Louky u Kovače jsou v současnosti jediným známým místem na
území Čech, kde se tato kobylka vyskytuje. Na začátku 20. století
byla známa od Holína, poté ji více než sto let na Jičínsku nikdo
nenašel. Až v roce 2007 byla nalezena na velmi malém území
u železniční trati právě v okolí Kovače. Protože kobylka není
schopná letu, šíří se na nové lokality velmi pomalu například po
travnatých pásech propojujících jednotlivé louky. Každý lesík či
potok působí jako nepřekonatelná bariéra. V dnešní intenzivně
využívané krajině je šíření kobylky zavalité téměř vyloučené.
Výskyt u Kovače je tak unikátním svědectvím starých časů. Její
přítomnost dokazuje, že zde přes proměny okolní krajiny zůstávají louky stále ve stejné podobě, jako byly před stovkami let.
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Neposečený pás při okraji louky umožňuje
přežívání nejenom kobylek zavalitých


V době nálezu měla kobylka zavalitá u Kovače namále – na lokalitě se ozývalo pouhých 10 samců. U hmyzu jsou takto nízké
počty dlouhodobě neudržitelné, a pokud by se situace opakovala i v následujících letech, populace by vymřela.
Záchranou byl pozitivní přístup společnosti Lužanská zemědělská a.s., která hospodaří na většině luk v okolí Kovače. Díky
pochopení společnosti zůstává část luk při červnové seči ušetřena. Po dvou letech (2010 a 2011) se díky tomuto vstřícnému
přístupu zvýšily počty samců na stovky jedinců.
I do budoucna je zásadní, aby v okolí Kovače nedocházelo
k ubývání luk a jejich přeměně na jiné využití. Stejně nezbytné
je, aby při seči alespoň část luk zůstala nepokosená a umožnila
přežívání nejenom tohoto pozoruhodného druhu, ale celé řadě
dalších lučních druhů hmyzu.

Základem ochrany lučního hmyzu je
dočasné ponechávání nekosených ploch
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Kobylka zavalitá je velmi nápadným a pozoruhodným zástupcem rovnokřídlých – skupiny hmyzu, která sdružuje kobylky,
cvrčky a saranče. Svými 3-5 cm patří k našim největším, či spíše
k nejmohutnějším zástupcům této skupiny. Kobylka zavalitá
nelétá, stejně jako u ostatních kobylek jsou samice větší než
samci. Většinou jsou zeleně zbarvené s nápadně žlutými zbytky
křídel nazývaných krytky.

Jde o horský druh. Vyskytuje se v Pyrenejích, v Alpách, v Karpatech a v některých Balkánských pohořích. Čím více na jih, tím
výše vystupuje. V severních oblastech, kde panuje chladnější
klima než na jihu, obývá i nížiny. Českou republikou prochází
severní hranice rozšíření této kobylky v Evropě.
Kobylka zavalitá patří k nejvzácnějším druhům rovnokřídlých,
které se u nás vyskytují. Více lokalit má pouze v Bílých Karpatech
a dále již pouze několik malých a izolovaných lokalit v jiných
částech státu: žije na severním podhůří Jeseníků u Zlatých Hor,
před padesáti lety byla zaznamenána u Olomouce, kde však již
vyhynula a setkat se s ní můžeme právě u Kovače.

Kobylka zavalitá žije na loukách – ve vysokém travním porostu se skrývá, hledá zde potravu a samice zde v přítmí vegetace
kladou vajíčka do země. Pokud je louka posekaná, tak se situace
pro kobylky dramaticky mění. Jedince, kteří přežijí vlastní kosení, nutí okolnosti hledat jiná útočiště. Pokud nenaleznou jinou
nepokosenou louku, rozptylují se daleko do nevhodných biotopů (např. do polí), kde umírají, aniž by se rozmnožily.
Klíčovým negativním faktorem je tedy nevhodná seč luk, kdy
během krátkého období jsou posekány všechny travní porosty v širokém okolí. Dalším negativním a nevratným faktorem je
změna luk na jiné využití, například když jsou louky rozorány,
zastavěny apod.

Samec kobylky zavalité

Kobylky zavalité žijí na loukách. Nejčastěji nalezneme samce
sedící na listu výše nad zemí nebo zavěšené na stonku, kteří
na sebe při slunečném počasí upozorňují nápadným a daleko
slyšitelným cvrčením. Při zatažené obloze neaktivují a prakticky
nemáme šanci je najít. Samice jsou málo nápadné i při pěkném
počasí a setkání s nimi je řídkým zážitkem. Většinou se pohybují
ve vysoké trávě těsně u země a unikají tak pozornosti. Kobylky
jsou býložravé, živí se listy různých bylin.
Vrcholnou sezónou pro naše druhy kobylek a sarančí je období letních prázdnin – během srpna má většina druhů největší početnost a hlasy různých druhů se ozývají ze všech stran.
Kobylka zavalitá se však liší – pokud je jaro teplé, můžeme první
dospělce potkat již na konci května, hlavním obdobím dospělých kobylek je ale červen a první polovina července. Pouze
v horách, kde je chladněji, je období výskytu kobylek posunuté
až do září.


Rychlá a celoplošná seč luk
je pro kobylky zavalité smrtící

