, i když třeba v Německu mezi roky 1954- 1964 zkrachovaly všechny pokusy o jeho vysazení.
Úspěšná historie ústřice portugalské vzala náhlý konec, když byla mezi
roky 1966 a 1973 napadena virovým onemocněním a téměř kompletně vyhubena.
Evropský chov ústřic byl tak opět před úplným kolapsem.
Opět pomohla náhoda. Od roku 1919 byla v Severní Americe úspěšně
chována ústřice velká (Crassoatrea gigas) dovezena z Japonska. Přesto trvalo
několik desetiletí, než si všimli v Evropě amerických úspěchů. V roce 1964 byla
založena na nizozemském pobřeží první kultura ústřice velké, o rok později
následovala Velká Británie a v roce 1966 Francie. Ústřice byla velmi imunní vůči
nemocem, a navíc rostla rychleji než její předchůdkyně (ústřice jedlá).
Původní oblasti výskyty ústřice velké se na nacházejí na pobřeží Japonského moře. Zde žije především v přílivem zaplavovaných mělčinách a
v estuárech. V evropských vodách po 3-4 letech dosáhne ústřice velká tržní velikosti (8-14 cm). Ve volné přírodě se může dožít až třiceti let s délkou přes 30
cm! Díky své ekologické přizpůsobivosti se stala ústřice velká globálně významným průmyslově chovaným druhem. Kraluje především ve Francii. Začíná se ji
ovšem dařit i v Německu.
Od roku 1986 jsou chovány ústřice velké i na nejsevernějším německém
ostrově Sylt. O 20 let později se při zakládání chovných pozemků na ostrově Sylt
předpokládalo, že se ústřice velká nebude dál šířit do Severního moře kvůli jeho
příliš nízkým teplotám. Opak byl ovšem pravdou a už v roce 1995 čítaly tamní
populace odhadem kolem jednoho milionu jedinců.
Rovněž v Oosterschelde, které je hlavním centrem chovu ústřic
v Nizozemí, se chov ústřice velké rovněž vymkl kontrole. Vyřadila svoji konkurentku, kterou byla slávka jedlá. Dosud nebyly prozkoumány důsledky přemnožení ústřice velké na turismus. Skořápky ústřic jsou ostré jako nože, proto je při
koupání zapotřebí opatrnosti. Regulace či úplné vymýcení ústřice velké
z evropských vod je zatím zhola neproveditelné.
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Zajímavá je informace
o způsobu placení na některých
místech západoafrického státu
Ghana (dříve Zlaté pobřeží,
ostatně dodnes se rýžuje zlato
např. na říčce Jimmy za pomocí
říčních bagrů). V městě Ga se
dá údajně dodnes zaplatit kromě klasickými penězi i zavinutci kauri! Muži je odnepaměti
lovili v Guinejském zálivu (podle některých geografů se
používá i pojem Guinejské
moře). Muž si za ně v severní Ghaně, v Burkině Faso, Togu, Beninu a na Pobřeží
slonoviny (Côte d´Ivoire, mezinárodně platný francouzský název tohoto státu)
kupoval manželku. Význam lastur zavinutců tkvěl v tom, že žena měla zůstat
muži věrnou a poslušnou manželkou a manželství nesmělo končit rozvodem.
Pokud mladý muž zemřel dříve, než se oženil, jeho tělo při pohřbu těmito lasturami posypali.
V Africe ještě zůstaneme. Bioindikátorem tzv. ekologické valence, což je
šíře podmínek, ve kterých může organismus existovat, je např. mlž Egeria radiata
(Galatea paradoxa, čeleď Donacidae). Ekologická valence tvoří organismy stenoektní, vázané na úzké podmínky, až endemické, a dále organismy euryektní,
které mají naopak široké podmínky existence. Díky antropogenní činnosti člověka
se však tyto podmínky můžou velmi rychle změnit a z organismu euryektního se
může stát organismus stenoektní. Působí tu mj. tzv. Frankensteinův efekt, kdy
člověk chce přírodě a sám sobě pomoci, ale nastává efekt zcela opačný!
Klasickým učebnicovým příkladem je právě ekologická valence mlže Egera radiata.
V 60. letech se na řece Rio da Volta, největší řece Ghany (v překladu
„Řeka návratů“), vybudovala v rámci regulace řeky velká přehrada. Když byla
změřena později salinita vody v řece, zjistilo se, že mořská voda pronikla více jak
dvojnásobně proti proudu. Dříve to bylo jen do oblasti Sogakope, nyní až do
vesnice Kpong, tedy 90 kilometrů od ústí. V dolním toku Volty žil ve velkém
množství zmíněný mlž Egeria radiata. Mlži obývali písčité dno. Jejich sběrem se
zabývaly ženy. Vstupovaly až po pás do vody, nohou nahmataly lasturu v písku,
zachytily ji prsty a vytáhly k hladině. Opravdu svérázný způsob lovu! Někdy se
pro ně potápěly. Jedna žena nasbírala za tři hodiny asi 250 těchto mlžů.
Dvacet let po regulaci průtoku dolní Voltou, nyní už dvěma přehradami
(Akosombo a Kpong) zaznamenali zoologové smutné informace o mlži Egeria.
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Jeho populace se dramaticky snížila a lov se již nevyplatil. Místa nejbohatšího výskytu egerií v mělké vodě podél břehů zarostla vodními rostlinami, což
ztěžovalo přístup k lovištím. Místo žen se začali pro egerie potápět muži. Museli
sestoupit do větších hloubek. Za celý den naplnili sotva třetinu kbelíku. Ženy místo sběru mlžů začaly pracovat na rýžových polích. Navíc se mezi mlži objevila
nákaza schistosomóza (tzv. říční slepota), kterou se mohli nakazit i lidé. Dnes není známo jak velká je populace egerií na dolním toku Volty. Stejným bioindikátorem s ukázkou ekologické valence a důsledků antropogenní činnosti člověka na
krajinu je u nás perlorodka říční, jejíž stav se povážlivě zúžil znečištěním tzv. perlových vod (zejména v oblasti Českého Krumlova).
Další katastrofou, která pokračovala na řece Volta, bylo rozmnožení plžů
rodu Bulinus truncatous rohlfsi, nosiče parazita Schistosoma haematobium a rovněž se zde usadil plž Biomphalaria mansoni, působící střevní nemoc. V některých
ghanských vesnicích bylo nakaženo až 75% obyvatel těmito parazity, bohužel
hlavně školní děti! Výše zmíněný plži dobře vegetovali na mohutných porostech
růžkatců.
Na závěr ještě jedna informace, týkající se rovněž salinity (slanosti vody).
V jezeře Nabugado v Ugandě byla uměle snížena koncentrace soli ve vodě,
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zejména vápníku. Tato voda neumožňovala stavbu lastur a existenci plžů, což
znamenalo odstranění nákazy říční slepoty a lidé se zde mohli bez obav koupat.
Jak je vidno, příroda je natolik jemně vyladěný organismus, že ho lidská činnost
může seřídit jen velmi těžce, většinou s vidinou ekologických problémů, které
můžou kulminovat za dlouhou a pro obyvatelstvo v nevhodnou dobu.
(pokračování)
Foto č. 1: Košíček ozdobený mušlemi kauri, území sahelu, Čad, Afrika. Převzato
z: Fuchs, Peter: V horách démonů (příběhy z pohoří Hadžer), Olympia Praha,
1975, s. 57.
Foto č. 2: Kauri jako ozdoba, západní Afrika. Archiv autora.
Použitá literatura
--------------------1) Nentwig, Wolfgang (ed): Nevítaní vetřelci (Invazní rostliny a živočichové
v Evropě), Academia, 2014, (kapitola: Invaze delikatesy ústřice velké,
Stefan Nehring), s. 126-132 (foto s. 130-131).
2) Flos, František: Nad Tichým oceánem, Praha, 1973, s. 10 (úvodní motto
článku).
3) Tomislav, Petr: V rovníkové Africe, Gasset, 2014, s. 25, 79, 127, 152.

Nezapomeňte přijít na burzu do Toulcova
dvora, která se koná 17. června 2017.
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Dálkový výslech
Ing. Miroslav Bezecný

1. V kolika letech jste propadl své vášni?
Pokud bychom mluvili o sběratelství obecně, tak asi v 10-ti letech. Začalo
to známkami, které mě držely asi do 35 let. Sbíral jsem staré Rakousko a předválečnou Francii. Postupně přibývaly další sběratelské komodity podle hesla "jakmile mám něčeho 3 kusy, začínám to sbírat". Lastury mě fascinovaly od mé první
návštěvy Černého moře s rodiči někdy ve 12-ti letech. Místní důkladně nalakované rapany, které jsem získával za finance z odepřených zmrzlin, měly pro mne
nesmírnou hodnotu. Tím to ale vždy na rok skončilo...
2. Co bylo impulzem právě pro konchyologii?
Vážnější zájem propukl až při rodinných dovolených v tehdejší Jugoslávii
v 80. letech. Každý večer jsme s rodinou trávili v přístavu prohlížením stánků a
bárek s lasturami a korály, abychom zjistili, kde jsou vytipované druhy nejlepší.
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Když už jsem po několikáté dovolené tamtéž nic nového neobjevil, domníval
jsem se -logicky- že už všechno mám a je tedy vymalováno! Stále jsem totiž
neměl žádnou literaturu, neznal názvy ani žádného sběratele, který by mi otevřel
oči. Poté jsem v jednom vetešnictví ve Filadelfii koupil za 0,93 USD malou
knížečku Seashells of the World od R. Tucker Abbota s ručními kresbami a názvy
asi 500 druhů lastur a s nenápadnou, leč pro mě velmi důležitou poznámkou v
úvodu, že jde jen o atraktivní a dobře známé druhy. Takže ono je jich víc!!! To
byl asi ten zlom, kdy se z amatérského sbírání zrodil hlubší zájem o konchyologii
- začal jsem při pracovních cestách po Evropě cíleně vymetat antikvariáty a
postupně získal mnoho dalších, už podrobnějších knih a informací, které v té době
byly u nás nedostupné. Dnes je to úsměvná historie - stačí na internetu vyhledat
nabídku ConchBooks a nic není nemožné. Navíc se mušle objevily i v jedné
prodejně v Písku, kde jsme tehdy bydleli. Rychle jsem skoupil vše nové a prodavačka mi prozradila, že "majitelem obchodu je jakýsi pan Strnad, který je ale
pořád v Thajsku". Pak už vše nabralo rychlý spád - panu Strnadovi jsem zavolal a
mírně zredukoval zásoby v jeho tehdejších podzemních "katakombách" v Praze.
Stal jsem se obratem členem ČKSL č.117 a začal pravidelně navštěvovat malé
burzy v Táborské ulici, mezinárodní burzu a hltat rady starších mazáků v oboru pánů Picky, Strnada, Běťáka, Derky a ostatních.
Dalším významným katalyzátorem byl můj studijní pobyt v Japonsku a
následné mnohaleté pracovní působení v Číně v oblasti okolo hongkongského zálivu. Pracoval jsem v prostředí silné taiwanské komunity, která měla i podobné
sběratelské sklony, takže jsem měl jazykovou podporu v místech, kde kdo nemluví čínsky, jako by nebyl. Postupně jsme navázali pevné kontakty s místními
lovci, rybáři a dealery a důsledně plenili jejich zásoby, aniž bychom si přitom
konkurovali. Taiwanci, kteří mají v genech zakódovaný život ve stísněných prostorách, sbírali mikromušle. Já jsem se soustředil na opačný pól velikostního
spektra. Při našich "saturday tours" jsme občas objevili i opravdové rarity například tehdy nově popsanou Fulgoraria ericanum /název odkazuje na nám
všem dobře známou sběratelku paní Ericu Steinegger ze Švýcarska/, ale i druhy,
které si na své oficiální objevitele musely ještě pár let počkat. Ale o tom snad
někdy jindy, protože ve Výslechu na podobné zážitky není dost místa.
3. Nacházel jste pochopení u patnera nebo přátel?
Základ sbírky jsme si pořídili společně s manželkou, které se mušle také
líbí. Takže ideální výchozí pozice. Přesto jí musím vyseknout hlubokou poklonu,
protože ani poté, co mušle zcela ovládly v našem domě místa, kde v normálních
rodinách bývají dečky, sklo a porcelán, ji podpora této záliby neopustila. Potíže
nastanou jen tehdy, když se nějakou přebytečnou lasturu chystám vypustit do
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světa mezi ostatní sběratele. "Vždyť je tak krásná-nechápu, proč se jí zbavuješ".
No a co se přátel týče : já jim do jejich zálib také nekibicuji - očekávám tedy totéž od nich.
4. Nadchnul jste někoho pro sbírání lastur?
Určitě ano - řada lidí si po shlédnutí mých pokladů koupila i pár vlastních
kousků a postupně se z nich stali zapálení sběratelé. Pravidelně se dožadují
dalších přírůstků do sbírky a konzultují, které druhy na dovolené v konkrétní zemi
shánět.
5. Kolik druhů čítá Vaše sbírka?
To bych také rád věděl. Kusů bude odhadem 10 000, druhů jistě 2000, k
tomu počet dosud neurčených druhů cca 120. Sucháče nesbírám. Od ostatních kolegů se asi liším řadou úchylek. Prakticky každý druh ve sbírce mám zastoupen
nejméně ve dvou exemplářích, pokud možno s výraznými odchylkami v barvě,
kresbě či velikosti. U velkých druhů kompletuji celé růstové řady, tedy od
nejmenšího prcka po obřího kmeta. A aby toho nebylo dost, sbírám i freaky - no a
najděte dva stejné, takže si je musím - logicky - všechny nechat.
6. Jak máte sbírku uloženou?
Uložení sbírky zatím neodpovídá mým představám. Vše je sice precizně
určeno a roztříděno, ale sbírka menších mušlí je uskladněna v 50-ti stohovatelných přepravkách, malé druhy i v několika etážích. Sním o starých sběratelských
sklenících, které se vyskytovaly v přírodovědných kabinetech, muzeích apod.
Musí mít ve spodní části mnoho mělkých zásuvek, abych se se svými láskami
mohl pravidelně kochat, aniž bych přerovnával bedny. Zatím jsem ale nic podobného neobjevil, takže si je budu muset nechat vyrobit. Naštěstí nás doma netrápí
prostor, takže větší a pro mě atraktivní druhy se v bytě volně vyskytují prakticky
všude kam se podíváte. Pro ně určené skleníky, etažéry, police, parapety aj. mají
jediné omezení - nesmí na ně svítit slunce.
7. Máte své oblíbené druhy a proč?
Líbí se mi všechny - ty nad 5 cm o něco víc, než ty malé. Jako asi každý
sběratel mám svá období, kdy jedna čeleď má trochu přednost. Podobné štěstí v
poslední době potkalo olivy, voluty a spondylusy. Sbírání všech druhů bez hlubší
specializace na jedinou čeleď tuhle přelétavost umožňuje. Navíc mě rozhodně
nestresuje fakt, že dosud nemám např. Cypraea leucodon a za její pořizovací hodnotu si raději koupím 10 jiných krásných kousků napříč všemi čeleděmi.
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8. Která je Vaše nejvzácnější a nejmilejší lastura?
Vzácnost neměřím nákupní cenou, ale okolnostmi jejího získání. K
nejmilejším patří např. Oliva porphyria, Voluta ebraea, Cassis madagascarensis,
Spondylus americanus, Amorie.
9. Která lastura je Vaším snem?
Každá nad 10 cm, kterou ještě nemám - ale abych byl konkrétní. Chtěl
bych získat velké a dokonalé Altivasum flindersi a také Pleuroplocu gigantea a
Syrinx aruanus, velké alespoň 60 cm. Pokud Vám některá z nich ve sbírce překáží, tak neváhejte a dejte mi vědět. Až je seženu, jistě do mých snů vstoupí jiné
krasavice podmořského světa.
10. Pomáhá Vám náš
klub ve Vaší zálibě?
Zbytečná otázka. Klub a jím pořádaná setkání umožňují
potkat se s řadou stejně
postižených lidí. Dlouhá léta na burzách objevuji u kolegů nikdy
nevysychající
zdroje
nových
druhů,
získávám kontakty na
zahraniční bur-zy a
sběratele a pravidelně si
mohu ve Volutě přečíst
zážitky z cest mých kolegů. Všem, kteří se na
tomto
uži-vatelském
komfortu po-dílejí, patří
upřímný dík.
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Krása čeledi Cerithiidae
Jarda Derka, RNDr. Irena Chvátalová

Druhy čeledi jehlankovitých (Cerithiidae) dokážou zaujmout svou
barevností, dlouhým vysunutým sifonálním kanálkem nebo krásnou věžovitou
ulitou. Jsou rozšířeny takřka po celém světě. Žijí nejčastěji v mělké vodě v
tropických a subtropických oblastech a obývají celou řadu biotopů: písčitá,
skalnatá i bahnitá dna, okraje korálových útesů, mangrovové porosty i ústí řek.
Jen málo druhů obývá hluboké vody.
Několik druhů se vyskytuje podél evropského pobřeží a asi 30 druhů
můžeme najít u pobřeží amerického.
Jehlankovití se živí převážně mikrořasami nebo organickými usazeninami
v písčitých náplavách. Mají oddělené pohlaví, vajíčka jsou kladena v želatinových
vinutých řetězcích připojených k pevnému podkladu. Vylíhnuté larvy se pak
stávají součástí planktonu.
Čeleď je rozdělena do tří podčeledí:
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Ulity živočichů podčeledi Cerithiinae jsou velké, protáhlé, s mnoha
závity, typicky vytvarovanými ve spirálovité řady. Některé druhy mají věžovité
ulity s hrboly a paprsčitými žebry. Ústí je obvykle znatelně rozšířeno. Patří sem
většina tropických druhů.
Druhá podčeleď Bittiinae má ulity obvykle menší než 10 mm, protáhlejší
a s méně rozvinutým předním kanálkem. Mezi tuto podčeleď patří i několik
hlubinných druhů.
Třetí podčeleď Alabininae zahrnuje jediný rod Alabina.
V čeledi jehlankovitých bylo dosud popsáno 200 platných druhů. Největším
druhem je Pseudovergatus nobilis z Filipín. Ve světové knize rekordů z roku 2016
je zaznamenáno, že dosahuje neuvěřitelných 170,2 mm. Velmi vzácným druhem
je zřejmě Cerithioclava garciae, Houbrick, 1986, který byl považován po mnoho
let za vyhynulý. Nicméně několik živých exemplářů bylo před nedávnem
nalezeno v Nikaragui a Hondurasu.
Jehlankovitým
jsou
velmi
podobné
příbuzné čeledi Batillariidae a Potamididae (brakičníkovití). Ve sbírkách
mezi Cerithiidae často
bývá několik neurčených
druhů, protože se sběratel
mylně domníval, že jde o
Cerithium. Důležitým znakem pro rozlišení čeledí
jsou rohovitá opercula. U
Cerithiidae jsou oválná a
paucispirální a u Batillariidae kruhová a multispirální.
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Clypeomorus chemnitzianus
(Pilsbry,1901)
Filipíny

Cerithium alucaster
(Brocchi,1814)
Španělsko

Cerithium echinatum
(Lamarck,1822)
Takaroa Atoll,Tuamotu

Cerithium sp.
Japonsko

15

Cilina pinguis
(Adams,1855)
Džibuti

Cerithium rupestre
(Risso,1826)
Lanzarote
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Cerithium salebrosum
(Sowerby, 1855)
Tuamotu

Cerithium zonatum
(W. Wood, 1828)
Vanuatu

Cerithium bayeri
(Petuch,2001)
Brazílie

Cerithium citrinum
(Sowerby, 1855)
Filipíny

Burza v Paříži
Ivo Koláček
Je tu opět březen a my zase po roce stojíme na letišti Václava Havla
s letenkami do Paříže. Účast v letošním roce nebyla hojná, já, táta, Jarda Derka,
Míra Janků a Jirka Kokrment, který se k nám připojil až v Paříži. Natěšení se
v sobotu vrháme do víru mušlového reje. Je na co se dívat a za co utrácet.
Klasicky byly k vidění úlovky z francouzských destinací a ceny tomu odpovídali.
Mě nejvíce zaujala soutěžní výstava prodejců. Některé mušle byli naprosto
úžasné, např. Aporrhais uttingeriana, nádherná Casmaria ponderosa nebo nepopsané Morum z Mozambiku. My jsme doplnili do sbírky několik kousků z čeledi
Conidae a nějaké menší drobnosti z lokalit okolo Panamy od pana Simona Aikena. Jirka zase doplnil sbírku Strombidae velmi vzácným a nádherným Strombus
kleckhamae kleckhamae. Každý z nás si přišel na své a sbírky jsou zase o trochu
větší a krásnější. Tak zase za rok „Au revoir Paris“.
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Nahoře Aporrhais utiingeriana, dole Casmaria ponderosa
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Nahoře nový druh Morum, dole výběr známek u pana Cossignaniho
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Burza v Německu
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Velký bariérový útes v ohrožení

Velký bariérový útes má více než 2000 kilometrů na délku a 150
kilometrů na šířku. Je domovem zhruba 400 druhů korálů, 240 druhů ptáků a
1500 druhů ryb a nespočet měkkýšů z větší části endemických. Útes, který je na
seznamu UNESCO, je také hojně navštěvován turisty. Každoročně přispívá
australskému hospodářství více než sedmi miliardami australských dolarů (129
milionů korun) a zajišťuje obživu asi 70 000 lidí, píše agentura AFP.
Acanthaster planci, hvězdice trnitá je druhou největší hvězdicí na světě –
v rozpětí dosahuje 25 až 30 centimetrů. Živí se převážně korály. Hvězdice do
jejich schránek vypustí své trávicí enzymy, tím se těla korálů rozpustí a hvězdice
natrávený obsah nasaje do svého žaludku. Jeden jedinec může takto zkonzumovat
pět až šest metrů čtverečních korálů za rok. Na místě pak zůstávají pouze mrtvé
schránky korálů.
Hvězdici trnitou, která devastuje korálové útesy napříč Tichým a
Indickým oceánem, lze zlikvidovat obyčejným kuchyňským octem. Podle
agentury AFP na to přišli australští vědci, kteří v této metodě vidí naději pro
odumírající korály Velkého bariérového útesu.
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V posledních letech se v oblasti Velkého bariérového útesu přemnožila.
Podle některých odborníků k tomu přispělo znečištění oceánů i lov jejích
přirozených nepřátel.

K zabíjení hvězdic se doposud používaly drahé chemikálie. Testy expertů
z australské Univerzity Jamese Cooka ale ukázaly, že stejnou službu dokáže splnit
i běžný ocet, který je podle nich neškodný pro okolí a velmi levný.
Vedoucí studie Lisa Bostromová-Einarssonová uvedla, že hvězdice trnité,
do nichž byl injekčně vpraven ocet, 48 hodin nato uhynuly. Vědci pokus prováděli
na čtyřech místech útesu, která následně podrobili šestitýdennímu sledování.
Žádné negativní dopady na ostatní živé organismy nezaznamenali.
Vědci nicméně upozornili, že metoda je poměrně pracná. Potápěči musí
injekčně vstříknout ocet do každé hvězdice, aby ji usmrtili. Pořád se ale jedná o
menší námahu, než když se mají hvězdice vytahovat z vody a pak teprve ničit,
konstatovali.
V roce 2012 australské úřady publikovaly rozsáhlou studii týkající se
Velkého bariérového útesu, podle níž se za uplynulých 27 let plocha, kterou
korály pokrývají, zmenšila o více než 50 procent. Hlavní příčinou úbytku byly
podle vědců ničivé bouře, které způsobily kolem 48 procent škod, hned na
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druhém místě byly hvězdice, které prý mohou za zhruba 42 procent škod.
Zbylých deset procent má na svědomí oteplování moře v důsledku klimatických
změn.
Podle vědkyně Bostromové-Einarssonové je nová metoda likvidace
hvězdic dobrou zprávou, ale zcela vymýtit škůdce se tímto způsobem nepodaří.
„Na Velkém bariérovém útesu jsou miliony hvězdic a každá samice vyprodukuje
za jediné období rozmnožování kolem 65 milionů vajíček. Bylo by nutné
vyvinout masivní úsilí, aby se je povedlo po jedné všechny pozabíjet. Víme však,
že jsme schopni tímto způsobem zachránit jednotlivé části útesu,“ řekla.

Použité materiály: ČT24, ČTK
https://vat.pravda.sk/zem/clanok/426278-koralovy-utes-rychlo-umiera/
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Rozmnožování Rapany
Václav Houša
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Naskenováno:
z časopisu Živa, ročník XIII.,
Leden 1965, číslo 1
Omlouváme se za malé písmo,
ale bohužel Voluta vychází
jen ve formátu A5.
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