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erly nalézají sc re skořápkách téměř veškerých měkkýšů, jichž tělo opa-
třeno jest bud dvouchlopní miskou (lasturou) buď jednoduchou ulitou 

Je s t zjištěno, že drobné perličky nalezeny, byly i ve skořápce hlemýždě 
zahradního. Z mlžů mořských vytvořuje pak perly hlavně p e r l o r o d k a 
p r a v á a ze sladkovodníeh druh velevrubů — p e r l o r o d k a ř í č n á . 
V následující stat i bude pouze o této promluveno, a to dílem z vlastního 
názoru pisatele, dílem dle různých pramenů, jichž však — aspoň v litera-
tuře naší — jest dosti poskrovnu. 

Abychom tohoto na nejvýš zajímavého živočicha vod našich seznali, 
jes t nám navštíviti malebné břehy Otavy, v jejíž čistých proudech — 
jak všeobecně známo — p e r l o r o d k a posud nejhojněji se vyskytuje. 
Však i zde stává se již hostem stále ř idš ím; pouze u města Horažďovic 
setkáváme se s ní u větším množství. T u žije posud v celých koloniích 
v tak zvané „Mlýnské stoce", která vybíhajíc pod strmými svahy histo-
rické Práchně z hlavního řečiště Otavy, obloukem vine se kolem knížecího 
libosadu — „Ostrova" — k městu. A stoka tato jes t nyní téměř již 
jediným bezpečnějším útulkem p e r l o r o d k y č e s k é , neboť zde chrá-
něna jes t před škodlivými vlivy, jako j sou : plavba dříví, přívaly, dřenice, 
hlavně pak úmyslné a hromadné ničení buď z pouhé svévole, bud ze 
ziskuchtivosti. 

Násada tato obnáší okolo 12.000 mušlí a byla založena na počátku 
nynějšího věku hrabaty z Eumerskirclienu, jimž té doby náležely Hora-
žďovice. Zde konaly se druhdy lovy perel vždy ve 3 letech, nyní děje se 
tak ve lhůtách delších — ač nepravidelných. Lov koná se způsobem 
takovým, že stoka až na nejmenší množství vody se vypustí, načež mušle 
z řečiště se vyberou a na břeh uloží. Každá mušle otevře se pak dvou-
zubým železným páčidlem, t. zv. „klíčem" a má-li perlu, vyjme se tato 
malou plechovou lžičkou. Postačí pootevříti škebli pouze asi na 3 cm., 
neboť perla nalézá se z pravidla mezi tělem mlže a vnějším obalem jeho 
— „pláštěm", a jes t tudíž ihned viditelná. Před časy brávaly se perly 
dříve do ús t a potom teprv uložily se do schránky. Domníváno se totiž, 
že perly Otavské jsou měkké a že t řeba držeti je nějakou chvíli pod j a -
zykem, aby nabyly náležité tvrdosti . Povídá se tu a tam, ano možná se 
o tom i dočisti, že lze již na vnějšku mušle, totiž dle různých je j í ne-
pravidelností seznati, obsahuje-li perlu čili n i c ; domněnka taková postrádá 
však všelikého věcného podkladu. Mušle znetvořené a všelijak zprohybané 
mívají sice často perly, ale zrovna tak nalezneme je i v jiných, zcela 
normálně vyvitých; proto nelze u věci té nijakých pravidel stanovití. 

* 
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Po prohlédnutí uloží se perlorodky opět do řečiště. Dělo-li sb vše 
s náležitou opatrností a to tak, aby lastury v „zámku", kde vrubem do 
sebe zapadají, se nepoškodily, zůstávají mlži bez úhony a mohou pak 
později majetníka mnohou ještě perlou obdařiti. 

•Jest pak obecně známo, že ne každá má perlu vůbec a tím méně 
perlu d o b r o u . Třeba otevříti jich ke stu, než nalezne se perla vůbec 
a teprve v několika stech, někdy až v tisíci jes t perla č i s t á , kulatá 
a dostatečně velká. Někdy — ovšem pořídku — vyskytne se i dobrá 
perla zbarvená, jmenovitě růžová ba i černá. Takové, mají-li pěknou formu 
a dostatečný lesk, platívají se mnohdy dráže než bílé. Po veliké většině 
jsou to však perly „mrtvé", totiž mdlé, bez lesku, nejvíce hnědé, j indy 
opět částečně nebo i zcela bílé, avšak všelijak znetvořené, nerovné a drsné. 
Jest toho skutečně litovati, že v Horažďovicích nebyl veden záznam vy-
lovených perel, abychom měli jakýsi přehled výnosu zdejší násady. Perly 
odevzdávají se tu hned po lovu knížecí rodině, která vůbec v Horažďo-
vicích nesídlí, a proto lze mi tuto zmíniti se pouze o několika lovech 
z doby poslední. Starší zprávy o perlách Ofcavských máme hlavně od 
Balbína, který s mravenčí pílí sbíral a zaznamenával vše, čím mohla by 
se vlast naše před světem pochlubiti. On vypravuje o dvou perlách, na-
lezených pod Práchní, které ceněny byly na 1000 zl. Hrabě Ignác Štern-
berg daroval prý je r. 1649 nově založené loretánské kapli na vrchu Stráži 
u Horažďovic. 

Další zprávy o perlách na Horažďovicku máme však teprve z roku 
1812, kdy za přítomnosti císaře Františka konal se zde lov, jehož výtěžek 
činil 48 perel, a to 28 zcela čistých. V Sommrově topografii kraje Pra -
clieňského dočítáme se, že v letech třicátých těženo tu ročně 20—30 
perel, což prý pokládalo se za bohatý výtěžek. 

E. 1867 nalezeno bylo 30 větších a 130 menších kusů v ceně přes 
2000 zl. Potom konal se lov teprv po 16 letech, a to r. 1883. Výtěžek 
jeho činil celkem 51 perel, z nichž jedna zvláště čistá a velká cenila se 
na 150 zl., 5 bylo menších téže čistoty a ostatní ceny nepatrné. Po-
sledně loveno bylo r. 1888 za přítomnosti mladého hraběte Rudolfa Kin-
ského a jeho choti. Dělo se tak jaksi na počest kněžny Auerspergové ze 
Zelené Hory jaKO hosta a proto otevřeno pouze asi 600 mušlí. Vybralo 
se 40 perel, z nichž 15 bylo bezvadných. Mimo tuto násadu udrželo se 
něco více perlorodek též v blízkých Hošticích. Jes t to zbytek bohatých 
násad, jaké založili tu jezovité, když r. 1654 dostali se v držení Hoštic 
a Střely. Oni provozovali na této části řeky až do zrušení řádu chov 
perlorodek dosti racionelně a se znamenitým úspěchem, takže perly jejich 
pod jménem „jezovitských" nabyly daleko široko slavné pověsti. Již toho 
času vybíraly se mušle z řeky do zvláštních sítí, načež uložily se na 
trávník, kde zkušení rybáři tupými nástroji je otvírali, by mlžům nejméně 
bylo ublíženo. Balbín zaznamenal však také, že již tenkráte škodili ná-
sadám Otavským zloději, kteří mušle ostrými noži otvírali a je tak ničili. 
Tenkráte vyskytovaly prý se u Hoštic perly zvící až lískového ořechu. 

A podobně jako tuto, žila druhdy perlorodka zajisté i v Otavě 
hořejší, jakož i ve všech její přítocích, ač se nám o tom pouze kusé 
zprávy zachovaly. Víme pouze, že ještě v minulém století bylo s dobrým 
výsledkem loveno v Ložnici, Olšovce, Ostružné a v potoku Nezdickém. 
Dle zápisek Zbynického faráře P. Hrušky bylo pouze na panství Hráde-
ckém (r. 1765) nalezeno 400 perel- Také máme některé zprávy o perlách 
u Sušice, Žichovic a Kabí, ano o těchto až z roku 1582 ; vyrovnaly prý 
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se úplně perlám orientálním. Dočítáme se též, že ještě v polovici minu-
lého věku bylo řečiště Otavy pod hradem Rabí i pod Pracími perlovými 
mušlemi jako by dlážděno, ale čilá plavba dříví, hlavně však nerozumné 
s nimi hospodaření, ba bezmezné a svévolné jich ničení způsobily, že 
perlorodka nyní i zde téměř vymizela. 

A podobně utváiily se poměry ty také na Otavě dolejší. Ještě před 
100 lety konaly se slavné lovy perel u Štěkne, kdežto nyní jest tam 
perlorodka hostem dosti řídkým. V archivu zámku Horažďovického na-
lézá se německý rukopis někdy z počátku nynějšího věku, v němž pojed-
náno stručně o zdejších perlách. Pisatel byl dle všeho muž zkušený, neboť 
správně tvrdí o perlorodkách, že nemilují vod stojatých a bahnitých, a že 
mušle vod takových mají perly nečisté. Z rukopisu téhož dovídáme se, 
že někdy nalezne se pěkná perla i v řečišti, kdež leskem svým již z da-
leka se prozradí. Jedna takto v písku nalezená byla prý prodána za 
50 zl. stř. A jiný občan Horažďovický nalezl prý podobnou perlu i za, 
jasného svitu měsíčného. Zároveň vypravuje se tu o jistém občanu, který 
ve Strakonicích objevil v jediné mušli 13 perel, z nichž 4 byly zralé, 
totiž dobré, v ceně 100 zl. Tím docházejí potvrzení svého i zkušenosti 
nejnovější, že totiž má některá mušle i několik perel. V případě takovém 
bývá pak aspoň jedna dobrá. 

Z ostatních přítoků Otavy zasluhuje pro bývalé bohatství perel 
zmínky ještě B l á n i c e . Y ní pak udržely se nejdéle perlorodky u Ba-
vorova a pak u Vodňan, avšak i zde byly již na počátku nynějšího věku 
z větší části vyhubeny. 

Dále nalézáme perlorodku také v hořejší Yltavě. A tu vyskytuje se 
nyní nejčetněji u Vyššího Brodu a u Krumlova, kdežto druhdy bývala 
domovem až daleko pod Hlubokou. Násady zdejší byly však již na po-
čátku války 301eté vojskem tu se potulujícím zničeny. 

Však i na Vltavě hořejší spějí bohaté jindy násady k svému vyhy-
nutí. Konajíť se tu lovy t ím způsobem, že v hlubších místech nabodávají 
často mušle na špičaté tyče, a že obyčejně otvírají je ostrými noži, čímž 
ovšem zvířata hynou. Největší však závadou jest, že lovy na Vltavě dějí 
se po celé léto bez zřetele k době, kdy mlži se oplozují a vajíčka vy-
pouštějí . 

O perlách Vltavských dějí se časté zmínky v inventářích zámků 
a klášterů krajiny té, a o kráse jejich svědčí posud skvostný perlový 
ornát v chrámovém pokladu kláštera ve Vyšším Brodě. 

Také krajina Ašská byla druhdy proslulá svými perlami, o nichž 
máme některé zprávy již ze 16. století. Ve světoznámé „Zelené komoře" 
v Drážďanech chová se náhrdelník ze zdejších perel, který cení se na 
10 000 marek. Týž darován byl před 150 lety kurfiřtu saskému, a od té 
doby došlo to tak daleko, že v potocích Ašských perlorodka nejenom 
zcela vymizela, nýbrž že se t u na ni úplně zapomnělo. Když však před 
10 lety nalezeno v jednom z potoků náhodou několik perel, obrácena 
pojednou opět pozornost ku zaniklé perlorodce a od té doby konají se 
pokusy s osazením tamnějších bystřin novými násadami.. 

Také vody krkonošské chovaly druhdy perlorodku. Myslím však, že 
tato zde již úplně vyhynula.*) 

*) Bylo mi praveno, že perlorodka „naše žije posud také v Orlici. Je-li 
tomu tak, anebo lze-li ji snad i jinde v Čechách nalézti, prosím snažně pány 
ítenáře, aby neobtěžovali si laskavě mne o tom zpraviti. 
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A nyní podívejme se, jak daří se naší perlorodce v zemích soused-
ních, zvláště pak v Bavořích. Území, na němž tuto perlorodka žije, čili 
tak zv. „perlový okres" zaujímá prostor 120D mil a skládá se ze dvou 
nestejných dílů. První a to větší rozložen jest v Bavorském lese od Pa -
šova ke Koubě a na západ až k Dunaji, druhý jest ve Smrčinách. Počet 
řek a potoků, v nichž perlorodka v Bavořích se chová, obnáší 130. V zemi 
této šetří se již od několika věků perlorodka zvláštními zákony a lov 
jest zde král. regálem. Zdejší perlový okres rozdělen jest na tři vládní 
okresy a 16 t. zv. „rentamtů", jimž podřízeni jsou zvláštní, věci znalí 
hlídači a rybáři. 

Statistické zprávy o lovu perel v Bavořích jdou sice až do 16. stol., 
jsou však dosti neúplné. Uvedu však na doklad, jak tam perlorodka pro-
spívá, aspoň několik číslic z doby novější, a to od r. 1814 do 1857. 
V čase tom vytěženo bylo v Bavořích celkem 158.880 perel, z nichž bylo 
dle hodnoty 8.937 třídy L, 17.015 tř. II. 132.928 tř. III . V počtu tom 
nejsou ovšem zahrnuty perly zbarvené, bezcenné, neboť takové se nevy-
bírají. Z hořejších číslic jde, že v Bavořích těženo průměrně za rok 208 
perel úplně čistých a při tom velkých, které zaradují se do třídy I., mimo 
velikého množství sice také dobrých, však méně cenných. Vybírají se též 
perly, které mají pouze část povrchu čistého a lesklého, neboť klenotník 
segment takový uřízne a dobře ho užije. Výsledky lovů od r, 1857 nemám 
sice po ruce, jest mi však známo, že jsou značně příznivější předešlých. 

O povznesení chovu perlorodek v Bavořích získal si veliké zásluhy 
na slovo vzatý učenec Th. v. Hessling, jehož spisů hlavně ku náčrtu to-
muto jsem užil. Týž prozkoumal v 1. 1856—57 za štědré podpory krále 
Maxmiliana II. veškeré vody Bavorské a sebral takto bohaté zkušenosti 
o přirozenosti a způsobu života perlorodky, jakož i o tvoření a vlastní 
podstatě perel, a na základě těchto výzkumů jeho založen tu nyní chov. 
Důkladnými studiemi a zkouškami prof. Hesslinga potvrzeny jsou staré 
již zkušenosti rybářův, že perlorodka miluje potoky a řeky, které byly 
již vysoké hory opustily a tedy klidnějšího toku nabyly. A tu zdržuje se 
až na několik set kroků před ústím jich do větších řek, v Bavořích jme-
novitě do Dunaje. V stanovištích těchto svých vyhledává si pak míst 
hlubších se dnem písečnatým nebo štěrkcvatým a nejvíce se jich nalézá 
opět tam, kde vlévají se do bystřin čisté, studené prameny. Také dává 
přednost místům otevřeným aneb aspoň se strany slunečné nekrytým, ač 
dobře obstojí i v bystřinách stromovím zarostlých i dosti kamenitých, 
jenom když má tu s dostatek čisté, studené, mírně proudící vody. Naproti 
tomu neslouží jim voda s půdou skalnatou nebo bahnitou a vodními 
bylinami zarostlou, a zvláště škodlivě působí na ně voda znečištěná růz-
nými splašky z továren, taktéž i lmojnice a prameny železité. 

Veliký, ba rozhodující vliv na perlorodku mají zemské útvary té 
které krajiny a zkušenosti, ve příčině té nabyté, dosvědčují, že mlž tento 
může obstáti pouze ve vodách, které tekou z útvarů prahorních, chudých 
vápnem, jako j s o u : žula, rula, svor a pod. nebo které aspoň útvary ta -
kovými probíhají. Úplně bez vápna nesmí však také voda býti, potfebujeť 
perlorodka vápna ku vytvoření skořepin i perel. 

Pro chov perlorodek výborně se hodí vody Šumavské, a to jak na 
straně České tak i Bavorské. Podobně svědčí jim též potoky ve Smrčinách, 
jsouť všechny poměrně měkké, kdežto vody Alpské — protékající spou-
stami dolomitů — jsou z pravidla tvrdé. Bozdílnou tuto vlastnost jejich 
lze již i pouhým okem poznati, neboť jezera a bystřiny na Šumavě mají 
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barvu tmavohnědou, někdy až černou, vody Alpské naproti tomu jsou 
zelené s větším nebo menším odstínem do modra, A v prvnšjších perlo-
rodka vesměs prospívá, v těchto pak záhy hyne. 

Lučebním rozborem řek Bavorských zjistilo se, že ve vodě s jedním 
podílem uhličitanu vápenatého na 6.758 dílů vody dle váhy (prameny 
Mnichovské) není vůbec perlorodek, počínajíť se objevovati teprve ten-
kráte, kdy připadá 1 díl vápna na 65.000 dílů vody, jako na př. v po-
toku Ěezném u Světlé (Zwiesel). Nejlépe svědčí jim pak voda, jež drží 
podíl vápna až na 128.000 vody (Steekerbach). Ubýváním vápna ve vodě 
ubývá pak postupně i perlorodek a v potocích s podílem vápna v 819.670 
dílech vody nelze jim již obstáti (Wolfsbach u Ortenburku). Jsou však 
v Bavořích vody, obsahující ještě méné vápna, na př. jezero Roklanské, 
a v takových není již po perlorodce ani stopy. 

Za podobných poměrů, jako tuto, žije perlorodka i v Sasku, kdež 
také ode dávna dostává se jí ochrany úřadův královských. Obývá zde 
hlavně řeku Elsteru i její přítoky, tak že celý zdejší perlový okres má 
asi 5 mil délky. Po roce 1621, kdy stal se lov perel v Sasku monopolem 
vladařův, konaly se tu časté a výnosné lovy, avšak- zmáhající se potom 
plavba dříví, válka sedmiletá a konečně zakládání četných továren po-
škodily chov perlorodek do té míry, že již blízek byl zaniknutí. Teprve 
od r. 1825 se poměry tyto změnily, neboť pracováno úsilovně na odstra-
nění závad, které chov perlorodek ohrožovaly. 

Ze statistiky výtěžku perel v Sasku — ovšem také neúplné — 
uvedu pouze, že v 1. 1839—1817 vyloveno bylo 1841 kusů rozličné j a -
kosti. Y r. 1851 nalezeno pak 278 perel, z nichž 83 byly jakosti I. 

V poslední době byl královskou vládou vyzván Dr. Kuchenmeister, 
aby se pokusil o nová a vhodná zařízení, která vedla by ku zvelebení 
chovu perlorodek. Třeba tuto ještě doložiti, že Sašové i jinak hledí 
z chovu perlorodek těžiti a proto založili si zde dosti čilý a výnosný 
průmysl na zpracování mušlí na knoflíky, jehlice a jiné ozdobné zboží. 
Výrobky tyto měly až do poslední doby pro poměrnou láci svou hojný 
odbyt doma i v cizině. První taková továrna založena byla v Adorfu na 
Bílé Elsteře a zaměstnává stále okolo 160 dělníků. Druhá, hlavně na 
vývoz zařízená, jest blíže Elstery. Mimo to nalézá se zde mnoho menších 
dílen, jakož i jednotlivců, kteří vyrábějí zboží z domácí této perletě buď 
na účet vlastní neb do továren. 

Ze zemí našich jsou to, pokud aspoň mi známo, jediné Horní Ra-
kousy, kde doposud perlorodka se udržela. 

Druhdy obývala zde 18 potoků na území, které náleželo dílem 
k Bavorům, dílem k biskupství pasovskému a lovy poskytovaly zde hoj-
ného výtěžku. Po připojení území perlového k Rakousku chov zanikl. 

V ostatních zemích evropských žije perlorodka po skrovnu a nemá 
tudíž v ohledu národohospodářském významu. Pouze daleký sever činí 
u věci té chvalnou výjinku. Tak přičiúují se Norové již od r. 1841, aby 
řeky své užitečným tímto živočichem opětně osadili. Bylať zde perlorodka 
již počátkem nynějšího věku téměř úplně vyhynula, a teprve když za 
velikého sucha (1841) některé řeky vyschly a v jedné z nich pak náhodou 
několik krásných perel se nalezlo, obrácena k ní rázem obecná pozornost. 
A snahy tyto setkaly se zde se znamenitým výsledkem, neboť již na po-
slední londýnské výstavě obdivoval sevsvět překrásným perlám norským, 
které orientálním v ničem nezadaly. Četnější násady perlorodek má také 
Skotsko a Irsko; zvláště dobrou pověsť mají pak perly skotské. 
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Perlorodka roste dosti zdlouha, neboť stáří její páčí se průměrně 
na 50—70 let. Bylo však j iž také zjištěno, že žila 70—80 let. 

Misky perlorodek a lasturovou vůbec mají tř i vrstvy, z nichž svrchní 
rohovitá a dle stáří více méuě do temna zbarvená pokožka — jes t 

nejslabší. Pod ní nalézá se značně silnější sklípkovina skládající se ze 
4— 7-stěnných hranolů vyplněných vápnem. Nejsilnější j e s t pak vrstva 
spodní slohu listnatého. Tato skládá se z četných tenkých destiček, v nichž 
světlo nestejně se láme, což působí onen zvláštní měnivý lesk, tak zvaný 
perlový. Ačkoli pak všechny tyto vrstvy jsou vyloučeny svrchním obalem 
perlorodky — totiž pláštěm, víme také, že buňky jeho na různých místech 
vylučují i různé stavivo těchto t ř í vrstev a to bud' svrchní pokožku (epi-
dermis), bud' sklípkovinu, nebo konečně spodní perleť. Proto není věcí 
lhostejnou,^ v které části pláště perla vězí, neboť dle místa řídí se oby-
čejně i j e j í jakost Zkušenost učí, že perly nalézající se v místech, kde vy-
lučuje se spodní látka perleťová, obdrží krásný svůj lesk a čistotu, kdežto 
jinde nabudou vrstev neprůhledných, více méně zbarvených. Většina perel 
velkých a čistých nalézá se v zadní části pláště, a to blíže jeho okraje. 
V středu a j inde bývají perly nejasné, všelijak zbarvené, skroucené, nebo 
příliš drobné. Stává se někdy, že perla změní v plášt i své místo. Příčiny 
toho mohou býti rozličné, jako otvírání lastur, nebo že následkem vzrůstu 
mušle perla j inam se pošine, taktéž — je- l i v plášt i více perel. Proto 
může perla bílá, dobrá, obložiti se časem vrstvou barevnou, a také obrá-
c e n ě ~ J . L Perly bezcenné může se s tád dobrá dle toho, kam se v plášti 
byla pošinula. Lid na Horažďovicku a vůbec i j inde u nás dělá posud 
rozdíl mezi perlami „zralými" a „nezralými". Za nezralé má perly ne-
jasné, hnědé nebo jinak zbarvené a vůbec bezcenné. To vše j sou ovšem 
pouhé báchorky. Perla drobná, jakou sotva lze zrakem našim postihnouti, 
jest zrovna tak zralá jako drahocenná družka jej í v koruně královské, 
špinavě hnědá zrovna tak, jako jiná oslňujícího lesku. Hnědé perly, jichž' 
v řekách našich jes t nejvíce, nemohou již proto považovány býti za ne-
zralé,^ poněvadž by pak všechny bílé, tedy „zralé" musily býti napřed 
hnědé. Víme však, že děje se často naopak, že totiž z příčin dobře vy-
tčených obdrží čistá perla povlak nejasný nebo barevný. Na jakost perel 
má také veliký vliv voda ; je- l i ta to znečištěna, jsou perly nečisté. Čím 
méně ve vodě rostlin a všelikých organických látek v rozkladu, t ím méně 
dostává se zvířeti barviva a proto t ím více tu perel čirých. Vzrůst, či 
vlastně přibývání perel děje se také velmi pozvolna, ba roční přírůstek 
nelze téměř ani měřiti . V Bavořích zjistilo se, že perla velikosti špendlí-
kové hlavičky teprve za 12 let dosáhla objemu malého hrachu. Vyžaduj í 
tedy naše větší perly ku vzrůstu svému na 20 let. V jakém období měly 
by se lovy perel konati, nelze ovšem přesně určili. Povaha věci a všeliké 
zkušenosti poukazují však k tomu, by vůbec dělo se tak ve lhůtách del-
ších. V Bavořích loveno druhdy na některých místech i dvakráte v roce 
a hlavně tomu přičítán byl napotomní úpadek chovu. Aby perla obdržela 
dobrou formu a pravý svůj lesk, k tomu nezbytně potřebí, by zvířeti po-
přálo se dostatečného klidu, jakož aby v životních funkcích svých nebylo 
vyrušováno častým vyhazováním na břeh a násilným otvíráním. Hessling 
doporučuje, by lovy konaly se ve i — 7 letech. Na velikou záhubu perlo-
rodkám jest, koná-li se lov v čase oplozování a ukládání vajíček. Dobu 
tu nelze ovšem přesně určiti, neboť řídí se dle počasí i j iných okolností, 
avšak lze j i aspoň přibližně stanovití na čas od druhé polovice června 
až do první polovice srpna. V Bavořích měli rybáři od starodávna p ra -
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vidlo, žo nemá se loviti od BV. Jakuba do sv. Bartoloměje. Toho času 
vystupují vajíčka samičky žabrami na povrch jejího těla a perlorodka — 
zabodnuta v písek — zachycuje zadní částí pootevřené mušle mlíčí sa-
mečka, které jako šedobílý chuchval blíže dna po vodě plyne. Záhy potom 
vypouští samička takto oplozená vajíčka v podobě zlatožlutého písku do 
štěrku řečiště. V e příčině té bylo pak až do nedávná i v Horažďovicích 
mnoho hřešeno. Nejenom že právě v době té lovy se konaly, také často 
i z j iných příčin voda ze stoky se vypouštěla, čímž veliké množství plodu 
přišlo na zmar. Shrneme-li vše, co tuto o chovu perlorodky pověděno, 
v konečný závěrek, shledáme, že vlastně u nás nelze o chovu takovém 
ani mluviti . Vždyť mimo skrovnou násadu v „Mlýnské stoce" u Hora-
žďovic se ani o zachování užitečných těchto obyvatelů našich horských 
bystřin n i k d o n e s t a r á . Ubohá perlorodka jes t nyní v Čechách v pra-
vém smyslu slova maje tkem obecným, a kdožkoliv ji zočí, nemá jiného 
na práci, leč aby ji — ne snad šetrně otevřel a prohlédl — nýbrž prostě 
a surově rozbil. Na velikou záhubu perlorodkám byla dvě suchá léta a 
následkem toho nad míru nízký stav vody v Otavě, tuším že v 1. 1888 
a 1889. Od toho času není v mělčích místech řeky vůbec perlorodek, 
bylyť na dobro vybrány a na břehu zničeny. Pisatel řádků těchto nalezl 
sám v nejbližším okolí města Horažďovic přes 300 pohozených a potlu-
čených mušlí . A přece mohla by býti perlorodka dosti značným prame-
nem důchodů majetníkům řek a potoků v Pošumaví. Nedostihují sice tyto 
naše perly co do velikosti, lesku a krásy perel orientálních, mořských, 
avšak jednotlivé dobré exempláře dosti se j im vyrovnají. A uvážíme-li, 
že na t rhu hamburském — středišti to obchodu s perlami — cení se 
1 karat drobných perliček (7—8 kousků) na 20 až 25 marek a exem-
pláře větší — asi karatové — již na 70—80 marek, ba i více za kus, 
pak zajisté musíme doznati, že původce takového drahocenn ho zboží za-
sluhuje zcela jiné pozornosti a péče, než jaké se mu nyní u nás dostává. 
A při všem tom nevyžaduje chov perlorodky ani zvláštního jakéhos kapi-
tálu, ba ani větší práce a namáhán í ; třeba pouze chrániti ji před škod-
livými vlivy, o nichž bylo již zmíněno, a čas od času mušle prohlédnouti. 

Na násadu perlorodek hodí se v Pošumaví každá bystřina, zejména 
pak každá mlýnská stoka s přiměřeným spádem a štěrkovitým dnem, ne-
boť dá se lehce přehléduouti a uháji t i . Že by se jim nedostávalo zde 
místa a potravy, toho netřeba se obávati . Potřebujeť perlorodka ku zdaru 
svému velmi málo látek ústrojných, t ím více však neústrojných, a těch 
musí j im poskytnouti voda. V místech příhodných, kde voda a ostatní 
okolnosti dobře j im svědčí, jes't j imi půda v pravém smyslu slova vydlá-
žděna, ba často naleznou je i v několika vrstvách nad sebou. Tu pak bý-
vají nejstarší nahoře a nejmladší dole. J e s t tedy násadě přede vším po-
třebí dostatek mírně proudící vody, o prostor již tak nejde. 

Třeba pak zodpovídati si otázku, jak perly se tvoří a co vlastně 
toho jest př íč inou? ;Po různých, často přímo nesmyslných domněnkách 
a bajkách o příčinách vzniku a tvoření perel v těle lasturovců ustálilo se 
konečně mínění, že zárodkem perel jsou různá cizorodá tělíska, která ná-
hodou do mušle vnikla a která tam vyloučenou látkou perleťovou se ob-
kládají. Mohou to tedy býti zrnka písečná jako i všeliké částky rostlinné. 
V letech padesátých počala si však raziti cestu theoríe j iná, zastávaná 
jmenovitě turínským zkoumatelem Pilipim a v Německu hlavně Dr. K ů -
chenmeistrom. Prvnější nalezl totiž v perličce škeble rybničně jakousi 
hmotu organickou a při dalším zkoumání ve směru tom dospěl ku po-
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znání, že závodkem perel těch jsou jistí červi z řádu Trematod a lilístů 
v různých stadiích vývoje. Mohou to však býti i podobní živočichové jiní, 
kteří jako cizopasníci na škeblích nebo v nich žijí. Také Dr. Kiicheu-
meister nabyl při zkoumání perel saských v jisté škebli (neudává jakého 
druhu) množství žlutavých zruek, která pod mikroskopem objevila se jako 
larvy j istého vodního pavouka, žijícího ve stojatých bahnitých vodách. To 
uvedlo je j na myšlénku, že příčinou vzniku perel jsou různí parasiti, ano 
on stanovil zevrubné celý pochod, jakým proces tento se děje. S theorií 
touto vyslovili pak souhlas svůj i mnozí j iní přírodopisei, zejména Zeise 
(1855) a Mobius. Názorům takovým však rozhodně postavil se na odpor 
prof. Hessling. On sice připouští správnost zkušeností těchto, pokud týče 
se četných perlovitých výrostků a-hrbolů, na vnitřní ploše škeblí, taktéž 
i drobných perliček v různých částích těla, avšak pouze u škeble r y b-
n i e n é a nikoli u naší perlorodky. A pak nemusí to býti pouze cizo-
pasníci v různých stadiích vývoje, nýbrž zrovna tak i zrnka písečná, čá-
stečky jemného bahna, rostlin a pod. Třeba také uvážiti okolnost, že 
perlorodka parasitů — o nichž Kiichenmeister se zmiňuje — vůbec nemá, 
a naproti tomu opět nelze obstáti j i ve vodách, kde živočichové takoví 
žijí. Hessling dle vlastního doznání svého otevřel ve vodách bavorských 
na 40.000 mušlí, aniž by byl nalezl v nich jediného takového cizopasníka 
a takové též zkušenosti nabyl u perlorodek českých, jichž valný počet j iž 
dříve byl prohlédl. On obětoval těmto studiím svým na sta perel — moř-
ských i říčných z Bavor, Sas a Skotska, a ani v jediné netvořilo jádro 
její vejce některého živočicha aniž nalezl tu takového v jiné proměně. Na-
proti tomu nalezl v jádru perel shluk látky, která úplně podobala se 
svrchní barevné pokožce škeble (epidermis), ano barva hmoty této odpo-
vídala i barvě pokožky, bylať u perel orientálních žlutavá,, u bavorských 
a jiných říčných pak tmavozelená nebo špinavě hnědá. A podobných zku-
šeností nabyli též zkoumatelé, jako Siebold, Pagenstecher a j . Hessling 
dospěl ve studiích těchto k náhledu, že skutečná, dobrá perla může vy-
tvořiti se pouze v plášti mlže ; všechy perlovité výtvory, které jinde 
vzniknou, nehodí se vůbec na šperky, a proto také ani nozasluhují jména 
perel. Tolik však zdá se býti zjištěno, že příčinu a vlastní podnět ku vy-
tvoření perly hledati sluší ve zvířeti samém. Jakým pochodem se to děje, 
a proč pouze v něktoré mušli perla se nalezne, to zůstává ovšem posud 
tajemstvím. J inak mohou to býti arciť také příčiny vnější, které dají vznik 
perlám, což ani Hessling nepopírá. Vždyť na známé okolnosti, že totiž 
lasturovci všeliká cizorodá tělesa vyloučenou vápenitou hmotou obkládají, 
zakládá se umělé rozmnožování perel, o némž také dotčený auktor obšírně 
ve svém díle se zmiňuje. Zejména Číňané dovedli ze zkušenosti této tě-
žiti, a u nich také vyvil se již od nepaměti v oboru tom dosti rozsáhlý 
průmysl. Oni totiž vkládají některým svým škeblím, zvláště z.jezera Tai-
hoe, mezi plášť a lasturu různé předměty, jako kuličky z rozemletých 
mušlí nebo z kostí, olověné rybičky a sošky Budhy, načež ukládají mušle 
do kanálů a nádržek. Po nějakém čase potáhnou se předměty tyto látkou 
perleťovou a přijdou do obchodu, mlži pak doma se snědí. Čínská tato 
methoda umělého rozmnožování perel byla však již v minulém věku také 
v Evropě (a také v Cechách) známa, neboť zmiňuje se o pokusech ta -
kových v krajině sušické Dr. Jan Mayer r. 1779. Pokud však známo, 
neměly pokusy tyto u nás žádoucího výsledku. B . 1849 učinil Dr. Wal t l 
v Pasově zkoušku s perlorodkami řeky lizy dle j iné methody, kterou již 
lavný Liané i mnai í j iní přírodozpyte i doporučovali, Provrtal totiž škeble 
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z venku a učiněným takto otvorem vpravil tam drobué kuličky ze živce, 
perleti a kosti. Když pak po ro.ce mušle byly prohlédnuty, shledáno, že 
kuličky tyto se sice vrstvou vápna obalily, nebyly to však perly, neboť 
neměly lesku. Podobnými pokusy, a to dle způsobu čínského zabývá se 
nejnověji též J . N. Roller, majetník perlového potoka u Wilshofenu v Ba-
vořích. Také on vkládá mezi plášť a skořepinu perlorodky všeliké před-
měty ulité z cínu, které se tam pak hmotou perleťovou obkládají. Týž 
měl ukázky podobných umělých výrobkův zároveň s krásnými skutečnými 
perlami vlastního chovu na mezinárodní rybářské výstavě v Berlíně roku 
1880. Třeba však doložiti, že takové umělé perly, byť byly i volné a ni-
koli — jak obyčejně — na skořepině přirostlé, nejsou přece jenom sku-
tečnými perlami, neboť postrádají hlavní vlastnosti výtvorů pravých, totiž 
krásný, měnivý a nenapodobitelný lesk. Perly takové nedají se také vrtati 
a na šperky vůbec se nehodí. K účelům takovým mnohem lépe užiti lze 
perel nepravých, jaké se nyní vyrábějí hlavně v Pař íž i a v Itálii v takové 
dokonalosti, že i znalci dosti těžko jes t od pravých je rozeznati. 

Končím pak stať tuto o umělém rozmnožování perel se zkušeným 
v oboru tom Hesslingem, který d í : „Ubýváním perlorodek a tedy i perel 
jsou vinny předešlé doby, kdy z nezřízené lakoty bylo vše pouze ničeno. 
Zakládejme násady' v potocích s čistou vodou a křemenitou půdou, 
chraňme je před dřenicemi, plavením dříví, dobytkem, všelikými nečisto-
tami, před drůbeží, zláště kachnami a pod. Popřejme zvířatům delšího 
klidu, by perly mohly se náležitě vyviti, jakož aby obdržely dobrou formu. 
K u hlídání násad volme lidi, kteří j sou aspoň poněkud obeznámeni s vlast-
nostmi, potřebami a vůbec životem zvířat, a kteří maj í i lásku ku věci. 
Tak bylo za panování knížat biskupů pasovských a markhrabat beireut-
ských, kde za svědomitého dohledu zkušených úředníků chov perlorodek 
výborně se dařil, tak že podnes násady francké předčí ony Bavorského 
Lesa. Dejme zvířeti, což jeho jes t a nepožadujme od něho, s co není, To 
mnohem lépe povznese chov, než vstřikování parasitů, píchání a vrtání 
mušlí, než násilné vsouvání cizích hmot do těla mlžů a všeliké j iné toho 
druhu experimentování. 

K u konci ješ tě několik slov o vnějšku mušle. Všimneme-li si po-
vrchu lastury naší perlorodky, shledáme, že skládá se z četných souběž-
ných vrstev, které podobají se jaksi ročním kruhům našich stromů. Vrstvy 
tyto nejlépe znatelný jsou na vrcholi, blíže zámku, a čím dále k okraji, 
tím více do sebe splývají, tak že nelze jich tu ani počítati. Lasturky malé, 
20—25 mm dlouhé, jsou téměř průhledné a mají pouze 3 takové kruhy. 
Čím starší mlži, tím více přibývá vrstev a tím jes t povrch mušle drsnější. 
Druhdy myslilo se, že každá jednotlivá vrstva odpovídá jednomu roku 
stáří mlže. Tomu nyní ovšem nikdo nevěří, ač nelze upříti, že kruhy tyto 
skutečně značí j is tou dobu vývoje lastury a tedy i stáří mlže. 
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