Rumunsko 2011
Terénní kurz PřF UK
V roce 2011 proběhla historicky první terénní exkurze do jihovýchodního
Rumunska. Kurz je zajímavý tím, že se na něm setkávají studenti a učitelé nejen
jedné univerzity, ale hned tří, a to univerzity v Cluji, Veterinární fakulty v Brně
a Přírodovědecké fakulty v Praze. Cílem kurzu jsou vyšetření zaměřená na
vnější i vnitřní parazity hospodářských i volně žijících zvířat, odchyt
a determinace krevsajícího hmyzu a dalších členovců.
V loňském roce jsme strávili týden ve Sfântu Gheorghe v deltě Dunaje. Přímo
do Sfântu Gheorghe se nedá dostat jinak než lodí, což dává městu jisté kouzlo.
Silnice končí v Tulcea, kde jsme nastěhovali veškerá zavazadla na trajekt, který
nás po více než čtyřech hodinách vysadil ve Sfântu.
Hned první den ráno se vyrazilo na lov zmijí. Měli jsme je hledat v trsech sítiny,
ale pud sebezáchovy nám říkal své, možná proto jsme našli jen užovku
obojkovou :-)
Během týdne jsme nasbírali mnoho vzorků trusu různých živočichů, ve kterých
jsme posléze diagnostikovali vajíčka helmintů. Chytali jsme do sítí ptáky, a ty
jsme pak prohledávali, zdali náhodu nemají nějakého toho ektoparazita.
Odebírali jsme jim i krev pro průkaz krevních prvoků. Pitvali jsme žáby, škeble
a komáry.
Večer po setmění jsme několikrát strávili poslechem přednášky. Protože
setměním ale zrovna začíná Hodina komára, pamatuji si jen to, jak nás strašně
žrali.
Ve čtvrtek jsme vyrazili
na první celodenní výlet.
Objednali jsme si loďku
i s řidičem a vyrazili na
okruh po kanálech, přes
jezero Roşu a okolo lesa
Caraorman. Kolem desáté
začala bouřka, pršelo, pak
pršelo ještě víc a pak už
jen vytrvale. Nad námi
visela prostěradla, která
zabránila prvním pár
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kapkám, pak už nám z nich jen crčelo za krk. Voda byla teplá, rozhodně teplejší
než vzduch. Z paluby jsme pozorovali ptáky, viděli jsme ledňáčka, pelikány, tři
druhy volavek, vodouše, pisilu… Sice jsme se po dlouhém rozhodování nakonec
vydali pěšky do onoho lesa (Caraorman), asi po 500m jsme to ale vzdali,
protože les byl podle GPS 5km rákosím. Za silného lijáku jsme pluli tou
nejvyšší rychlostí domů do Sfântu. Ani jsme nešli do kempu, rovnou jsme
zamířili do hospody. Bylo tam krásně teplo, ale jen do té doby, než na nás
obsluha pustila větrák a odmítala jej vypnout, že prý tam bylo moc vedro.
Přesunuli jsme se tedy do jiné místnosti, kde nevětrali. Všude po nás zůstávaly
loužičky. Kdyby nám zatopili, mohli mít o jednu vytopenou místnost míň.

Ještě jeden výlet nás čekal, tentokrát byl cílem poloostrov Sachalin. Loď nás
kvůli vegetaci nemohla dovézt přímo k němu, a proto jsme se museli kus cesty
probrodit. Většina z nás šla bosky, rákosí řezalo do nohou, v bahně se zrádně
skrývaly staré plody kotvice, které se zapichovaly do chodidel. Boty sice
vypadaly jako výhoda, ale jen do té doby, než Vláďa jednu ztratil. No,
ale zážitek nemusí být vždy pozitivní, hlavně když je intenzivní, ne? Jak vypadá
plod kotvice jen tak nezapomenu. Jako odměna na nás čekala pláž a moře bez
jediného človíčka, protože se sem kvůli ochraně smí jen s povolením. Šli jsme
podél moře k zátočině, kde se brouzdala spousta ptáků. Pak ale přijeli z druhé
strany na lodi turisti a všechno uletělo.
V neděli exkurze ve Sfântu Gheorghe skončila. Rozloučili jsme se s Brňáky a
Rumuny a vyrazili směrem na západ. Exkurze se mi celkově moc líbila. Kdo
chcete vědět, jak probíhal kurz letos, přijďte se podívat na seminář katedry
parazitologie, který se koná 6. 11. 2012 od 15 hodin.
Zuzana Jindrová
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