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Zajímavosti z ptačí říše

Předchůdce dronu: první letecké snímky ulic Frankfurtu nad Mohanem byly pořízeny metodou, již vyvinul Julius Neubronner (1852–1932), který umisťoval miniaturní fotoaparáty na těla
poštovních holubů; leden 1908

Ilustrace: Emil Schachtznabel (1906)

finančně nenáročný sport získal popularitu
zejména v Číně, kde letos v březnu jeden čínský
sběratel zakoupil holubího šampiona Armanda
za rekordní částku 1,3 milionu dolarů.
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Barevné formy poštovních holubů

Britské Královské letectvo používalo holuby
(v klíckách v popředí) pro případ nouzového přistání
nebo selhání radiokomunikace; říjen 1942

• Poštovní zásilka poslaná holubem se nazývá
holubogram (anglicky pigeongram).
• Holuba lze trénovat pouze pro jednosměrný
let – vždy se vrací na místo, které považuje
za domov. Pro zřízení obousměrné poštovní
linky tak bylo potřeba vytrénovat holuby na
obou místech samostatně. Po doručení zprávy
domů musí být holub v kleci dopraven zpět
na místo odletu.
• Zatím poslední využití holubí pošty ve válce
zaznamenal dle jordánské armády v roce 2016
tzv. Islámský stát.
• Nadšení holubáři bratři Zahnové v roce 1894
uzavřeli dohodu se společností Western Union,
že jí nebudou konkurovat na pevnině a Western
Union na oplátku nepoloží telegrafní kabel na
ostrov Santa Catalina u kalifornského pobřeží.
Poštovní spojení s Los Angeles bratři Zahnové
provozovali čtyři roky, ale kvůli ztrátovosti
nakonec celý podnik opustili.

• Ve stejném roce na jiném konci světa – ostrově
Great Barrier u Nového Zélandu – ztroskotala
loď, přičemž zahynulo 121 lidí. Zprávy o této
tragédii se na pevninu dostaly až za několik dní,
což upozornilo na odlehlost ostrova a vedlo
k ustanovení holubí pošty v roce 1897. Hned dvě
soupeřící společnosti nabízely tyto komunikační
služby a jejich souboj vedl k vydávání nápaditých
a filatelisticky atraktivních známek, které jsou
dodnes mezi sběrateli vyhledávané a ceněné.
Holubí pošta na ostrově Great Barrier zanikla po
zprovoznění telegrafní linky v roce 1908.
• Možná nejzajímavější využití poštovních
holubů pochází z roku 1977 z anglického
Plymouthu. Vysoká cena taxíků a pomalá
doprava působila komplikace místní nemocnici, která si nechávala zpracovávat rozbory
krve v laboratoři blízké kliniky. Plymouthská
nemocnice proto pořídila 12 párů poštovních
holubů, kteří trasu do laboratoře urazili za
čtvrtinu doby a tři čtvrtiny ceny. Celý experiment skončil se zavřením jedné z nemocnic.
C Zbyněk Janoška

Konec výjimečné studnice poznávání opeřenců
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The Internet Bird Collection (https://www.hbw.com/ibc), jedna z nejúžasnějších pomůcek každého ptáčkaře a ornitologa, letos končí. IBC
vznikla jako odnož HBW (Handbook of the Birds of the World), bezkonkurenčně nejlepšího zdroje informací o opeřencích, bez nadsázky „Knihy
knih“ (recenze viz Vesmír 92/2: 96–101). Ke 31. říjnu 2019, když právě
kontroluji korekturu tohoto textu, máte na IBC volně naservírováno
140 015 videí, 307 447 fotografií a 21 100 zvukových nahrávek. Vše přehledně uspořádáno, prolinkováno a snadno dohledatelno taxonomicky,
geograficky či podle autorů. Materiály pro celkem 10 567 druhů z 10 973
dnes žijících – uměli byste si jen před pár lety „pokryvnost“ 96 % pro tak
velkou skupinu živočichů vůbec představit?
A hlavně: celý tento fantastický materiál je propojen s monumentální
HBW encyklopedií (s doplňujícími svazky váží víc než autor tohoto textu),
která byla kompletně převedena do elektronické podoby HBW Alive. Ta
je, samozřejmě, za předplatné, ale vzhledem ke kvalitě i kvantitě zdroje
je cena pár desítek eur za rok vyloženě symbolická.
Na jaře letošního roku vydavatel Lynx oznámil, že na udržování IBC
nemá prostředky. Že ani silná podpora předních světových organizací
nemusí podobné projekty udržet nad vodu, víme z čerstvého příkladu: legendární ARKive zanikl kvůli finančním potížím letos v únoru.
Přispěvatelská komunita IBC dostala ale naštěstí na výběr: buď vaše
materiály přesuneme jinam, nebo budou smazány.
Statisíce fotek, videí i audionahrávek autorů, kteří podepsali souhlas,
se právě teď přesouvají pod americkou Macaulay Library (https://www.
macaulaylibrary.org/), největší světovou „zdrojobázi“ nejen pro ptáčkaře
a ornitology. Provozuje ji nejvýznamnější světová ornitologická instituce

Tento dvojobrázek samečka kolibříka subtropického (Heliodoxa jacula), který ilustruje,
co to jsou strukturální barvy, se v dubnu 2015 stal jubilejní 150 000. fotografií
na IBC. Dnes je objem IBC fotomateriálů více než dvojnásobný!

Cornell Lab of Ornithology (https://www.birds.cornell.edu/home/). Tu
znáte přinejmenším z druhé ruky přes ČSO, protože mnohé koncepty
a projekty ČSO navazují přímo na koncepty a projekty Cornellu.
Zájemci o jiné skupiny organismů si při nahlédnutí do opeřených databází
mohou tak nanejvýš závistivě povzdechnout. Pro nás snad zůstanou materiály
z IBC stejně užitečné i pod novou hlavičkou Macaulay Library.
C
Tomáš Grim
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