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Regionální pfiírodní parky byly poprvé vyhlá‰eny v r. 1967 jako prostfiedek
jak pfiispût k zachování i k rozvoji nejvíce zraniteln˘ch regionÛ Francie. Par-
ky tedy nestavûjí ochranu proti rozvoji, ale vytváfiejí místní rozvojové strate-
gie zaloÏené na co nejlep‰ím vyuÏití dûdictví.

Tfii klíãové pojmy
Tfii klíãové pojmy, které se zde uplatÀují jsou: regiony, plány a smlouvy.

Regiony
Hranice regionálních pfiírodních parkÛ jsou urãovány kritérii dûdictví

v oblastech pfiírody, kultury, historie a krajiny.

Plány
Plány pro jednotlivé parky, podle nichÏ je zaji‰Èován fiízen˘ v˘voj celého

systému, jsou zpracované na desetileté období. V nich je fie‰en rozvoj v‰ech
sfér a úsekÛ t˘kajících se regionu a jejich potfiebné usmûrnûní jak pokud jde
o dûdictví tak, pokud jde o socioekonomické podmínky.

Smlouvy
KdyÏ jsou pravidla pro fiízené usmûrÀování zpracovány, mají právní sílu

smlouvy. Jsou pfiijaty v‰emi místními zainteresovan˘mi pfiedstaviteli a pak je
úfiednû potvrzena jejich platnost vyhlá‰kou na desetileté období na návrh
ministra Ïivotního prostfiedí.

Dnes je ve Francii vyhlá‰eno 38 takov˘ch regionálních parkÛ. Nacházejí se
prakticky témûfi v kaÏdé ãásti zemû a pokr˘vají 10 % rozlohy státu. Îijí v nich
pfiibliÏnû 3 milióny obyvatel:

Pût cílÛ
Regionální pfiírodní parky mají pût zákonem stanoven˘ch cílÛ:

● chránit dûdictví, zvlá‰tû pomocí vhodné péãe o pfiírodu a krajinu,
● podporovat ekonomick˘, sociální a kulturní rozvoj a zlep‰ovat kvalitu Ïivo-

ta,
● pfiispívat k regionálnímu / prostorovému plánování,
● zvy‰ovat pfiitaÏlivost pro náv‰tûvníky a vychovávat a informovat vefiejnost,
● vykonávat v tûchto oblastech aktivity experimentální nebo ukázkové povahy.

Odpovûdnost za plnûní tûchto cílÛ spoãívá na autonomních vefiejn˘ch sprá-
vách, veden˘ch místními volen˘mi pfiedstaviteli, kter˘m poskytuje pomoc
multidisciplinární t˘m, kter˘ pokr˘vá v‰echny úseky práce dané stanoven˘-
mi plány. Odborn˘ t˘m zahrnuje biology, architekty, agronomy, experty na
turismus a v˘chovu, ekonomy a lesníky atp. s jejich schopnostmi pfiizpÛso-
ben˘mi potfiebám pfiíslu‰ného parku.

V˘hody pro místní rozvoj
Skuteãnost, Ïe v regionu je vyhlá‰en pfiírodní park mu dává pro vefiejnost

dobr˘ zvuk, kter˘ je v˘hodou pro místní rozvoj. 
Uvedu nûkolik dÛvodÛ k tomuto tvrzení:

Pfiednû, systém je fiízen „dvojit˘m klíãem“. Jin˘mi slovy, místní iniciativa
je kombinována s úfiedním vyhlá‰ením na národní úrovni. Bez silné vÛle na
místní úrovni, by nebylo moÏné vûrohodnû chránit dûdictví takového rozsahu,
jak˘ zahrnuje regionální park, protoÏe by nebylo moÏné dávat místním oby-
vatelÛm reÏim vnesen˘ sem ústfiední vládou. Na druhé stranû skuteãnost, Ïe
park je vyhlá‰en vyhlá‰kou ústfiední vlády dává celému postupu právní sílu.
Za druhé, vûrohodnost daná péãí o pfiírodu v reÏimu ochrany pfiírody se ihned
stává pfiedností turismu.

roãník 56
IISSN 1210-258X  

1. strana obálky: Malá Fatra – Rozsutec,
pohled od severozápadu, vlevo vzadu Choã

Foto Jaroslav Horeãn˘

OBSAH
Jean-Luc Sadorge: Rozumná péãe 

o dûdictví a vytváfiení pracovních 
pfiíleÏitostí 33

Vojen LoÏek: Chránûná území ve svûtle
své krajinné historie – Malá Fatra
a v˘kyvy horní hranice lesa 35

Josef ¤íha: Nov˘ fenomén – 
posuzování udrÏitelnosti 41

Jaroslav Cepák, Eva Suchomelová:
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)48

Ludvík Kunc: Deformovan˘ medvûd
na Vala‰sku 50

Petr Záruba: Entomofauna navrhované
pfiírodní rezervace Dolní Sázava 51

Michal Horsák: Souãasn˘ stav na‰ich
hrachovek (Pisidium) a moÏnosti 
jejich vyuÏití v bioindikaci 53

Jan Plesník: Rok 2000 a Úmluva 
o biologické rozmanitosti: bl˘skání
na lep‰í ãasy? 57

Zprávy – státní ochrana pfiírody 60
Recenze 64

Vojen LoÏek: Protected Areas in the Light
of their Landscape History. The Mala Fatra
Mts. and the Shifts of the Upper Forest Line 40

Jaroslav Cepák, Eva Suchomelová: Little Grebe 49
Michal Horsák: The Present of our Pill Clams

and Possitibilities of their Application
in Bioindicator 56

OCHRANA 
P¤ÍRODY 2

SUMMARY

Rozumná péãe o dûdictví 
a vytváfiení pracovních 
pfiíleÏitostí
Zku‰enosti z regionálních pfiírodních parkÛ ve Francii

âasopis státní ochrany pfiírody

Journal of the state nature conservancy

Vydává:
Agentura ochrany pfiírody
a krajiny âR 
v nakladatelství ENVIRONS

Vedoucí redaktor: RNDr. Bohumil Kuãera 
Redakãní rada: RNDr. Václav Cílek,
RNDr. Jan âefiovsk˘ CSc., RNDr. Jifií Flousek, 
Dr. Tomá‰ Kuãera,  RNDr. Vojen LoÏek, DrSc., 
ing. Igor Míchal CSc., ing. Franti‰ek Urban
Grafická úprava: Zdenûk Vejrostek
Adresa redakce: Kali‰nická 4, 130 23 Praha 3
tel.: 830 692 52, 830 691 11, fax: (02) 697 00 12
Tiskne LD, s. r.o. – TISKÁRNA PRAGER, 
Radlická 2, 150 00 PRAHA 5-Smíchov
Pfiedplatné vyfiizuje celostátnû: PNS –
P¤EDPLATNÉ TISKU s.r.o. ABOCENTRUM,
Moravské nám. 12D, 659 51 Brno, tel.:
05/4123 3232, fax 05/4161 6160, e-mail:
abocentrum@pns.cz
Pfiíjem reklamací, tel.: 0800 – 171 181
Objednávky do zahraniãí vyfiizuje Pfiedplatné
tisku, s. r. o., oddûlení v˘vozu tisku, HvoÏ-
ìanská 5–7, 148 31 Praha 4-Roztyly, tel.:
00420 2 67903240, 00420 2 67903242, fax:
00420 2 7934607.



34 OCHRANA P¤ÍRODY, 56, 2001, ã. 2

Vliv vyhlá‰ení regionálního pfiírodního parku se neome-
zuje pouze na turismus. „Regionální pfiírodní park“ je
registrovaná obchodní znaãka, kterou vlastní Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí. KdyÏ je park zfiízen vyhlá‰kou, má
správa odpovûdná za jeho fiízení právo tuto znaãku pfie-
vzít. Získá tím oprávnûní udûlovat souhlas k jejímu uÏití
jako loga k obchodním záleÏitostem v rámci parku a to
s urãením pfiesn˘ch podmínek.

Bez ohledu na to, zda jsou podnikatelé ze sektoru
v˘robního, ãi sluÏeb mají moÏnost uÏívat logo pfii marke-
tingu a mít tak pfiínos z pozitivní povûsti parku.

Koneãnû, vyhlá‰ení regionálního pfiírodního parku také
pomÛÏe, aby se region stal znám˘m jako unikátní místo
pfiírodní, krajinné a kulturní hodnoty a ne pouze okrajovou
zemûdûlskou oblastí. Toto je zdroj p˘chy a dynamick˘
faktor pro místní spoleãenství.

Úloha v zachování pracovních pfiíleÏitostí
Z pohledu v‰ech v˘‰e uveden˘ch faktorÛ, bylo v roce

1996 provedeno ‰etfiení zamûstnanosti v regionálních
pfiírodních parcích. To ukázalo, Ïe parky hrají hlavní
roli ve stabilizaci a zachování zamûstnanosti ve ven-
kovské oblasti. KaÏdá správa parku je nejen zamûst-
navatelem (pfiímá zamûstnanost), investorem a kupcem
zboÏí, ale také iniciátorem projektÛ (pfiiná‰ejících dal‰í
zamûstnání).

ProtoÏe vytváfiená pracovní místa jsou svou povahou
dlouhodobá, (i kdyÏ jejich mnoÏství bûhem doby klesá),
studie uvádí závûr, Ïe regionální pfiírodní parky vytvofiily
bûhem roku 18 000–30 000 pracovních míst. KdyÏ se
srovná poãet pracovních míst vytvofien˘ch nebo zachova-
n˘ch bûhem roku s celkov˘m rozpoãtem regionálních pfií-
rodních parkÛ, je velká úãinnost regionálních parkÛ
v zamûstnanosti zfiejmá.

Îivé laboratofie trvale udrÏitelného rozvoje
Federace regionálních pfiírodních parkÛ si je vûdoma

v˘znamu tûchto zji‰tûní a proto provádí nyní uvnitfi své
federace v osmi pilotních parcích, v˘zkumné a experimen-
tální práce jako souãást evropského programu ADAPT,
jehoÏ cílem je:
● posílit vazby s podniky, které jsou pfiirozen˘mi partne-

ry parkÛ. Sem patfií práce na poznání, zlep‰ení a zv˘-
‰ení jejich dobrého jména, kvality jejich v˘robkÛ a slu-
Ïeb a jejich shodnost s charakterem parku. Jin˘mi
slovy, úsilí je v podstatû zacíleno na optimalizaci stra-
tegie pfiijaté podniky, zamûfiené na udrÏení trhu,

● vyvinout pracovní vazby s nov˘mi podnikateli (mal˘mi
a stfiedními firmami ze v‰ech odvûtví), zvlá‰tû s tûmi
zapojen˘mi do v˘robních aktivit, a zahájit ‰iroce zamû-
fiené iniciativy k problémÛm, kter˘m byla zatím vûno-
vána malá pozornost.
Parky pfii svém pfiístupu ochrany pfiírodního, krajinné-

ho a kulturního dûdictví, musejí zvy‰ovat svou podnika-
telskou kulturu a své specifické schopnosti zamûfiené na
ekonomick˘ rozvoj. Francouzské regionální pfiírodní parky
pÛsobí jako 38 existujících laboratofií trvale udrÏitelného
rozvoje tím, Ïe pfievádûjí do denní praxe my‰lenku, podle
které ochrana pfiírody v budoucnu bude závislá na závaz-
ku podílníkÛ ze sféry podnikatelské i sociální – zpÛsob,
kter˘ byl univerzálnû pfiijat od vrcholné schÛzky v Riu.

Jejich zku‰enosti ukazují, Ïe zachování krajiny a pfiírody
mÛÏe b˘t dobr˘m zpÛsobem jak pfiispívat k hospodáfiské-
mu a spoleãenskému rozvoji nejohroÏenûj‰ích regionÛ zemû.

Jean-Luc Sadorge
¤editel Federace regionálních pfiírodních parkÛ Francie

(Pfievzato z ãasopisu Naturopa 92/2000 – vydává Rada
Evropy)

ToulcÛv dvÛr, 
ekologické centrum hl. m. Prahy v Praze 15, Hostivafii, Kubátova 1

Areál mÛÏete vyuÏívat k vlastním ekologicky zamûfien˘m programÛm (ubytujeme, zasytíme, dáme k dispozici vhodné
venkovní i vnitfiní prostory), pfiípadnû zajistíme program podle Va‰ich pfiedstav a na‰ich moÏností. 

http:\\www.toulcuvdvur.cz      tel.: 02/7175 0548
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I kdyÏ Malá Fatra nemá tak bohatou
a vyváÏenou síÈ nalezi‰È zachycují-

cích její postglaciální v˘voj, pfiece
zaujímá pfiední místo mezi zkouma-
n˘mi oblastmi dík dokladÛm pochá-
zejícím z velk˘ch nadmofisk˘ch
v˘‰ek, které pfiinesl zejména kom-
plexní pfiírodovûdeck˘ v˘zkum rezer-
vace Rozsutec. Proto se v tomto pfií-
padû na‰e pozornost zamûfií
pfiedev‰ím na stopy dûjÛ, které se
odehrály v pásmu pfii horní hranici
lesa, neboÈ to patfií k tûm prostorÛm,
kde lze názornû zachytit klimatické
v˘kyvy.

Postavení Malé Fatry je dáno pfie-
dev‰ím její geografickou polohou
v rámci Západních a vlastnû cel˘ch
Karpat, neboÈ jde o první pohofií smû-
rem od západu, které se vyznaãuje
plnû rozvinut˘m alpinsk˘m stupnûm
na  ‰iroké ‰kále geologick˘ch sub-
strátÛ, pfiedev‰ím karbonátov˘ch,
jako jsou dolomity, vápence i rÛzné
slínité horniny, ale i kysel˘ch Ïul,
granodioritÛ nebo kfiemencÛ. Podkla-
dy protikladn˘ch vlastností zde
vystupují v pfiímém sousedství na
mal˘ch plochách a v nejrÛznûj‰ích
polohách od úpatí aÏ po vrcholy, coÏ
se obráÏí v pestrosti flóry i drobné
fauny.

V˘znamn˘m krajinn˘m prvkem je
ostfie zafiíznuté prÛlomové údolí
Váhu, které Malou Fatru dûlí na dvû
pomûrnû odli‰né ãásti – Lúãanskou
Fatru na jihu, která je podstatnû niÏ-
‰í a má pfieváÏnû stfiedohorsk˘ cha-
rakter, zatímco KriváÀská Fatra na
sever od Váhu, dnes národní park, je
podstatnû vy‰‰í a dík své geologické
stavbû i reliéfu místy nab˘vá aÏ vele-
horského rázu. Podstatn˘m rysem
jsou velké v˘‰kové rozdíly na malé
vzdálenosti a skalní reliéf mnoha
vrcholov˘ch poloh, kter˘ mûl pod-
statn˘ podíl na tom, Ïe se zde zacho-
valy opravdu bohaté biocenózy alpin-
ského stupnû. Naopak v údolí Váhu
se je‰tû projevují vlivy teplého jihu,
stejnû jako na samém jiÏním konci
Lúãanské Fatry, zejména ve skupinû

Kºaku a Revanu, která se tyãí pfiímo
nad kotlinou horní Nitry, kde vliv tep-
lého Podunají je je‰tû v˘raznûj‰í.

Základní pfiínos k poznání v˘voje
poledové doby, kter˘ v tûchto pod-
mínkách lze oãekávat, proto daleko
pfiesahuje sv˘m v˘znamem území
Malé Fatry, neboÈ vrhá svûtlo na dûje,
které se odehrály ve stfiedoevrop-
sk˘ch vysokohofiích, odkud dosud
máme jen málo poznatkÛ v tomto
smûru. I kdyÏ vût‰ina na‰ich dokladÛ
pochází z velmi exponovan˘ch poloh
na skalních srázech a vrcholech
budovan˘ch triasov˘mi dolomity,
pfiece Malá Fatra poskytla i nálezy ze
zcela odli‰ného prostfiedí na dnû hlu-
bok˘ch dolin, coÏ platí pfiedev‰ím pro

mimofiádnû mocn˘ profil v baÏinn˘ch
pûnovcích a vápnit˘ch mudách
odkryt˘ v potoãní strÏi ve Slovänské
dolinû na jiÏním konci Lúãanské Fat-
ry, coÏ umoÏÀuje srovnávat post-
glaciální sukcesi ve velmi odli‰n˘ch
vegetaãních stupních i fiadách.
V obou pfiípadech v‰ak jde o nové
pohledy na problematiku v˘voje holo-
cénu v dosud málo znám˘ch stano-
vi‰tních pomûrech.

MoÏnosti fie‰ení jsou proto na
jedné stranû opravdu jedineãné, na
druhé stranû v‰ak pfiiná‰ejí i fiadu
problémÛ podmínûn˘ch svérázn˘m
prostfiedím dolomitÛ i litologick˘m
v˘vojem sedimentÛ ve Slovänské
dolinû. Mimofiádnou hodnotu má

Chránûná území ve svûtle své krajinné historie

Malá Fatra a v˘kyvy 
horní hranice lesa

Vojen LoÏek

Mal˘ Rozsutec
Foto ª. Kupkoviã
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zejména transekt zachycen˘ tfiemi
v˘kopy dolomitov˘ch pfievisÛ ve skal-
ním reliéfu rezervace Rozsutec, neboÈ
ve v‰ech pfiípadech jde o totoÏn˘ typ
stanovi‰tû i sedimentace, av‰ak
v nadmofisk˘ch v˘‰kách 650 m (Ostr-
vné). 1100 m (PoludÀové skaly)
a zhruba 1500 m (Nad Medveìou ve
vrcholové oblasti Vel. Rozsutce)
(LOÎEK 1981). To odpovídá v˘‰kové-
mu rozpûtí témûfi 900 m, coÏ umoÏ-
Àuje vzájemnû porovnávat posuny
vegetaãních stupÀÛ v jednotliv˘ch
ãasov˘ch fázích. DoplÀkem k tomuto
transektu je v˘kop pfievisu u chaty
Pod Such˘m na opaãném, jihozápad-
ním konci KriváÀské Fatry ve v˘‰ce
kolem 1000 m v zónû buãin (LOÎEK
1985). Ve vrcholové ãásti Lúãanské
Fatry byl zkoumán drobn˘ pfievis pod
vrcholovou stûnou Faãkovského Kºa-
ku ve v˘‰ce témûfi 1300 m (LOÎEK
1962).

NejníÏe poloÏenou lokalitou, která
poskytla v˘znamné svûdectví o postg-
laciálním v˘voji, je zmínûná strÏí pro-
fiíznutá v˘plÀ pûnovcového moãálu aÏ
mûlkého jezírka, v nûmÏ se usazovaly
polohy mudy, v dolní ãásti Slovänské
doliny nad obcí Valãa v pouh˘ch 560
metrech nad mofiem (·ILAR & LOÎEK
1988). Její v˘znam spoãívá v tom, Ïe
leÏí na dnû hluboké doliny, která je
v tûchto místech zafiíznutá ve slíni-
t˘ch usazeninách spodní kfiídy, které
netvofií skály, a jejíÏ svahy proto
pokr˘vají svûÏí buãiny. Jde tedy
o zcela odli‰né prostfiedí neÏ v pfiípa-
dû dolomitov˘ch pfievisÛ, které se
nacházejí vysoko na skalních svazích
pokryt˘ch pfiedev‰ím skalní vegetací
a nepfiízniv˘ch v˘voji vysokokmenné-
ho zapojeného lesa.

Fosilní doklady, z nichÏ vychází

v˘ch druhÛ, ale i o zmûnách jejich
poãetního zastoupení v ãase, coÏ
umoÏÀuje rekonstrukci cel˘ch spole-
ãenstev v jednotliv˘ch fázích holocé-
nu.

Co se t˘ãe v˘povûdi nálezÛ z dolo-
mitov˘ch pfievisÛ, je nutné brát ohled
na okolní prostfiedí, které je silnû
ovlivnûno dolomitov˘m ekofenomé-
nem (LOÎEK 1982). Ten totiÏ z hle-
diska postglaciálního v˘voje pfiedsta-
vuje retardaãní ãinitel, neboÈ
konzervuje star‰í fáze v˘voje. Jeví se
to pfiedev‰ím zachováním reliktních
borÛ, v nûkter˘ch pfiípadech dokonce
i s dryádkou, a to i v polohách, kde
by na jin˘ch horninách dávno nabyl
pfievahy vysokokmenn˘ zapojen˘ les
s v˘znamnou úãastí nûkter˘ch list-
náãÛ, pfiedev‰ím buku a klenu.
Musíme tedy poãítat s tím, Ïe fiada
nenároãn˘ch druhÛ, hojn˘ch jiÏ na
poãátku holocénu, jako Orcula doli-
um, Clausilia dubia, Pyramidula
pusilla nebo Vertigo alpestris, si zde
udrÏovala trvale vysoké zastoupení
aÏ do souãasné doby. Pozornost je
proto tfieba zamûfiit na v˘skyt nûkte-
r˘ch nároãn˘ch druhÛ lesních, které
se do sedimentÛ dostávají jen v níz-
k˘ch podílech, zato v‰ak poskytují
daleko v˘znamnûj‰í v˘povûì o klima-
tick˘ch a vegetaãních zmûnách. Na
druhé stranû vykazují v˘plnû dolomi-
tov˘ch pfievisÛ pfiíznivé podmínky pro
fosilizaci ulit, neboÈ dolomit se rozpa-
dá hlavnû na drobnûj‰í úlomky i na
jemn˘ detrit, kter˘ vyplÀuje mezi-
prostory v suti a dobfie konzervuje
ulity. V nûmãinû se tato jemnozem
v˘stiÏnû naz˘vá Dolomitasche, tj.
dolomitov˘ popel, coÏ dobfie vystihuje
její vzhled. Díky tomu se i z nejv˘‰e
poloÏeného nalezi‰tû na Rozsutci
podafiilo získat bohatou faunu
k biostratigrafickému rozboru. Men‰í

na‰e rekonstrukce krajinného v˘voje,
se podobnû jako v jin˘ch pohofiích
centrálních Karpat Slovenska omezu-
jí hlavnû na suchozemské mûkk˘‰e,
jejichÏ ulity se zachovaly ve v˘plních
pfievisÛ, popfiípadû ve vápnit˘ch sva-
hovinách nebo v baÏinn˘ch pûnov-
cích a mudách. MnoÏství ulit a jejich
zlomkÛ vesmûs umoÏÀuje statistické
vyhodnocení, takÏe jsme nejen infor-
mováni o sukcesi souborÛ jednotli-

Pfievis Nad Medveìou leÏí ve vrcholové oblasti V. Rozsutce ve v˘‰ce 1500 m

The rock shelter Nad Medveìou is situated near the peak of Veºk˘ Rozsutec 
at an elevation 1500 m Foto V. LoÏek

PoludÀové skaly – zkouman˘ pfievis se nachází v levém dolním rohu snímku ve
v˘‰ce 1100 m  Foto V. LoÏek

PoludÀové skaly – the excavated rock shelter is situated at the foot of the
rock wall close to the left margin of the picture
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Malakostratigraficky zkoumaná nalezi‰tû v Malé Fatfie

Malacostratigraphically treated sites in the Malá Fatra
Mts.
1 – Ostrvné, 2 – PoludÀové skaly, 3 – Veºk˘ Rozsutec, 4 –
Pod Such˘m, 5 – Medzihorská dolina, 6 – Slovänská
dolina, 7 – Faãkovsk˘ Kºak

Aegopinella pura dosud Ïije v subalpinském stupni,
av‰ak v klimatickém optimu zde byla daleko hojnûj‰í

Aegopinella pura still lives in the subalpine belt, but it
was here much more abundant in the Climatic Optimum

Truncatellina cylindrica pronikla do
subalpinského stupnû v postglaciál-
ním klimatickém optimu, dnes v‰ak
pfieÏívá v tûchto v˘‰kách jako relikt

Truncatellina cylindrica invaded the
subalpine belt during the Postglacial
Climatic Optimum where it survive as
relict at present Terchová – v pozadí zleva Mal˘ Rozsutec, Velk˘ Rozsutec a Stoh    Foto J. Horeãn˘

Terchová village – Mts. Mal˘ Rozsutec, Velk˘ Rozsutec and Stoh in the background
(from the left)

Cochlicopa lubricella se objevila
v subalpinském stupni bûhem
klimatického optima, pozdûji v‰ak
vymfiela a dnes se vyskytuje v mno-
hem niÏ‰ích polohách

Cochlicopa lubricella appeared in
subalpine belt during the Climatic
Optimum; later it disappeared and
lives at much lower elevations only as
local relict

Columella columella – arkto-alpinsk˘
relikt Ïijící jen na nejvy‰‰ích 

vrcholech Malé Fatry

Columella columella – an arcto-alpine
relict living only in the highest peak

of the Malá Fatra Mts.

▲

▲
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ovlivnûní dolomitov˘m ekofenomé-
nem vykazují nálezy z pfievisu u cha-
ty Pod Such˘m, kde panují mnohem
pfiíznivûj‰í podmínky pro rozvoj lesa,
coÏ se jeví i v kvantitativním sloÏení
fosilních souborÛ.

Údolní loÏisko pûnovcÛ a mud ve
Slovänské dolinû patfií k nejmocnûj-
‰ím holocenním sledÛm v oblasti Slo-
venska i ãesk˘ch zemí, jelikoÏ jeho
odkrytá mocnost obná‰í pln˘ch 12 m,
pfii ãemÏ fosiliferní vrstvy pokraãují
dále do hloubky pod hladinu potoka.
Jde o typ karbonátov˘ch uloÏenin
pomûrnû málo zastoupen˘ch v na‰í
oblasti, coÏ v fiadû poloh vede k pfieva-
ze druhÛ vázan˘ch na mûlkou vodu,
popfiípadû moãály, aãkoli bezprostfied-
ní okolí pokr˘vají svahové lesy. Na
rozdíl od dolomitov˘ch lokalit není
okolí nalezi‰tû skalnaté, takÏe mala-
kofauna se na první pohled li‰í od
nálezÛ z dolomitového prostfiedí.
Z hlediska biostratigrafie holocénu
i zde poskytují nejcennûj‰í v˘povûì
lesní druhy, popfiípadû i teplomilné
druhy otevfiené krajiny v nûkter˘ch
polohách. Hodnotu tohoto sledu pod-
statnû zvy‰uje pfiítomnost rostlinn˘ch
makrofosilií, hlavnû kmenÛ a plodÛ,
umoÏÀující pfiímou korelaci mezi
vegetací a malakofaunou.

V˘voj holocénu zachycen˘ sledem
sedimentÛ i spoleãenstev mûkk˘‰Û
v dolomitov˘ch pfievisech v transektu
rezervací Rozsutec jeví pfiekvapivû
jednotn˘ obraz vzdor k velkému roz-
dílu v nadmofiské v˘‰ce jednotliv˘ch
nalezi‰È. Naspodu souvrství vÏdy
vystupují dolomitové drtû s v˘plní,
která u obou níÏe poloÏen˘ch míst
vykazuje pfiímûs hnûdavé hlíny spra-
‰ovitého vzhledu, zatímco ve vrcholo-

druhÛ, u nichÏ nelze rozhodnout, zda
byly do bazálních vrstev zavleãeny
buì pfiirozenou cestou nebo pfii
pomûrnû obtíÏném odbûru vzorkÛ.
Uveden˘ obraz odpovídá ãasnému
holocénu, pfiibliÏnû preboreálu aÏ
boreálu, kdy v celém rozsahu dolomi-
tov˘ch skalnatin pfievládalo je‰tû bez-
lesí nebo pozdûji nezapojen˘ nízk˘
les. 

Ve stfiedním úseku vrstevních sle-
dÛ se objevuje pfiímûs sintru – pûnit-
ce, která je vy‰‰í u níÏe poloÏen˘ch
profilÛ. Spolu s ní nastupuje pomûr-
nû bohatá lesní malakofauna, v níÏ se
objevuje i tak citliv˘ prvek jako ende-
mická Argna bielzi a rovnûÏ ulity, kte-
ré lze pfiipsat jen pomûrnû teplo-
a suchomilnému prvku Aegopinella
minor, kter˘ dnes do tûchto v˘‰ek jiÏ
nezasahuje. Podstatné je, Ïe lesní
spoleãenstvo je bohatû zastoupeno
i ve vrcholovém profilu, kter˘ dnes
leÏí vysoko v oblasti holí.

V nejmlad‰ích vrstvách v‰ech tfií
profilÛ se objevuje humózní materiál
a bohatství lesních druhÛ opût v˘raz-
nû klesá. Orcula dolium, Clausilia
dubia, Faustina cingulella a Pyrami-
dula pusilla se prÛbûÏnû vyskytují
v cel˘ch vrstevních sledech. Pfiekva-
pující je, Ïe epilitick˘ kalcikolní plÏ
Chondrina clienta se ve v˘znamnûj-
‰ím podílu objevuje jen na PoludÀo-
v˘ch skalách, zatímco na Ostrvném
i vrcholu byly sebrány jen ojedinûlé
kusy ve stfiedním úseku profilÛ.

Nedaleko horní hranice lesa leÏí
i profil na Faãkovském Kºaku, jehoÏ
nepfiíli‰ mocná v˘plÀ poskytla zhruba
podobn˘ sled malakocenóz jako profi-
ly na Rozsutci. I kdyÏ jde o ménû ãle-
nité souvrství s chud‰í faunou, má
velk˘ v˘znam, neboÈ v jeho dvou
bazálních vrstvách se po jednom
exempláfii vyskytla xerotermní Grana-
ria frumentum a stepní Chondrula tri-
dens, coÏ ukazuje, Ïe teplomilné dru-

vém v˘kopu se objevuje jen jemno-
zem z dolomitového rozpadu. Malako-
fauna je chudá a pozÛstává jen
z nûkolika málo druhÛ, které i dnes
Ïijí na dolomitov˘ch holích a skalách
pfii horní hranici lesa – Clausilia
dubia, Orcula dolium, Vitrea crystalli-
na, popfi. Vertigo alpestris; v˘znamnû
jsou zastoupené Faustina cingulella
a na PoludÀov˘ch skalách i vrcholu
i Pyramidula pusilla. Ojedinûle se
objevují jednotlivé exempláfie lesních

Faãkovsk˘ Kºak – profil v˘plnû drobného pfievisu pod vrcholovou stûnou. – 1 –
humózní hlína s dolomitovou drtí, 2 – drobná ostrohranná drÈ s hnûdo‰edou
hlinitou v˘plní, pfiecházející pod stropem pfievisu do bûlavého pûnitce (P), 3 –
hrub‰í drÈ se svûtle‰edou hlinitou v˘plní (Granaria frumentum), 4 – hrub‰í suÈ
vyplnûná ‰edookrovou hlínou (Chondrula tridens)  

Faãkovsk˘ Kºak Mt. – section through the fill of a small rock shelter at the foot
of the summit cliff. – 1 – humic loam with dolomite rubble, 2 – fine angular
rubble with brownish grey loamy matrix, grading under the rock-shelter roof
into a whitish foam sinter (P) (maximum occurrence of woodland species), 3 –
coarser rubble with light brownish grey loamy matrix (Granaria frumentum), 4 –
coarser scree with greyish ochreous loamy matrix (Chondrula tridens)

Ostrvné – nejniÏ‰í zkouman˘ pfievis v rezervaci Rozsutec leÏí ve stûnû skalní
vûÏe Ostrvné pokryté reliktním borem v 650 m Foto V. LoÏek

Ostrvné – the lowermost investigated rock shelter in the Rozsutec Reserve lies
in the wall of the Ostrvné Cliff which is covered by relict pine stands at 650 m
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hy doãasnû vystoupily v ãasném holo-
cénu aÏ do tûchto vysok˘ch poloh je‰-
tû pfied hlavním rozmachem lesÛ.
V˘skyt obou xerotermÛ patrnû souvi-
sí i s polohou Kºaku nad teplou kotli-
nou horní Nitry, která se otevírá smû-
rem na jiÏní Slovensko. Co se t˘ãe
pfievisu u chaty Pod Such˘m, je
v nûm vyvinuto jen souvrství stfiední-
ho a mladého holocénu s bohatou
lesní faunou, v níÏ se projevuje ochu-
zení aÏ v nejmlad‰í poloze, coÏ patrnû
souvisí s novovûkou pastvou.

Na jihu Malé Fatry se nachází i 12
metrÛ mocná série pûnovcÛ a mud ve
strÏi na dnû Slovänské doliny nad

Valãou. Jak polohou tak rázem sedi-
mentÛ se tento profil naprosto li‰í od
svrchu popsan˘ch profilÛ na dolomi-
tech. Svrchní 4 m s pfievahou syp-
k˘ch pûnovcÛ a hlinit˘ch vloÏek patfií
mlad‰ímu holocénu a chovají ochu-
zenou lesní faunu podobnou dne‰-
ním malakocenózám v bezprostfied-
ním okolí. Ve slínité poloze v hloubce
cca 240 cm se v‰ak vyskytuje spole-
ãenstvo s vy‰‰ím podílem prvkÛ otev-
fiené krajiny vãetnû stepní Chondrula
tridens, která dokládá doãasné odles-
nûní jiÏ v hlub‰í minulosti (? subbo-
reál). Zb˘vajících 8 m baÏinn˘ch
pûnovcÛ a mud krom pfievládající
vodní fauny (hl. Bythinella austriaca
agg.) chová typickou lesní faunu kli-
matického optima, chudnoucí aÏ
v nejniÏ‰ích vrstvách. Ta odpovídá
ãasovû atlantiku aÏ boreálu, coÏ
potvrzují jednak rostlinné makroz-
bytky – lípa, líska, ol‰e, muk, smrk,
ale Ïádn˘ buk (kter˘ zde dnes pfievlá-
dá), jednak data 14C (·ILAR & LOÎEK
1988).

Pokles horní hranice lesa v mlad-
‰ím holocénu doloÏen˘ v˘skytem les-
ní malakofauny pfiedev‰ím v profilu
pfii vrcholu Rozsutce je nejcennûj‰ím
v˘sledkem, kter˘ v˘zkum holocenní
historie Malé Fatry zatím pfiinesl.
Dnes dosahuje les na Rozsutci vût‰i-
nou k úpatí velk˘ch skalních stûn,
av‰ak v holocenní minulosti pokr˘val
i strmé hole nad nimi a sahal nejmé-
nû do 1500 m. Nelze vylouãit, Ïe
sahal je‰tû v˘‰, zatím v‰ak nejsou po
ruce pfiíslu‰né doklady. Otázkou
zÛstává jakého charakteru tento les
byl. Vzhledem k povaze stanovi‰tû je
totiÏ pravdûpodobné, Ïe ‰lo o vícemé-
nû zakrslé kfiivé porosty a nikoli
o vy‰‰í supramontánní smrãinu
s klenem jaká tfieba pokr˘vá vrcholo-
vou plo‰inu Ohni‰tû v Nízk˘ch Tat-

rách ve stejné nadmofiské v˘‰ce.
I kfiivoles v‰ak mÛÏe poskytnout
vhodné Ïivotní prostfiedí mnoha
lesním plÏÛm, jsou-li v nûm dostateã-
nû zastoupené listnáãe s bujn˘m
bylinn˘m podrostem, pfiedev‰ím
havezí (maãuchou). Toto zji‰tûní pod-
poruje pfiedstavy vyslovené nûkter˘-
mi polsk˘mi pracovníky o pomûrech
v polské ãásti Karpat, napfi. ve Vyso-
k˘ch Tatrách (KOTARBA 1972) i sta-
r˘ pfiedpoklad F. FIRBASE (1952, str.
131–2) o daleko vy‰‰í horní hranici
lesa v Krkono‰ích bûhem teplej‰ího
klimatického optima.

Svûdectví souãasné bioty odpoví-
dá popsanému, celkem klidnému
v˘voji v holocénu, kter˘ charakterizu-
jí 3 fáze: (1) postupn˘ v˘voj od poãá-
teãního bezlesí k polootevfien˘m
lesÛm s tepl˘mi voln˘mi enklávami ve
star‰ím holocénu a dále (2) ke klima-
tickému optimu, jehoÏ hlavním rysem
je rozmach zapojeného lesa na v‰ech
vhodn˘ch plochách, kter˘ sahal pod-
statnû v˘‰e neÏ v souãasnosti
a koneãnû (3) mírné ochuzení lesních
biocenóz spojené se sníÏením horní
hranice lesa v mlad‰ím holocénu, na
nûmÏ se jiÏ podílel i ãlovûk – pastevec,
a to zfiejmû od mlad‰ího pravûku jak
dosvûdãují archeologické nálezy,
napfi. púchovské keramiky v tûsnavû
Ob‰ívanka u Terchové. Tento v˘voj
v mladém holocénu zfiejmû pfiispûl
k ústupu nûkter˘ch vysoce citliv˘ch
druhÛ jako je pfiedev‰ím Argna bielzi
a lze ho sledovat i v jin˘ch pohofiích
Západních Karpat (V. Fatra, N. Tatry
– LOÎEK 2000 a, b).

Závûr je jednoznaãn˘: Malá Fatra
prodûlala v holocénu obdobn˘ v˘voj
jako sousední Velká Fatra i Nízké Tat-
ry charakterizovan˘ vrcholn˘m rozma-
chem lesÛ bûhem klimatického optima
a mírnou, zãásti antropicky podmínû-

Dolomitov˘ ekofenomén na severním svahu Velkého Rozsutce: na skalnat˘ch
úsecích se zachovaly subalpinské formace s kosodfievinou, zatímco svah
s hlub‰í pÛdou pokr˘vá ve stejné v˘‰ce zonální supramontánní smrãina

Dolomite ecophenomenon in the north-facing flank of Veºk˘ Rozsutec; in the
rocky slope subalpine formations with Pinus mugo are preserved, whereas the
adjacent slope with deeper soils is covered by a supramontane spruce forest

Foto V. LoÏek

Ena montana dosáhla vrcholové ãásti
V. Rozsutce v klimatickém optimu,
kde pozdûji opût vyhynula

Ena montana attained the summit
part of V. Rozsutec in the Climatic
Optimum, but became here extinct
very soon

Aegopinella minor dosáhla v klimatic-
kém optimu subalpinského stupnû,
odkud pozdûji sestoupila do stupnû
montánního, kde dnes ob˘vá jen
neãetné lokality

Aegopinella minor penetrated the
subalpine belt during the Climatic
Optimum, but later in became reduced
to the montane belt where it occurs
very locally at present
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nou degradací lesÛ v mlad‰ím holocé-
nu a historické dobû. Podstatné je, Ïe
se podafiilo doloÏit, Ïe v celkem nedáv-
né minulosti sahal les v˘‰e neÏ dnes,
v tomto pfiípadû nejménû k vrstevnici
1500 m. V rámci národního parku
Malá Fatra by bylo vhodné vûnovat
zvlá‰tní pozornost nejv˘‰e poloÏen˘m
v˘skytÛm plnû rozvinut˘ch lesních
spoleãenstev s ohledem na v˘voj, kter˘
v nich probíhá v souãasné dobû.
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Veºk˘ Rozsutec – polohu vrcholového pfievisu ukazuje
ãerná ‰ipka Foto V. LoÏek

Veºk˘ Rozsutec – the black arrow shows the location of
the summit rock shelter  

Pfievis u chaty Pod Such˘m – drobn˘ v˘klenek, jehoÏ v˘plÀ
poskytla bohatou malakofaunu s pfievahou lesních druhÛ

Rock shelter near the tourist hut Pod Such˘m – a small
rock-niche whose fill provided a rich snail fauna
dominated by woodland species Foto V. LoÏek

Osyp pod Kozlem v Medzihorské
dolinû poskytl sled postglaciálních
malakofaun pfii západním úpatí
Lúãanské Fatry

The talus sequence at the foot of the
Kozel Mt. in the Medzihorská dolina
Valley shows the snail succession
near the western foot of Lúãanská
Fatra Foto V. LoÏek

Protected Areas in the Light of their Lands-
cape History
The Malá Fatra Mts. and the Shifts of the
Upper Forest Line

The Malá Fatra Mts. are the westernmost high
mountain range of the West Carpathians. It is cha-
racterised by a very high relief index and a wide vari-
ety of rocks (carbonate rocks, shales, quartzites, gra-
nites) forming a patchwork within small areas at
elevations 400–1709 m. The summit parts exceeding
1400 m are covered by alpine grasslands with pat-
ches of dwarf pine stands. Several peaks consist of
dolomites which form extensive areas rich in cliffs
and rock walls with a number of rock shelters. The-
se contain sedimentary fills including numerous mol-
luscan shells which belong to snail assemblages cor-
responding to particular phases of the Postglacial. In
the Rozsutec Reserve, three dolomite rock shelters at
elevations 650, 1100, and 1500 m were excavated
and malacostratigraphically treated, which enabled
a paleoenvironmental reconstruction to be made that
encompasses the montane, supramontane, and sub-
alpine vegetational belts within a time-span Early
Holocene-Present. The result is rather puzzling, sin-
ce all sites provided a uniform developmental pat-
tern, although they are situated at very different ele-
vations: (1) The basal complex consists of dolomite
rubble with loamy admixture and includes only a few
open-country species (Clausilia dubia, Orcula doli-

um, Pyramidula pusilla, Faustina cingulella), (2) the
middle one has a matrix rich in CaCO3 precipitates –
the so-called foam sinter and contains a species-rich
woodland fauna, whereas the upper layers (3) are
humic and their snail fauna is more or less depau-
perized, which particularly concerns the woodland
elements. Such simple developmental pattern is cha-
racteristic of the montane and supramontane zones
of the West Carpathians that persisted humid
throughout the whole Holocene so that threshold
rates of humidity were not exceeded even in dry pha-
ses (Subboreal). For this reason, these are poorly
marked in the sedimentary and faunal sequences.

However, the record of a well developed woodland
assemblage in the summit part of the Mt. Veºk˘ Roz-
sutec is of prime importance, since it documents that
the upper forest line was situated much higher than
today in the final Climatic Optimum. A small rock
shelter in the summit part of the Faãkovsk˘ Kºak Mt.
(1352 m) at the southern end of Malá Fatra provided
a similar evidence. This area was apparently influen-
ced from the adjacent warm Horná Nitra Basin as
documented by records of two xerothermic species –
Granaria frumentum and Chondrula tridens from
the Early Holocene strata of this site.

In the southern part of M. Fatra also the lowest
malacostratigraphically treated site is situated at
560 m. At the Slovänská dolina Valley near Valãa,
there is a 12 m thick deposit consisting of alterna-
ting layers of loose tufas and calcareous gyttjas

that are rich in shells and remains of ligneous
plants. The upper 4 m complex consists mostly of
tufa and includes a marly horizon which provided
several open-country species including Chondrula
tridens, which indicates a temporal deforestation (?
Subboreal). The lower 8 m are rich in gyttja hori-
zons and contain a Carpathian woodland fauna
associated with fruits of linden, hazel, maple, spru-
ce and Sorbus aria. Beech is missing, although it
dominates the valley slopes at present. This com-
plex corresponds to the Atlantic and Boreal, which
is also confirmed by 14C data. Of particular con-
cern is the fact that the period prior to the invasi-
on of beech is here dominated by linden whose
expansion was probably supported by the properti-
es of the Lower Cretaceous marlstone, rocks.

The major conclusions may be summarized as
follows: The records of a well developed assembla-
ge of woodland malacofauna in the summit part of
the Veºk˘ Rozsutec Mt. confirms the assumption
that the upper forest line in the final climatic opti-
mum was situated higher than at present. In
mountain areas lying near the margin of warm
basins connected with the Pannonian Lowland
some xerothermic elements temporarily penetrated
the supramontane belt during the Early Holocene
warming. Otherwise, the developmental pattern of
sediment and faunal sequence corresponds to that
in other mountain ranges of the central West Car-
pathians.

SUMMARY
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Absolutní priorita pfiiznaná udrÏitelnému rozvoji v souãasné do-
bû vyvolává kritické hodnocení pouÏívan˘ch metod pro tento

úãel. V uplynulém desetiletí byl zaregistrován celosvûtov˘ pokus
o zlep‰ení koncepce posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí EIA úsi-
lím posunout tento proces do úrovnû strategického posuzování
SEA. V nejranûj‰ím období plánovan˘ch zámûrÛ, vypl˘vajících
z politick˘ch koncepcí, plánÛ a programÛ (princip „PPP“) je v lite-
ratufie deklarován jako „druhá generace EIA“. Av‰ak objektivnû
daná omezení tûchto procesÛ z hlediska jejich vûcného obsahu,
procesních moÏností i metodologie vede nûkteré odborníky ke zji‰-
tûní, Ïe je tfieba dosavadní zpÛsob hodnocení zámûrÛ zmûnit ve
prospûch pfiímého hodnocení „posuzování udrÏitelnosti“ ãi „posu-
zování udrÏitelného rozvoje“, oznaãen˘ zkratkou SA (Sustainabili-
ty Assessment). Souãasn˘ trend lze s urãit˘mi v˘hradami oznaãit
jako nástup „tfietí generace EIA“.

Zásadní rozdíly procesÛ EIA, SEA a posuzování udrÏitel-
nosti SA jsou uvedeny v tabulce 1. Pro kategorii SA uvádí T.
Devuyst [4] definici jako „formalizovan˘ proces pro urãení, pfied-
povûì a hodnocení potenciálního dopadu jakéhokoliv podnûtu
vãetnû variant na udrÏiteln˘ rozvoj spoleãnosti (napfi. zákonné
normy, vyhlá‰ky, politického zámûru, plánu, programu nebo pro-
jektu); proces zahrnuje písemnou zprávu hledaného posouzení
udrÏitelnosti v tom smyslu, Ïe zlep‰uje státní odpovûdnost pfii
procesu rozhodování“. Na rozdíl od procesÛ EIA a SEA kategorie
SA pokr˘vá daleko ‰ir‰í oblast podnûtÛ, které mohou mít poten-
ciální vliv na udrÏiteln˘ rozvoj spoleãnosti. Tím pfiekonává dosa-
vadní zvyklosti a propojuje sledované cíle environmentální,
sociální a ekonomické. Pfiedstavuje vrcholnou prioritu, která
by mûla b˘t sledována v provádûn˘ch studiích a metodi-
kách ve prospûch udrÏitelného rozvoje spoleãnosti.

Kategorie SA se rychle dostává na potfiebnou úroveÀ pozná-
ní: lze ji doloÏit teorií, metodologií i procesním modelem
vãetnû zpûtn˘ch vazeb (pfiípadov˘mi studiemi). Teoretické
a metodické zásady jsou formulovány v dokumentu, kter˘ auto-
rizoval T. Devuyst [4] pod zkratkou „ASSIPAC-method“ (Asses-
sing the Sustainability of Societal Initiatives and Proposing
Agendas for Change). Navrhovaná metodologie se opírá o defi-
nované principy pro proces posuzování udrÏitelnosti, které byly
dohodnuty na zasedání Mezinárodního institutu pro udrÏiteln˘
rozvoj IISD (Int. Inst. for Sustainable Development) v italském
Bellagio v roce 1996 (odtud „The Bellagio Principles“), podrob-
nûji viz P. HARDI & T. ZDAN [6] a tabulka 2. V podrobnostech
se jedná o alternativní pouÏití dotazníku s kontrolním sezna-
mem otázek, nebo vypracování podrobné studie. V kontrolním
seznamu otázek pro posouzení udrÏitelnosti se jako ãervená niÈ
soustavnû promítá dÛraz na popis variant plánovan˘ch akti-
vit a jejich potenciálnû pfiízniv˘ vliv na parametry sociální, kul-
turní, ekonomické a environmentální.

Autor dokumentu zároveÀ pfiedpokládá, Ïe uplatnûní nového
pfiístupu SA se bude v praxi uplatÀovat velmi pomalu, analo-
gicky s tempem pfiípravy smûrnice SEA pro ãlenské zemû EU.
Metoda ASSIPAC je ve stadiu poãáteãní verifikace a ovûfiovacích
testÛ. První aplikace byly uskuteãnûny pro posouzení plánÛ
dopravy v Belgii a pro hypotetick˘ plán dopravy mûsta Santa
Monica v Kalifornii. V praxi v‰ak obecnû existuje nûkolik pfií-
kladÛ, které lze pokládat za zpûtnou vazbu aplikace my‰lenky
SA, pfiedev‰ím pro mûstské aglomerace, napfi. provedené posu-
zovací studie pro holandsk˘ Tilburg, belgick˘ Hasselt, norsk˘
projekt a anal˘zu rozvoje mûst.

Pfiímo razantní odli‰nost procesu SA v porovnání s EIA
a SEA vypl˘vá z uÏivatelské pfiíruãky Evropské unie z roku
1998, která formuluje poÏadavky EU pro posuzování regionál-
ních rozvojov˘ch plánÛ a programÛ strukturálních fondÛ z hle-
diska Ïivotního prostfiedí, viz EC [5]. Vût‰ina rozvojov˘ch ini-

ciativ má pfiím˘ nebo nepfiím˘ vliv na Ïivotní prostfiedí regionu
a pfiírodní zdroje. Aby byl splnûn udrÏiteln˘ rozvoj jako cíl ES,
musí b˘t tento vliv buìto pozitivní nebo neutrální. Aby se
zajistil pozitivní nebo neutrální vliv, musí v‰echny zúãastnûné
pfiíslu‰né orgány pochopit interakce mezi rozvojem a Ïivotním
prostfiedím a mít informaci, která jim umoÏní vyrovnat poÏa-
davek a dostupnost zdrojÛ (obnoviteln˘ch a neobnoviteln˘ch).
Jin˘mi slovy fieãeno musí b˘t dodrÏen jeden ze ãtyfi scénáfiÛ
pro udrÏiteln˘ rozvoj.

KaÏdá dílãí etapa procesu strukturálních fondÛ vyÏaduje pro-
pojení ekonomick˘ch, sociálních a environmentálních cílÛ.
Klíãovou úlohu v rozvíjení plánÛ, programÛ a souvisejících hod-
notících procesÛ mají pfiíslu‰né orgány pro rozvoj a pfiíslu‰né
orgány Ïivotního prostfiedí. Kategorie pfiíslu‰n˘ch orgánÛ pro
rozvoj podle [5] zahrnuje v‰echna národní a regionální minister-
stva, agentury a vládní instituce, které se zúãastní plánování
a implementace plánÛ a programÛ strukturálních fondÛ po
odvûtvové i meziodvûtvové linii. Obdobnû pfiíslu‰né orgány Ïivot-
ního prostfiedí pfiedstavují v‰echna národní a regionální minis-
terstva, agentury a vládní instituce, které zodpovídají za národ-
ní a regionální environmentální politiku a legislativu, a které
hrají roli v jejím plnûní a kontrole. Vzájemná spolupráce obou
pfiíslu‰n˘ch orgánÛ tvofií klíãov˘ prvek uvedeného procesu
a pfiedstavuje stûÏejní pfiedpoklad pro jeho úspûch. Jin˘mi
slovy od pfiedstavitelÛ státní moci se Ïádá pfievzít odpovûd-
nost za odbornou pfiípravu a optimální prÛbûh posuzovacího
procesu. V etapû posuzování rozsahu se musí úfiedník pfiíslu‰-
ného orgánu Ïivotního prostfiedí osobnû podílet na stanovení
ekologicky a sociálnû rozhodujících (neopominuteln˘ch) kritérií
a na postupném vytváfiení zámûru tak, aby se koneãn˘ návrh
pfiiblíÏil celospoleãensky optimálnímu fie‰ení. Absence ekologic-
ké vstfiícnosti znamená popírat princip regionální politiky ãlen-
sk˘ch zemí Evropské unie. Metoda postupn˘ch krokÛ a poÏado-
vaná nedílná spolupráce úfiedníkÛ z rÛzn˘ch resortÛ je
vyjádfiena pomocí jednoho z mnoha schémat uÏivatelské pfiíruã-
ky EU [5] v tabulce 3. Dokument pfiedpokládá tûsnou spoluprá-
ci hlavních úãastníkÛ strukturálních fondÛ a programÛ. Exakt-
nû uvádí povinnosti pro pfiedstavitele státního orgánu, kter˘
zodpovídá za navrhovan˘ rozvoj a zároveÀ ve stejné ãasové ose
uvádí související povinnosti pro pfiedstavitele státního orgánu,
kter˘ zodpovídá za ochranu Ïivotního prostfiedí, a to pro v‰ech-
ny úrovnû rozhodování. Jednotlivé kategorie strukturálních fon-
dÛ jsou doloÏeny podrobn˘mi v˘vojov˘mi diagramy.

Metodou postupn˘ch krokÛ je tfieba dospût ke vzájemné sho-
dû zúãastnûn˘ch subjektÛ rozhodovacího procesu, jak nazna-
ãuje obrázek 1. (Schéma postupn˘ch krokÛ pro dosaÏení sho-
dy: Fáze A – sbûr informací, poãátek osvûty; Fáze B – hledání
a formulování strategie; Fáze C – implementace strategie; Fáze
D – nalezení konsensu.)

V˘znamn˘ centrální prvek manuálu tvofií soubor deseti vzo-
rov˘ch klíãov˘ch indikátorÛ udrÏitelného rozvoje, kter˘ je
uvádûn pro v‰echny kategorie strukturálních fondÛ a programÛ.
Ukazatele jsou podrobnû popsány z hlediska v˘znamu a zároveÀ
jsou uvedeny soubory mnoha desítek pomocn˘ch otázek, které
umoÏÀují pro konkrétní pfiípad posoudit míru udrÏitelnosti. 

V souladu s obecnû rozvinut˘mi teoretick˘mi i praktick˘mi po-
znatky v oblasti SEA pfiíruãka klade dÛraz mj. na:

● identifikování a posouzení potenciálního kladného a zápor-
ného odpadu;

● vyuÏívání kfiíÏové incidenãní matice interakcí pro identifiko-
vání pfiíslu‰ného efektu spolu s dal‰ími standardními meto-
dami pro SEA;

Nov˘ fenomén – posuzování udrÏitelnosti

Josef ¤íha

Motto
„Pro posouzení navrhované ãinnosti s potenciálnû nepfiízniv˘m vlivem
na Ïivotní prostfiedí bude pouÏito EIA jako nástroje státu, pfiiãemÏ
rozhodování pfiíslu‰í kompetentnímu domácímu orgánu.“

„Rio Declaration“ (Rio de Janeiro, Brazil, 3–14 June 1992), Princip 17
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● analyzování vlivÛ pfiím˘ch, nepfiím˘ch a kumulativních;
● ekologicky citlivé oblasti a kfiehké ekosystémy;
● identifikaci a popis variant;
● identifikaci a popis priorit;
● volbu náhradní hodnoty (trade-offs);
● v˘bûr upfiednostnûné varianty z integrovaného hlediska spo-

leãn˘ch cílÛ ekonomick˘ch, Ïivotního prostfiedí a udrÏitelné-
ho rozvoje.
Hledisko ekonomické pfii koneãném v˘bûru varianty není na

prvním místû uvádûno náhodnû, protoÏe naopak pfii urãování
priorit mezi jednotliv˘mi ãinnostmi je poÏadována maxi-
malizace ekonomického potenciálu regionu!

Systém ukazatelÛ udrÏitelného rozvoje pfiedev‰ím pro regio-
nální a ekosystémovou úroveÀ je vyvíjen ve tfiech propojen˘ch
kategoriích, tj. jako subsystémy indikátorÛ základních (A), pfií-
mého vlivu (B) a dÛsledkÛ realizace rozvojového zámûru (C), viz
schéma na obrázku 2. Pro domácí vefiejnost je dÛleÏité si uvû-
domit, Ïe moÏnost ãerpání finanãních prostfiedkÛ ze struk-
turálních fondÛ EU podmiÀuje dodrÏení uveden˘ch zásad pro
ochranu a tvorbu Ïivotního prostfiedí a uskuteãnûní strategic-
kého posouzení potenciálního vlivu rozvojového zámûru regionu
v souladu s uveden˘m dokumentem.

Mimofiádná pozornost je vûnována posouzení potenciálnû
moÏn˘m kumulativním dopadÛm v regionu. V tomto smûru
v‰ak dokument odkazuje na osvûdãenou federální legislativu
USA a metodiku [3]. Pro identifikování citliv˘ch oblastí se pfii-
pomíná aktuálnû platn˘ soubor souvisejících smûrnic EU.

Paradoxon udrÏitelného rozvoje je pfiedev‰ím deklarován dru-
h˘m termodynamick˘m zákonem, kter˘ je v souãasn˘ch úvahách
udrÏitelného rozvoje spoleãnosti ignorován teorií aplikované eko-
logie a teorií moderní ekonomiky (kaÏd˘ uzavfien˘ systém se
vyznaãuje pozitivní produkcí entropie, která vyúsÈuje ve stav maxi-
mální neuspofiádanosti systému; jin˘mi slovy v libovolném uzavfie-
ném systému je dostupná energie a hmota postupnû a nenávratnû
degradována do nevyuÏitelného stavu. Pokles entropie / negativní
entropie = negentropie / v jedné ãásti systému musí b˘t vyrovnán

stejn˘m nebo vût‰ím mnoÏstvím spotfieby negentropie ve kterékoliv
jiné ãásti stejného systému). Principiální efekt tohoto zákona zna-
mená, Ïe tzv. hospodáfiská „v˘roba“ je ve skuteãnosti „spotfiebou“.

Tabulka 1

Pfiehled hlavních rozdílÛ mezi EIA, SEA a posuzováním udrÏitelnosti SA; viz D. Devuyst (1999)

Kategorie Posuzování vlivÛ na ÎP Posuzování vlivÛ na ÎP Posuzování udrÏitelnosti
ãinnosti na projektové úrovni na strategické úrovni rozvoje spoleãnosti SA

EIA SEA

Pfiedmût Projekty s potenciálnû Politické zámûry, plány Iniciativy s potenciálnû
posuzování v˘znamn˘m dopadem a programy (strategie PPP) v˘znamn˘m dopadem na

na Ïivotní prostfiedí. s potenciálnû v˘znamn˘m udrÏitelnost (napfi. zákonné
impaktem na Ïivotní normy, vyhlá‰ky, politické
prostfiedí. zámûry, plány, programy

a projekty).

Reference Politika Ïivotního Politika Ïivotního Politika nebo pfiedstava
prostfiedí. prostfiedí. o udrÏitelném rozvoji.

Rozsah PfieváÏnû hlediska Ïivotního Zhodnocení efektÛ na Cíle udrÏitelnosti musí b˘t
posuzování prostfiedí (napfi. voda, pÛda, sloÏky Ïivotního prostfiedí posouzeny na odpovídající

ovzdu‰í, krajina, hluk); (napfi. na vodu, pÛdu, pfiíslu‰né úrovni (lokální,
obãas sociálnû ekonomické ovzdu‰í, krajinu) je ãasto regionální, národní nebo
podmínky na lokální úrovni doplnûno posouzením mezinárodní). To se t˘ká
(v nejbliÏ‰ím okolí projektu). sociálnû ekonomick˘ch napfi. neobnoviteln˘ch zdrojÛ

aspektÛ na regionální, pfiírody, uplatnûní principu
národní nebo mezinárodní pfiedbûÏné opatrnosti,
úrovni (v závislosti na pozornosti dlouhodob˘m
rozloze potenciálnû efektÛm a klimatick˘m
ovlivnûného území zmûnám, vzdûlávání
a strategii PPP). a zamûstnanosti místního

obyvatelstva.

ZpÛsob Ve vût‰inû pfiípadÛ realizuje Realizuje nûkolik rÛzn˘ch Realizuje nûkolik místních
realizace pfiíslu‰n˘ orgán na pfiíslu‰n˘ch orgánÛ na pfiíslu‰n˘ch orgánÛ jako

regionální a vládní úrovni. regionální nebo vládní experiment.
úrovni; v˘jimeãnû mnoho
vládních orgánÛ.

Metody pro Existuje ‰irok˘ v˘bûr metod S ohledem na mlhavé Metody pro pfiedpovûì dopadÛ
pfiedpovûì pro kvantitativní pfiedpovûì návrhy politick˘ch zámûrÛ na podstatu udrÏitelnosti
dopadÛ dopadÛ. a plánÛ je nejãastûji vyÏadují dal‰í v˘zkum.

pouÏívána kvalitativní Klíãové fie‰ení se pfiisuzuje
pfiedpovûì dopadÛ. generování souborÛ

vhodn˘ch ukazatelÛ, které
umoÏní pfiedvídat efekty
rÛzn˘ch aktivit na udrÏiteln˘
rozvoj spoleãnosti.

Tabulka 2

Deset BELLAGIO principÛ pro posuzování v˘voje smûrem
k udrÏitelnému rozvoji; viz P. Hardi & T. Zdan (1997)

1. B˘t veden jasnou pfiedstavou a sledovan˘mi cíli.
2. Uplatnûní filosofie celistvosti (napfi. uváÏení prosperity 

sociálního, ekologického a ekonomického subsystému;
vyjádfiení nákladÛ a uÏitkÛ, kladn˘ch a záporn˘ch efektÛ
ekonomické aktivity spoleãnosti pomocí penûÏních
a mimopenûÏních hodnot).

3. UváÏení podstatn˘ch elementÛ (napfi. spravedlivá dûlba
vyuÏívání zdrojÛ mezi souãasnou generací a generacemi
budoucími, nadmûrná spotfieba a chudoba, lidská práva;
ekologické pomûry podmiÀující Ïivot; prosperita umoÏnûná
ekonomick˘m rozvojem a mimotrÏními aktivitami).

4. Pfiimûfien˘ rozsah (napfi. vhodné mûfiítko ãasu a prostoru).
5. Praktické zamûfiení (napfi. explicitnû definované kategorie, které

spojují vyt˘ãenou pfiedstavu s indikátory a kritérii; omezen˘
poãet klíãov˘ch cílÛ; omezen˘ poãet indikátorÛ;
standardizovan˘ zpÛsob mûfiení a porovnávání; referenãní
hodnoty ukazatelÛ, prahové hodnoty, v˘vojové trendy).

6. Otevfienost (napfi. v‰eobecnû pfiijatelné metody a databáze;
explicitní vûrohodnost, vylouãení nejistoty).

7. Úãinná komunikace.
8. ·iroká úãast vefiejnosti.
9. Následné posuzování (napfi. upfiesÀování postupn˘ch cílÛ vlivem

v˘voje systému).
10. Zabezpeãení kapacity institucí (napfi. urãení odpovûdnosti za

dodrÏení v˘sledkÛ rozhodovacího procesu, sbûr a uchovávání
údajÛ, dokumentace).
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V‰echny moderní ekonomické systémy jsou závislé na
dan˘ch zásobách materiálov˘ch a energetick˘ch zdrojÛ. Druh˘
zákon termodynamiky diktuje nezbytnou spotfiebu a degradaci
totální báze pfiírodních zdrojÛ, na kter˘ch ekonomick˘ rozvoj
závisí. Náhrada jednoho zdroje za jin˘ je pouze krátk˘m zasta-
vením na cestû k úplné zkáze. I recyklace zdrojÛ má ve svém
dÛsledku ãist˘ negativní dopad na zb˘vající zásoby dostupn˘ch
zdrojÛ energie a surovin. Zkrácenû fieãeno, ve‰keré ekonomické
aktivity pfiispívají ke konstantnímu rÛstu globální ãisté entropie
(neuspofiádanosti) v dÛsledku rozptylu volné energie a hmoty.
V rozporu s pfiedkládanou teorií udrÏitelnosti neexistuje rov-
nováha jakéhokoliv druhu materiálov˘ch vztahÛ mezi eko-

nomikou a Ïivotním prostfiedím, cit. W. E. REES [9]. Nezmû-
niteln˘ termodynamick˘ zákon absolutnû omezuje materiálov˘
rÛst svûtové ekonomiky. Z tohoto dÛvodu implicitní pfiedpokla-
dy neoklasické ekonomie zaloÏené na souãasném modelu vyu-
Ïívání pfiírodních zdrojÛ z globálního hlediska nejsou teoreticky
pfiijatelné.

Klíãové riziko pro udrÏitelnost rozvoje tvofií zákon rÛstu, kde
posuzovan˘ fenomén y v závislosti na ãase t roste nade v‰ech-
ny meze. Odborníky vzru‰uje pfiedev‰ím jev, kdy t se mûní arit-
metickou fiadou a y se mûní fiadou geometrickou. Jde o expo-
nenciální funkci a rÛstovou kfiivku, pro kterou lze prÛbûh
vyjádfiit podle vztahu yt = y0(1 + i)t, kde y0 je hodnota promûnné
veliãiny v ãase t0; yt hodnota promûnné veliãiny za ãas t; 
i = p/100 – míra rÛstu, kde p je roãní pfiírÛstek uveden˘ v pro-
centech. Z této rovnice lze pomocí aplikace analytické metody
projekce pfiedpovûdi stanovit dobu potfiebnou na zdvojnásobe-
ní. Pro ekosystémy se tato doba oznaãuje jako „doba genera-
ce“, potfiebná pro zdvojnásobení populace, tj.

∆t2y0 = 

kde ∆t2y0 je doba zdvojnásobení systému; (t1 – t0) – ãas mezi
mûfieními; y0; y1 – zji‰tûné veliãiny vy‰etfiovaného jevu v ãase t0;
t1. Doba zdvojnásobení se pfiibliÏnû rovná podílu ∆t2y0 ≅ 70/p,
podrobnûji viz J. ¤ÍHA [10], [11] a [12].

Fenomén exponenciálního rÛstu je úãelné dát do souvislosti
s veliãinou hrubého domácího produktu. Moderní sociálnû
ekonomické systémy jsou pohánûny pozitivní zpûtnou vazbou
exponenciálního rÛstu ve smyslu funkce pro sloÏen˘ úrok (com-
pound interest). Míra rÛstu pod 3 % je pokládána za pfiíli‰ níz-
kou, hospodáfisk˘ rozvoj za stagnující; pfievaÏuje úsilí docilovat
4–5 % roãní míry rÛstu. Hodnota 4 % zpÛsobuje zdvojnásobení
ekonomické aktivity nejpozdûji v prÛbûhu 18 let, viz obrázek 3.

Pro pfiedstavu „Ïivotního prostfiedí jako kapitálu“ vymezu-
je P. A. VICTOR [19] ãtyfii tzv. „‰koly“, které se vzájemnû li‰í ve
v˘kladu udrÏitelného rozvoje. V oblasti strategie slabé udrÏitel-
nosti to je hlavní smûr neoklasické ekonomie a tzv. „Lond˘nská
‰kola“, viz práce, které autorizovali E. B. BARBIER and A. MAR-
KANDYA [2], D. W. PEARCE and G. D. ATKINSON [7], R. K.
TURNER [16]. V oblasti strategie silné udrÏitelnosti je hlavní
smûr pfiedstavován teorií ekologické ekonomie a pfiedstavou

(t1 – t0) 1n 2
1n y1 – 1n y0
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Obr. 2

Obr. 3
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Tabulka 3

PoÏadovaná spolupráce pfiíslu‰n˘ch orgánÛ pfii strategickém
posuzování vlivÛ operaãních programÛ OP na Ïivotní prostfiedí;
podle uÏivatelského kompendia EU (1998)

ÚKOLY PRO P¤ÍSLU·N¯ ÚKOLY PRO P¤ÍSLU·N¯
ORGÁN PRO ROZVOJ: ORGÁN ÎIVOTNÍHO

PROST¤EDÍ:

âinnost 1a) âinnost 1b)
Spolupráce s orgánem Ïivotního Spolupráce s orgánem pro rozvoj
prostfiedí aÏ do ukonãení aÏ do ukonãení hodnocení.
hodnocení.

âinnost 2a) âinnost 2b)
Vypracování speciálního Vypracování podrobného 
odvûtvového hodnocení OP. hodnocení návrhu OP z hlediska

ve‰ker˘ch priorit a opatfiení, která
jsou relevantní ve vztahu k Ïivot-
nímu prostfiedí a udrÏitelnému
rozvoji (komplexní hledisko
a hodnocení).

âinnost 3a) âinnost 3b)
Konzultace souvisejících cílÛ Konzultace dotãen˘ch 
s pfiíslu‰n˘m orgánem specifick˘ch cílÛ se správci
Ïivotního prostfiedí. odvûtvového rozvojového

programu.

âinnost 4a) âinnost 4b)
Kontrola v˘stupÛ posouzení Porovnání cílÛ OP s cíli CSF 
pfiíslu‰n˘m orgánem Ïivotního vãetnû:
prostfiedí a odsouhlasení ● urãení vazeb mezi ukazateli na
zpÛsobu, jak bude jeho zájem úrovni CSF a Ïivotním prostfie-
uplatnûn a splnûn v rozvojovém dím a udrÏiteln˘m rozvojem;
programu. ● stanovení priorit a opatfiení, 

která vyÏadují upfiesnûní;
● spolupráce s pfiíslu‰n˘m orgá-

nem pro rozvoj v zájmovém 
území.

SPOLEâN¯ ÚKOL PRO P¤ÍSLU·N¯ ORGÁN PRO ROZVOJ
A P¤ÍSLU·N¯ ORGÁN ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ:

âinnost 5)
Diskuse v˘sledkÛ posouzení a zaãlenûní do vybran˘ch cílÛ, priorit,
opatfiení a vybran˘ch kritérií pro koneãné znûní OP.
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ustáleného ekonomického stavu (nulov˘m ekonomick˘m rÛs-
tem). Souãasná úroveÀ poznání v souhrnu rozli‰uje ãtyfii
základní strategie: (α) velmi slabû udrÏiteln˘ rozvoj; (β) slabû
udrÏiteln˘ rozvoj; (γ) silnû udrÏiteln˘ rozvoj (pfiístup ekologické
ekonomiky); (δ) velmi silnû udrÏiteln˘ rozvoj (stacionární stav).

Základním pravidlem pro koncepci velmi slabé udrÏitelnos-
ti (α) je dodrÏení jednoduché zásady, aby zÛstaly zachovány
celkové zásoby kapitálov˘ch aktiv K nezávisle na ãase. Tento
poÏadavek je dán vztahem

(Km + Kn + Kh) = konst.

kde je Kh – lidsk˘ kapitál; Km – ãlovûkem vytvofien˘ (umûl˘) kapi-
tál; Kn – pfiírodní kapitál. O rozvoj teorie velmi slabé udrÏitelnos-
ti se zaslouÏil R. Solow, kter˘ je nositelem Nobelovy ceny za eko-
nomii z roku 1987 za „neoklasick˘ model rÛstu“. Tato zásada je
konzistentní s principem, podle kterého znehodnocení jakého-
koliv druhu kapitálového aktiva mÛÏe b˘t kompenzováno zv˘‰e-
ním jiného kapitálového aktiva. Pfiedpokládá se konstantní spo-
tfieba a produkãní funkce se vyznaãuje moÏností úplné vzájemné
substituce veliãin umûlého kapitálu Km a pfiírodního kapitálu Kn.

Zavedení modifikovaného scénáfie pro slabou udrÏitelnost
rozvoje (β) pfiedstavuje urãit˘ stupeÀ omezení ekonomické akti-
vity spojené s vyuÏíváním zdrojÛ. Omezení vyÏaduje udrÏet
populaci a zásobu zdrojÛ uvnitfi prahov˘ch hodnot, které jsou
v souladu s pfiedpokládanou stabilitou ekosystému a jeho pruÏ-
ností. Lidstvo má prospûch z funkce zdrav˘ch ekosystémÛ
a proto je úkolem zachovat jejich uÏitnou hodnotu; cílem není
chránit urãitou vlastnost ekologického spoleãenstva, ale pfiede-
v‰ím rozvíjet systém pro uspokojení potfieb ãlovûka, podpofiit
druhovou a genetickou rozmanitost a uãinit systém b˘t pruÏ-
n˘m a schopn˘m adaptovat se na zmûnûné podmínky!

Slab‰í verze udrÏitelného rozvoje jsou v souladu s poklesem
úrovnû kvality Ïivotního prostfiedí a dostupností zdrojÛ pfiírody
v závislosti na délce období, bûhem kterého je pfiírodní kapitál
Kn nahrazován jinou formou kapitálu. Mimo to pfiedmûtem kri-
tiky jsou „scházející prvky“ v ekonomick˘ch v˘poãtech, které
zdÛrazÀují koncepci slabé udrÏitelnosti rozvoje. ¤ada funkcí
a sluÏeb ekosystému mÛÏe b˘t vyjádfiena v ekonomické formû,
nûkteré v‰ak nikoliv. Kritici konvenãní ekonomie zdÛrazÀují, Ïe
úpln˘ rozsah druhÛ a procesÛ podporující Ïivotní funkce eko-
systému nejsou zachyceny a vyjádfieny v ekonomick˘ch hodno-
tách, které ve své podstatû nejsou mûfiitelné. S pfiihlédnutím
k této slabé stránce problému byl zaveden pojem „primární
hodnota ekosystému“. JestliÏe se vyskytne nûjaká forma degra-
dace Ïivotního prostfiedí vzniká riziko, Ïe urãité Ïivotní funkce
a podpÛrné procesy budou systematicky erodovány (z dÛvodu
jejich podcenûní) a bude se zvy‰ovat zranitelnost ekosystému
(omezená stabilita a pruÏnost) následkem dal‰ích otfiesÛ
a pÛsobením stresu.

Podle scénáfie pro silnû udrÏiteln˘ rozvoj (γ) nestaãí chrá-
nit úroveÀ celkového kapitálu, ale pfiedev‰ím chránit pfiírodní
kapitál Kn, protoÏe pfiinejmen‰ím urãit˘ typ tohoto kapitálu
(kritick˘ pfiírodní kapitál Kn) je nenahraditeln˘. Proto tato
koncepce vyÏaduje udrÏet pfiírodní kapitál Kn konstantní
a dodrÏet zásadu monitorování a mûfiení pomocí fyzikálních
indikátorÛ. Scénáfi pro silnû udrÏiteln˘ rozvoj podle principu
pfiedbûÏné opatrnosti („ãinnost, která zavádí vhodn˘ postup
k vylouãení nebo minimalizování moÏn˘ch nepfiízniv˘ch dopadÛ
aktivit na biologickou a krajinnou rozmanitost. Nemûla by b˘t
odkládána, i kdyÏ vazba mezi urãit˘mi ãinnostmi a nepfiízniv˘-
mi vlivy nebyla dosud plnû potvrzena“) je zaloÏena na kombi-
naci nûkolika faktorÛ: souãasné nejistoty t˘kající se funkcí
ekosystému a hodnotû poskytovan˘ch environmentálních slu-
Ïeb, souãasné nevratnosti ve smyslu degradace nebo ztráty
zdrojÛ pfiírody, psychologickém efektu a na nûkter˘ch kritic-
k˘ch (nenahraditeln˘ch) sloÏkách pfiírodního kapitálu Kn. Scé-
náfi pro silnû udrÏiteln˘ rozvoj nevyÏaduje ustálen˘, stacio-
nární stav ekonomiky, ale mûnící se alokaci ekonomick˘ch
zdrojÛ v prÛbûhu ãasu tak, aby nebyly v˘znamnû ovlivnûny
v‰echny parametry ekosystému, tzn. za hranicí ohroÏení sta-
bility a pruÏnosti jejich funkce a existence s vyuÏitím princi-
pu zmûny místa („ty ãinnosti, které jsou mimofiádnû ‰kodlivé
pro biologickou a krajinnou rozmanitost a pfiitom nemohou b˘t
vylouãeny, budou tam, kde je to uskuteãnitelné, pfieneseny do
území, kde jejich nepfiízniv˘ dopad bude men‰í“). Uznává se
moÏnost urãitého stupnû pfieskupení ekonomiky s ohledem na
Ïivotní prostfiedí, nastalé technické zmûny a dÛsledky vynalo-
Ïen˘ch investic na obnovu Ïivotního prostfiedí ve smyslu
„zmírnûného“ rÛstového scénáfie.

Scénáfi pro velmi silnû udrÏiteln˘ rozvoj (δ) je urãen stup-
nûm dopadÛ ãlovûka ke globální únosné kapacitû. Nûkteré efek-
ty jsou pokládány za dÛkaz, Ïe byla pfiekroãena pfiípustná mak-
roekonomická hranice aktivity, viz skleníkov˘ efekt, devastace
ozónové vrstvy, kyselé de‰tû apod. Z tohoto dÛvodu scénáfi pro
velmi silnû udrÏiteln˘ rozvoj vyz˘vá nastolit ustálen˘ (stacio-
nární) stav ekonomického systému zaloÏen˘ na termodynamic-
k˘ch limitech a makroekonomickém omezení. Míra hmoty

a energie vstupující do ekonomiky musí b˘t minimalizována.
Pro dosaÏení nulového rÛstu „stupnû“ makroekonomiky se Ïádá
nulov˘ ekonomick˘ rÛst a nulov˘ pfiírÛstek obyvatelstva.
Podrobná anal˘za v‰ech scénáfiÛ je podrobnû uvedena v práci
R. K. TURNERA [16], [17].

Závûrem je tfieba zdÛraznit, Ïe tzv. „udrÏiteln˘ rozvoj“
i nadále zÛstává nedokonãenou strategií. Souãasné názory
na udrÏiteln˘ rozvoj zdÛrazÀují v politickém rozhodování
v˘znam soubûÏného zvaÏování cílÛ ekonomick˘ch, sociálních
a Ïivotního prostfiedí, vãetnû ochrany pfiírody. Tato integrova-
ná koncepce je hodnocena jako principiální. 

Strategie udrÏitelného rozvoje spojuje tfii hlavní skuteãnosti. tj.:

● ekologickou integritu – tj. schopnost „sebeuspofiádání“ pfiírod-
ních systémÛ udrÏet svoji strukturu a funkce v rámci pfiiro-
zen˘ch v˘chylek, stresu a nepravideln˘ch jevÛ;

● ekonomick˘ vzestup ãi „rÛst“ – tj. vylep‰it standardy Ïivota
(reáln˘ pfiíjem na hlavu) a kvalitu Ïivota, tj. zdraví a vzdûlá-
ní;

● sociální rovnost – tj. spravedlivûj‰í rozdûlení dÛchodu a moÏ-
nosti mezi stávajícími a budoucími populacemi.

Zastánci kategorie „udrÏitelného rozvoje“ napfií‰tû musí
peãlivû zvaÏovat pouÏívání tohoto v˘razu na pozadí uvede-
ného spektra definovan˘ch scénáfiÛ. V opaãném pfiípadû
jde o ekologické ‰idítko zneuÏívající postoje laické vefiej-
nosti.
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Mraky jako biotop 
pro bakterie

Vûdeãtí pracovníci na univerzitû
v Innsbrucku zjistili, Ïe v mracích
Ïije mnoho druhÛ bakterií. Birgitt
Sattlerová dala pfiimrznout vodní
kapky na observatofii „Sonnblick“
na teflonové desky. Ty byly potom
v laboratofii pozornû roztáty a za
podobn˘ch podmínek, jaké existu-
jí v mracích, inkubovány a zkou-
mány. Zjistila pfiitom mnoho dru-
hÛ kulovit˘ch, tyãinkovit˘ch
a vláknit˘ch bakterií, celkem 1500
kusÛ na 1 mililitr.

Pomocí radioaktivnû znaãe-
n˘ch Ïivin vûdci prokázali, Ïe
baktérie Ïijí, mají normální meta-
bolismus a mnoÏí se dûlením.
Nyní je tfieba bakterie identifiko-
vat. Musí b˘t schopné nejen pfie-
Ïít teploty pod bodem mrazu, ale
i intenzivní ultrafialové záfiení.

Existence bakterií v mracích
by nám mohla rovnûÏ zodpovûdût
otázku, jak se dostanou do vy‰‰í
atmosféry ãetné organické slou-
ãeniny jako napfiíklad karbonyly,
které se pÛsobením svûtla rychle
rozkládají.
New Scientist, 26. 8. 2000, str. 4

jsk

Pytláci zabíjejí 
sumatránské tygry 
ve velkém

Zatímco je‰tû v 70. a 80. letech
20. století lovili pytláci tygry
(Neofelis tigris) zejména pro jejich

vyhledávanou koÏe‰inu, tradiãní
ãínské lékafiství vyuÏije témûfi
v‰echny ãásti tûl zmiÀovan˘ch
‰elem, zejména kosti a vnitfinos-
ti.

Mezinárodní organizace Svûto-
v˘ fond na ochranu pfiírody
(WWF International) seznámila
vefiejnost se ‰okujícími v˘sledky
svého ‰etfiení na indonéském
ostrovû Sumatra (Oryx, 34, 164,
2000). Ten ob˘vá poddruh s vel-
mi tmav˘m, intenzivnû narudle
hnûdoÏlut˘m základním zbarve-
ním – tygr sumatránsk˘, nûkdy
oznaãovan˘ i jako tygr sumater-
sk˘ (Neofelis tigris sumatrae).
Podle údajÛ WWF zabili pytláci
za poslední dva roky celou pûti-
nu ve volné pfiírodû Ïijící popula-
ce tûchto savcÛ.

Pracovníci WWF nav‰tívili na
zmiÀovaném sundském ostrovû
52 vesnic a zjistili, Ïe zde bylo
zabito celkem 66 tygrÛ. Jednu
tfietinu v‰ech usmrcen˘ch ‰elem
pfiitom upytlaãili v Bukit Barasa-
nu, v jednom z nejv˘znamnûj-
‰ích indonésk˘ch národních
parkÛ. V jin˘ch chránûn˘ch úze-
mích padlo za obûÈ pytlákÛm 15
dal‰ích tygrÛ.

Je‰tû v roce 1994 odhadovali
odborníci z komise pro pfieÏití
druhÛ IUCN – Svûtového svazu
ochrany pfiírody, Ïe v tûÏko

dostupné dÏungli ostrova zÛstalo
400–650 jedincÛ. Aãkoliv je zmi-
Àovaná populace rozpt˘lena
v celkem 21 rezervacích,
naprostá vût‰ina tygrÛ je sou-
stfiedûna pouze v pûti hlavních
chránûn˘ch územích.

Zpráva WWF souãasnû upozor-
Àuje, Ïe protipytlácké hlídky jsou
zcela neúãinné a Ïe rezervace
navíc chrání pouze v naprosto
nevhodné ãásti roku. âásti ulove-
n˘ch tygrÛ slouÏí k v˘robû tradiã-
ních amuletÛ, zhotovovan˘ch ze
zubÛ a drápÛ a pfiiná‰ejících pod-
le povûry svému majiteli ‰tûstí
a osobní kouzlo. V jihov˘chodní
ãásti asijského kontinentu exis-
tuje i nadále poptávka po tygfiích
koÏe‰inách. WWF International
proto vyz˘vá vlády Indonésie,
KambodÏe, Vietnamu, Myanmaru
a Laosu, aby skoncovaly s obcho-
dem s v˘robky, pocházejícími ze
sumatránsk˘ch tygrÛ.

M. Plesníková

Ozónová díra 
skonãí aÏ za 50 let

Jonathan Shanklin, vedoucí
t˘mu vûdcÛ BAS (British
Antarctic Survey), kter˘ od roku
1957 fiídí v˘zkumnou stanici
v Antarktidû, tvrdí, Ïe letos je
nutno oãekávat dosud nejvût‰í
rozmûry ozónové díry. Ta nyní
zaujímá plochu velikou jako
Afrika. Jde o roz‰ífiení plochy na
více neÏ 30 miliónÛ km2, která
sahá aÏ nad OhÀovou zemi.
Hodnoty ozónu jsou tam nad
100 DU. Tyto hodnoty ãiní nor-
málnû více neÏ 350 DU.

Jedním z dÛvodÛ pro tyto
rekordní rozmûry je to, Ïe
v dÛsledku pokraãujícího sklení-
kového efektu, kter˘ v blízkosti
Zemû vede k oteplení, se ochladi-
la stratosféra. V dÛsledku toho
se dfiíve dosáhne kritické teploty
– minus 80 °C, od které se che-
mické procesy urychlují.

Podle Shanklina lze oãekávat
obdobnû velk˘ úbytek ozónu
alespoÀ je‰tû deset let, a nejménû
dal‰ích 50 let neÏ se ozónová
vrstva zotaví na hodnoty platné
v první polovinû sedmdesát˘ch
let. Expert povaÏuje za velmi
pravdûpodobné, Ïe se nad sever-
ní polokoulí uskuteãní nûco
podobného.

Na záchranû tygrÛ sumatrán-
sk˘ch (Neofelis tigris sumatrae)
se v˘znamnû podílejí i zoologic-
ké zahrady a dal‰í chovná
zafiízení: nev˘hodou je, Ïe jen
ãást populace poddruhu v lidské
péãi je ãistokrevná
:: Foto L. Hauser
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Letos dosáhly hodnoty ozónu
nad Arktidou nového minima.
Ozónová díra nad Arktidou je
v‰ak pováÏlivûj‰í neÏ nad jiÏní
polokoulí, ponûvadÏ ozón fiídne
nad územími, která jsou hustû
obydlena; nad Kanadou, Spoje-
n˘mi státy, Nûmeckem a ãástmi
Ruska.
Die Presse, ãísl. 15, 786, 30. 9.
2000, Spectrum, str. IX

jsk

Ochrana 
sajgy mongolské 
vyÏaduje nová 
chránûná území

Jedním z kopytníkÛ, kter˘ se
dobfie pfiizpÛsobil Ïivotu ve stepi
a polopou‰ti, patfií antilopa sajga
(Saiga tatarica). Jejím nezamûni-
teln˘m znakem zÛstává ohnut˘
chobotovit˘ ãenich se zvût‰en˘mi
nosními dutinami, v nichÏ se
vdechovan˘ vzduch v prÛbûhu
celého roku zvlhãuje, v zimû
navíc ohfiívá a v létû ãistí od pra-
chu. Sajga tatarská (Saiga tatari-
ca tatarica) s nápadn˘mi, témûfi
rovn˘mi rohy b˘vá v kohoutku aÏ
80 cm vysoká a je‰tû v 19. stole-
tí ob˘vala ‰irok˘ pás stepí od
tehdej‰ího v˘chodního Polska
a Ukrajiny aÏ po Mongolsko.
Tmav‰í poddruh, sajga mongol-
ská (Saiga tatarica mongolica), se
vyskytuje pouze v polopou‰tních
oblastech na západû Mongolska.
Od areálu sajgy tatarské ji oddû-

luje horsk˘ masiv Gobijského
Altaje. Nûktefií zoologové ji poklá-
dají za samostatn˘ druh. B˘vá
totiÏ men‰í neÏ sajga tatarská
a v kohoutku dosahuje pouze
60–67 cm. Srst mívá v létû
‰edoÏlutou, na zimu líná do
‰edohnûdého zbarvení. Podle
nov˘ch kritérií IUCN – Svûtového
svazu ochrany pfiírody, které
modelují vymírání druhÛ, je kla-
sifikována jako celosvûtovû ohro-
Ïená.

Ru‰tí a mongol‰tí odborníci,
vedení A. A. LU·âEKINOVOU
z moskevského Ústavu ekologie
a evoluce Ruské akademie vûd,
vyhodnotili souãasn˘ stav této
pozoruhodné antilopy z hlediska
její ochrany (Oryx, 33, 21–30,
1999). VyuÏili k tomu nejen lite-
rární údaje, ale ãetná vlastní
terénní pozorování.

V dÛsledku nekontrolované-
ho lovu a kompetice (konku-
rence) s domácími zvífiaty
o prostor a potravní a vodní
zdroje do‰lo u sajgy mongolské
k v˘raznému poklesu poãet-
nosti v celém areálu roz‰ífiení.
Dnes se vyskytuje pouze ve
dvou vzájemnû oddûlen˘ch
oblastech, které zabírají plochu
o rozloze 2200 km2. V roce
1997 se uskuteãnilo v celé
oblasti dÛkladné sãítání. Podle
jeho v˘sledkÛ se nedá poãítat,
Ïe by ve volné pfiírodû zÛstalo
více neÏ 1300 jedincÛ.

Aby se zabránilo zmiÀované-
mu nepfiíznivému v˘voji, navr-
hují autofii posílit správu pfiírod-
ní rezervace, vyhlá‰ené v roce

1993 v ·argynské Gobi právû na
ochranu sajgy. Zdá se, Ïe kromû
této rezervace bude nezbytné
vyhlásit nûkolik nov˘ch chránû-
n˘ch území, kam by mohl b˘t
uveden˘ stepní kopytník v nej-
bliÏ‰í dobû bezpeãnû vysazen.

-jpl-

Zmûny podnebí 
zaãínají ohroÏovat 
v˘znamné národní 
parky

Zmûny podnebí na na‰í plane-
tû, na nichÏ se v˘znamnou
mûrou podílí lidská civilizace,
pfiedstavují váÏné nebezpeãí pro
celosvûtovû v˘znamná chránûná
území. Známá mezinárodní orga-
nizace Svûtov˘ fond na ochranu
pfiírody (WWF International)
nedávno zvefiejnil v˘sledky roz-
sáhlé studie, zab˘vající se
podrobnû právû touto problema-
tikou.

Dnes je jiÏ naprosto zfiejmé, Ïe
pfiedstava velkoplo‰n˘ch národ-
ních parkÛ, nedotãen˘ch nega-
tivním vlivem ãlovûka a se
zachoval˘mi pfiírodními eko-
systémy, není reálná. Od doby
pfied prÛmyslovou revolucí v 17.
století se koncentrace oxidu
uhliãitého v ovzdu‰í zv˘‰ila
o pln˘ch 25 % a oãekává se, Ïe
bûhem 21. století se témûfi zdvoj-
násobí. Pfiední svûtoví odborníci,
tvofiící Mezivládní panel o zmûnû
podnebí (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC),
tvrdí, Ïe od konce 19. století
stoupla prÛmûrná teplota ovzdu-
‰í na na‰í planetû o 0,3–0,6 °C.
Pfiedpokládá se, Ïe v roce 2100
bude prÛmûrná teplota zemské
atmosféry ve srovnání s rokem
1990 o 1–3,5 °C vy‰‰í. V dÛsled-
ku tûchto zmûn se oãekává zv˘-
‰ení hladiny svûtového oceánu
o 15–95 cm. Podle v˘sledkÛ
v˘zkumu, provádûného pracov-
níky nizozemského Národního
ústavu pro zdravotnictví a Ïivot-
ní prostfiedí (RIVM), dojde do
roku 2050 na ãtvrtinû rozlohy
v‰ech chránûn˘ch území na na‰í
planetû k podstatn˘m zmûnám
ve sloÏení vegetace, jestliÏe
v˘raznû nesníÏíme vypou‰tûní
skleníkov˘ch plynÛ do ovzdu‰í.

Sajga je jediná antilopa, která se ve volné pfiírodû na evropském
kontinentû vyskytovala je‰tû v 19. století

Foto L. Hauser
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To se samozfiejmû promítne i do
v˘znamného úbytku aÏ úplného
vymizení celé fiady Ïivoãi‰n˘ch
populací a spoleãenstev (zooce-
nóz). Uznávané modely pfiedví-
dají, Ïe vodní zdroje, lesy, mok-
fiady a korálové útesy a dal‰í
pobfieÏní a mofiské ekosystémy
budou v dÛsledku klimatick˘ch
zmûn vystaveny podstatn˘m
zásahÛm do jejich struktury
a funkcí. Dokonce i rostlinné
a Ïivoãi‰né druhy, schopné do
urãité míry sná‰et popsané zmû-
ny, budou muset nevyhnutelnû
ãelit nov˘m konkurentÛm,
nemocím a invazním vetfielec-
k˘m druhÛm.

Odborníci WWF International
analyzovali z tohoto hlediska
54 dÛleÏit˘ch chránûn˘ch úze-
mí, leÏících na v‰ech kontinen-
tech a vût‰inou vyhlá‰en˘ch
UNESCO jako souãást svûtové-
ho pfiírodního dûdictví nebo za
biosférickou rezervaci. Za nejví-
ce ohroÏené povaÏují Yellows-
tonsk˘ národní park a Národní
park Everglades v USA, kanad-
ské národní parky Wood Buffa-
lo a Kluane, známou rezervaci
Waddenzee (Vatové mofie), leÏící
u pobfieÏí Nizozemska, Dánska
a Spolkové republiky Nûmecko,
a ·v˘carsk˘ národní park. Roz-
sáhlé zmûny zfiejmû postihnou
i chránûná území Sagarmatha
v Nepálu a Kutai v Indonésii
stejnû jako proslul˘ australsk˘
národní park Kakadu. Globální
oteplování se spolu s niãením
horní ozónové vrstvy a pokra-
ãujícím zneãi‰Èováním svûtové-
ho oceánu podílí na prudkém
poklesu biomasy krilu, drob-
n˘ch kor˘‰Û, tvofiících v jiÏních
mofiích základní potravu mno-
ha druhÛ ÏivoãichÛ vãetnû
nûkter˘ch kytovcÛ (Cetacea).
Zmûna klimatu tak negativnû
zasáhne i v roce 1994 vyhlá‰e-
nou Antarktickou velrybí rezer-
vaci.

M. Plesníková

Zdroje inspirace

Mnoho dûtí se dnes ani do pfií-
rody nedostane. Mladá generace
sedí u poãítaãÛ a o víkendu se
s rodiãi dostanou do prostfiedí,
kde jsou rÛzné atributy chatafi-

ství a chalupafiení – jako skalky,
udírny, peãlivû stfiíhané trávníky
apod. Av‰ak normální pfiírody si
pfiíli‰ neuÏijí. Cesty do pfiírody
se zanícen˘mi uãiteli, akce
v˘chovn˘ch center nevládních
organizací ochrany pfiírody, or-
ganizací ochrany pfiírody, muzeí
aj. organizací jsou proto pro
v˘chovu mlad˘ch lidí nedoceni-
telné. Pomáhají jim nacházet
vztah k pfiírodû pomocí osobních
proÏitkÛ. Prakticky poznávají to,
co se uãí ve ‰kole, a co se bez
praktického poznání lehko zapo-
mene. Silné proÏitky z dûtsk˘ch
let jsou inspirací do Ïivota. Na
snímku jsou dûti na jedné
z takov˘ch akcí, kterou pofiáda-
la Mûstská knihovna v Blansku
v cyklu „Poznáváme zajímavosti
a v˘znamné osoby svého Ïivota“.
Dûti se za vedení pracovníkÛ
Správy CHKO Moravsk˘ kras
seznámili s jeskynûmi Morav-
ského krasu i s jeho Ïivou pfiíro-
dou.

Cukrová tfitina 
a svûtlo

Kuba se snaÏí vyuÏít cukrové
tfitiny k zahraniãním investicím.
Vyzvala zahraniãní partnery, aby
se pfiipojili k projektÛm v˘roby
elektfiiny vyuÏíváním zbytkÛ
z v˘roby cukru cukrovarnického
prÛmyslu. 155 cukrovarÛ, které
jsou na ostrovû, ãásti zbytkÛ
spaluje a vyrábí tak celkovû

kapacitu asi 800 MW. Minister-
stvo pod nûhoÏ cukrovary spada-
jí nyní zfiídilo elektrárenskou
spoleãnost – Bioenerco a vûfií, Ïe
je moÏné podstatnû zv˘‰it v˘robu
elektrické energie a tak ãelit
potfiebû drah˘ch dovozÛ ropy.
SvÛj zájem zatím vyjádfiily spo-
leãnosti z Brazílie, ·panûlska
a Norska.
Tomorrow, únor 2001-01-18

Rozboufiené vody
Dvû prÛmyslová odvûtví jsou

roztrpãena z rozhodnutí Správy
pro ryby a zvûfi USA zapsat volnû
Ïijícího atlantského lososa jako
ohroÏen˘ druh. Dva hlavní
odpÛrci a nepravdûpodobní spo-
jenci jsou znám˘ borÛvkov˘ prÛ-
mysl státu Maine a rybí farmy,
které dodávají ãtvrtinu lososÛ,
ktefií se snûdí na v˘chodním
pobfieÏí. Pûstitelé borÛvek se obá-
vají, Ïe zapsání tohoto druhu vel-
mi omezí jejich moÏnost vyuÏívat
k zavlaÏování vodu z fiek, kde se
lososi tfiou. PûstitelÛm ryb bude
také bránûno, aby vyuÏívali fiek
jako líhní, po mnoha únicích
zaãínajících poãtem pfievy‰ovat
volnû Ïijící lososy. Guvernér stá-
tu Main Angus King proti roz-
hodnutí bojuje a tvrdí, Ïe ohrozí
místní pracovní pfiíleÏitosti, ale
Správa pro ryby a zvûfi trvá na
tom, Ïe zapsání lososa na
seznam ohroÏen˘ch druhÛ je
nutné.
Tomorrow, únor 2001

Helena Motyãková z CHKO Moravsk˘ kras pfii v˘kladu na v˘letû 
ze Sloupu na Hol‰t˘n Foto L. Magniová
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V souãasné krajinû patfií mokfiady a rybníky mezi
jedny z nejohroÏenûj‰ích stanovi‰È. Následkem intenzi-
fikace zemûdûlství a rybniãního hospodafiení do‰lo
v posledních desetiletích v tûchto biotopech k rozsáh-
l˘m zmûnám, které se v˘raznû promítly do druhového
sloÏení a poãetnosti populací vût‰iny druhÛ vodních
ptákÛ.

Skupinou, která spolehlivû indikuje stav prostfiedí na
dané mokfiadní lokalitû, jsou potápky (Podicipediformes).
U nás je tento fiád zastoupen, stejnû jako v celém Pale-
arktu, pûti druhy, z nichÏ tfii zde pravidelnû hnízdí:
potápka roháã (Podiceps cristatus), potápka malá
(Tachybaptus ruficollis) a potápka ãernokrká (Podiceps
nigricollis). Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) hníz-
dí pouze velmi vzácnû v severních ãástech âech a Mora-
vy a potápka Ïlutorohá (Podiceps auritus) se vzácnû obje-
vuje v období migrace a v zimû. Hnízdní populace v‰ech
tfií pravidelnû hnízdících druhÛ prodûlaly v posledních
tfiiceti letech pokles poãetnosti. Podle souãasné legislati-
vy jsou zafiazeny mezi zvlá‰tû chránûné Ïivoãichy, a to do
kategorie ohroÏené druhy.

Pokles poãetnosti potápky malé zaãal v âR v prÛbûhu
70. let. Napfi. na TfieboÀsku, které je v rámci republiky jed-
nou z nejv˘znamnûj‰ích hnízdních oblastí, do‰lo v letech
1981–1999 k témûfi trojnásobnému sníÏení stavÛ. V letech
1994–1999 velikost hnízdní populace na TfieboÀsku kolí-
sala mezi 150 a 250 páry, v celé republice pak hnízdilo
3000–6000 párÛ (odhad z roku 1995). Situace v soused-
ních státech je podobná – pokles poãetnosti byl zazname-
nán i v rybniãních oblastech Rakouska a Nûmecka. Stabil-
ní a zároveÀ nejpoãetnûj‰í evropské populace hostí
Maìarsko (cca 10 000 párÛ) a Polsko (cca 8000 párÛ).

Na‰e populace jsou taÏné, ze zimovi‰È v západní, jiho-
západní a jiÏní Evropû se vracejí na pfielomu bfiezna
a dubna. Men‰í mnoÏství ptákÛ seversk˘ch populací
u nás pfiezimuje na nezamrzajících fiekách. Klimaticky

nepfiíznivé zimy jsou v˘znamn˘m faktorem mortality
dospûl˘ch ptákÛ a mohou vést k v˘raznému úbytku
v následujícím roce.

Potápka malá je teritoriálním, skrytû Ïijícím druhem
vázan˘m sv˘m v˘skytem pfiedev‰ím na men‰í rybníky,
slepá ramena fiek a tÛnû s bohatû vyvinutou litorální
a submerzní (ponofienou) vegetací. Obsazenou lokalitu
nejspí‰e prozradí akusticky nápadn˘ tok, pfii nûmÏ se
oba ptáci oz˘vají hlasit˘m trylkem, v literatufie v˘stiÏnû
transkribovan˘m jako „bibibi…“. Hnízdní sezóna je
pomûrnû dlouhá – hnízda, tvofiená zetlel˘m rostlinn˘m
materiálem, je moÏné nalézt od konce dubna do konce
srpna. âást párÛ hnízdí dvakrát, v˘jimeãnû i tfiikrát roã-
nû. Úplná snÛ‰ka je tvofiena 4–7 (8) vejci. Mláìata jsou
po vylíhnutí dobfie vyvinutá (nidifugní), ale na rozdíl
napfi. od mláìat kachen jsou krmena, a to vût‰inou obû-
ma rodiãi. Poãet vzletn˘ch mláìat je, podobnû jako
u ostatních druhÛ potápek, nízk˘ – vût‰inou 2–3 mláìa-
ta na úspû‰nû vylíhlou snÛ‰ku.

NejdÛleÏitûj‰í podmínkou v˘skytu potápky je dosta-
teãná potravní nabídka, pfiedstavovaná zejména bentic-
k˘mi druhy bezobratl˘ch a jejich larvami (podobné
potravní spektrum má i potápka ãernokrká a rudokrká).
Potápka malá se, stejnû jako ostatní druhy této skupi-
ny, pfii vyhledávání potravy pod vodní hladinou fiídí zra-
kem, proto je odkázána na nádrÏe s ãistou (dostateãnû
prÛhlednou) vodou. To je dÛleÏité zejména v pfiedhnízd-
ním období, kdy samice získává kondici pro produkci
vajec, a v období péãe o mláìata. Vzhledem ke specific-
kému uzpÛsobení konãetin, které je dokonalou adapta-
cí k potápûní, je v‰ak znaãnû omezen pohyb potápek na
sou‰i. Z tohoto dÛvodu nemohou rodiãe v pfiípadû nou-
ze pfievést nevzletná mláìata na jinou vodní plochu.
V souãasné dobû bohuÏel v˘‰e uvedené nároky druhu
splÀuje pouze malé procento vodních nádrÏí. Vût‰ina
rybníkÛ je silnû ovlivnûna intenzivním rybniãním hos-
podafiením – hnojením zpÛsobujícím hypertrofii a níz-
kou prÛhlednost vody, likvidací litorálních porostÛ
a submerzní vegetace. Klíãov˘m negativním faktorem
jsou v‰ak vysoké rybí obsádky (tvofiené zejména
kaprem), které vyÏírají hlavní sloÏku potravy potápek –
bentos. Napfiíklad na TfieboÀsku, kde je tento druh sle-
dován, tvofií rybníky s pfiízniv˘mi podmínkami, obsaze-
né potápkou malou, zhruba 30 % z celkového poãtu.
Jak˘msi „refugiem“ potápek tak zÛstávají zejména ryb-
níky nasazované pozdûji v sezónû rybím plÛdkem
a extenzivnûji obhospodafiované rybníky drobn˘ch
vlastníkÛ. Tyto nádrÏe se na rozdíl od ostatních vyzna-
ãují rozvinutou submerzní vegetací a druhovû pestr˘m
a bohat˘m spoleãenstvem bentick˘ch ÏivoãichÛ, které
jsou potravou potápek. K typick˘m a poãetnû pfievláda-
jícím druhÛm patfií kor˘‰ beru‰ka vodní (Asellus aqua-
ticus), larvy jepice Caenis robusta, ‰idélka rudooãka
(Erythromma najas), váÏky rudé (Sympetrum sanguine-
um), dále kle‰Èanky (ãeleì Corixidae), nápadné jsou
i velké vodní plo‰tice (sple‰Èule blátivá Nepa cinerea,
znakoplavka obecná Notonecta glauca a jehlanka válco-

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Hnízdo potápky malé v porostu zblochanu Foto J. Cepák
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Little Grebe

Wetlands and fishponds nowadays
rank among the most endangered habi-
tats in the Czech Republic. The intensifi-
cation of agriculture and fishpond mana-
gement has caused major changes of
these habitats in the last decades, follo-
wed by a decline in the numbers of most
waterbird species. The Little Grebe
(Tachybaptus ruficollis) is a species
which indicates very well the state of the
environment in a given wetland site. In
the TfieboÀ region (southern Bohemia),
which is one of the most important bree-
ding areas of this species in the country,
the numbers decreased almost three
times in the years 1981–99, and the

population size was estimated at
150–250 pairs in 1994–99.

The Little Grebe is a territorial, hidden-
living species inhabiting smaller fish-
ponds, cut-off meanders and pools with
rich littoral and submerged vegetation. It
is restricted to sites with abundant food
supply – mainly the benthic invertebrates
and their larvae. The bird orientates
underwater visually and it is thus depen-
dent on the water bodies with clear trans-
parent water. However, only a small part
of water reservoirs in the country nowa-
days comply with the species demands.
Most fishponds are affected by the inten-
sive fishpond management – fertilisation
causing hypertrophy, destruction of litto-
ral and submerged vegetation, and, most

of all, high fish stock which eat the bent-
hos out. The fishponds which are stocked
later in the season by the fingerling or the
more extensively managed fishponds in
the property of smaller owners are thus
important “refuges” for the Little Grebe.
A study showed that these fishponds were
rich in benthic animals (Asellus aquati-
cus, mayfly and dragonfly larvae, water
bugs, gastropods etc.) and that the repro-
ductive success of the Little Grebe was
much higher in these sites. Such fish-
ponds are important also for other decli-
ning waterbird species, such as the Coot,
Moorhen or Water Rail. The key measure
which should be enforced to protect the
endangered fishpond habitats and their
fauna is the reduction of fish stock size.

vitá Ranatra linearis), vodní plÏi a larvy obojÏivelníkÛ.
Na tûchto, rozlohou ãasto mal˘ch lokalitách, se mÛÏeme
nûkdy setkat i s vût‰ím poãtem hnízdících párÛ. Repro-
dukãní úspû‰nost (velikost snÛ‰ky, poãet vyveden˘ch
a vzletn˘ch mláìat) je zde vy‰‰í neÏ na rybnících obhos-
podafiovan˘ch klasick˘m (tj. intenzivním) zpÛsobem. Na
tyto rybníky jsou sv˘m v˘skytem a hnízdûním vázány
i dal‰í druhy ub˘vajících vodních ptákÛ, napfi. lyska
ãerná (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloro-
pus) ãi chfiástal vodní (Rallus aquaticus).

I pfies v˘razn˘ úbytek je zfiejmé, Ïe potápka malá je
plastiãtûj‰ím a zmûnami prostfiedí a intenzivním rybní-
káfistvím ménû ohroÏen˘m druhem, neÏ je pfiíbuzná,
koloniálnû hnízdící potápka ãernokrká, jejíÏ hnízdní
populace se v fiadû rybniãních oblastí nacházejí na hra-
nici vymizení. Prosazení klíãového managementového
opatfiení v rybniãních ekosystémech – sníÏení rybích
obsádek – se v‰ak dafií realizovat pouze na malém pro-
centu lokalit. Lze jen doufat, Ïe alespoÀ na nejv˘znam-
nûj‰ích rybnících, leÏících v chránûn˘ch územích, se je
v budoucnu podafií uskuteãnit.

Jaroslav Cepák a Eva Suchomelová

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Foto J. Hlásek

Typick˘ hnízdní biotop na TfieboÀsku Foto J. Cepák

Hnízdní roz‰ífiení potápky malé v âR
velk˘ bod – hnízdûní prokázáno
stfiední bod – hnízdûní pravdûpodobné
mal˘ bod – hnízdûní moÏné

SUMMARY
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O pfiítomnosti hnûdého medvûda a jeho chování na Vala‰sku
od jara do léta roku 2000 bylo uvefiejnûno tolik zpráv v masmé-
diích, Ïe se zdá zbyteãné se k tomu je‰tû vracet. ·lo ale vût‰inou
o zprávy pov‰echné, z nichÏ mohla vefiejnost získat dojem, Ïe
odchytem tohoto medvûda se velmi ulevilo obyvatelÛm Vsetín-
sk˘ch vrchÛ, kde medvûd dûlal znaãné ‰kody na hospodáfisk˘ch
zvífiatech. Je ale dost lidí, ktefií se dodne‰ka domnívají, Ïe ten-
to medvûd mûl své místo ve volné pfiírodû a jakoÏto kriticky
ohroÏen˘ druh mûl b˘t i nadále pfiísnû chránûn.

Nûktefií lidé uvádûli, Ïe bylo nutno nauãit se s tímto medvû-
dem Ïít. Realita ale byla taková, Ïe medvûd po dobu svého poby-
tu na Vala‰sku nebyl náleÏitû plach˘, byl nakonec odchycen do
odchytového zafiízení, které bylo nastraÏeno v Hrubé Brodské
a 5. srpna 2000 odvezen do zooparku v Chomutovû. Zde ho
ãekala ãtyfimûsíãní karanténa.

KdyÏ jsem byl pfiizván, abych se podílel na fie‰ení obtíÏného
úkolu co dûlat s medvûdem, kter˘ dennû zabíjí hospodáfiská zví-
fiata, mûl jsem za sebou jiÏ mnohé zku‰enosti s medvûdy. Jednak
jsem pfied fiadou let v ostravské zoo dûlal partnera mláìatÛm
medvûda hnûdého a poznával jejich povahu, jednak díky pfiátel-
ství s ing. Bevilaguou, znalcem divok˘ch medvûdÛ, mûl jsem
moÏnost pozorovat chování tûchto ‰elem v karpatské pfiírodû.

Medvûda se nakonec podafiilo odchytit. Pfii transportu i pfii
pfiepou‰tûní do karantény se choval jako medvûd, kter˘ uÏ pfii-
‰el s lidmi do blízkého styku. Vznikla úvaha, Ïe mohl b˘t pfied-
tím chován v zajetí, z nûhoÏ uprchl. Takov˘ medvûd zvykl˘ na
lidi se jich ov‰em valnû nebojí.

V minulosti medvûdi na Slovensku ãas od ãasu na sebe upo-
zornili tím, Ïe nav‰tívili sala‰e, roztrhali zde nûkolik ovcí, zabili
jalovici nebo b˘ãka, obãas poniãili ovocné stromy na odlehl˘ch
samotách a rozbíjeli vãelstva. Od ‰edesát˘ch let se mûní chová-
ní tûchto ‰elem, stále ãastûji nav‰tûvují chaty a hotely v horách,
kde b˘vá znaãná koncentrace lidí, a Ïiví se zde odpadky. Jiní
medvûdi nav‰tûvují i men‰í chatové oblasti, Ïebrají zde o paml-
sky a nûktefií z nich tyto chaty rabují, aby se dostali k potravû.
Mnozí lidé zvlá‰tû v okolí autokempingÛ medvûdy pfiikrmují,
aby mûli atrakci. Neuvûdomují si, jak velmi riskují, aÏ do doby,
neÏ jsou medvûdem, kter˘ chce vyloudit pamlsek, napadeni.

Tyto problémy jsou dobfie známé z Nízk˘ch Tater, Západních
Tater, okolí Banské Bystrice apod.

Pfied del‰í dobou jsem mûl pfiíleÏitost pozorovat chování mla-
dé asi tfiíleté medvûdice men‰ího vzrÛstu, kterou jsme pfiivezli
do ostravské zoo z volné pfiírody. Îila pfiedtím ve Velké Fatfie
a její pfiítomnost v Blatnické a Gaderské dolinû se stala velmi
neÏádoucí. Stále ãastûji totiÏ fievem pla‰ila turisty, ktefií pfii útû-
ku odhazovali batohy s jídlem a tím medvûdici poskytli hody.
Medvûdice si brzo na tento levn˘ zdroj potravy navykla. Její
troufalost stále vzrÛstala, aÏ nakonec skonãila zavfiená ve chlé-
vû jedné hájovny, kdyÏ se tam pokou‰ela ulovit hospodáfiské
zvífie. Pak byla odvezena k nám do zoo.

Domnívali jsme se, Ïe medvûdice bude velmi tesknit po volné
pfiírodû, ale velmi brzo si na zajetí zvykla a niãím se pak neli‰i-

la od medvûdÛ narozen˘ch v zajetí. Rychle pfiibrala 100 kg na
váze a vedla usedl˘ Ïivot zajatého zvífiete. Podle fatransk˘ch les-
níkÛ tato medvûdice údajnû pfii‰la v dûtském vûku o matku. Ta
ji nemohla nauãit základní schopnosti, jak se uÏivit sbûrem les-
ních plodin ani ostraÏitosti pfied lidmi.

Je tedy otázka, zda zmínûn˘ vala‰sk˘ medvûd za pobytu na
Slovensku rovnûÏ osifiel, ãi byl chován v zajetí.

Medvûdi jsou obecnû velmi inteligentní, rychle se uãí a ti, kte-
fií poznají, Ïe se ãlovûka nemusí bát, rychle se na nûm nauãí
parazitovat. UÏ nikdy se nevrátí k pfiedchozímu vût‰inou vege-
tariánskému zpÛsobu Ïivota. Aby se divok˘ medvûd nasytil sbû-
rem lesních plodin, hmyzu a rÛzn˘ch kofiínkÛ musí dennû
vynakládat velké úsilí. Ten, kter˘ se stane vyjídaãem kontejne-
rÛ, se ov‰em nasytí nesrovnatelnû rychleji. Tûmto smeti‰tním
medvûdÛm pfiirozenû roste odvaha a sebevûdomá troufalost.

To byl pfiípad i vala‰ského medvûda, kter˘ zpoãátku nav‰tûvo-
val osamocená lidská obydlí, pozdûji – krátce pfied tím, neÏ byl
odchycen – odváÏil se nav‰tívit i domky v souvislé zástavbû.
Razance jeho poãínání se stupÀovala. Zpoãátku podlézal ploty,
trhal jednotlivé plaÀky, pozdûji celé ploty boural. To zfiejmû sou-
viselo s rÛstem tûlesné síly mladého, dobfie Ïiveného medvûda.
Díky ranní rose jsme po náv‰tûvách obydlí, kde medvûd v noci
zabíjel zvífiata, mûli moÏnost vysledovat techniku jeho útokÛ.
Obvykle z okraje lesa na svahu získal medvûd ãichovou a pak slu-
chovou informaci, kde je chlév ãi králíkárna. Pak se prudce pus-
til pfies louku, vyvrátil plot ãi hrazení a uÏ rychle likvidoval nej-

Deformovan˘ medvûd na Vala‰sku
Ludvík Kunc

Velké u‰ní boltce jsou charakteristické pro mladého tfiíle-
tého medvûda

Oblast Vsetínsk˘ch vrchÛ, kde byl medvûd odchycen –
údolí Hrubé Brodské

Medvûdi s oblibou strhávají kÛru ze such˘ch stromÛ
a poÏírají zde ukryt˘ hmyz
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ãastûji králíkárny. Jednotlivé zabité králíky si odná‰el v zubech
mimo objekt na vût‰í vzdálenost na louku ãi pod les, kde teprve
králíky poÏíral. Vícekrát se vracel a nenechal se odradit ‰tûkotem
psÛ. z nich nemûl valn˘ respekt. Útoky se odehrávaly nejãastûji
pfied pÛlnocí ãi krátce po pÛlnoci. Mnohdy je‰tû téÏe noci medvûd
nav‰tívil dal‰í králíkárny, které rozbil, králíky pozabíjel, ale uÏ
nepoÏíral. âasto se pokou‰el bezúspû‰nû dostat do chlévÛ mal˘-
mi okny. Na Vala‰sku chlévy ãasto pfiiléhají k obytn˘m stavením,
a tak více lidí vidûlo za oknem medvûda na velmi krátkou vzdále-
nost. V takové situaci hrozilo nebezpeãí, Ïe dfiíve ãi pozdûji mÛÏe
dojít ke stfietu s ãlovûkem chránícím si svÛj majetek.

Chci zdÛraznit fakt, Ïe vût‰ina útokÛ tohoto medvûda byla
namífiena proti ustájenému dobytku, jen málokdy zabil volnû se
pasoucí hospodáfiská zvífiata. Nûkdy medvûd rozbíjel ubikace,
v nichÏ byly chovány ovce, zniãil zafiízení, aniÏ ovce zabil.
V jin˘ch pfiípadech ale ovce zabil a nenaãal.

Nedovedu si sám pfiedstavit situaci, která by nastala, kdybych
majitelÛm zabit˘ch zvífiat a rozbit˘ch ubikací fiíkal, Ïe se s tímto
medvûdem musejí nauãit Ïít. Asi bych zdráv odtud neode‰el.

Na druhé stranû celá fiada pozorování dosvûdãovala, Ïe tento
medvûd se v mnohém pfiece jen chová jako medvûd divok˘.
V jeho trusu bylo moÏno nalézt lesní plody, rozhazoval pafiezy,
sbíral ponravy, ale pfiedev‰ím umûl si oznaãit svÛj okrsek. Tím
bylo hornaté území od Vsackého Cábu po SoláÀ, zahrnující
dlouhá zãásti obydlená údolí Dinotic, Lu‰ové, Brodské, Kobyl-
ské ãi Vala‰ské Bystfiice. Lesníci z Brodské nás upozornili, Ïe
v okolí je strom, kter˘ má strÏenou kÛru. Ten se nám spolu
s ing. F. ·ulganem a V. Bajerem podafiilo najít ve svahu nad
sváÏnicí pod vrcholem Babínku (765 m n. m.). Ten se tyãí nad
Nov˘m Hrozenkovem. Asi padesátilet˘ smrk mûl strÏenou kÛru
do v˘‰ky 180 cm k zemi. Medvûd kÛru strhl zuby, nikoliv drá-
py, i kdyÏ na obnaÏeném kmeni stopy po drápech znát byly.
Sloupáním kÛry se stromÛ divocí medvûdi opticky znaãí svÛj
okrsek. Takov˘ strom do daleka svítí svou bûlostí. Medvûdi se
o nûj ãasto otírají hfibetem a oznaãují ho sv˘m pachem.

Pokud je mi známo, je to první zatím zji‰tûn˘ „hraniãní
strom“ medvûdÛ v Beskydech. V potoku asi 50 m pod tímto
smrkem leÏel v té dobû zcela rozpadl˘ kadávr jelena. Medvûd ho
nekonzumoval.

Aã se tedy vala‰sk˘ medvûd ve sv˘ch horách zabydloval i po
divokém zpÛsobu, museli jsme nakonec jeho chování posoudit
jako deformované pfiedev‰ím ve vztahu k ãlovûku. Deformace
medvûdí povahy v souvislosti se získáváním potravy se stává
závaÏn˘m problémem na Slovensku a je velmi dobfie známa

V rámci zpracovávání návrhu na zfiízení pfiírodní rezer-
vace „Dolní Sázava“ byl v dotãeném území provádûn
v letech 1997 aÏ 1999 entomologick˘ prÛzkum, zab˘va-
jící se nûkter˘mi skupinami hmyzu (Lepidoptera, Ephe-
meroptera, Odonata, Dermaptera a druhy rodu Bombus).

Území navrhované pfiírodní rezervace zaujímá tok fieky
Sázavy v úseku od jezu v Chrástu nad Sázavou po Dav-
li, vãetnû neregulovaného pefiejnatého úseku mezi Krha-
nicemi a Pikovicemi (registrovan˘ mokfiad regionálního
v˘znamu) a ekosystémy skalních stepí, sutí a listnat˘ch
porostÛ v okolí fieky.

Na území navrhované pfiírodní rezervace bylo zji‰tûno
celkem sedm zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ mot˘lÛ. Dva
z druhÛ jsou v pfiíloze vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb. zafiaze-
ny do kategorie „silnû ohroÏené“. Jedná se o stuÏkonos-
ku vrbovou (Catocala electa) a okáãe skalního (Hippar-
chia briseis). Ostatní druhy – li‰aj pry‰cov˘ (Hyles
euphorbiae), otakárek fenyklov˘ (Papilio machaon), ota-
kárek ovocn˘ (Iphiclides podalirius), batolec duhov˘ (Apa-
tura iris) a batolec ãerven˘ (Apatura ilia) – jsou v citova-
né pfiíloze zafiazeny do kategorie „ohroÏené“.

Mezi dal‰í zji‰tûné v˘znamné druhy patfií napfiíklad
drobníãek Stigmella ulmivora, klínûnka Phyllonorycter
ulmifoliellus, klínûnka Phyllonorycter schreberellus (dru-
hy vázané na jilmy), dále pak velmi vzácn˘, na sleziníky
(Asplenium sp.) vázan˘ druh Psychoides verhuellus, vzác-
ná a lokální, na tfiemdavu (Dictamnus albus) troficky
vázaná plochu‰ka Agonopterix furvella, trávníãek Ela-
chista utonella (vzácn˘ a lokální druh, vázan˘ na ostfiice

rodu Carex, drvopleÀ Dyspessa ulula (velmi vzácn˘ a vel-
mi lokální druh, jehoÏ housenky se vyvíjejí v cibulkách
Allium), velmi vzácná nesytka Sesia melanocephala,
vázaná na osiky (Populus tremula), vzácná a velmi lokál-
ní ‰ípovûnka terãovková (Cryphia fraudatricula), vázaná
na porosty li‰ejníkÛ na skalách, vzácná, lokální a teplo-
milná, v˘vojem na rÛzné druhy trav vázaná osenice Ïlu-
to‰edá (Epilecta linogrisea), stuÏkonoska dubová (Cato-
cala sponsa), vzácná krásnûnka Fabiola pokornyi,
ostruháãek Satyrium acaciae, hnûdopáska Minucia luna-
ris a vzácn˘ modrásek Scolitantides orion.

Druhová rozmanitost lepidopterofauny na území navr-
hované pfiírodní rezervace „Dolní Sázava“ je dána ‰ir‰ím
spektrem zastoupen˘ch ekosystémÛ (pobfieÏí fieky vãetnû
doprovodné zelenû, dubohabrové a dubové porosty, skal-
ní stepi a lesostepi, borové porosty reliktního charakte-
ru), severní i jiÏní expozicí skalnat˘ch svahÛ, spojitostí
xerotermních spoleãenstev dolního Posázaví a stfiedního
Povltaví s dal‰í vazbou na oblast âeského krasu, ale
i vazbou na vy‰‰í polohy (díky koridoru fieky Sázavy)
a fiadou dal‰ích faktorÛ.

Pfiekvapivû bohatá je fauna jepic (Ephemeroptera)
daného úseku toku fieky Sázavy. V úseku mezi Chrástem
a Davlí se stfiídá nûkolik typÛ biotopÛ. Jednak se zde
vyskytují úseky s velmi klidnû tekoucí, hlub‰í vodou nad
jezy (PûnkavÛv ml˘n, Kamenn˘ Újezdec, Kamenn˘ Pfií-
voz, Îampach), dále úsek velmi klidné, hluboké vody
pfied ústím Sázavy do Vltavy (projevuje se zde vzedmutí
hladiny v souvislosti s vodní nádrÏí na Vltavû [Vrané]),

z americk˘ch národních parkÛ. âasto dochází k pfiím˘m úto-
kÛm na lidi, které nûkdy konãí tragicky.

Mí‰a z Brodské, jak byl medvûd  po odchytu pojmenován, se
v fiíjnu loÀského roku znovu dostal na svobodu. Podafiilo se mu
utéci z karantény stropem. Po úniku ze zoo byl nûkolikrát postfie-
len místním stráÏníkem a nakonec usmrcen v hou‰tinû poblíÏ
benzinového ãerpadla ranou z kulovnice pracovníkem zoo.

Usmrcen˘ medvûd se na Vala‰sko „vrátil“ jako muzejní expo-
nát a mûl by po vypreparování b˘t vystaven v okresním vlasti-
vûdném muzeu ve Vsetínû, pozdûji v zámku Kinsk˘ch v Le‰né
u Vala‰ského Mezifiíãí.

Ve Vsetínsk˘ch vr‰ích Ïije dal‰í zhruba stejnû velk˘ medvûd,
jehoÏ stopu 12 cm ‰irokou (pfiední tlapa) jsem na‰el 19. srpna
t.r. na okraji pralesa Razula. Dal‰í stopy tohoto medvûda byly
nalezeny na konci záfií. V tu dobu byl dal‰í medvûd pozorován
v oblasti pralesa Mion‰í, jednalo se o velkého medvûda a tfietí
medvûd byl pozorován v oblasti Gírové poblíÏ Jablunkova. Není
vylouãeno, Ïe se v této oblasti vyskytuje i ãtvrt˘ medvûd. Îádn˘
z tûchto medvûdÛ nevyvolává konflikty.

Entomofauna navrhované pfiírodní rezervace Dolní Sázava

Petr Záruba

Medvûdí stopy mÛÏeme nalézt i v zimním období, zvlá‰tû
pfii oblevû  V‰echny fotografie L. Kunc
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úseky rychle proudící vody v úsecích pod jezy (Chrást,
PûnkavÛv ml˘n, Kamenn˘ Újezdec, Kamenn˘ Pfiívoz,
Îampach) a velmi cenné, neregulované pefiejnaté úseky
s prudce tekoucí vodou u Krhanic a pod Velk˘m Mední-
kem.

Celkem bylo v Sázavû na území navrhované pfiírodní
rezervace zji‰tûno 25 druhÛ jepic. Z tohoto poãtu patfií
pût druhÛ mezi druhy, zafiazené do navrhovaného ãerve-
ného seznamu jepic âeské republiky (SOLDÁN, ZÁRU-
BA, PUTZ, 2000). Dva z nich jsou zafiazeny do kategorie
„kriticky ohroÏené“ – Ecdyonurus insignis a Ephoron vir-
go, dva do kategorie „ohroÏené“ – Heptagenia coerulans
a Oligoneuriella rhenana a jeden do kategorie „vyÏadující
pozornost“ – Baetis buceratus. Z dal‰ích v˘znamn˘ch
druhÛ stojí za zmínku Nigrobaetis niger, Procloeon bifi-
dum a Caenis pseudorivulorum.

Ze zástupcÛ fiádu váÏek (Odonata) patfií mezi v˘znam-
né nálezy mot˘lic Calopteryx virgo a Calopteryx splen-
dens.

V souvislosti s vodní entomofaunou je tfieba zmínit
potvrzen˘ v˘skyt ohroÏené a vzácné vodní plo‰tice hlu-
benky skryté (Aphelocherius aestivalis), která byla nale-
zena u Pikovic a Krhanic.

âmeláci jsou jako cel˘ rod chránûni ve smyslu
vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb., v jejíÏ pfiíloze je rod Bombus
uveden v kategorii „ohroÏené“. Ve zkoumaném území
bylo zji‰tûno deset druhÛ – ãmelák klamav˘ (Bombus
confusus), ã. ovocn˘ (B. pomorum), ã. zahradní (B. hor-
torum), ã. promûnliv˘ (B. humilis), ã. lesní (B. silvarum),
ã. mechov˘ (B. muscorum), ã. polní (B. agrorum), ã.
skalní (B. lapidarius), ã. hájov˘ (B. lucorum) a ã. zemní
(B. terrestris).

Na základû vyhodnocení získan˘ch údajÛ je moÏné
konstatovat, Ïe sledovaná entomofauna v oblasti navr-
hované pfiírodní rezervace „Dolní Sázava“ je hodnotná
a cenná pfiedev‰ím sv˘m druhov˘m sloÏením a v˘sky-
tem fiady citliv˘ch, vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ. âást
tohoto cenného území je ohroÏena zam˘‰lenou v˘stav-
bou dálnice, svÛj negativní vliv má i mnoÏství rekreaã-
ních objektÛ v okolí. Pfiesto je dÛsledná ochrana nejen
vlastní navrhované rezervace, ale i dostateãného
ochranného pásma (pfiedev‰ím toku fieky Sázavy)
Ïádoucí.

Pefiejnat˘ úsek Sázavy u Krhanic. Hoj-
n˘ v˘skyt jepice Oligoneuriella rhena-
na a hlubenky Aphelocherius aestivalis

Tok Sázavy
u Kamenného
Újezdce

V‰echny 
fotografie 
P. Záruba

Mapka území s vyznaãením odbûrních stanovi‰È v toku fieky
1 – Chrást nad Sázavou; 2 – Krhanice; 3 – Kamenn˘ Újezdec; 4 – Kamenn˘
Pfiívoz; 5 – Luka pod Medníkem; 6 – pefieje pod Velk˘m Medníkem; 7 – Pikovice
a – odbûrní stanovi‰tû vodních bezobratl˘ch
b – hranice navrhované PR Dolní Sázava

Jez v Chrástu
nad Sázavou<

<
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Hrachovky (Pisidium) jsou na‰i nejmen‰í mlÏi (Bivalvia), ktefií
náleÏí do ãeledi okruÏankovití (Sphaeriidae). I pfies jejich pomûr-
nû malou velikost a dosti nesnadnou determinaci vzbuzovali jiÏ
v minulosti zájem na‰ich malakozoologÛ. První souborné dílo
zab˘vající se na‰imi zástupci ãeledi Sphaeriidae pochází z konce
minulého století (ULIâN¯ 1894). Modernûji byly hrachovky zpra-
covány v rámci klíãe na‰ich vodních mûkk˘‰Û (BRABENEC
1952), nebo v díle zab˘vajícím se malakofaunou âeskoslovenska
(LOÎEK 1956). V tûchto monografiích se objevuje i druh Pisidium
pulchellum Jenyns, 1932 s evropsk˘m areálem roz‰ífiení. Teprve
podrobná kritická revize na‰ich hrachovek (BRABENEC 1973),
kdy bylo velké mnoÏství materiálu dáno na pfieurãení holandské-
mu znalci tohoto rodu J. G. J. Kuiperovi, ukázala, Ïe ve‰keré
nálezy tohoto druhu z na‰eho území jsou produktem chybné
determinace. Tento druh byl ãasto zamûÀován s tvarovû velmi
blízk˘m druhem Pisidium subtruncatum, kter˘ je velmi hojn˘.
Tato Brabencova práce pfiedstavuje stále plnû platn˘ urãovací
klíã pro 13 druhÛ dosud zji‰tûn˘ch na území âeské republiky.
Dlouhou fiadu let se hrachovkami u nás zab˘val rovnûÏ Sylvestr
Mácha, kter˘ podrobnû prozkoumal oblast severní Moravy a Slez-
ska. Své zku‰enosti se sbûrem hrachovek shrnul v publikaci
(MÁCHA 1996). Poslední dvû zmiÀované práce by mohly slouÏit
jako základní literatura pfiípadn˘m zájemcÛm o hrachovky. Nej-
ãerstvûj‰í informace o na‰ich vodních mûkk˘‰ích shrnuje BERAN
(1998). Mezi zahraniãní klíãe patfií práce (KUIPER 1965, ZEISS-
LER 1971, GLÖER & MEIER-BROOK 1994).

I kdyÏ není pfiedmûtem tohoto ãlánku zab˘vat se poznámkami
k determinaci hrachovek, upozorÀuji na jednu maliãkost, která se
neobjevuje v Ïádném z uveden˘ch urãovacích klíãÛ. V nûkter˘ch
pfiípadech mÛÏe b˘t urãen jako hrachovka druh ze stejné ãeledi –
Musculium lacustre (Müll.). Jedná se o max. 
10 mm velkého mlÏe, kter˘ je charakteristick˘ nápadnû odsazen˘-
mi vrcholy, tvofien˘mi embryonálními lasturkami. A právû tyto
embryonální lastury (viz foto) se dají zamûnit s nûkter˘mi hrachov-
kami (pro svÛj lesk nejãastûji s druhem Pisidium nitidum). Ov‰em
vût‰ina hrachovek dorÛstá mnohem men‰í velikosti, a proto jsou
i jejich embryonální lastury nejménû o polovinu men‰í. Embryo-
nální lastury druhu M. lacustre jsou charakteristické svou nadmu-
tostí, tup˘m úhlem sevfiení, fazolovit˘m tvarem a nemají vytvofieno
klenutí vrcholÛ, jak by tomu bylo u velikostnû men‰ích hrachovek.
Metodika sbûru a pfiípravy k determinaci je velmi podrobnû popsá-
na v publikacích (BRABENEC 1973 a MÁCHA 1996). I pfiesto, Ïe
nejpouÏívanûj‰í fixáÏí pfii studiu makrozoobentonu je formaldehyd,
není v‰eobecnû známo, Ïe tato chemikálie rychle rozpou‰tí vápnité
ãásti schránek. Témûfi nebo úplnû rozpu‰tûné schránky, z nichÏ
pozÛstává pouze organické periostrakum, není moÏné determino-
vat. Proto doporuãuji ukládat vybran˘ materiál hrachovek (nejlépe
mûkk˘‰Û vÛbec) do alkoholu (70% ethanol). MoÏné je rovnûÏ uklá-
dat materiál na sucho, ale lihov˘ materiál je v˘hodnûj‰í, protoÏe lze
obyãejnou Ïiletkou oddûlit lastury od sebe a pozorovat úpravu zám-
kové li‰ty, která nese hlavní determinaãní znaky a vyhneme se tak
zdlouhavé procedufie povafiení v louhu.

Seznam hrachovek zji‰tûn˘ch na území 
âeské republiky
Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) – hrachovka fiíãní
P. henslowanum (Sheppard, 1823) – h. hrbolatá
P. supinum A. Schmidt, 1851 – h. obrácená
P. milium Held, 1836 – h. prosná
P. pseudosphaerium Favre, 1927 – h. okruÏankovitá
P. subtruncatum Malm, 1855 – h. otupená
P. nitidum Jenyns, 1832 – h. lesklá
P. hibernicum Westerlund, 1894 – h. severní
P. obtusale (Lamarck, 1818) – h. tupá
P. personatum Malm, 1855 – h. malinká

P. casertanum (Poli, 1791) – h. obecná
P. moitessierianum (Paladilhe, 1866) – h. nepatrná
P. tenuilineatum Stelfox, 1918 – h. ãárkovaná

Poznámky k bioindikaãním schopnostem 
a souãasnému v˘skytu na‰ich vzácn˘ch 
a ohroÏen˘ch hrachovek

Bioindikaãní schopnosti plÏÛ jsou v‰eobecnû známé a v pra-
xi dobfie vyuÏitelné. Nejinak je tomu i v pfiípadû mlÏÛ, ktefií díky
tomu, Ïe jsou zahrabáni v substrátu, velmi dobfie odráÏí stano-
vi‰tní podmínky. Díky tûsné vazbû na substrát citlivû reagují na
zmûnu prÛtokov˘ch a kyslíkov˘ch reÏimÛ, kumulaci ‰kodlivin
v sedimentu a rovnûÏ na regulace toku (likvidace vhodn˘ch
habitatÛ). V zahraniãí se podrobnû ekologick˘mi nároky hra-
chovek zab˘val MEIER-BROOK (1975). Pokus o saprobní zafia-
zení vût‰iny na‰ich hrachovek provedli SLÁDEâEK & SLÁDEâ-
KOVÁ (1995). Dva zde uvedené druhy (z celkov˘ch tfiinácti)
Pisidium cinereum Alder a P. casertanum, jsou pouze synonyma,
ale mají rozdílné saprobní zafiazení. Nejnovûji bylo uvefiejnûno
saprobní zafiazení pro osm na‰ich druhÛ (SLÁDEâKOVÁ et al.
1998). V zahraniãí zhodnotili ekologické nároky (saprobní zafia-
zení, v˘skyt v zónách podélného profilu toku a dal‰í) hrachovek
NESEMANN & REISCHÜTZ (1995). BohuÏel i poslední dvû nej-
novûj‰í práce jsou v nûkter˘ch bodech dosti nepfiesné a pfiede-
v‰ím kritické saprobní zafiazení je vûcí dal‰ího v˘zkumu. Nelo-
gické je fiazení druhu P. obtusale k jednotliv˘m zónám
podélného profilu toku. Tato hrachovka se vyskytuje v nejrÛz-
nûj‰ích stojat˘ch vodách (viz níÏe), ale tekoucím se vyh˘bá. Pro-
to je rovnûÏ zavádûjící uvaÏovat o jejím saprobním indexu. To
platí i pro ostatní druhy, které Ïijí pouze ve stojat˘ch vodách.

Pisidium amnicum (O. F. Müller)
Nejvût‰í hrachovka, pro na‰e území fiazena do kategorie

ohroÏen˘ (EN) (BERAN 1998). Její souãasn˘ stav v˘skytu je na

Souãasn˘ stav na‰ich hrachovek (Pisidium)
a moÏnosti jejich vyuÏití v bioindikaci

Michal Horsák

Okrouhlice rybniãní (Musculium lacustre). 
Vlevo – embryonální lasturky, v dospûlosti vyniklé
v podobû odsazen˘ch vrcholÛ, rozmûry: 1,3 : 1,0 : 0,7 mm

Foto M. Horsák

Vpravo – dospûl˘ plÏ, rozmûry: 10,0 : 8,0 : 5,0 mm
Foto J. Brabenec, Coll. NM Praha
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na‰em území znaãnû nesourod˘. V minulosti bûÏnû ob˘vala
níÏinné tekoucí vody a s oblibou vyhledávala vût‰í vodní toky.
BohuÏel je jedním z nejcitlivûj‰ích druhÛ vÛãi chemickému
zneãi‰tûní a negativním zásahÛm do stanovi‰tû vÛbec. Ze
star‰í literatury lze usoudit, Ïe ústup zaãal uÏ v první polovi-
nû 20. století a podstatnû se urychlil v posledních ãtyfiech
desetiletích se vzrÛstajícím zneãi‰tûním a také se stavbou pfie-
hrad. V souãasnosti na Moravû pfieÏívají slabé populace prav-
dûpodobnû pouze v CHKO Poodfií. Je‰tû v nedávné dobû byl
tento druh v této oblasti a okolí mnohem hojnûj‰í. Podobnû
tomu bylo i na jiÏní Moravû. âetné nálezy subfosilních lastur,
mnohdy ve velk˘ch poãtech, ukazují, Ïe je‰tû v dobû pfied
intenzivním zemûdûlstvím (pfiehnojováním a chemizací) byla
tato hrachovka bûÏn˘m obyvatelem vût‰ích níÏinn˘ch tokÛ
s písãitobahnit˘m ãi jílovitobahnit˘m dnem. âasto se objevo-
vala v ml˘nsk˘ch náhonech a nezfiídka i v men‰ích níÏinn˘ch
potocích s vhodn˘m substrátem. Dnes je na jiÏní Moravû ten-
to mlÏ pravdûpodobnû vyhuben˘. Tyto skuteãnosti jednoznaã-
nû ukazují, Ïe pro území Moravy je tento druh kriticky ohro-
Ïen˘. Ménû alarmující je situace v âechách, kde je hojnûj‰í. To
platí pfiedev‰ím pro severní polovinu stfiedních âech, kde je
i dnes moÏné zastihnout silné populace napfi. v CHKO Koko-
fiínsko (Libûchovka a P‰ovka) a dal‰ích tocích (BERAN 1996a).
Jedná se tedy o druh s vysokou bioindikaãní schopností, cit-
livû reagující na chemické zneãi‰tûní, regulace a eutrofizaci.
Tato vlastnost se nedá plnû vyuÏít, protoÏe vlivem vysokého
zneãi‰tûní byl tento druh vyhuben v rozsáhl˘ch oblastech, kde
byl v minulosti bûÏn˘. Dnes se u nás v dolních úsecích vel-
k˘ch tokÛ prakticky nevyskytuje. PfieÏil v men‰ích níÏinn˘ch
tocích, ve kter˘ch nebyl nikdy pfiekroãen urãit˘ práh zneãi‰tû-
ní. I pfii sníÏení chemické zátûÏe nûkter˘ch tokÛ, v oblastech
kde byl vyhuben, bude návrat tohoto druhu velmi zdlouhav˘
z dÛvodu absence refugií. ¤e‰ením by mohl b˘t peãliv˘ moni-
toring a pokusy o reintrodukci na vybrané lokality.

Pisidium supinum A. Schmidt
Druh ob˘vající níÏinné tekoucí vody se ‰tûrkopískov˘m aÏ

písãitobahnit˘m dnem. Je nároãn˘ na dobfie prokysliãené vody
a za takov˘ch podmínek se mÛÏe vyskytovat i v pobfieÏní zónû
velk˘ch jezer. U nás je typick˘ pro vût‰í níÏinné fieky a jako jedi-
ná na‰e hrachovka se v takov˘ch objevuje i v mediálu, ãasto ve
vût‰ích hloubkách, zatímco dal‰í druhy hrachovek se v pota-
málu velk˘ch fiek vyskytují v klidn˘ch úsecích pfiíbfieÏní zóny.
Je‰tû pfied deseti lety byl tento druh povaÏován za témûfi vyhy-
nul˘ z dÛvodu velkého zneãi‰tûní dolních ãástí tokÛ. S v˘stav-
bou ãistíren odpadních vod a sníÏením zátûÏe ze strany nûkte-
r˘ch provozÛ znatelnû poklesla chemická zátûÏ velk˘ch
níÏinn˘ch tokÛ a tento druh se opût stává jejich typick˘m oby-
vatelem. Ze situace v minulosti víme, Ïe se jedná o druh dobfie
odráÏející kvalitu vod níÏinn˘ch tokÛ a renesance jeho v˘skytu
je dokladem zlep‰ujícího se stavu.

Pisidium pseudosphaerium Favre
Îije v ãist˘ch stojat˘ch vodách niÏ‰ích poloh. Z na‰eho úze-

mí ho poprvé uvádí BRABENEC (1973) ze dvou lokalit: Bohda-
neãsk˘ rybník u Pardubic a rybník U Houkvice u T˘ni‰tû nad
Orlicí. Na druhé z nich se podafiilo tento druh ovûfiit (BERAN
1996b), KUIPER (1962) uvádí z na‰eho území je‰tû tfietí lokali-
tu Klá‰terec nad Ohfií, která nebyla novû provûfiována. V roce
1999 byla tato hrachovka zji‰tûna poprvé na území Moravy
v luãní tÛni u rybníka Kaãák v CHKO Poodfií (HORSÁK 2000).
Více lokalit se dá pfiedpokládat v Polabí. V roce 2000 byl druh
napfiíklad zji‰tûn ve slepém rameni Labe u Pfielouãe (5959, Hor-
sák lgt.). Druh je vzácn˘ v celém areálu roz‰ífiení, je velmi citli-
v˘ vÛãi chemickému zneãi‰tûní a zásahÛm do biotopu.

Pisidium hibernicum Westerlund
Ob˘vá stojaté vody níÏin, zejména rybníky, jezera a nûkdy

i luãní struÏky s bahnitopísãit˘m dnem. Na na‰em území
vÏdy vzácn˘, pfiesto v minulosti zastiÏiteln˘ i ve velmi poãet-
n˘ch populacích. Do dne‰ních dnÛ byla celá fiada nalezi‰È
znehodnocena nebo zniãena zasypáním (to je pfiípad rybníkÛ
v Loukách nad Ol‰í, kde byla známa velmi silná populace
[MÁCHA 1982, 1996]). Pfiedev‰ím intenzivní chov ryb a úpra-
va bfiehÛ do stavu s velkou vstupní hloubkou (absence
pozvolné litorální zóny s porosty makrofyt) vyfiadily ze hry
právû ty biotopy, ve kter˘ch se v minulosti tento druh vysky-
toval nejãastûji. V CHKO Poodfií se tento druh díky dostatku
vhodn˘ch stanovi‰È stále drÏí, pfiedev‰ím v luãních vodách
a mokfiadech kolem nûkter˘ch rybníkÛ (napfi. Horní rybník
u Studénky, 6274, Horsák lgt., 1999). Pfii revizním v˘zkumu
CHKO Poodfií po 20 letech byla v‰echna dfiívûj‰í nalezi‰tû
ovûfiena (MÁCHA 1980). Dal‰í recentní nálezy pochází z jiÏ-
ních âech: rybníku u osady Vracov u Plánice (6646, Hlaváã
lgt., 1996) a fieka Úslava nad jezem u osady Vilémov, Srby
(6447, Horsák lgt., 1999). Dále byl zji‰tûn ve slepém rameni
Labe u Pfielouãe (5959, Horsák lgt., 2000). Jako i pfiedchozí
druh se nevyh˘bá vodám s pfiirozenû vysok˘m organick˘m
zneãi‰tûním, ale je rovnûÏ velmi citliv˘ vÛãi antropogenním
vlivÛm.

Pisidium casertanum ponderosum (Stelfox)
Jedná se o poddruh jedné z na‰ich nejhojnûj‰ích hrachovek,

ale uvádím jej, protoÏe nûkter˘mi autory je povaÏován za samo-
statn˘ druh. Sv˘mi konchologick˘mi znaky je od nominátního
poddruhu znaãnû odli‰n˘ a úpravou zámkové li‰ty se podobá
druhu P. supinum. Donedávna byl uvádûn pouze z kanálu Hal-
da u Pardubic (BRABENEC 1973). Novû se podafiilo objevit dal-
‰í silnou populaci v fiece Veliãce u kfiíÏení silnice StráÏnice–Vno-
rovy (7070, Horsák lgt., 1997) a jeden dospûl˘ jedinec byl
sebrán v fiíãce Klaneãnici pfied obcí Strání (7072, Horsák lgt.,
1998). Na rozdíl od nominátního poddruhu se nevyskytuje ve

Hrachovka obrácená (Pisidium supinum), rozmûry: 
4,1 : 3,7 : 2,6 mm Foto J. Brabenec, Coll. NM Praha

Hrachovka fiiãní (Pisidium amnicum), rozmûry: 
9,0 : 7,1 : 5,3 mm  Foto J. Brabenec, Coll. NM Praha
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vodách stojat˘ch a více zasahuje do vût‰ích níÏinn˘ch tokÛ
s písãit˘m dnem. Nepatrn˘ materiál neumoÏÀuje pfiesné pozná-
ní ekologick˘ch nárokÛ, ale jeví se jako citliv˘ taxon, zatím zji‰-
tûn˘ v málo naru‰en˘ch tekoucích vodách.

Pisidium moitessierianum (Paladilhe)
Druh, kter˘ byl z na‰eho území dlouhou dobu znám pouze

z kanálu Halda u Pardubic (BRABENEC 1973). Novûji se v˘skyt
nepodafiilo ovûfiit a na této lokalitû je pravdûpodobnû vyhynul˘
(BERAN 1997). V âechách byla nalezena silná populace v dol-
ním toku Ohfie a na dal‰ích dvou lokalitách byly zji‰tûny pouze
prázdné lastury (BERAN 1998b). Pfii podrobném prÛzkumu
vodních mûkk˘‰Û Dolnomoravského úvalu bylo zji‰tûno nûkolik
lokalit v ‰ir‰í oblasti soutoku Moravy a Dyje (BERAN & HOR-
SÁK 1998). Dal‰í lokality se dají rovnûÏ oãekávat i v Polabí
(jeden Ïiv˘ kus byl zji‰tûn v prÛtoãném slepém rameni Labe
u Pfielouãe [5959, Horsák lgt., 2000].

Ob˘vá vût‰í níÏinné, pomalu tekoucí toky. Pfii pfiízniv˘ch
stanovi‰tních pomûrech vytváfií poãetnû silné populace, sou-
stfiedûné ãasto na malé plo‰e (nûkteré velmi poãetné populace
zaujímaly plochu pfiibliÏnû 3 m2 a v del‰ím úseku po i proti
proudu nebyl zachycen jedin˘ Ïiv˘ jedinec). Îije ve velmi jem-
ném bahnitém substrátu bez hrubûj‰ích organick˘ch i anor-
ganick˘ch ãástic (po vymytí sedimentu pfies cedník o velikosti
ok 1 x 1 mm, zÛstávají na sítu nezfiídka jen hrachovky), kter˘
je ve velmi plytkém místû u bfiehu s v˘‰kou hladiny od 5 do 20
cm (v zátoãinû nebo pod mostem). Pfii povodních mÛÏe b˘t
s tímto jemn˘m sedimentem celá populace odplavena. Nûkte-
ré z driftujících hrachovek se mohou uchytit na pfiíhodném
místû a zaloÏit novou populaci. Vût‰ina pÛvodní populace
v‰ak hyne, a potom mÛÏeme ojedinûle nalézt prázdné lastur-
ky. Takov˘ jev byl sledován v pfiípadû nûkter˘ch populací na
jiÏní Moravû a dává tu‰it, Ïe tento druh bude v oblasti vhod-
n˘ch stanovi‰È hojnûj‰í, neÏ si myslíme, ale z dÛvodu nestá-
losti a izolovanosti
populací je pravdû-
podobnost zachyce-
ní znaãnû sníÏena.

Pisidium 
tenuilineatum 
Stelfox

Jedná se o na‰i
nejmen‰í, nejvzác-
nûj‰í a velice citli-
vou hrachovku.
KvÛli nepatrné veli-
kosti (délka do 2,2
mm) je zjistitelná
hlavnû odbûrem
dnového sedimentu
a jeho následn˘m
pfiebráním. To platí
pfiedev‰ím dnes,
protoÏe na nûkte-
r˘ch dfiívûj‰ích loka-
litách byl tento druh zji‰tûn v tak vysoké denzitû, Ïe se nedal
pfiehlédnout. V depozitáfii Národního muzea v Praze je poloÏ-
ka 5000 kusÛ z pÛvodnû pramenného potoka mûstského
vodovodu u âeské Lípy (Mell lgt., 1943). V minulosti bylo zná-
mo jen málo osamocen˘ch lokalit, zejména se jednalo o níÏin-
né potoky a men‰í fieky. Vy‰‰í poãet lokalit byl nalezen pou-
ze na OsoblaÏsku (6), jedna v Poodfií a nûkolik
v severov˘chodních âechách. Více neÏ 20 let nebyl u nás ten-
to druh nalezen, aãkoli byly revidovány v‰echny moravské
(MÁCHA 1996) a nûkteré ãeské lokality. Teprve na jafie roku
2000 byla zji‰tûna bohatá populace v fiíãce P‰ovka v ol‰inû
nad tÛní Kaãírek u Kokofiína (5553, Horsák lgt.). Díky mini-
mální naru‰enosti P‰ovky zde pfieÏila hrachovka ãárkovaná
spoleãnû s hrachovkou fiíãní a v budoucnu bude jistû zji‰tûna
na dal‰ích místech. Pro tento druh je charakteristické pravi-
delné jemné r˘hování, které je patrné i na mal˘ch lasturách.
Podobnou strukturu v‰ak mÛÏe mít Pisidium subtruncatum f.
tenuilineatiforme Feliksiak, které má navíc velmi podobn˘
tvar. Ov‰em P. tenuilineatum má vnitfiní vazovou brázdu, díky
které se spolehlivû pozná od v‰ech na‰ich ostatních druhÛ.
Jde o na‰i nejcitlivûj‰í a tudíÏ i nejvzácnûj‰í hrachovku, kte-
rá si zasluhuje nejvy‰‰í ochranu.

V˘‰ková zonace hrachovek
Vût‰ina na‰ich druhÛ se vyskytuje v níÏinn˘ch vodách

a s tûmito druhy se jen v ojedinûl˘ch pfiípadech setkáme ve ver-
tikálnû ãlenitûj‰ích terénech, kde chybí vût‰í plo‰iny (ojedinûle
zasahují do nadmofisk˘ch v˘‰ek nad 500 m). NíÏinné druhy
(napfi. P. nitidum nebo P. henslowanum) mÛÏeme najít stejnû
dobfie na pfiíhodném místû metapotamálního úseku velké fieky
jako i v malém luÏním kanále apod. Naproti tomu druhy P.
casertanum a P. personatum se v níÏinách objevují pouze ve sto-
jat˘ch vodách nebo v mal˘ch tocích (drobné potoky a kanály,
napfi. v luÏním lese), ale nesetkáme se s nimi v potamální zónû
velk˘ch fiek. Nûkteré hrachovky najdeme i ve vy‰‰ích nadmofi-
sk˘ch polohách. Jedná se o tyto druhy:
a) Pisidium obtusale – druh Ïijící v˘hradnû ve stojat˘ch vodách

(rybníky) a je typick˘ pro luãní ostfiicové mokfiady, ve kter˘ch
vût‰inou vytváfií ãistou, velmi poãetnou populaci. Vyhovují
mu mûlké mokfiadní vody s vysok˘m obsahem rozpu‰tûn˘ch
huminov˘ch látek z mrtvého rostlinného materiálu, proto se
vyskytuje i ve vy‰‰ích polohách vût‰inou v ra‰elinn˘ch mok-
fiadech (napfi. ra‰elinné tÛÀky u KfiiÏánek ve Îìársk˘ch
vr‰ích v nadmofiské v˘‰ce nad 600 m, Kment lgt., 1999).
V tûchto biotopech se ãasto vyskytuje spoleãnû s následují-
cím druhem.

b) Pisidium casertanum – tato hrachovka zasahuje do vy‰‰ích
poloh i v tekoucích vodách (nûkdy s pfiekvapivû vysok˘m spá-
dem). Byla napfiíklad zji‰tûna v pramenné struÏce Veliãky na
svahu Velké Javofiiny v nadmofiské v˘‰ce nad 650 m. Pod-
druh Pisidium casertanum ovatum (Clessin) je typick˘m oby-
vatelem slatinn˘ch a ra‰elinn˘ch vod vy‰‰ích horsk˘ch poloh
(ra‰elinné mokfiiny u Luãní Boudy v Krkono‰ích, mokfiiny na
hfiebenu Orlick˘ch hor atd. [BRABENEC 1973].

c) Pisidium personatum – typick˘ obyvatel pramenn˘ch oblastí,
charakteristick˘ pro limnokreny a heleokreny. Nejãastûj‰í
mûkk˘‰ nejrÛznûj‰ích studánek a studní od níÏin aÏ po hor-
ské polohy, znám˘ i z podzemních krasov˘ch vod. Jeho afi-
nita k pramenÛm se prokázala pfii prÛzkumu navrhované BR
Pálava. Pfii velmi podrobném prÛzkumu se stále nedafiilo ten-
to druh zachytit, i kdyÏ v okolním území je naprosto bûÏn˘.
Zji‰tûn byl teprve aÏ s nalezením studánky u Stfiedního Mu‰-
lovského rybníka (BERAN & HORSÁK 1999). V této oblasti se
dá rovnûÏ pfiedpokládat ve studnách.

âlánek vznikl za finanãní podpory grantu GAâR 206/97/0339
Katedry zoologie a ekologie PfiF MU Brno.
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Tabulka I. Souborné znázornûní v˘skytu jednotliv˘ch hrachovek ve sto-
jat˘ch a tekoucích vodách, stupeÀ ohroÏení a frekvence v˘skytu na
na‰em území (se zohlednûním citlivosti druhu vÛãi antropogenním vli-
vÛm). Odsazením je odstupÀována vzácnost uvnitfi jednotliv˘ch skupin
(ãím více odsazen˘, tím bûÏnûj‰í v rámci dané kategorie). *v nûkter˘ch
oblastech vzácnû i ve vodách stojat˘ch (pfieváÏnû rybníky), **vzácnû ve
velmi pomalu tekoucích níÏinn˘ch vodách, ***znám rovnûÏ z pobfieÏní
zóny velk˘ch jezer, ****druh je uveden v âervené knize (·kapec 1992).
CR (Critically Endangered) – Kriticky ohroÏen˘, EN (Endangered) – Ohro-
Ïen˘, VU (Vulnerable) – Zraniteln˘, NT (Near Threatened) – Témûfi ohro-
Ïen˘, LC (Least Concern) – Málo dotãen˘.

Tabulka II. Znázornûní  rozmístûní hrachovek v podélném profilu toku.
Úsek nejãastûj‰ího v˘skytu je vyznaãen elipsou. Silou ãáry je pak
odstupÀována ãetnost v˘skytu v daném úseku. Nejsou zde uvedeny dru-
hy charakteristické pro stojaté vody, které se v tekoucích vodách vysky-
tují jen velmi vzácnû (P. hibernicum, P. milium). Tyto ojedinûlé v˘skyty ve
velmi pomalu tekoucích vodách jsou v potamální zónû. Dále není zafia-
zen druh P. tenuilineatum. Ten je sice charakteristick˘ v˘skytem ve
vodách tekoucích, ale pro svoji vzácnost (viz v˘‰e) nemá v této souvislos-
ti vût‰í v˘znam. U nás byl ãasto zji‰tûn v potamální zónû, ale nûkteré
nálezy byly v eukrenální zónû. To je pfiípad nálezÛ ve Slovenském krasu,
kde se hojnûji vyskytuje v okolí autochtonních krasov˘ch vyvûraãek.

SUMMARY

The Present Status of our Pill Clams
and Possibilities of their Application in
Bioindication

In older publications (ULIâN¯ 1894, BRABE-
NEC 1952, LOÎEK 1956) the species Pisidium
pulchellum Jenyns has been recorded from the
Czech Republic. During a detailed revision of
our pill clams (BRABENEC 1973), when a big
lot of material had been revised by J. G. J. Kui-
per, there has been proved that all the records
from our territory have been products of a mis-
taken determination. This publication (BRABE-
NEC 1973) presents a still valid determination
key for our 13 pill clam species. Sometimes also
the species Musculium lacustre (Müll.) with side
tops created by embryonal small conches (see
the photograph) may be determined as a pill
clam. The above small conches may be confu-
sed with some pill clams. They are characteris-
tic by their flatulency, an obtuse constriction
angle and not vaulted tops, which are the fea-
tures of smaller in size pill clams.

Bivalve molluscs are of a good use for biologi-
cal indication: because due to their bond with
the substrate, they do very sensitively react on
changes in flow and oxygen regimes, on harmful
substance cumulation in sediments as well as
on stream regulations (elimination of suitable

habitats). In abroad, ecological requirements of
pill clams have been examined in details by
MEIER-BROOK (1975). An attempt to elaborate
a saprobic classification of most of our pill
clams was accomplished by SLÁDEâEK & SLÁ-
DEâKOVÁ (1995). In abroad, ecological require-
ments of pill clams have been evaluated by
NESEMANN & REISCHÜTZ (1995). Unfortuna-
tely, even those most recent works are not pre-
cise in some aspects, particularly a critical sap-
robic classification is a matter of a further
research. Pisidium amnicum (Müll.) is a species
with a high bioindicative potential, reacting very
sensitively on chemical pollution, stream regu-
lation and eutrophication. Because of a strong
pollution, this species has become extinct in
vast areas, in which it used to be common in the
past. This is the case of South Moravia, as pro-
ved by numerous findings of subfossil conches.
Today the species does not practically occur in
lower stretches of our big water streams. It has
survived in smaller lowland streams, where a
certain pollution treshhold has never been exce-
eded. Pisidium moitessierianum (Paladilhe) inha-
bits bigger, slowly floating streams in lowlands.
In favourable habitats it creates strong in num-
ber populations often concentrated in a very
small area (some very numerous populations
took in a plot of approximately 3 square metres
and in a longer both down- and up-stream river

stretch no single living specimen has been
recorded). It lives in a very fine muddy substra-
te without raw both organic and anorganic par-
ticles, situated in a very shallow (from 5 to 20
cm) place close to the river bank (in a bight or
under a bridge). During floods, the whole popu-
lation may be together with the fine substrate
flooded out. Some of the drifting pill clams can
implant a suitable site and establish a new
population. Most of the original populations,
however, do get extinct, and afterwards only
empty conches can be found. Such a phenome-
non has been observed in the case of some
populations in South Moravia and makes us
believe that this species would be in a region of
suitable habitats more common than we would
think, but for the reason of unstability and iso-
lation of its populations the probability of recor-
ding is considerably low. Pisidium tenuilineatum
Stelfox is our most sensitive and therefore also
rarest pill clam, which has not been found with
us for more than 20 years in spite of a systema-
tic revision of the previous localities (MÁCHA
1996). Only in spring of 2000 a rich population
was recorded in the small P‰ovka River in an
alder stand above the pool called „Kaãírek“ near
Kokofiín (5553, Horsák lgt.) Among other sensi-
tive and rare pill clams in our territory there
belong the species Pisidium pseudosphaerium
Favre and P. hibernicum Westerlund.
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Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological
Diversity, CBD) byla poprvé vystavena k podpisu nezávisl˘mi
státy v ãervnu 1992 na proslulé Konferenci OSN o Ïivotním pro-
stfiedí a rozvoji (UNCED) v brazilském Rio de Janeiru. Spolu
s dal‰ími v˘znamn˘mi dokumenty, nad nimiÏ pfievzala patronát
Organizace spojen˘ch národÛ, byla sjednána v nad‰ení, které
po pádu Ïelezné opony panovalo zaãátkem 90. let 20. století
i v mezinárodním úsilí o ochranu Ïivotního prostfiedí. Na rozdíl
od nûkter˘ch jin˘ch mezinárodních úmluv není zamûfiena pou-
ze na jedin˘ úzk˘ problém v ochranû Ïivotního prostfiedí, ale
zab˘vá se znaãnû ‰irokou problematikou ochrany, péãe a udrÏi-
telného vyuÏívání biologick˘ch zdrojÛ.

Zásadní politická, organizaãní a odborná rozhodnutí o dal-
‰ím smûfiování úmluvy pfiijímají státy, které se zavázaly k její-
mu plnûní, na pravideln˘ch zasedáních konference smluvních
stran (COP) – viz Ochrana pfiírody, 53, 309–310, 1998. Pfiíprava
odborn˘ch podkladÛ, souvisejících s globální ochranou biodi-
verzity na v‰ech jejích úrovních (genetické, druhové, ekosysté-
mové a kulturní), pro zasedání konference smluvních stran
v podobû doporuãení je naopak úkolem Poradního orgánu pro
vûdecké, technické a technologické záleÏitosti (SBSTTA-CBD) –
viz Ochrana pfiírody, 55, 57–59, 2000. A právû rok 2000 byl
z hlediska CBD bez nadsázky pfielomov˘: probûhla v nûm
v pofiadí jiÏ pátá zasedání jak SBSTTA, tak konference smluv-
ních stran. Podívejme se tedy z pohledu ãtenáfie na‰eho ãasopi-
su na nejzajímavûj‰í v˘stupy z obou dÛleÏit˘ch jednání.

5. zasedání SBSTTA (31. ledna – 4. února 2000) se v kanad-
ském Montrealu zúãastnilo celkem 430 vûdcÛ, právníkÛ a poli-
tikÛ. Vlastní jednání pozitivnû ovlivnila skuteãnost, Ïe necelé dva
dny pfied jeho zahájením se po nûkolika letech doslova úporné-
ho vyjednávání podafiilo pfiijmout Protokol o biologické bezpeã-
nosti, oznaãovan˘ jako Cartagensk˘ protokol. Montrealské jed-
nání poãtem delegátÛ 5. zasedání konference smluvních stran
je‰tû pfiekonalo: ve dnech 15.–26. kvûtna 2000 se v moderním
sídle UNEP (Programu OSN pro Ïivotní prostfiedí) v keÀském
hlavním mûstû Nairobi se‰lo na 1500 delegátÛ, zastupujících
148 smluvních stran a Evropské spoleãenství (ES) a 250 mezi-
vládních organizací, mezinárodních a národních nevládních
organizací, domorod˘ch ãi místních komunit, univerzit, vûdec-
kov˘zkumn˘ch pracovi‰È, církví a soukrom˘ch firem.

Rozsáhlá ãinnost CBD se rozpadá na dva hlavní smûry: na

ochranu, péãi a udrÏitelné vyuÏívání biologick˘ch zdrojÛ v rÛz-
n˘ch typech ekosystémÛ a na prÛfiezové aktivity, které se v rÛz-
né mífie t˘kají v‰ech tûchto ekosystémÛ.

Jedním z nejproblematiãtûj‰ích témat, která fie‰í Úmluva
o biologické rozmanitosti, zÛstává biodiverzita lesních eko-
systémÛ, zejména proto, Ïe se bezprostfiednû dot˘ká hospodáfi-
sk˘ch zájmÛ vût‰iny zemí svûta.

Pfiitom stav svûtov˘ch lesÛ je skuteãnû varující. Pouze 40 % les-
ních ekosystémÛ na na‰í planetû ãlovûk v˘raznûji nenaru‰il:  vût-
‰ina tûchto ploch je ale jiÏ znaãnû rozdrobena do men‰ích celkÛ
a jejich Ïivotaschopnost tak zaãíná b˘t ohroÏena. V dÛsledku
fragmentace a niãení tropick˘ch pralesÛ mÛÏe v nejbliÏ‰ích 25
letech zmizet u rÛzn˘ch taxonÛ a ekologick˘ch skupin 2–25 %
druhÛ. V Rusku vykazuje 30 000 km2 lesÛ zv˘‰enou radioaktivi-
tu. Rozsáhlé lesní poÏáry, které propukly v roce 1997 na nûkte-
r˘ch indonésk˘ch ostrovech, zpÛsobily závaÏné zdravotní pro-
blémy 30 aÏ 60 miliónÛm lidí.

Zatím se OSN pfiíli‰ nedafií uskuteãÀovat závûry v˘‰e uvede-
né Konference OSN o Ïivotním prostfiedí a rozvoji, a to i pfiesto,
Ïe pro tento úãel ustavila v roce 1997 Mezivládní fórum o lesích
(Intergovernmental Forum on Forests, IFF). Úmluva o biologické
rozmanitosti tak zÛstává jedin˘m nástrojem mezinárodního
práva, kter˘ k ochranû lesÛ pfiistupuje na skuteãnû ekosysté-
movém základû. V rámci SBSTTA proto byla ustavena odborná
skupina pro lesy, která by ve své ãinnosti spolupracovala pfie-
dev‰ím s FAO (Organizace OSN pro v˘Ïivu a zemûdûlství), IFF
a Mezinárodním panelem o zmûnû podnebí (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC), pÛsobícím pfii stejnojmenné
mezinárodní úmluvû. Skupina má za úkol nejen objektivnû
popsat souãasn˘ stav a v˘vojové trendy biodiverzity lesních
ekosystémÛ, ale i navrhnout prioritní akce a praktická opatfie-
ní.

Právû proto, Ïe skuteãnû úãinná ochrana biologické rozmani-
tosti lesních ekosystémÛ naráÏí na ekonomické zájmy rozvojo-
v˘ch zemí i státÛ hospodáfisky vyspûlého Severu, nebyl zatím
pfiijat Ïádn˘ dokument, kter˘ by signatáfiské státy zavazoval ke
konkrétní a kontrolované ochranû lesní biodiverzity. Nairobské
zasedání Ïádá smluvní strany úmluvy, aby zaãlenily tuto pro-
blematiku odpovídajícím zpÛsobem do národních strategií

Rok 2000 a Úmluva o biologické rozmanitosti:
bl˘skání na lep‰í ãasy?
Jan Plesník

Mezi travinné ekosystémy, kter˘m vûnuje pozornost
Úmluva o biologické rozmanitosti, patfií i v˘chodoafrická
savana, pfiechodn˘ typ prostfiedí mezi tropick˘mi
such˘mi lesy a travnat˘mi stepmi

Foto J. Plesník

V Keni se dnes s velk˘mi savci mÛÏeme setkat prakticky
jen v chránûn˘ch územích. Na snímku zebry Böhmovy
(Equus burchelli boehmi) ve známé národní rezervaci
Masai Mara, na kterou na tanzanské stranû hranice
bezprostfiednû navazuje národní park Serengeti
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ochrany biologické rozmanitosti a na nû navazující akãní plány
a aby vûnovaly zv˘‰enou pozornost chránûn˘m územím, zfiíze-
n˘m pro lesní ekosystémy. SBSTTA, která se bude podrobnû
zab˘vat biodiverzitou lesních ekosystémÛ na svém 7. zasedání
v fiíjnu 2001, se zamûfií mj. na otázku lesních poÏárÛ a vyuÏí-
vání lesních produktÛ, jin˘ch neÏ je dfievo, zejména na lov les-
ních ÏivoãichÛ.

Vût‰ina diskuse o ochranû, fiízené péãi a udrÏitelném vyuÏí-
vání biologick˘ch zdrojÛ v mofisk˘ch a pobfieÏních ekosysté-
mech se t˘kala blednutí korálov˘ch útesÛ.

Korálové útesy jsou spolu s tropick˘mi de‰tn˘mi pralesy dru-
hovû nejbohat‰í ekosystémy planety a zaujímají celkem 2 milió-
ny km2. Jsou vytváfieny 250 druhy korálÛ a Ïije v nich více neÏ
5000 druhÛ ryb. V posledních desetiletích v‰ak dochází k velko-
plo‰nému blednutí korálov˘ch útesÛ. Podle v˘sledkÛ fiady studií
je dÛvodem tohoto nepfiíznivého jevu po‰kození fias, které v korá-
lech symbioticky Ïijí. Blednutí fias vyvolává pfiíli‰ intenzivní slu-
neãní záfiení, které ohfieje mofiskou vodu na 31 aÏ 32 °C, coÏ pfie-
vy‰uje klimatick˘ standard korálov˘ch útesÛ. ¤asy mají
v dÛsledku globálního oteplování na‰í planety niÏ‰í fotosyntetic-
kou aktivitu: omezení pfiísunu organick˘ch
látek, produkovan˘ch fiasami, proto ãasto
vede k masovému hynutí korálÛ.

Skuteãné omezení niãení korálov˘ch
ekosystémÛ se neobejde bez spolupráce
s jiÏ zmiÀovanou Rámcovou úmluvou OSN
o zmûnû klimatu, ale i dal‰ími specializo-
van˘mi organizacemi jako je Mezinárodní
iniciativa pro korálové útesy (International
Coral Reef Initiative, ICRI) nebo Svûtová
monitorovací síÈ pro korálové útesy (Global
Coral Reef Monitoring Network, GCRMN).
V rámci CBD se bude uvedenému problé-
mu vûnovat zvlá‰tní program. Pfiedpokládá
se rovnûÏ, Ïe Úmluva o biologické rozma-
nitosti naváÏe v této otázce úãinnou spolu-
práci i s úmluvami o vyuÏívání mofií, které
jiÏ byly sjednány pro rÛzné ãásti svûtového
oceánu. Odborné podklady k problematice
ochrany, fiízené péãe a udrÏitelného vyuÏí-
vání mofisk˘ch a pobfieÏních biologick˘ch
zdrojÛ poskytnou dvû novû ustavené
odborné skupiny expertÛ, zab˘vající se
mofisk˘mi a pobfieÏními chránûn˘mi úze-
mími a pûstováním a chovem mofisk˘ch
organismÛ.

Jako zcela nov˘m tématem se 5. zase-
dání konference smluvních stran zab˘va-
lo otázkou biodiverzity ekosystémÛ
s nedostatkem sráÏek (such˘ch a sub-
humidních ekosystémÛ). Pod tímto
pojmem zahrnujeme pou‰tní, polopou‰t-
ní, stfiedomofiské a travinné ekosystémy
vãetnû savan. V tomto typu prostfiedí Ïije
znaãná ãást svûtové populace, pfiedev‰ím
v nejménû rozvinut˘ch zemích, a v nûkte-
r˘ch pfiípadech se tyto ekosystémy vyzna-
ãují pfiekvapivû vysokou druhovou bohatostí (alfa-biodiverzi-
tou).

Schválen˘ program pfiedpokládá úzkou spolupráci s Úmluvou
o desertifikaci (Úmluvou o boji proti desertifikaci v zemích trpících
váÏn˘m suchem anebo desertifikací, zejména v Africe), realizo-
vanou rovnûÏ pod patronací UNEP. Zahrnuje nejen odborné
a v˘zkumné ãinnosti, ale i praktické aktivity. Pfiedpokládá se, Ïe
mj. budou urãeny druhy, endemické pro uveden˘ typ prostfiedí,
oblasti obzvlá‰tû v˘znamné pro globální a regionální biodiverzi-
tu a oblasti silnû ohroÏené lidskou ãinností. V˘sledkem by mûlo
b˘t vyhlá‰ení nov˘ch chránûn˘ch území.

Program, t˘kající se ‰iroce pojaté agrobiodiverzity, bude
realizován ve spolupráci s FAO. ¤e‰í i otázku ekologick˘ch stat-
kÛ a sluÏeb, poskytovan˘ch agroekosystémy lidem, a usiluje
o omezení negativního vlivu zemûdûlství na biologickou rozma-
nitost na v‰ech jejích úrovních. Nairobské jednání rovnûÏ usta-
vilo Mezinárodní iniciativu na ochranu a udrÏitelné vyuÏívání
opylovaãÛ a zab˘valo se rovnûÏ moÏn˘mi dopady technologií,
fiídících rostlinné geny (technologie terminátora ãili technologie
„smrtících“ genÛ, technologie verminátora neboli technologie
„zrádce“), na genómy planû rostoucích rostlin a volnû Ïijících
ÏivoãichÛ (viz Ochrana pfiírody, 55, 57–59, 2000).

âinnost CBD v oblasti biologické rozmanitosti vnitrozem-
sk˘ch vodních ekosystémÛ zahrnuje zejména spoleãn˘ pra-
covní program s Ramsarskou úmluvou na období 2000–2001
vãetnû Iniciativy pro fiíãní povodí (River Basin Initiative). SBSTTA
provede podrobn˘ rozbor závûreãné zprávy Svûtové komise pro
pfiehrady (World Commission on Dams, WCD) z pohledu dlouho-
dobû udrÏitelného vyuÏívání tohoto dÛleÏitého typu ekosystémÛ.

Jedním z nejaktuálnûj‰ích témat, fie‰en˘ch Úmluvou o biolo-
gické rozmanitosti, zÛstává otázka biologické bezpeãnosti.
Bûhem 5. zasedání konference smluvních stran byl uspofiádán
ministersk˘ kulat˘ stÛl, zamûfien˘ na problematiku biotechnolo-
gií, jejich pfiedávání prÛmyslovû vyspûl˘mi státy rozvojov˘m
zemím, v˘chovu odborníkÛ a na dal‰í opatfiení, t˘kající se napl-
Àování Protokolu o biologické bezpeãnosti. Dokument byl v dobû
konání zasedání v Nairobi poprvé vystaven k podpisu a podepsa-
lo ho 68 z celkového poãtu 177 smluvních stran CBD. Za âeskou
republiku jej podepsal dr. Milo‰ KuÏvart, ministr Ïivotního pro-
stfiedí. Ve svém vystoupení ministr KuÏvart informoval o opatfie-
ních v âR, která umoÏní plnûní protokolu po jeho ratifikaci
a vstupu v platnost, pfiedev‰ím o schválení zákona o GMO
a o zaji‰tûní mezinárodní koordinace prostfiednictvím âeského

v˘boru pro Úmluvu o biologické rozmani-
tosti, ustaveného v roce 1997. Státy, které
v keÀském hlavním mûstû protokol nepode-
psaly, tak mohou uãinit v newyorském síd-
le OSN aÏ do 4. ãervna 2001. Protokol
vstoupí v platnost v okamÏiku, kdy jej rati-
fikuje 50 zemí. ProtoÏe je otázka geneticky
modifikovan˘ch organismÛ (GMO) pfied-
mûtem vyhranûn˘ch diskusí nejen v odbor-
ném tisku, ale i v hromadnû sdûlovacích
prostfiedcích, budeme se jí vûnovat podrob-
nûji v nûkter˘ch z pfií‰tích ãísel.

NepÛvodní invazní druhy jsou hned
po niãení a rozpadu stanovi‰È povaÏovány
za nejãastûj‰í pfiíãinu zániku druhÛ na
Zemi. Negativní vliv nûkter˘ch invazních
druhÛ, oznaãovan˘ch jako vetfielecké
(alien species), jak na biotu, tak na neÏi-
vou sloÏku ekosystémÛ, jiÏ zdaleka není
omezen na geografické nebo ekologické
ostrovy nebo kontinenty, osídlené Evropa-
ny v historicky nedávné dobû (Severní
Amerika, Austrálie).

Do Thajska bylo 80 % z 1000 rostlin-
n˘ch druhÛ vãetnû ovoce a zeleniny zavle-
ãeno z jin˘ch zemí a neúmyslnû nebo úmy-
slnû vysazeno do volné pfiírody. Témûfi
tfietinu tasmanské flóry tvofií nepÛvodní
druhy. V Polsku se do Baltského mofie
dostalo s balastovou vodou (vodou, kterou
se spolu s dal‰ím materiálem vyrovnává
kvÛli ponoru hmotnost lodi do poÏadované
hodnoty) za uplynul˘ch sto let nejménû 50
druhÛ ryb. O ‰ífiení nûkter˘ch vetfieleck˘ch
druhÛ planû rostoucích rostlin v âR viz
Ochrana pfiírody 55, 295–298, 2000).

Jak na. 5. zasedání SBSTTA, tak i v prÛbûhu zasedání kon-
ference smluvních stran se delegace jednotliv˘ch zemí rozdûlily
v otázce vetfieleck˘ch invazních druhÛ, ohroÏujících ekosysté-
my, biotopy (stanovi‰tû) a jiné druhy, na dva zcela protichÛdné
tábory. Rozvojové zemû, podporované v˘znamn˘mi nevládními
organizacemi, navrhly, aby byl v rámci CBD sjednán právnû
závazn˘ mezinárodní protokol jako byl pfiijat v pfiípadû GMO:
tento názor prosazovala i EU. Naopak nûkteré státy prÛmyslo-
vû vyspûlého Severu uveden˘ pfiístup odmítají a úpornû brání
tomu, aby byla v tomto smûru svûtov˘m spoleãenstvím odsou-
hlasena jakákoli globální spoleãná pravidla. V˘chodiskem
z uvedené situace se stalo pfiijetí 15 prozatímních zásad, navr-
Ïen˘ch 5. zasedáním SBSTTA. Ukazuje se, Ïe stále v˘znamnûj-
‰í roli hraje v této problematice komplexnû pojat˘ Svûtov˘ pro-
gram pro invazní druhy (Global Invasive Species Programme,
GISP), ustaven˘ nûkter˘mi mezinárodními organizacemi jako je
UNESCO nebo IUCN – Svûtov˘ svaz ochrany pfiírody (viz Ochra-
na pfiírody, 53, 32, 1998).

Svûtová taxonomická iniciativa (GTI) byla ustavena roz-
hodnutím 3. zasedání konference smluvních stran úmluvy
(Buenos Aires, 1996) s cílem podpofiit rozvoj této vûdecké dis-
ciplíny, naprosto nezbytné pro ochranu a fiízenou péãi o biodi-

Do loga 5. zasedání konference
smluvních stran Úmluvy o biologické
rozmanitosti vybrali organizátofii
buvolce hirolu (Damaliscus hunteri).
Tato málo známá antilopa se vyskytu-
je v jediné nevelké polopou‰tní oblasti
na hranicích Keni a Somálska: dnes
zÛstalo ve volné pfiírodû pouze 1500
jedincÛ, pfiiãemÏ druh byl vysazen i do
národního parku Tsavo. V lidské péãi
byl hirola vÛbec poprvé vystavován ve
V˘chodoãeské zoologické zahradû ve
Dvofie Králové n. L. v roce 1971
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verzitu. Nairobské zasedání schválilo opatfiení, koordinující dal-
‰í ãinnost GTI vãetnû pfiípravy znaãnû ambiciózního pracovního
programu. Jeho naplÀování se neobejde bez odpovídající pod-
pory rozvojov˘m zemím, zejména tzv. státÛm s megadiverzitou
a státÛm, na jejichÏ území leÏí 25 oblastí mimofiádné koncent-
race druhÛ („horká místa biodiverzity“, biodiversity hot-spots) –
viz Ochrana pfiírody, 48, 190, 1993. Nejen smluvní strany úmlu-
vy, ale i pfiíslu‰né mezinárodní organizace a iniciativy byly
vyzvány, aby vyhodnotily potfieby taxonomie v jednotliv˘ch
zemích vãetnû dostupnosti pfiíslu‰n˘ch vûdeck˘ch a odborn˘ch
informací a moÏností vzdûlávání a vûdecké v˘chovy odborníkÛ.

V souãasnosti je vûdecky popsáno a klasifikováno pouze 2–20
% druhÛ, které ob˘vají biosféru. Roãnû je popsáno 15 000 druhÛ,
coÏ je pouze dvakrát více neÏ prÛmûr za uplynul˘ch 230 let. Kdy-
by existovaly pouze 3 milióny druhÛ, budou pfii stejném tempu
vûdû známy nejdfiíve za 90–120 let.

Od zaãátku 90. let je zejména v USA a nûkter˘ch západoev-
ropsk˘ch zemích rozpracovávána koncepce fiízené péãe o eko-
systémy. V posledních letech se v rámci naplÀování CBD usku-
teãnilo na uvedené téma hned nûkolik konferencí a semináfiÛ,
mj. v záfií 1999 v Trondheimu tfietí konference, organizovaná
spoleãnû OSN a vládou Norska (viz Ochrana pfiírody, 55, 77–78,
2000). Proto 5. zasedání konference smluvních stran odsouhla-
silo popis tohoto pojetí, které znaãnû pfiekraãuje klasick˘ „kon-
zervaãní“ pfiístup, a doporuãení, jak uplatnit 12 zásad, navrÏe-
n˘ch na semináfii v Malawi v roce 1997. Delegáti nûkter˘ch
zemí vyslovili oprávnûné obavy, aby dÛraz na ekosystémy neve-
dl k podcenûní ochrany cílov˘ch druhÛ a jejich stanovi‰È. Také
této ãasto diskutované a nûkdy nesprávnû chápané problemati-
ce se budeme podrobnû vûnovat v nûkterém z pfií‰tích ãísel.

Dlouholetou slabinou pfii realizaci Úmluvy o biologické roz-
manitosti zÛstává navrÏení indikátorÛ, které by byly vyuÏitelné
jak pro hodnocení stavu biodiverzity a jejích v˘vojov˘ch trendÛ,
tak úãinnosti naplÀování úmluvy.

Prozatím bylo odborníky navrÏeno nûkolik set tûchto indikáto-
rÛ, ale zatím neexistuje v‰eobecn˘ souhlas o tom, které z nich by
mûly b˘t celosvûtové pouÏívány, a jen málokteré byly ovûfiovány
kupfi. na ãasové fiadû konkrétních údajÛ. Dal‰í slabinou zÛstává
skuteãnost, Ïe jen málo z nich jsou „titulkové“ indikátory, snad-
no srozumitelné jak nej‰ir‰í vefiejnosti, tak politikÛm a fiídícím
pracovníkÛm.

Proto byl nakonec zvolen pfiesnû opaãn˘ pfiístup: nejdfiíve
budou navrÏeny indikátory pro jednotlivé oblasti svûta a biomy.
Souãasnû bude vypracován soubor zásad pro národní programy
dlouhodobého pravidelného a opakovaného sledování (monito-
rování) biodiverzity a sestaven seznam dostupn˘ch a moÏn˘ch
indikátorÛ, které by mohly pouÏívat smluvní strany.

Mezi rozhodnutí 5. zasedání konference smluvních stran,
t˘kajících se bezprostfiednû hlavních cílÛ úmluvy, patfií úkol
navrhnout na základû pfiípadov˘ch studií udrÏitelného vyuÏí-
vání biologick˘ch zdrojÛ konkrétní praktické zásady, jak
v jednotliv˘ch odvûtvích pomocí ‰etrn˘ch metod a technologií
racionálnû vyuÏívat biodiverzitu. ProtoÏe jako odvûtví, které
mÛÏe z tohoto hlediska slouÏit jako modelové, byla zvolena
turistika, poslouÏí pfiipravovaná podrobná studie o vzájemn˘ch
vztazích mezi biologickou rozmanitostí a turistikou jako v˘cho-
disko pro zpracování obdobnû zamûfien˘ch strategií a progra-
mÛ, realizovan˘ch ve spolupráci s Komisí OSN pro udrÏiteln˘
rozvoj (Commission on Sustainable Development, CSD).

Nutnost konkretizovat zásady udrÏitelného vyuÏívání biologic-
k˘ch zdrojÛ má pfiinejmen‰ím dvû pfiíãiny. Pod hlaviãku rozum-
ného vyuÏívání biodiverzity se zejména v USA a v nûkter˘ch stá-
tech západní Evropy stále ãastûji schovávají firmy a instituce,
zamûfiené na vyslovenû komerãní nadmûrné vyuÏívání biologic-
k˘ch zdrojÛ, protoÏe pfiedpokládají, Ïe si mezi nej‰ir‰í vefiejností
vylep‰í svou ponûkud po‰ramocenou povûst. Na druhé stranû
fiada fundamentalistick˘ch organizací prezentuje tento pfiístup
pfiedev‰ím v souvislosti s bojem proti globalizaci jako zbraÀ proti
jakémukoli hospodáfiskému rozvoji.

Konference smluvních stran Ïádá signatáfiské zemû úmluvy,
aby více zahrnovaly do hodnocení vlivÛ lidské ãinnosti na
Ïivotní prostfiedí (EIA) vãetnû strategického hodnocení i otáz-
ku biodiverzity. Schválen byl i znaãnû komplexní program,
t˘kající se tradiãního vyuÏívání biologick˘ch zdrojÛ místním
obyvatelstvem a práv pÛvodních obyvatel na biologické zdro-

je. Organizace domorodého obyvatelstva v‰ech kontinentÛ byly
na 5. zasedání konference smluvních stran CBD dobfie zastou-
peny a oÏivovaly nûkdy zdlouhavá vyjednávání.

Realizaci informaãního a komunikaãního systému úmluvy
(Clearing House Mechanism, CHM) omezuje skuteãnost, Ïe
i pfies nepochybn˘ celosvûtov˘ rozvoj komunikaãních technolo-
gií nemá dosud fiada rozvojov˘ch zemí spolehliv˘ pfiístup
k internetu.

Jeden ze tfií hlavních cílÛ Úmluvy o biologické rozmanitosti,
zabezpeãení pfiístupu ke genetick˘m zdrojÛm a spravedlivé
rozdûlování ziskÛ z jejich vyuÏívání, se zatím dafií naplÀovat
jen ãásteãnû, a to i zemûmi, které jinak v ochranû biodiverzity
dosahují pozoruhodn˘ch úspûchÛ. Pfiíãinou jsou pochopitelnû
obchodní zájmy národních ekonomik. Uveden˘ pfiístup potom
vede aÏ k biopirátství, tedy bezplatnému prÛmyslovému vyuÏí-
vání genÛ, pocházejících z organismÛ, vyskytujících se v rozvo-
jov˘ch zemích, soukrom˘mi firmami z prÛmyslovû vyspûlého
Severu (viz Ochrana pfiírody, 55, 57–59, 2000). Nairobská kon-
ference proto vyzvala Svûtovou obchodní organizaci (World Trade
Organisation, WTO), aby zaãlenila opatfiení, vypl˘vající pfiímo
z textu úmluvy, do Dohody o otázkách du‰evního vlastnictví,
souvisejících s obchodem (Agreement on Trade-related Aspects of
Intellectual Property Rights, TRIPS). Uspokojivû vyfie‰ena není
ani otázka sbírek a chovÛ organismÛ v lidské péãi, získan˘ch do
doby, neÏ Úmluva o biologické rozmanitosti vstoupila v platnost
a nacházejících se v naprosté vût‰inû ve vyspûl˘ch zemích,
zejména v b˘val˘ch koloniálních mocnostech a v USA.

Znaãn˘ zájem vyvolává nová iniciativa, oznaãovaná jako Svû-
tová informaãní soustava o biodiverzitû (Global Biodiversity Infor-
mation Facility), iniciovaná v roce 1999 Organizací pro hospo-
dáfiskou spolupráci a rozvoj (OBCD), sdruÏující hospodáfisky
nejvyspûlej‰í státy svûta. Jde o rozsáhl˘ pokus vytvofiit celosvû-
tovou databanku databank (metadatabázi), obsahující informace
o biologické rozmanitosti, od pofiadí nukleotidÛ v nukleov˘ch
kyselinách aÏ po údaje o v‰ech dosud popsan˘ch druzích. Dal-
‰ím úkolem GBIF zÛstává digitalizace miliónÛ údajÛ o biodiverzi-
tû, které jsou zatím roztrou‰eny v ti‰tûné podobû v publikacích,
zprávách a katalozích muzejních sbírek.

Dobrou pfiíleÏitost, jak celosvûtovû propagovat ochranu, fiíze-
nou péãi a udrÏitelné vyuÏívání biologick˘ch zdrojÛ, nabízí
Mezinárodní rok pozorování biodiverzity (International Biodiver-
sity Observation Year, IBOY), vyhlá‰en˘ UNESCO a dal‰ími
mezinárodními organizacemi na období 2001–2002.

V˘znamnou pomoc pfii realizaci CBD mohou pfiedstavovat
v˘sledky projektu, koordinovaného Svûtov˘m ústavem pro zdro-
je (World Resources Institute, WRI) a oznaãovaného jako Hodno-
cení svûtového ekosystému na zaãátku tisíciletí (Millennium
Assessment of Global Ecosystem). Projekt se pokusí kvantifiko-
vat hodnotu ãetn˘ch statkÛ jako jsou potraviny, dfievo ãi léãiva
a sluÏeb (kupfi. fotosyntéza, tvorba pÛdy nebo samoãistící schop-
nost oceánu), poskytovan˘ch biosférou lidem.

Kdo ale financuje v‰echny uvedené aktivity, zejména v rozvojo-
v˘ch a postkomunistick˘ch zemích? Hlavním finanãním mecha-
nismem úmluvy zÛstává GEF (Svûtov˘ fond Ïivotního prostfiedí,
znám˘ i jako Program na ochranu Ïivotního prostfiedí Zemû). Vlast-
ní rozpoãet úmluvy, schválen˘ 5. COP, pfiedpokládá, Ïe v roce
2001 bude z ãlensk˘ch a dobrovoln˘ch pfiíspûvkÛ smluvních stran
na naplÀování úmluvy vynaloÏeno 8,6 miliónÛ USD (344 miliónÛ
Kã), v roce 2002 pak 10 miliónÛ USD (400 miliónÛ Kã).

Kandidát âeské republiky dr. J. Plesník (AOPK âR) byl zvo-
len pfiedsedou Poradního orgánu pro vûdecké, technické a tech-
nologické záleÏitosti Úmluvy o biologické rozmanitosti na obdo-
bí 2001–2003. Ve srovnání s rokem 1998, kdy se v Bratislavû
uskuteãnilo 4. zasedání konference smluvních stran CBD,
do‰lo v ãinnosti Úmluvy o biologické rozmanitosti k v˘razn˘m
zmûnám. Pfiednû se do znaãné míry dafií postupnû pfiemûÀovat
SBSTTA ve stálou instituci, usilující o zapojení uznávan˘ch
odborníkÛ i mimo rámec OSN a vyuÏívající nejlep‰í dostupné
vûdecké poznatky. S pfiíchodem nového v˘konného fieditele se
prokazatelnû zlep‰ila ãinnost jiÏ personálnû plnû obsazeného
sekretariátu. Rozhodujícím úkolem pro nejbliÏ‰í období bude
podstatné zjednodu‰ení celé rozsáhlé agendy a stanovení nepo-
chybn˘ch priorit.

Dal‰í, v pofiadí jiÏ 6. zasedání SBSTTA probûhne v bfieznu
2001 opût v Montrealu, zatímco pfií‰tí zasedání konference
smluvních stran CBD se uskuteãní na pozvání vlády Nizozem-
ského království v Haagu v dubnu 2002.
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Dne 8. fiíjna se konalo v divadle Na
Fidlovaãce benefiãní pfiedstavení Rostan-
dova Cyrana z Bergeraku. Hledi‰tû bylo
nabité, coÏ by nebylo nic zvlá‰tního. Ale
znaãnou ãást publika tvofiily známé tváfie
na‰í ekologické obce. Jedna, vlastnû dvû,
se objevily i na jevi‰ti. Nebyl to sám Cyra-
no, ani nikdo z dal‰ích postav této skvû-
lé hry o lásce, odvaze, v˘fieãnosti i cha-
rakteru ãlovûka. Po skonãení hry
a nûkolika dûkovaãkách byl pozván na
prkna, jeÏ znamenají svût Igor Míchal,
lesník, ekolog, charakterní, odváÏn˘
i v˘fieãn˘ ãlovûk, kter˘ za „odbornû fun-
dované a lidsky stateãné celoÏivotní pro-
sazování odpovûdnûj‰ího vztahu ãlovûka
k pfiírodû“ obdrÏel za rok 1999 prestiÏní
Cenu Josefa Vavrou‰ka, kterou ho pocti-
la Nadace Charty 77. Za stovky sympati-
zantÛ kolegy Míchala v hledi‰ti pfiednesl
vybrou‰ené „laudatio“ dal‰í znám˘ eko-
log Ivan Rynda, pfiedseda v˘bûrové poro-
ty a pak uÏ z rukou prof. Franti‰ka
Janoucha, pfiedsedy správní rady zmínû-
né nadace, pfievzal diplom, podepsan˘ jejím fieditelem, znám˘m
hercem a reÏisérem Janem Kaãerem.

Ing. Igor Míchal, CSc., pro‰el nûkolika odborn˘mi institucemi,

kde postupnû – vedle samostudia – nasbíral
specializované zku‰enosti – mj. Ústavem
pro hospodáfiskou úpravu lesÛ (Lesprojekt)
v Brand˘se n. L., TERPLANem – ústavem
pro územní plánování, Správou chránû-
n˘ch krajinn˘ch oblastí âR, aby zakotvil
v Agentufie ochrany pfiírody a krajiny âR,
kde pracuje dodnes. JiÏ proto je uznáva-
n˘m polyhistorem, získal si stálou úctu
i respekt u souãasníkÛ i u ochranáfiské
mládeÏe. Jednotliv˘mi milníky, stojícími
podél publikaãnû velmi bohaté cesty, patfií
napfi. Bilance v˘znamn˘ch krajinn˘ch prv-
kÛ (1988), Ekologická stabilita (1992),
Obnova ekologické stability lesÛ (1992),
Péãe o chránûná území (1999). Poslední
léta se kolega Míchal témûfi úpornû pustil
do krajinného rázu a na obzoru je dal‰í, jis-
tû v˘teãná publikace, která bude úãinn˘m
vodítkem státních úfiedníkÛ pfii prosazová-
ní ochrany. Pfiejme kolegovi co nejvíc fyzic-
k˘ch sil, a co nejlep‰í podmínky pro tak
uÏiteãnou práci, kterou má rád. Osobnû
mu to pfieji také i s vûdomím trocha sobec-

tví. Mít za dobrého pfiítele, rádce a pomocníka takovou osobnost,
jako je on, je pro jednoho velká v˘hra.

V. Petfiíãek

STÁTNÍ OCHRANA P¤ÍRODYZPRÁVY

Igor Míchal – Cena Josefa Vavrou‰ka

Ve dnech 11.–12. ledna 2001 se v CHKO Beskydy v horském
hotelu Súkenická u hraniãního pfiechodu Bumbálka uskuteãni-
lo jednání mezi státní správou ochrany pfiírody Slovenské
republiky (dále SR) a âeské republiky (âR) s cílem vzájemnû se
informovat o ochranû velk˘ch ‰elem (vlk, rys, medvûd) na území
obou státÛ, pfiípadnû navrhnout sjednocení jejich ochrany
a zahájit ‰ir‰í systematickou spolupráci. Ve ãtvrtek 11. 1. se
konala pracovní ãást, v pátek 12. 1. exkurze do karpatského
jedlobukového pralesa – Národní pfiírodní rezervace Salajka.

Akce se uskuteãnila z podnûtu Správy CHKO Beskydy, oficiál-
ním organizátorem bylo ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR.
Jednání se zúãastnili za ãeskou stranu zástupci MÎP âR v ãele
s panem ing. Josefem Bûlem, CSc., námûstkem ministra MÎP
âR a fieditelem sekce ochrany pfiírody a krajiny, dále pracovníci
Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR, Ústavu biologie obrat-
lovcÛ AV âR v Brnû, Správy CHKO Beskydy, ZOO Ostrava. Slo-
venskou delegaci vedl pan RNDr. Peter Straka, generální fieditel
sekce ochrany pfiírody MÎP SR, dále byli pfiítomni dal‰í zástup-
ci MÎP SR a pracovníci Centra ochrany pfiírody a krajiny (·OP,
SR, COPK) v Banské Bystrici, Správy CHKO Kysuce, Správy
CHKO Biele Karpaty a Správy CHKO Malé Karpaty.

V prÛbûhu jednání se úãastníci navzájem informovali o pro-
blematice ochrany vzácn˘ch ‰elem na Slovensku, v âechách
a na Moravû (legislativa, souãasn˘ v˘skyt, problémy ochrany
‰elem v praxi, lov a pytláctví, trend ochrany ‰elem apod.). Pfii
jednání bylo v popfiedí zájmu zaji‰tûní ochrany rysÛ, medvûdÛ
a vlkÛ, ktefií tvofií okrajové karpatské populace a jejichÏ rozlehlá
teritoria se nacházejí po obou stranách ãeskoslovenské hranice
(CHKO Beskydy, CHKO Kysuce). V ãásti Karpat na území âR
(CHKO Beskydy) Ïije v souãasné dobû asi dvacet rysÛ, pravdû-
podobnû ãtyfii vlci a v prÛbûhu loÀského roku byl zaznamenán
v˘skyt pûti medvûdÛ, z nichÏ jeden byl odchycen. V âR jsou rys,

vlk a medvûd chránûni (podle zákona ã. 114/92 Sb.). Na Slo-
vensku je od r. 1999 celoroãnû chránûn rys, jehoÏ populace zde
má vlivem pytláctví klesající tendenci. Medvûda lze lovit pouze
na v˘jimku, pfiiãemÏ ochrana pfiírody jiÏ dva roky nedala sou-
hlas s lovem medvûdÛ v pfiíhraniãním území s âR a zam˘‰lí
pokraãovat v tomto trendu. Nejvût‰í problém je s ochranou vlka,
kter˘ mÛÏe b˘t jiÏ druh˘m rokem volnû loven od 1. 11. do 15. 1.
a navíc ho rovnûÏ postihuje pytlaãení.

Závûry jednání: Bylo dohodnuto, Ïe se âR i SR budou vzá-
jemnû informovat o v˘skytu ‰elem na obou stranách hranice,
o problémov˘ch zvífiatech a dal‰ích aktuálních záleÏitostech
ochrany pfiírody. Sloven‰tí úãastníci vzali na vûdomí zájem ães-
ké ochrany pfiírody o to, aby se âR stala souãástí areálu Ïivota-
schopné populace v‰ech tfií druhÛ ‰elem. Státní správa ochrany
pfiírody SR bude vstfiícnû reagovat na poÏadavek ochrany pfiíro-
dy âR ohlednû ochrany vlkÛ v pohraniãním území (pravdûpo-
dobnû v rámci zonace). Bylo pfiipomenuto, Ïe více pozornosti by
mûlo b˘t vûnováno také koãce divoké, která je v SR ohroÏena
(nelegálnû se loví, kfiíÏí se s koãkou domácí), v CHKO Kysuce
vzácnû Ïije a na severov˘chodní Moravû byla naposledy potvrze-
na asi pfied 30 lety. Upfiesnûní závûrÛ z uvedeného jednání zaji-
stí ministerstva Ïivotního prostfiedí obou státÛ.

To, Ïe je v˘skyt ‰elem v CHKO Beskydy aktuální, potvrzují
i zoologické údaje získané od pracovníkÛ LâR a ãlenÛ MS z prv-
ních lednov˘ch dnÛ roku 2001. Patfií k nim napfi. sledování stop
statného rysa a rysice s mládûtem ve Vsetínsk˘ch vr‰ích (1. 1.,
k. ú. Nov˘ Hrozenkov a Karolinka), pfiímé pozorování medvûda
a jeho stop v okolí Salajky v MS Beskydech (6. 1. a 7. 1., k. ú.
Bílá) a pozorování tfií vlkÛ a stopy osamûlého velkého vlka (zaãá-
tek ledna a 12. 1.) rovnûÏ v k. ú. Staré Hamry a Bílá.

Dana Barto‰ová
Správa CHKO Beskydy

Jednání v CHKO Beskydy o ochranû vzácn˘ch ‰elem
na západním okraji Karpat
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Britsk˘ pa‰erák papou‰kÛ 
odsouzen do vûzení

V bfieznu 2000 odsoudil královsk˘ soud v britském Newcast-
lu Harryho Sissena, známého obchodníka s exotick˘mi ptáky,
za ãtyfii pfiípady pa‰ování vzácn˘ch druhÛ papou‰kÛ (Psittaci-
formes) na dva a pÛl roku nepodmínûnû. Navíc musel s oka-
mÏitou platností zaplatit soudní v˘lohy v celkové v˘‰i 5000 liber
(30 000 Kã).

Celní úfiady Spojeného království zahájily vy‰etfiování uÏ
v dubnu 1998 na upozornûní policie, Ïe se Sissen zab˘vá cho-
vem papou‰kÛ, na nûÏ se vztahuje Úmluva o mezinárodním
obchodû ohroÏen˘mi druhy volnû Ïijících ÏivoãichÛ a rostlin
(CITES). ·etfiení trvalo témûfi dva roky a vyÏádalo si úzkou spo-
lupráci pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ v dal‰ích ‰esti evropsk˘ch a jiho-
americk˘ch zemích. Celníci chovateli zabavili více neÏ 140
papou‰kÛ, zafiazen˘ch do pfiílohy I. a II. CITES. V prvním pfií-
padû je mezinárodní obchod ohroÏen˘mi druhy fauny a flóry
zakázán a mÛÏe b˘t povolen jen v˘jimeãnû, v druhém je pfiísnû
kontrolován v˘vozními a dovozními povoleními tak, aby byl
z dlouhodobého hlediska udrÏiteln˘.

Mezi zabaven˘mi papou‰ky byly i tfii ary Learovy (Anodor-
hynchus leari). Tento ptaãí druh pfiitom patfií mezi nejvzácnûj‰í
papou‰ky vÛbec. Ornitologové jej sice znali více neÏ 150 let, ale
teprve v roce 1978 se v Brazílii podafiilo objevit dvû hnízdní
kolonie. Odhaduje se, Ïe dnes ve volné pfiírodû zÛstalo ne více
neÏ 100 párÛ. Není divu, Ïe cena jednoho exempláfie se na ãer-
ném trhu pohybuje od 40 000 liber (2,4 miliónu Kã) v˘‰e.

Soudce nejenÏe neuznal obchodníkovu obhajobu, Ïe papou‰-
ky ilegálnû choval z dÛvodu jejich ochrany, ale za tento argu-
ment jej vefiejnû oznaãil za pokrytce a lháfie.

-jpl-

Lesnická osvûta dûtí a mládeÏe
u LâR

Lesy âeské republiky, s. p. v souãasné dobû vûnují práci
s dûtmi a mládeÏi stále vût‰í pozornost. V roce 1999 jsme navá-
zali spolupráci se sdruÏením Pavuãina, které v té dobû sdruÏo-
valo 16 stfiedisek ekologické v˘chovy. Vybrali jsme zámûrnû
stfiediska vût‰ího charakteru, která jiÏ mají dostateãnû velké
a vhodnû vybavené v˘ukové prostory a odborné pedagogické
pracovníky, tvofiící spoleãnû dobré zázemí pro kvalitní v˘uku.
Intenzivnûji jsme spolupracovali se tfiemi z tûchto stfiedisek a to
nejen na v˘ukov˘ch programech o lese, ale také na publikacích
pro dûti s lesnickou tematikou a dal‰ích materiálech. V˘sled-
kem spolupráce se SdruÏením pro ekologickou v˘chovu
a ochranu pfiírody REZEKVÍTEK bylo zpracování a vydání pub-
likace Lesní ãarování II. díl, která spolu s dílem prvním tvofií
zdafiilou pomÛcku pro zpestfiení v˘uky pfiírodopisu a pfiírodovû-
dy na základních ‰kolách a vyuÏívá se téÏ ãasto pfii v˘ukov˘ch
programech o lese. V dubnu 1999 se podafiilo dokonãit lesní
nauãnou stezku u Stfiediska pro vzdûlávání a v˘chovu v pfiíro-
dû, obecnû prospû‰ná spoleãnost Chaloupky a svûtlo svûta spat-
fiil v srpnu téhoÏ roku také projekt Les ve ‰kole – ‰kola v lese,
ke kterému byla vyhlá‰ena i v˘tvarná a literární soutûÏ. Na tom-
to projektu spolupracujeme se SdruÏením pro ekologickou
v˘chovu TEREZA. Jedná se pfiedev‰ím o 26 pracovních listÛ pro
dûti s metodikou pro uãitele, které se vûnují jednotliv˘m téma-
tÛm z lesního prostfiedí od v˘znamu lesa v krajinû, jeho oÏivení
aÏ po hospodafiení a péãi o nûj. Ve ‰kolním roce 1999/2000 se
tyto pracovní listy ovûfiovaly na vybran˘ch základních ‰kolách,
se kter˘mi toto sdruÏení dlouhodobûji spolupracuje. Po zapra-
cování pfiipomínek uãitelÛ a LâR, s. p. vy‰la nová verze tûchto
pracovních listÛ spolu s metodikou v srpnu 2000 v nákladu
1000 kusÛ. Ve ‰kolním roce 1999/2000 se do projektu zapoji-
lo 200 ‰kol. Ve ‰kolním roce 2000/2001 o projekt projevilo
zájem pfiibliÏnû 300 dal‰ích. Na projekt „Les ve ‰kole – ‰kola
v lese“ do‰lo ze zapojen˘ch základních ‰kol mnoho kladn˘ch
odezev v podobû závûreãn˘ch zpráv z projektu, které byly dopl-
nûny kresbami, básniãkami a slohy od dûtí. Aby se s projektem
mohli blíÏe seznámit i dal‰í uãitelé, probûhly v posledních dvou
mûsících roku 2000 semináfie k práci s projektem v Praze,
v Brnû a v Hodonínû. Dal‰í regionální setkání se budou konat
v prÛbûhu roku 2001.

V roce 2000 jsme navázali na úspû‰nû zapoãatou spolupráci
se SdruÏením SEV Pavuãina, realizací dvou vybran˘ch projek-
tÛ, které v˘raznû zkvalitní a usnadní v˘uku. V listopadu byl
dokonãen obsáhl˘ soubor pomÛcek pro v˘ukové programy
o lese s názvem „Krabice jehliãí“ na kterém jsme spolupracova-
li se SdruÏením pro ekologickou v˘chovu a ochranu pfiírody
REZEKVÍTEK a bylo dokonãeno také zpracování a vydání hry
„Bludi‰tû znalostí“ s otázkami z lesního prostfiedí. Tento projekt
zpracovávalo Stfiedisko globální v˘chovy EVANS. Na dvaceti

Papou‰ci rodu Ara patfií mezi druhy, oblíbené mezi chova-
teli: znám˘ ara arakanga (Ara macao) se vyskytuje od jiÏ-
ního Mexika po Bolívii a v˘chodní Brazílii

Foto L. Hauser

První ze ‰esti zastávek lesní nauãné stezky v Chaloupkách
Foto archiv LâR, s. p.
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V roce 1997 pfiistoupil Okresní úfiad v Uherském Hradi‰ti
k realizaci záchranného programu aktivní ochrany genofondu
ohroÏen˘ch druhÛ rostlin na území okresu Uherské Hradi‰tû.
K tomuto nadstandardnímu pfiístupu vedlo pracovníky referátu
Ïivotního prostfiedí (RÎP) – oddûlení ochrany pfiírody a krajiny
uvûdomûní, Ïe ochrana ãlovûkem ovlivnûné a naru‰ené pfiírody
si dnes vyÏaduje aktivní pfiístupy a metody. V˘hradní pouÏívání
konzervaãních pfiístupÛ pfii praktické ochranû pfiírody, a tedy
i vegetace, se ve vût‰inû „zcivilizovan˘ch“ státÛ stalo z pfieváÏné
ãásti minulostí. Není podstatné, zda jde o zpracování manage-
mentu dávno vyhlá‰ené rezervace, nebo o fie‰ení aktuálních
problémÛ vyvolan˘ch stál˘m civilizaãním tlakem, ãi o jednorá-
zovou industriální inovaci. Bez aktivního pfiístupu je v souãas-
né krajinû a podmínkách ochrana naprosté vût‰iny druhÛ neú-
ãinná a zbyteãná. Aktivní ochranou rostlinn˘ch druhÛ
rozumíme promy‰len˘, propracovan˘ a do dÛsledku realizovan˘
komplex opatfiení, smûfiující v‰emi dostupn˘mi prostfiedky

k záchranû taxonu ãi populace vãetnû záchrann˘ch kultivací in
situ a ex situ.

Cílem kaÏdého projektu aktivní ochrany genofondu je
navození stavu autoreprodukce.

V první fázi projektu byly pracovníky referátu Ïivotního
prostfiedí vytypovány cílové druhy projektu. Jednalo se o tep-
lomilné druhy stepní flóry – hlaváãek jarní (Adonanthe verna-
lis), sasanka lesní (Anemone silvestris), bûlozáfika vûtevnatá
(Anthericum ramosum), astra chlumní (Aster amellus), dfiín
obecn˘ (Cornus mas), zlatovlásek obecn˘ (Crinitina linosyris),
chrpa chlumní (Cyanus triumfetii), hadinec ãerven˘ (Echium
russicum), máãka plocholistá (Eryngium planum), hrachor
panonsk˘ chlumní (Lathyrus pannonicus ssp. colinus), len
chlupat˘ (Linum hirsutum), len Ïlut˘ (Linum flavum), kosatec
dvoubarevn˘ (Iris variegata), koniklec velkokvût˘ (Pulsatilla
grandis), dub p˘fiit˘ (Quercus pubescens) a kavyl tenkolist˘
(Stipa tirsa), pÛvodnû kdysi hojnû roz‰ífiené v Hlucké pahor-

stfiediscích z dvaceti tfií, která jsou ãleny SdruÏení SEV Pavuãi-
na, probíhají také v˘ukové programy o lese. V rámci tûchto pro-
gramÛ bylo v roce 2000 osloveno 9870 dûtí. Tyto v˘ukové pro-
gramy budou probíhat i v roce 2001.

Rozvíjí se téÏ spolupráce se základními ‰kolami. Tûm, které se
zapojily do projektu „Les ve ‰kole – ‰kola v lese“ byl zaslán spo-
lu s ním také kontakt na na‰e organizaãní jednotky s moÏností
vycházky s lesníkem nebo besedy pro dûti. S jednotliv˘mi pro-
jekty a s jiÏ dosaÏen˘mi v˘sledky v oblasti lesnické osvûty dûtí
byli postupnû na poradách seznámeni vedoucí v‰ech na‰ich
organizaãních jednotek. V‰em oblastním inspektorÛm byl dán
kontakt na stfiediska ekologické v˘chovy, se kter˘mi LâR, s. p.
spolupracují s moÏností shlédnutí nûkterého z v˘ukov˘ch pro-
gramÛ o lese.

V roce 2000 se LâR, s. p. rozhodly zorganizovat spolu
s agenturou Creative Direction také nûkolik akcí pro dûti
v lesích ve správû podniku s názvem „Den s Lesy âeské repub-

liky“. Jednalo se o spoleãensko-sportovní akce pro rodiny
s dûtmi, které se odehrávaly v místech, kde se natáãela známá
filmová pohádka. Tam byla vybrána krátká trasa v území, kde
se natáãelo s plnûním rÛzn˘ch znalostních a sportovních dis-
ciplín. Odpoledne byl pro dûti vÏdy pfiipraven dal‰í program,
v nûmÏ nechybûlo vyhlá‰ení hlavních cen nebo divadelní pfied-
stavení. Akce probûhly 15. ãervence u hradu Valeãov, 2. záfií
u hradu Helfenburk a 23. záfií u obce Morávka v pÛsobnosti
lesní správy Fr˘dek-Místek.

V rámci komunikaãní a mediální prezentace inzerovaly LâR,
s. p. v roce 2000 také ãlánky o lesích v dûtském ãasopise ABC.
Ke kaÏdému tématu byla vÏdy vyhlá‰ena soutûÏ LâR, s. p., kde
mûly dûti odpovídat na rÛzné otázky. Do‰lo nám velké mnoÏství
správn˘ch a podrobn˘ch odpovûdí. Vylosovaní v˘herci od nás
dostali batÛÏek na v˘lety do pfiírody a pûkné ceny dostalo také
dal‰ích deset v˘hercÛ.

Eva Dlabolová

Projekt aktivní ochrany genofondu ohroÏen˘ch
druhÛ rostlin v okrese Uherské Hradi‰tû

Pavel ·najdara

Obnovení kosení lokality a systema-
tické v˘sevy semen hlaváãku jarního
„in situ“ v pÛvodní lokalitû zajistily
nárÛst populace tohoto druhu
z pouh˘ch tfií kusÛ na 41 rostlin v PP
Kobylí hlava

Koniklec velkokvût˘ je mimo jiné
ohroÏován okusy srnãí zvûfií. V tomto
pfiípadû pomáhají speciální ochranné
klícky

Len chlupat˘ se vyskytuje pouze na
jediné lokalitû na jihov˘chodní
Moravû v PR KováfiÛv Ïleb. PÛvodní
mikrolokality zanikly, souãasná
existuje pouze díky profesionální péãi
ZO âSOP SCILLA Vlãnov
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katinû v jiÏním cípu Vizovické vrchoviny. Tato oblast byla
vyhlá‰enou mezi botaniky jiÏ od minulého století zejména
jako kraj tzv. luhov˘ch kavylov˘ch stepí. BohuÏel vût‰ina
pÛvodních lokalit byla nenávratnû zniãena rozoráním, zbytek
byl devastován nadmûrnou chemizací.

O cílov˘ch druzích byly získány informace o historickém
i souãasném v˘skytu a byla zaloÏena jejich jednoduchá data-
banka. Zdrojem historick˘ch informací bylo Muzeum jihov˘-
chodní Moravy ve Zlínû, dostupná odborná literatura i osobní
sdûlení pamûtníkÛ. Terénní prÛzkum byl pak zaji‰tûn spoleã-
nû pracovníky RÎP a ãleny ZO âSOP „SCILLA“ Vlãnov. Dále
byla navázána odborná spolupráce s Agenturou ochrany pfií-
rody prostfiednictvím RNDr. Tlustáka z Vlastivûdného muzea
v Olomouci.

Projekt tak postupnû obsáhl v‰echny prvky aktivní ochrany
genofondu plané flóry na stanovi‰tích (in situ) – prÛzkum-
né fáze, spoãívající ve:

a) vytvofiení databáze projektu, v níÏ jsou v‰echna relevantní
data od poãátku prÛbûÏnû archivována;

a získávání znalostí o:
b) historii a v˘voji druhÛ a populací;
c) stanovi‰tích (se zfietelem na makro i mikroreliéf, na biotické

a abiotické faktory a na jejich zmûny);
d) biocenózách (vãetnû odhadu jejich historick˘ch promûn);
e) reprodukãní biologii druhÛ (se zfietelem na konkrétní lokalitu;

genetickou diverzitu a potenciální reprodukãní bariéry).

V druhé fázi projektu bylo pfiistoupeno k vlastní realizaci spoãí-
vající zejména v:

a) zaji‰tûní územní ochrany nejv˘znamnûj‰ích lokalit vyhlá‰e-
ním napfi. PP Kobylí hlava, PP Babí hora, PR KováfiÛv Ïleb,
PR Rovná hora;

b) obnovû péãe o travní spoleãenstva odstranûním náletov˘ch
dfievin a ‰etrn˘m kosením mozaikovit˘m zpÛsobem – rozdû-
lením lokalit do nûkolika segmentÛ s rÛznou dobou kosení.
Financování této péãe bylo zaji‰tûno z Programu péãe o kra-
jinu MÎP. Hlavním dodavatelem terénních praxí pak byla
zejména ZO âSOP „SCILLA“ Vlãnov. Profesionalita ãlenÛ této
âSOP se vyplatila – napfi. nebyla vykosena jediná mikrolo-
kalita Linum hirsutum;

c) sbûru ãásti semenné produkce cílov˘ch druhÛ pro genofon-
dovou banku Vlastivûdného muzea v Olomouci;
Zfiízení banky semen pfiedstavuje alternativní zpÛsob kon-
zervace genetické diverzity rostlinného genofondu „ex situ“
a umoÏÀuje znovu rekonstruovat druhové populace na
dané lokalitû, pokud by do‰lo k totální nebo ãásteãné
destrukci lokality nebo nebude-li dosaÏen uspokojiv˘ stu-

peÀ autoreprodukce, popfiípadû kdyby záchrana genofondu
„ex situ“ musela b˘t z nepfiedvídan˘ch dÛvodÛ pfieru‰ena,
resp. zastavena;

d) speciálních v˘sevech ãásti semenné produkce cílov˘ch dru-
hÛ do ploch s odstranûn˘m drnem v recentních lokalitách;
Tato ãinnost nab˘vá rázu malého zahradniãení na lokali-
tách, nicménû v˘sledky napfi. populace A. vernalis v PP
Kobylí hlava hovofií jasnû v její prospûch;

e) postupné obnovû luk na recentních lokalitách zaluãÀováním
orné pÛdy vhodnou travinobylinnou smûsí. Opût s finanãní
podporou Programu péãe o krajinu v dobû útlumu zemûdûl-
ské v˘roby jde o jedineãnou pfiíleÏitost;

f) obohacování zdegradovan˘ch luk (po chemickém hnojení)
pfiísevy smûsí pocházejících ze zachoval˘ch lokalit napfi.
v masívu Kobylí hlava u Hluku.

Projekt aktivní ochrany genofondu tak postoupil k provádûní dru-
hého prvku aktivní ochrany genofondu plané flóry na sta-
novi‰tích (in situ) – realizaãní fáze, která zajistila:

1. Finanãní zdroje a nositele (zaji‰tûní grantÛ, sponzorÛ vlád-
ních i nevládních institucí, zájmov˘ch obãansk˘ch, ‰kol-
sk˘ch a ekologick˘ch aktivit, propojení k síti regionálních
botanick˘ch zahrad a chránûn˘ch území, zachycení subjek-
tÛ, jimÏ z cílového území plyne zisk).

2. Technická opatfiení na lokalitû (geodetické vymûfiení, vymeze-
ní a úprava vlastnick˘ch práv, omezení vefiejného pfiístupu,
síÈ cest, zpevnûní svahÛ a kritick˘ch míst, destrukce rude-
rální a cizorodé flóry, omezení kfiovin a stromÛ).

3. Biologická opatfiení (reintrodukce, revitalizace cílov˘ch dru-
hÛ, v˘sevy na kultivaãní plochy v lokalitách).

4. Genofondové kolekce a genovou banku.

Vyhodnocení projektu
Po prvních ãtyfiech letech úsilí lze konstatovat, Ïe „projekt

aktivní ochrany genofondu ohroÏen˘ch druhÛ rostlin na území
okresu Uherské Hradi‰tû“ splnil svÛj úkol. Z v˘sledkÛ soustav-
ného monitoringu cílov˘ch druhÛ vypl˘vá, Ïe se podafiilo zasta-
vit sniÏování populaãní hustoty v‰ech fie‰en˘ch druhÛ rostlin
a u vût‰iny druhÛ byl zaznamenán dokonce její nárÛst. Dotãe-
né druhy rostlin se tak díky aktivní ochranû dostaly na území
okresu Uherské Hradi‰tû mimo bezprostfiední ohroÏení vyhynu-
tím.

ZÛstává otázkou, jestli bude tento pfiíklad pfiístupu
k ochranû pfiírody jednoho okresního úfiadu dostateãnû moti-
vující pro ostatní orgány ochrany pfiírody v dobû reformy stát-
ní správy. V tomto smûru nab˘vá na v˘znamu republikové
zastfie‰ení v‰ech záchrann˘ch programÛ, a to zejména po
koordinaãní a odborné stránce, Agenturou ochrany pfiírody
a krajiny âR.

Kavyl tenkolist˘ zÛstal zachován pouze na malé plo‰e
v PP Kobylí hlava, obklopené ze tfií stran lesem bez
moÏnosti zpûtného ‰ífiení na zachovalé a regenerující
stepní louky v masívu Kobylí hlavy. Jedinou moÏností
jeho návratu na pÛvodní lokality (Miliovy louky) jsou
v˘sevy semen „in situ“

Lokalita Hradãovice – v˘znamná genofondová plocha
astry chlumní pro odbûry k v˘sevÛm in situ

V‰echny fotografie P. ·najdara
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V. PET¤ÍâEK (ed.) a kol.: PÉâE
O CHRÁNùNÁ ÚZEMÍ. 1. NELESNÍ
SPOLEâENSTVA, 452 str. Agentura
ochrany pfiírody a krajiny âR, Pra-
ha 1999.

Dlouho pfiipravovaná a oãekávaná pub-
likace koneãnû po nûkolika letech ediã-
ních úprav vy‰la. Jedná se skuteãnû o dílo
rozsahem i obsahem velkoryse pojaté
a v na‰í literatufie ojedinûlé. Na rozdíl od
teoretick˘ch prací, v nichÏ je vegetace
popisována deskriptivním zpÛsobem, kla-
de dÛraz také na dynamiku a v˘voj vege-
tace v ãase. DoplÀuje tak mezeru v na‰ich
znalostech o dlouhodobém udrÏování
vegetaãního krytu a pro mlad‰í generaci
biologÛ odchovan˘ch manipulativními
experimenty se mÛÏe stát zdrojem inspi-
race pro jejich dal‰í v˘zkum (letité zku‰e-
nosti získané praktickou údrÏbou vegeta-
ce v chránûn˘ch územích nejsou ãasto
experimentálnû ovûfieny a formálnû jsou
tedy „nevûdecké“).

Kniha je sv˘m rozsahem skuteãnû origi-
nální – editofii shromáÏdili mnoÏství obra-
zového materiálu, kter˘ není pouh˘m
doplnûním a dokreslením vlastního textu,
ale je samostatnû stojící osnovou – staãí
listovat a prohlíÏet si obrázky, abychom
dostali základní pfiedstavu o pestrosti
vegetace v âR a zpÛsobech její údrÏby. Je
jen ‰koda, Ïe vynikající fotografické zábû-
ry jsou místy málo kontrastní a zrnité.

Úvodní obecná ãást je pfiehledem pro-
blematiky územní ochrany pfiírody s ohle-
dem na tvorbu plánÛ péãe. Její autor 
(V. Petfiíãek) je znám sv˘m terminologic-
k˘m perfekcionismem stejnû jako básnic-
kou invencí, takÏe text je pfiesn˘, ale pfii-
tom pomûrnû ãtiv˘. Kromû uãebnicov˘ch
schémat a dlouhodobû tradovan˘ch infor-
mací zde najdeme také nûkteré originální
pfiístupy, napfi. vytváfiení skladebních ãás-
tí ÚSES, interpretaci legislativního rámce,
metodiku plánu péãe, systém fyziotypÛ,
srovnání fytocenologické a geobiocenolo-
gické v˘‰kové stupÀovitosti apod. Dal‰í
texty psané odborníky na jednotlivé fyzio-
typy jsou doplnûny zku‰enostmi s praktic-
k˘mi zásahy, napfi. zásadami manage-
mentu rákosu, pfiíklady pfienosu vodních
a mokfiadních rostlin, pfiíklady konkrét-
ních revitalizaãních akcí, kosením luk atp.
Závûrem jsou zafiazeny vzorové ukázky
dvou plánÛ péãe a jednoho provádûcího
projektu k plánu péãe.

Vlastní texty jednotliv˘ch nelesních
fyziotypÛ psali pfieváÏnû akademiãtí
a univerzitní badatelé – fytocenologové.
Texty jsou proto pfiedev‰ím popisem
vegetace fyziotypÛ a dÛraz je kladen na
fiádné rozli‰ení rostlinn˘ch spoleãenstev
(základní úrovní vegetaãní typologie jsou
ponejvíce svazy). Tím je zãásti vyplnûna
jedna velká mezera v ãeské botanické
literatufie – pfiehled nelesní vegetace
napsan˘ pro nefytocenology. Za v˘ãtem
a popisem rostlinn˘ch spoleãenstev
následují druhové seznamy chránûn˘ch
rostlin a ÏivoãichÛ. Pak následují kapito-
ly se stanovi‰tní charakteristikou, dyna-
mikou, zásadami managementu (rozdûle-
né na asanaãní a regulaãní) a v˘ãtem
podtypÛ jednotliv˘ch fyziotypÛ. Ty jsou

rozli‰ovány podle rÛzn˘ch hledisek,
u vût‰iny fyziotypÛ podle vlhkostního
a trofického gradientu, resp. typu stano-
vi‰tû. Nejednoho ãtenáfie asi pfiekvapí
zafiazení „nepfiírody“ – fyziotypÛ segetální
a ruderální vegetace. Zásady péãe o pely-
nek ãernob˘l a p˘r plaziv˘ se ãtou poma-
lu jako sci-fi. Nicménû z odborného hle-
diska je poÏadavek na ochranu
archeofytních segetálních spoleãenstev
správn˘ a údrÏba takové vegetace ve
skanzenech je nepochybnû velmi Ïádou-
cí.

Vlastním jádrem knihy jsou ov‰em
fyziotypy vodní a baÏinné, ra‰elini‰tní,
luãní, stepní, kfiovinné, subalpinské
a alpinské vegetace. V kapitole o vodních
a mokfiadních spoleãenstvech uplatnil ·.
Husák své dlouholeté zku‰enosti s udr-
Ïováním sbírky vodních rostlin na praco-
vi‰ti Botanického ústavu v Tfieboni. K.
Rybníãek v kapitole o prameni‰tní
a ra‰elini‰tní vegetaci zdÛrazÀuje
nezbytnost zachování ãi obnovy vodního
reÏimu. Management luk (D. BlaÏková)
je v na‰í literatufie dostateãnû ãasto zmi-
Àován, v˘znamné jsou také poznámky
t˘kající se obnovy kvûtnat˘ch luk. Suché
trávníky a lemy trpí podobnû jako vfieso-
vi‰tû ponejvíce absencí pastvy a zarÛstá-
ním kfiovinami a mezofilními druhy,
autorka (J. Kubíková) zde proto zúroãila
své mnohaleté zku‰enosti s pastvou
a vypalováním praÏsk˘ch chránûn˘ch
území. Fyziotyp kfiovin je zpracován
v ãeské literatufie vÛbec poprvé (J. Sád-
lo) a ochrana kfiovin musí b˘t vÏdy
správnû vyhodnocena vzhledem k ochra-
nû stanovi‰È, která tyto kfioviny zarÛsta-
jí. Subalpínská kefiová a kefiíãková spo-
leãenstva a subalpínské a alpínské nivy
a hole (J. ·tursa) zahrnují celou fiadu
zpÛsobÛ udrÏování a obnovy, od úplné-
ho ponechání samovolnému v˘voji
a vylouãení jak˘chkoliv zásahÛ aÏ po
velkoplo‰nou v˘sadbu kleãe. Celkovû lze
právû v‰echny tyto texty hodnotit vysoce
kladnû. PfiestoÏe mají vysokou odbornou
úroveÀ, jsou psány srozumitelnû a shr-
nují mnoÏství informací jak originálních
(kfioviny), tak volnû roztrou‰en˘ch po
odborné literatufie a bûÏnému uÏivateli
tedy nedostupn˘ch. ZároveÀ pfiedstavují
urãit˘ prÛfiez pfiírodou âR a její rozmani-
tostí.

V˘tek by se na‰la nepochybnû celá
fiada. Za nejváÏnûj‰í nedostatek knihy
povaÏuji formální chyby – kromû jiÏ zmí-
nûn˘ch zrnit˘ch fotografií to jsou pfiede-
v‰ím drobné nejednotnosti v odborném
názvosloví (napfi. rozdílná nomenklatura
téhoÏ druhu v textu a u obrázku)
a v odkazech na literaturu. Z hlediska
uvedené faktografie bych pravdûpodobnû,
b˘t na místû editora, nezafiadil nûkteré
ilustrace, které jsou sice pûkné, ale obsa-
hovû nic nefiíkající. Ale to je vûc vkusu
a v Ïádném pfiípadû to nesniÏuje celkovou
ilustraãní hodnotu této knihy.

Závûrem proto mohu tuto knihu (spo-
leãnû s 2. dílem vûnovan˘m lesním fyzio-
typÛm) vfiele doporuãit nejenom pracovní-
kÛm ochrany pfiírody jako manuál pro
tvorbu plánÛ péãe, ale i studentÛm ekolo-
gick˘ch a zemûdûlsk˘ch oborÛ jako uãeb-

nici k pfiehledu vegetace âR. Vûfiím, Ïe se
za nûkolik let setkáme také s pfiíruãkou
vûnovanou bionomii chránûn˘ch druhÛ
a zpÛsobÛm posilování jejich populací.
Tato problematika je totiÏ dal‰ím prázd-
n˘m místem v mozaice na‰ich ochranáfi-
sk˘ch vûdomostí.

Tomá‰ Kuãera

MARTIN JANO·KA: VALA·SKO
OâIMA GEOLOGA. 74 str. Vydala
Univerzita Palackého v Olomouci
2000.

Druhá pfiíruãka z edice „oãima geologa“,
vydávané Univerzitou Palackého v Olo-
mouci, pfiibliÏuje zajímavosti neÏivé pfiíro-
dy a velice hodnotné krajiny Vala‰ska.
Zaujímá  tak hornatiny, vrchoviny
a pahorkatiny v˘chodní Moravy, poãínaje
Moravskoslezsk˘mi Beskydami na severu,
aÏ po Vizovickou vrchovinu a ãást Bíl˘ch
Karpat na jiÏní stranû.

Populárnû nauãnou formou je ãtenáfi
postupnû seznámen s hlavními hornina-
mi, nerosty, zkamenûlinami, tvary reliéfu
a vybran˘mi zajímavostmi popisovaného
území. S ohledem na geologickou pfiíslu‰-
nost Vala‰ska je samozfiejmû nejvût‰í
pozornost vûnována fly‰ovému pásmu
Vnûj‰ích Karpat, jeho v˘voji, stavbû i spe-
cifikám. Podrobnû jsou popsány také
povrchové tvary, od základních rysÛ relié-
fu, aÏ po mezoformy a mikroformy – roz-
liãné skalní útvary, sesuvy, jeskynû, eroz-
ní, zvûtrávací a akumulaãní tvary atd.

Z hlediska ochrany pfiírody i praktické-
ho vyuÏití je v˘znamná kapitola, vûnova-
ná vybran˘m geologick˘m lokalitám.
Mezi nimi je i fiada maloplo‰n˘ch zvlá‰tû
chránûn˘ch území, napfi. PP BraÏiska, PP
âertovy skály, PP Skály, PR Klenov, PP
Svantovítova skála, PP Jarcovská gula,
PP Králky, NPR Pulãín-Hradisko, PP âer-
tÛv kámen, PR Smrdutá, PP Skalisko
Sochová a dal‰í. Zaujme i popis ‰kály
rÛzn˘ch hornin pfii obci Chorynû
u Vala‰ského Mezifiíãí, odkryt˘ch v kory-
tû Beãvy pfii povodni v roce 1997, z hle-
diska v˘voje povrchov˘ch tvarÛ jsou zají-
mavé také Laãnovské skály a Kopce
u Lideãka, ‰ir‰í vefiejnosti ménû známé,
ale stratigraficky v˘znamné je rozmezí
kfiídov˘ch a paleogenních vrstev na
odkryvu UzgruÀ u Velk˘ch Karlovic.
Nechybí upozornûní i na nûkteré dal‰í
„kamenné hfiíãky“ ve fly‰ov˘ch sedimen-
tech (napfi. kulovitá odluãnost pískovcÛ
u Vidãe, tvary vzniklé turbiditními prou-
dy na Valovû skále u Vsetína aj.). Text
dokumentuje spousta obrázkÛ (vãetnû
mapek a tabulek), kolekce pûkn˘ch
barevn˘ch fotografií potû‰í na obálce
i vnitfiní kfiídové vloÏce.

Publikaci lze vfiele doporuãit nejen
ochranáfiské vefiejnosti, ale v‰em dal‰ím
zájemcÛm o zajímavosti krajiny a neÏivé
pfiírody. Nepochybnû bude uÏiteãnou pfií-
ruãkou i pro pfiípravu geologick˘ch a geo-
morfologick˘ch exkurzí po nejv˘chodnûj-
‰ích partiích na‰í republiky. Objednat ji
lze ve Vydavatelství UP, Biskupské nám.
1, 771 111 Olomouc.

Jan Vítek
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