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ilustrátor přírody

Aleš Laštůvka
Aleš Laštůvka se narodil 6. 9. 1957 v Brně a od roku 1980 žije v Prostějově.
Rozhodující vliv na jeho vztah k přírodě měl bezesporu jeho otec, biolog,
fyziolog rostlin. Ale vyučil se automechanikem a u této profese zůstal skoro
40 let. Zásadní změnu učinil v roce 2014, kdy od původní profese „utekl“
k projektování, realizaci a péči o okrasné zahrady. Malování se věnuje celý
život jako koníčku a jeho ilustrace se od počátku 80. let 20. století nejčastěji
objevují v jeho vlastních, popularizačně zaměřených i vědeckých publikacích.
Můžeme se s nimi setkat např. v populárně naučných časopisech Živa,
Veronica, Věda a Život, z významnějších mezinárodních vědeckých časopisů
je najdeme např. v Entomologia Generalis, Entomofauna, Folia entomologica
hungarica, Nota lepidopterologica, Tijdschrift voor Entomologie, Zookeys
a velmi často v SHILAP Revista de Lepidopterología. Různě rozsáhle ilustroval
i některé knižní publikace, na kterých se buď také sám podílel jako autor nebo
spoluautor textů, nebo byl požádán jen o obrázky např. Nepticulidae
Mitteleuropas (Konvoj, 1997), The Sesiidae of Europe (Apollo Books, 2001),
Příroda České republiky (Academia, 2007), Chráněná území ČR, Brněnsko
(AOPK ČR, 2008), Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické a integrované
produkci (Biocont Laboratory, Brno, 2008) a Motýli a housenky střední Evropy V.
(Academia, předpokládané vydání 2018). Celkem namaloval kolem 1500
barevných obrázků a asi 1000 perokreseb, převážně motýlů. Barevné obrázky
maluje obvykle vodovými barvami nebo temperami, perokresby velmi tenkým
trubičkovým perem. Své obrázky prezentoval také na několika výstavách:
Regionální sdružení IRIS, ČSOP, Prostějov (2007); Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum Innsbruck, Rakousko (2007); Kärtner Landesmuseum,
Klagenfurt, Rakousko (2008); Putovní výstava ilustrátorů přírody na více
univerzitách ČR (2013); Mendelova univerzita v Brně (2018). Malířské umění
velmi šikovně propojuje se svým druhým koníčkem. Zabývá se intenzivním
studiem biologie, taxonomie a rozšíření některých skupin drobných motýlů.
Je autorem nebo spoluautorem popisů asi 60 nových druhů, nejčastěji z čeledí
drobníčkovití (Nepticulidae) a klíněnkovití (Gracillariidae), které až na výjimky
také sám objevil při svých rozsáhlých výzkumech především v různých částech
Středomoří.
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Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?
Bylo to na základní škole, ale přesnější
datum ani začátky si již nevzpomenu.
Vyplynulo to tak nějak samovolně z mého
zájmu o všechno, co se hýbalo. Zkoušel
jsem malovat motýly, které jsem sbíral od
malička, taky jiné živočichy, stromy i krajiny, nejdříve podle fotografií nebo
namalovaných předloh, později podle reálných objektů. Jsem samouk, vrcholem
mého malířského vzdělání je kurz malování, který jsem absolvoval někdy na
vyšším stupni základní školy. Zhruba
v 15 letech jsem svému bratrovi ilustroval
studentskou práci o motýlech Pálavy
asi 50 obrázky nejvýznamnějších druhů
(velmi zdařilými a věrnými – pozn.
Z. Laštůvka). Teprve zhruba od roku 1980
začalo být moje malování cílené, obvykle
vyvolané potřebou doplnit ilustracemi
článek, na jehož vzniku jsem se podílel.
Nejdříve to byla jen dokumentace zajímavých faunistických nálezů nebo nových poznatků z biologie nějakého druhu,
později nutnost přesného vyobrazení
dospělců, larválních stadií, požerků,
kopulačních orgánů a dalších morfologických struktur nově popisovaných
druhů a nakonec i obrázky ve vědeckých
monografiích nebo popularizačně a prakticky zaměřených knižních publikacích.
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1) Obaleči škodící na ovocných stromech a révě
vinné, zleva doprava a shora dolů: obaleč
zimolézový (Adoxophyes orana), o. révový
(Sparganothis pilleriana), o. meruňkový
(Enarmonia formosana), o. jabloňový (Hedya
nubiferana); publikováno v knize Ochrana
ovocných dřevin a révy v ekologické
a integrované produkci.
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2) Drobníčci a miny jejich housenek v listech;
drobníček švestkový (Stigmella prunetorum),
drobníček Stigmella mespilicola, d. hlohový
(S. oxyacanthella) a drobníček Ectoedemia
atricollis; publikováno v knize Ochrana ovocných
dřevin a révy v ekologické a integrované
produkci.

Pozn. k obr. 2: Drobníčkovití patří mezi
nejmenší motýly s rozpětím křídel
nejčastěji jen mezi 3–8 mm. Jejich
housenky žijí obvykle uvnitř listů,
ve kterých vytvářejí charakteristické
chodbičkovité nebo plošné požerky,
zvané miny. V mnoha případech je tvar
miny housenky a hostitelská rostlina
dostačující pro spolehlivé určení druhu
drobníčka. Na našem území se jich
vyskytuje asi 130 druhů.

Co nejraději kreslíte,
co Vás na ilustrování nejvíc baví?
Nejraději maluji obrázky k vlastním
publikacím, zvláštním potěšením je malovat právě nalezený, dosud nepopsaný druh.
Proto pochopitelně nejčastěji maluji
motýly, zvláště z těch skupin, jejichž
studiem se zabývám. Sám pak ani
nepřemýšlím, jestli je to pro mě zábava
nebo spíše potřeba „dotáhnout“ práci do
konce. Jeden obrázek mně často zabere
více než 3 hodiny a drobné druhy (což
je většina) nebo perovky kopulačních
orgánů musím malovat s pomocí mikroskopu, a to je již trochu náročnější a obvykle jsem rád, když jsem s příslušnou
prací (kterou si ale dávám sám) hotov.
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Občas se stane, že si obrázek prohlížím
s určitým časovým odstupem a zdá se mi,
že to není ono. V té chvíli si představím
práci, kterou jsem s tím měl, a řeknu si,
nechám to tak. Ale stále víc mně to
vrtá hlavou, až si sednu a obrázek namaluji znovu. Co nejpečlivěji se snažím
samozřejmě namalovat všechny obrázky,
i ty, o které jsem byl požádán. Ale
v takových případech už obvykle nemám
Pozn. k obr. 3: Velmi vzácný druh
s nedostatečně známým způsobem
života; jeho housenka se pravděpodobně
vyvíjí na olši nebo bříze. Na našem
území byl dosud nalezen jediný
exemplář v oblasti Soutoku na jihovýchodní Moravě, který byl předlohou
tohoto obrázku. Ve střední Evropě byl
dále zjištěn pouze ve švýcarsku.

3) Drobníček Bohemannia auriciliella; Živa 4
(2008)
4) Drobníček Parafomoria tingitella, samec,
přední křídlo samičky, kopulační orgány samce
a mina v listu rostliny Tuberaria lignosa
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Pozn. k obr. 4: Druh je v Evropě známý
pouze z Algarve v jižním Portugalsku,
kde jej našel Aleš Laštůvka jako nový
pro území Evropy v roce 2007.
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5) Zleva doprava a shora dolů: mol chorošový
(Scardia boletella), vzpřímenka Callisto insperatella, stříbroskvrnka podražcová (Millieria dolosalis),
adéla tavolníková (Nemophora basella),
pouzdrovníček Coleophora paramayrella,
skvrnovníček Lampronia rupella, zdobníček
Cosmopterix orichalcea, zdobníček
Stagmatophora heydeniella, zdobníček
Pyroderces argyrogrammos; výběr z druhů pro
knihu Motýli a housenky střední Evropy V.

Pozn. k obr. 5: Mol chorošový (Scardia
boletella) je naším největším molem
s rozpětím křídel až 60 mm; vyskytuje se
vzácně ve starých přírodních lesích
např. v Boubínském nebo žofínském
pralese. Vzpřímenka callisto insperatella (10 mm) byla objevena v polovině
19. století jako neznámý druh v okolí
Prahy, ale později již na našem území
nebyla nalezena; vyskytuje se především
v severní Evropě a vyvíjí se na střemše.
Adéla tavolníková (Nemophora basella)
(13 mm) žije na tavolníku prostředním;
ve střední Evropě byla zjištěna pouze na
Slovensku (Slovenský kras a Slovenský
ráj), dále je známa až v jižním Rusku.
Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?
S povoláním, kterému jsem se věnoval většinu života, nemá malování nic
společného. Možná právě malování
a vztah ke všemu živému vznikl jako
jakýsi protipól a možnost se odreagovat
od práce něčím úplně jiným. Ale teď už si
ani přesně neuvědomuji, co vlastně bylo
dřív. Jestli nakonec ta práce automechanika nebyla až druhotná ve snaze věnovat
se něčemu „rozumnému“. Moje současná
„práce“ má naopak s malováním hodně
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„citový vztah“ k malovanému objektu
a k malování přistupuji jako k povinnosti
nebo závazku, nikoli k zábavě. I když ani
to není k zahození, protože jsem např.
nucen se blíže seznámit s morfologií
druhů stojících již daleko od mých
bezprostředních zájmů.

6) Klíněnka Phyllonorycter tridentatae; obrázek z původního popisu
tohoto druhu
7) Zdobníček Isidiella nickerlii; malováno pro knihu Motýli a housenky
střední Evropy V.

Pozn. k obr. 6: Klíněnka Phyllonorycter tridentatae patří k největším druhům
klíněnek s rozpětím křídel až 11 mm; Aleš Laštůvka ji objevil jako novou pro
vědu v západním španělsku a Portugalsku teprve na konci 20. století
a pojmenovaná je podle hostitelské rostliny kručinky Genista tridentata.
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Pozn. k obr. 7: Zdobníčka Isidiella nickerlii objevil v roce 1863 význačný
český entomolog F. A. Nickerl na okraji Prahy jako neznámý druh a německý
entomolog G. A. W. Herrich-Schäffer pro něj navrhl na počest objevitele
jméno „nickerlii“. Do prvních desetiletí 20. století byl nalezen na několika
místech v nejteplejších oblastech Čech, od té doby nebyl na našem území
pozorován a nejblíže se vyskytuje ve švýcarsku a Maďarsku.
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8) Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne),
housenka, kukla a dospělí motýli

společného a také mě více naplňuje. Při
navrhování úprav zahrad sice využívám
hlavně počítačové grafiky, ale často také
musím vzít tužku do ruky a malovat. A pak
to dotáhnout venku do praktické realizace,
což je taky moc zajímavé.
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Máte nějaké ilustrátorské přání
nebo plány do budoucna?
Dá se říct, že konkrétní přání ani plány
nemám. A ono by to bylo při malování biologických objektů dost obtížné. Nevím, co
potkám. Spíše dělám to, co se zrovna
nabízí a přichází. I když i to může člověk
buď pasivně očekávat, nebo tomu může
nějak pomoci a jít naproti. Takže přece jen
jakési přání mám. Mít možnost namalovat
ještě řadu pozoruhodných a hezkých
druhů, což se odvíjí od možnosti nadále
navštěvovat končiny, kde se takové druhy
mohou vyskytovat.
9) Nesytka jabloňová
(Synanthedon myopaeformis) a n. rybízová
(S. tipuliformis);
publikováno v knize
Ochrana ovocných
dřevin a révy v ekologické a integrované
produkci.
10) Vosa obecná
(Vespula vulgaris),
vosík obecný (Polistes
nimpha), hlava vosy
útočné (Vespula germanica) a v. obecné
(V. vulgaris) (dole),
sršeň obecná (Vespa
crabro), bodruška
obilná (Cephus pygmeus), pilořitka veliká
(Urocerus gigas);
publikováno v knize
Příroda České republiky, Průvodce faunou.
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Pozn. k obr. 9: Nesytky jsou typickým příkladem tzv. Batesova
mimikry, kdy bezbranné druhy (v tomto případě motýli – nesytky)
napodobují druhy pro případného útočníka (predátora) nebezpečné,
většinou bodavé blanokřídlé. Na našem území je známo 43 druhů.
Housenka nesytky jabloňové (Synanthedon myopaeformis) žije pod
kůrou jabloní, jeřábů, hlohů a hrušní (rozpětí 18–25 mm). Nesytka
rybízová (Synanthedon tipuliformis) se vyvíjí ve dřeni prutů rybízu.
Oba druhy jsou na našem území běžné (rozpětí 17–21 mm).
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