
Knihovna

Přírodě na stopě.

Nedávno jsem si půjčil v knihovně zajímavou knížku. Jmenuje se Přírodě na stopě s 
podtitulem Jak pozorovat, chápat a využívat přírodní jevy nejen na zahradě.

Titul mě zaujal, tak jsem po knížce sáhl a přinesl jsem si ji domů. Proti jiným knihám 
podobného zaměření má jednu zvláštnost – není ilustrovaná. Má to své výhody i nevýhody. Mezi 
výhody patří např. to, že si knihu můžeme pořídit za celkem rozumnou cenu – ve většině 
internetových knihkupectví ji nabízejí za cenu mírně nad 200 Kč. Navíc nás absence obrázků nutí, 
pokud se o přírodu opravdu zajímáme, dohledávat si další informace. Žijeme v „době elektronické“,
většina lidí má doma počítač a internet, takže alespoň najít základní informace o konkrétní rostlině 
či živočichovi není nikterak obtížné. Kromě toho předpokládám, že kdo se o přírodu opravdu 
zajímá, se neomezí na jedinou knížku a buď už má (nebo si časem opatří) další odbornou literaturu, 
třeba nějaké atlasy rostlin, ptáků apod.

Nevýhodou je, že knížka při zběžném prolistování nevypadá příliš atraktivně. Jakmile se však 
někde trochu začtete, objevíte, že přečíst celou knížku opravdu stojí za to. S některými myšlenkami,
které zde najdete asi budete hned zpočátku souhlasit, jiné se vám mohou zdát „divné“, jenže právě 
to vás přiměje k hlubšímu zamyšlení. Na zhruba 160 stránkách najdete míst k zamyšlení celou řadu.
Knížka neobsahuje jen teoretické úvahy, ale najdete zde i náměty pro vlastní pozorování a další 
aktivity.

Ještě jsem se nezmínil o autorovi. Je jím Peter Wohlleben (*1964), původním povoláním 
lesník. Napsal celou řadu knížek, které jsou populární nejen v jeho rodném Německu, ale i v mnoha
dalších zemích. Do češtiny bylo jeho knížek přeloženo víc a jsou na trhu dostupné. Pátrání po nich 
přenechám  na vás – podívejte se v knihovně či na internetu. Knížka Přírodě na stopě rozhodně stojí
za přečtení.

čfk

1


