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Cel˘ Ïivot se vûdomû ãi bezdûãnû uãíme rozumût krajinû. Také proto, Ïe
kdyÏ jí alespoÀ ponûkud porozumíme, porozumíme i sami sobû. Krajina
nám fiíká o nás sam˘ch i to, co moÏná nechceme sly‰et, ãemu odmítáme
rozumût, co by nám jinak - jak se fiíká - nedo‰lo.

Kupfiíkladu o tom, co se stalo v ãeském, moravském a slezském pohra-
niãí po poslední válce, jsem se jako mladík nedozvûdûl z knih, ba ani ze

svûdectví lidí, ale z tamní krajiny, která
pfies v‰echno úsilí moci zÛstávala
opou‰tûnou, nûmou, nesrozumitelnou,
zranûnou. Proã je tady ta zarostlá ces-
ta? Co s ãím spojovala? Co znamená
tato nelogická skupina stromÛ? Kdo
navrstvil tyto hrázky z kamenÛ a proã,
kdyÏ tu nikde není ani pole, ani pastvi-
na? A z ãeho na této hromadû suti
uprostfied louky rostou kefie, které se
jinde nevyskytují? Kdo vysadil sad jab-
loní, dnes jiÏ uschl˘ch, tak vysoko na
stráni? Znepokojiv˘ch otázek nad
pohraniãní krajinou bylo a je tolik, Ïe
její svûdectví, která se nedají umlãet
Ïádnou politickou oportunitou, zní aÏ
dodnes v mé mysli ze v‰ech argumentÛ
na dané téma nejsilnûji. Historii
prv˘ch pováleãn˘ch let v pohraniãí

jsem zkrátka nejdfiíve prochodil a aÏ potom proãetl. Zemû mluví. Zemû
mluví, i kdyÏ mlãí, ba právû sv˘m mlãením mluví nejv˘mluvnûji.

Ale nemusí jít jen o ta vpravdû velká dûjinná dramata. PfiijíÏdím do jed-
né ze sto ãtyfiiceti obcí mého volebního obvodu a pozorují krajinu kolem.
A nejednou uÏ v té chvíli vím, ãím zaãnu rozhovor se starostou, se zastupi-
teli, s obãany. Krajina kolem obce a vzhled obce samé hodnû vypovídá. Je
to v‰echno v˘chodoãeská krajina, Îelezné hory, roviny k Pardubicím
a severní ãást Vysoãiny. Krajina se v‰ak mûní nejen v závislosti na geolo-
gickém podkladu ãi na horopisném profilu, mûní se ãasto od obce k obci.

Na‰i krajinu, krajinu v˘raznû kulturní, vystihuje totiÏ dobfie slovo venkov.
Nejde tedy o pfiírodu rozprostírající se mezi vesnicemi, jde právû o venkov.
Tedy o krajinu, kterou ob˘váme, vzdûláváme, vyuÏíváme, obãas mrzaãíme.

Péãe o krajinu proto u nás nemÛÏe neb˘t péãí o venkov. ZpÛsob, jak˘m
lidé v obcích, v tûch vût‰ích, ale i v tûch nejmen‰ích Ïijí, sami, ale hlavnû
jak Ïijí pospolu, jak v nich rozhodují, hospodafií, jaké jsou tam majetkové
pomûry, jak v nich probûhly ãi dosud probíhají restituce, jaká je zemûdûl-
ská politika státu, rozhodoval vÏdycky a rozhoduje i dnes o tom, jaká bude
pfiíroda rozprostírající se mezi lidsk˘mi sídly. Jaká bude na‰e venkovská
krajina.

Pamatuji se, jak se kdysi v polovinû osmdesát˘ch let vrátil z dlouholeté-
ho vûznûní historik Jan Tesafi. Jeho úplnû první, udivená a pfií-
mo vydû‰ená otázka ke mnû znûla: co jste to udûlali s kraji-
nou? On si v‰iml. My, kaÏdodenní svûdkové procesu
spojování zemûdûlsk˘ch druÏstev a scelování rolí, jsme si
spí‰e nev‰imli. Anebo nám to nepfiipadlo tak dramatické.
V‰ímáme si dnes? Nebo také nevidíme, protoÏe zmûny jsou
zpravidla postupné?

Vûfiím, Ïe si chceme v‰ímat. DÛkazem toho je nejen tato
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konference. Uãíme se také rozumût evropské zemûdûlské
politice, která je zároveÀ také politikou respektující pest-
rost krajiny, respektující, fiekl bych, pluralitní evropskou
krajinu, krajinu s detaily, dílo nejen vûkÛ, ale i stovek
a tisícÛ generací. Podporujeme u nás podobnû jako
v nûkter˘ch sousedních zemích hnutí za obnovu venkova,
i kdyÏ právû leto‰ní rok je po del‰í dobû prvním, kdy
finanãní podpora tomuto hnutí stagnuje, nebo se dokon-
ce sniÏuje, coÏ mne znepokojuje, protoÏe o této podpofie
platí jako snad o Ïádné jiné ono „za málo penûz hodnû
muziky“. Udûlali jsme koneãnû rozhodn˘ krok k reformû
samosprávy i státní správy, neboÈ vefiejná správa byla aÏ
dosud extrémnû centralizovaná. To v‰echno jsou kroky
správn˘m smûrem. Nevím ov‰em, staãí-li to. O tom ostat-
nû budete mluvit v pfií‰tích dvou dnech.

Vím v‰ak, Ïe politik je - aÈ se Vám to líbí ãi nelíbí -
dÛleÏit˘m krajinotvorn˘m prvkem. Utváfií krajinu, aniÏ
to zdaleka vÏdycky ví. Nejednou krajinû ‰kodí, aniÏ si to
pfieje. V krajinû se totiÏ nakonec, ale moÏná nejtrvaleji,
projeví dÛsledky mnoh˘ch ne‰Èastn˘ch politick˘ch roz-
hodnutí. Ty se v krajinû pomalu usazují jako vrstvy na‰í
po‰etilosti, na‰í krátkozrakosti, na‰í zi‰tnosti.

Krajina je moÏná ta vÛbec nej‰ir‰í souvislost, v níÏ
Ïijeme. Souvisejí v ní náhlá hnutí na‰ich du‰í i hloubka
i ‰ífie ãi mûlkost na‰eho poznání, stav na‰í víry ãi nevíry
i na‰e vztahování se k budoucnosti. Projeví se v ní jak
chybn˘ odhad hospodáfie, tak i necitlivû nastavená mak-
roekonomická pravidla, jak pfiedvolební populismus sta-
rosty v Dolní Vysoké.

Umût ãíst krajinu je komplexní umûní, je to vÏdy
porozumûní nejen pfiírodû, ale i ãlovûku, nejen jedno-
tlivci, ale i národÛm a cel˘m civilizacím. Je v tom
vÏdycky i to ãi ono porozumûní aktu stvofiení. A tak
snad sebou toto umûní pfiiná‰í obãas i kus moudrosti.
Bez ní, a bez pokory, plné ov‰em dychtivosti poznávat,
zpfietrhan˘ dialog s pfiírodou nebudeme umût na-
vázat.

Pak by se stalo, Ïe by nás jednou otiskla do své v˘roã-
ní zprávy za poslední geologickou epochu jen jako epi-
zodu, která se prostû - nepovedla.

Petr Pithart, 
pfiedseda Senátu Parlamentu âR

(Pfiedneseno na zahájení konference Tváfi na‰í zemû 
21. února 2001 ve ·panûlském sále PraÏského hradu)

To Know how to Read the Landscape

During all our life we learn, intentionally or
unconsciously, to understand the landscape.
When and because we have learned at least to
some extent to understand it, we will under-
stand ourselves too. The landscape does tell us
about ourselves event that what we perhaps do
not want to hear, what we reject to understand,
what we otherwise would be unable – as people
say – to get the hang of.

For instance: about that what had happened
in the Czech, Moravian and Silesian frontier
zone after the last war, I as a young man did
not learn from books, even not from people’s
witness, but from the local landscape which in
spite of all efforts by the power was remaining
derelict, silent, unintelligible, wounded. Why
there is that overgrown road here? What and
with what did it connect? What does mean this
illogical group of trees? Who had piled up tho-
se stone walls – and why, when there is no field
nor a pasture here? And for what reason on
this heap of debris in the mid of a meadow the-
re are growing trees not occurring anywhere
else? Who had planted an apple orchard, alre-
ady dead today, so high on the slope? There
were and there are so many alarming questi-
ons on the frontier landscape that its evidence
which cannot be silenced by any political
opportunism are till the present day the stron-
gest amongst all of the arguments on the given
theme resounding in my mind. In short: the
history of first post-war years in the frontier
zone I first learned through walking, and only
afterwards from reading. The Earth is spea-
king. The Earth is speaking even then, when it
is silent: just by its silence it speaks most elo-
quently.

But actually not only great historical dramas
are concerned. I am arriving in one of one hund-
red forty communes of my election district and
am watching the landscape around. And sud-
denly already at that moment I know, on which
theme I will start my debate with the mayor,
with the representatives, with the citizens. The
landscape around the commune and the look of
the commune itself are telling us a lot. It all is
an East-Bohemian landscape, the mountains
Îelezné hory, the flat lowlands extending
towards the town of Pardubice, the northern

part of the Vysoãina upland. The landscape,
however, is changing not only in relation to its
geological substratum or to its orographic profi-
le, it often is changing from one commune to
another.

Our landscape, our distinctly cultural lands-
cape, can be namely very well described by the
word countryside. Thus it is not the nature
extending between the villages, it is the count-
ryside. This means a landscape which we do
inhabit, cultivate, use and sometimes mutilate.

Therefore with us the landscape management
cannot be the countryside management. The
way in which people live in their communes,
even in the smallest ones, how they live alone,
but mainly how they live together, how they
make decisions, how they are farming, what are
the ownership statuses, how the restitutions
have been or still are being carried out, which is
the state agricultural policy like, has always
been deciding and even today decides on how
the nature extending between the human settle-
ments will be like. What our countryside will be
like.

I remember the historian Jan Tesafi coming
back from a long-year prison in the mid of eigh-
ties. His absolutely first, astonished, more: con-
sterned question to me was: What have you
done with the landscape? He did notice. We, the
everyday witnesses of unification of farmer coo-
peratives and land consolidation, rather have
not noticed. Or we did not consider that such a
dramatical change. Do we notice today? Or do
we not see either, because the changes are as a
rule taking place gradually?

I believe that we want to notice. Not only this
conference is a proof of that. We also are begin-
ning to understand the European agricultural
policy which at the same time is a policy res-
pecting the landscape diversity, respecting – I
would say – the pluralistic European landsca-
pe, the landscape with its details, the work of
ages and also of hundreds and thousands
generations. Similarly to some neighbour
countries, also with us we are supporting the
movement for restoration of the countryside,
even if just this year is, after some longer time,
the first one with financial support to this
movement stagnating or even decreasing: this
fact is disturbing me, because in the case of
this support the famous saying “much music

for little money” is valid much more than for
any other cases. We finally have made a decisi-
ve step towards a reform of self-governance as
well as of state administration, as the public
administration has been until the present time
extremely centralized. All that are steps in a
right direction. I do not know, of course, whet-
her this is enough. After all, you are going to
speak about it during the forthcoming two
days.

I know too that a politician is – may you like
it or not – an important landscaping element. He
or she creates the landscape not always are of
that. By fair in one single case he also deterio-
rates the landscape without wishing that. In a
landscape finally, but maybe most permanently,
the impacts of many clumsy political decisions
do become evident. They are slowly settling
down in the landscape like beds of our foolish-
ness, our shortsight, our greed.

The landscape perhaps is the widest context,
in which we do live. In it, sudden moves of our
souls as well as the depth and the width or the
shallows of our knowledge, the status of our
faith or unfaith as well as our relations towards
future are integrated. It reflects both a wrong
manager’s estimate, as well as unsensitively
fixed macroeconomic rules or a pre-election
populism of the mayor in Dolní Vysoká (Low
Hill).

To know how to read the landscape is a com-
prehensive art, it always includes an under-
standing not only of nature, but also of humans,
not only of an individual, but also of nations and
whole civilizations. It also includes a certain
understanding of the act of creation. Therefore,
perhaps, this art does bring with itself someti-
mes a piece of wisdom. Without it and without
humbleness, full of course of a strife for know-
ledge, we will not master the re-connection of
the broken dialogue with nature.

Then it might happen that the nature would
include us in its annual report for the last geo-
logical era only as an episode – and simply an
unsuccessful one.

Petr Pithart,
President, Senate of the Parliament 

of the Czech Republic
(Speech delivered at the opening of the Conferen-
ce The Face of our Country on 21st February
2001 in the Spanish Hall of the Castle of Prague)
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Málo co vypovídá o zpÛsobu
na‰eho Ïivota  a my‰lení tak

pfiesvûdãivû jako srovnání minu-
l˘ch obrazÛ ãeské a moravské
krajiny v malífiství a fotografii 19.
a 20. století s její souãasnou tvá-
fií.

âeská krajinomalba byla ve
sv˘ch poãátcích – a ve vût‰inû pfií-
padÛ i po celé 19. století – vûrna
sluÏbû národní my‰lence a vûdo-
mû se snaÏila vytváfiet kladn˘
obraz domácího svûta. V dobovém
romantickém a pozdûji romanti-
zujícím rámu pfiipomínala sym-
boly skvûlé národní minulosti,
pfiedvádûla krásu na‰í zemû
a prostotu, spofiádanost a praco-
vitost lidu. Pfiesto – i pfies v‰ech-
nu chtûnou kompoziãnost – nám
v fiadû ohledÛ podává dostateãnû
realistick˘ pohled na krajinu
a lidi v ní. Romantizující pohled
se nemohl vyhnout tûÏké práci,
bídû a skonu, ale ani útû‰e
a nadûji v posledním pomazání,
modlitbû u kfiíÏe, v májov˘ch
poboÏnostech a procesích. Ve
vlastní krajinû, pokud nejde
o bukolickou idylu, nás zarazí
tehdej‰í mal˘ podíl vût‰ích sku-
pin zelenû a lesÛ a peãlivá obdû-
lanost zemû, ale také velké mnoÏ-
ství drobn˘ch rybníkÛ a tÛnûk,
údolních luk a úzké stromy
s malou korunou na konci dlou-
hého kmene s obrostem ofiezáva-
n˘m zjara na krmení, v zimû na
otop. Jin˘mi slovy sklizeÀ z trva-
l˘ch kultur, ve které dnes mnozí
vidí jednu z cest k trvale udrÏitel-
nému rozvoji.

Tento obraz krajiny, ãasto
zabydlen˘ lidmi, ktefií v ní jsou
pfiítomni a kter˘m je ona domo-
vem, nám jiÏ zcela nezastfienû pfii-
ná‰í fotografie a realistická malba
aÏ do poloviny 20. století. Zachy-
cuje v‰ak také v‰e, co do agrární-
ho svûta ãeské a moravské kraji-

ny vstupuje z rozpínající se mûst-
ské civilizace.

PrÛmyslová v˘roba vymanila
mûsta ze závislosti na jejich
agrárním zázemí. V˘roba, v˘rob-
ky, obchod, jejich pohyb a obrat
zaãaly od poloviny 19. století
poznenáhlu mûnit tváfi na‰í kraji-
ny. Mûsta opustila uzavfien˘
a ukáznûn˘ prostor sv˘ch hradeb
a pfielila se pfies nû novou silue-
tou továrních hal a komínÛ. Pro
jejich rÛst a rozvoj se staly
nezbytné suroviny, energie
a doprava. Îeleznice zpoãátku –
a pak nejménû dal‰ích 50 let –
hledala v krajinû (podobnû jako
potahové cesty za star˘ch ãasÛ)
energeticky nejúspornûj‰í stopu
a pomáhala si mosty, náspy,
záseky a tunely. Tím vznikla nová
estetika krajiny, umocnûná pohy-

bujícím se d˘mem, parou a dunû-
ním lokomotiv, která vyvolala sil-
nou a vesmûs kladnou odezvu
v˘tvarníkÛ, literátÛ i hudebníkÛ.
Pfii rozrÛstání Ïelezniãních tratí
nikdo moc nemyslel na to, Ïe kaÏ-
dá síÈ má své mouchy a svého
vûãnû hladového pavouka. Doly
a do noci Ïhnoucí hutû, které
Ïeleznice propojila, náladou
zobrazení dlouho stranily spí‰e
ãlovûku a jeho dílu. Také telegraf-
ní sloupy a patníky u silnice ve‰ly
do krajiny jako její estetická sou-
ãást a doplnûk pestré ‰achovnice
ãi prouÏkÛ polí a luk.

Pro stále více lidí také pfiestá-
vala b˘t volná krajina místem
Ïivota a práce. Stále ãastûji v ní –
pro sebe – poãali hledat odpoãi-
nek, krásu a pohodu a také ji
pfiizpÛsobovat tûmto sv˘m potfie-

âeská krajina od uklizenosti
k vyklizenosti a zpustnutí

Ivan Dejmal

Otakar Nejedl˘, Polní cesta 1918–1919
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bám. Obrazy a fotografie tuto
zmûnu zachycují jako hostinu
v pfiírodû, rozhlednu a turistic-
kou chatu, plovárnu ãi obleÏe-
nou fieku. Ve druhé polovinû
dvacátého století pak i problé-
movû jako masivní horsk˘ hotel,
satelitní zahradní mûsto nebo
drúzy zahrádkáfisk˘ch kolonií
a víkendov˘ch chat.

Po druhé svûtové válce vÛbec
pfiib˘vá zejména ve fotografii cíle-
n˘ch pohledÛ na ‰rámy a rány
na‰í krajiny. Zdaleka nejde jen
o plenivou dÛlní ãinnost a s ní
spojen˘ prÛmysl v takov˘ch
oblastech, jako je severní Morava
a severní âechy, i kdyÏ jsou pro
v˘tvarné umûní pfiitaÏlivé a jejich
znaková fieã mluví i pfies zámûr
autora. První zobrazení lomÛ
a okolí hlubinn˘ch dolÛ z druhé
poloviny 19. století má pro nás
v sobû stejné poselství jako jáma
v místû nûkdej‰ího Mostu.

Po druhé svûtové válce se
v‰ak zaãala mûnit i sama agrár-
ní podstata volné krajiny. Zemû-
dûlství se neodvratnû stalo pfie-
dev‰ím ekonomickou ãinností,
a aby staãilo jin˘m hospodáfi-
sk˘m odvûtvím, muselo pfiikroãit
k velké intenzifikaci. V krajinû
se objevily budovy velkochovÛ
hospodáfisk˘ch zvífiat a centrali-
zované sklady obilí, brambor
a sena, které pozmûnily obraz
krajiny a obcí. Pfiedev‰ím v‰ak
postupnû vznikaly stále vût‰í
lány orné pÛdy, kvÛli kter˘m
byly v produkãních zemûdûl-
sk˘ch oblastech zatrubnûny
nebo kanalizovány potoky, zru-
‰eny cesty a rozorány louky
a meze. Díla, zobrazující ãeskou
krajinu z posledních tfiiceti let
20. století, mÛÏeme navíc spo-
lehlivû urãit i podle plevelem
zarÛstajících stohÛ staré slámy
a areálÛ rozbité a vyslouÏilé
zemûdûlské techniky; a také
podle vysok˘ch a dlouh˘ch valÛ
polních hnoji‰È.

Pû‰í ãlovûk se na této cestû
k zemûdûlské velkov˘robû z kraji-
ny vytratil. Dne‰ní zemûdûlec je
v ní ponejvíc jako traktorista.
Mechanizace sníÏila potfiebu
ostatních pracovních sil pro mno-

Na konci 20. století také
pomalu mizí jeden z charakteris-
tick˘ch prvkÛ ãeské krajiny
posledních tfií století – silniãní
a polní aleje, které sv˘m podda-
n˘m nafiídila sázet císafiovna
Marie Terezie. Ani ovocná stro-
mofiadí nikdo neobnovuje a vût‰i-
nou ani neudrÏuje, ovoce se
z nich nedá jíst. Pocestní ani for-
mani uÏ nejsou, nehledají stín
a autÛm je strom na obtíÏ. Potfie-
bují rovnou a pfiehlednou silnici.
Prostor je pro ãlovûka automobi-
lového vûku pfiekáÏkou k pfieko-
nání, abstraktní spojnicí mezi
body A a B na‰eho zájmu. KdyÏ si
pfiejeme ‰Èastnou cestu, myslíme
tím rychlou a bezpeãnou jízdu.
Nic jiného si od setkání s prosto-
rem neslibujeme, a proto nás nic
jiného neÏ jeho pfiekonávání,
pták Mattoni a reklama na coca-
colu na cestû neãeká.

Krajináfiská fotografie pfies
v‰echnu svoji konkrétnost v tom-
to plánu svûta uÏ jen zdánlivû
dokumentuje konkrétní místo,
dûj a ãas. Místo jako v˘jimeãné
a jedineãné zaniká kdykoliv
a kdekoliv opakovateln˘m jevem.
Krajinomalba tu zcela opou‰tí
reáln˘ obraz svûta, aby mohla
zobrazit jeho realitu.

Je na nás, abychom si toho
v‰imli a nabídli tûmto ÏánrÛm
k zobrazení jin˘ svût.

hé obce aÏ pod kritickou mez udr-
Ïitelnosti osídlení. Poslední mladí
ode‰li hledat ‰tûstí jinam a stat-
ky, cesty, boÏí muka a v‰echna
zákoutí, která nejsou obdûlávaná,
zÛstala napospas zubu ãasu,
kopfiivám a náletov˘m dfievinám.
Mnohde takto zarostla a zpustla
krajina ve velmi ‰irokém okolí
pÛvodnû zemûdûlsk˘ch obcí.

NerovnováÏné vyuÏívání kraji-
ny je v‰ak pfiedev‰ím v˘sledkem
zásadního pfievratu energetick˘ch
tokÛ. Zatímco je‰tû na konci 19.
století mûla ve‰kerá energie, spo-
tfiebovávaná ve venkovské obci,
svÛj pÛvod v jejím bezprostfied-
ním okolí (s v˘jimkou petroleje
a Ïeleza) a v potravinách a ve dfie-
vu navíc dal‰í energie putovala do
mûsta, je dnes vût‰ina energetic-
ké potfieby aÈ pfiímo v naftû, plynu
a elektfiinû, ãi nepfiímo v agroche-
mikáliích a strojích na vesnici
dodávána. Nikdo uÏ necítí potfie-
bu ji hledat v kultivaci svého oko-
lí.

PrÛmysl a obchod si na konci
20. století také vyÏádaly nové,
v˘konnûj‰í a rychlej‰í dopravní
a pfienosové systémy. âetné foto-
grafie nám dokládají, Ïe nové sto-
py elektrorozvodÛ, silnic a dálnic,
se ãasto vyznaãují neobyãejnou
brutalitou k okolní krajinû podob-
nû jako nová sídli‰tû a prÛmyslo-
v˘ rozvoj mûst.

Antonín Slavíãek,
U nás v Kameniãkách 1904
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Czech Countryside: Cleaned up, Clea-
ned out, Abandoned

Few things testify as eloquently to the way we
live and think as a comparison of the images of
Czech and Moravian countryside in the pain-
tings and photographs of the nineteenth  and
twentieth century with the way it appears today.

In its beginnings and for the most part
throughout the 19th century, Czech landscape
painting faithfully served the national idea and
sought consciously to evoke a positive image of
our home world. In the romantic and subsequ-
ently romanticizing matrix of its time, it depicted
the symbols of a brilliant national past, it pre-
sented the beauty of our land and its plain,
orderly and hard working people. In spite of that
– and in spite of all the self-conscious composi-
tion – it does, in many ways, offer us a suffici-
ently realistic view of the countryside of its peo-
ple. Even the romanticizing perspective could
not fail to see the hard labour, suffering and
presence of death, but neither could it fail to see
the consolation and the hope of extreme uncti-
on, of prayer at the Cross, of May worship and
feast day processions. Unless we are dealing
with a bucolic idyll, what we note about the
countryside itself is the small share of major
green areas and forests and the painstaking cul-
tivation of every bit of land, but also the great
number of small ponds and pools, bottom mea-
dows and slender trees with a small crown at
the end of a long stem, with side shoots trimmed
each spring for fodder, in the winter for fuel. It
is, in a word, the fruit of the sustainable culti-
vation which many today see as one of the ways
of sustainable development.

Photography and realistic painting present
this image of the countryside, frequently 
peopled by those who are present therein and to
whom it is home, down to the middle of the
twentieth century. They capture as well all that
enters the rural world of Czech and Moravian
countryside from the expanding urban civilizati-
on.

Industrial production set cities free of their
dependence on an agrarian base. After mid-
nineteenth century, production, its products,
trade, their movement and turn-over, began
gradually to change the visage of our countrysi-
de. Cities left the enclosed and ordered space
within their walls and spilled over them with the
new silhouette of factories and chimneys. Their
growth and development required raw mate-
rials, energy and transport. For the first fifty
years and more, the railway sought the most
energy efficient trail through the countryside,
much as the wagon roads of yesteryear, making
use of bridges, culverts, trenches and tunnels.
That gave rise to a new aesthetics of the
countryside, empowered by the moving smoke,
steam and thunder of railway engines. Among

creative artists, writers and musicians it evoked
a powerful and for the most part favourable res-
ponse. As the railways expanded, no one worri-
ed much that every web has its flies and its
perennially hungry spider. The mood of visual
representation of mines and steel mills, glowing
in the night, linked by railways, tended to look
with favor on humans and their works. Tele-
graph poles and highway milestones, too, ente-
red the countryside as its aesthetic component
and an accessory in the bright chessboard or
strips of fields and meadows.

Then, too, for ever more people open country
was no longer the place of living and working.
Ever more frequently they sought in it rest,
beauty and ease for themselves and to were rea-
dy to modify it to suit their needs. Paintings and
photographs capture this change in the form of
a picnic in the nature, a look-out tower and a
tourist hut, a swimming bath or a river lined
with bathers. More problematically, in the
second half of the twentieth century it includes
also the massive mountain resort, sprawling
suburbs or dense growth of cabins and weekend
cottages.

After the second world war, we generally
encounter many more views of the scars and
wounds of our countryside, especially in photo-
graphy. Nor is this restricted to the devastating
surface mines and industry connected with
them in areas such as northern Moravia and
northern Bohemia, even though those are att-
ractive for the creative arts and their graphic
language speaks out even in spite of the autho-
r’s intent. Early representations of quarries and
the surroundings of mine pits in the second half
of the 19th century bring us the same message
as the open mine pit where the city of Most once
stood.

After the second world war, however, the
very agrarian nature of open country under-
went a change. Agriculture inevitably became
mostly an economic activity. To keep pace with
other branches of the economy, it had to inten-
sify. The countryside became dotted with buil-
dings of animal mass production and centrali-
zed stores of grain, potatoes and hay,
transforming the face of the land and of villa-
ges. Most of all, the continuous expanses of
arable land became ever more extensive, requ-
iring placing brooks underground or in canals,
plowing up roads, meadows and divider strips.
We can reliably identify Czech landscape pho-
tographs of the closing thirty years of the twen-
tieth century by the stacks of old straw, overg-
rown with weeks, and expanses of broken and
worn out agricultural machinery – as well as by
the high and long mounds of field manure
piles.

Pedestrian humans seem to have dropped out
of the landscape somewhere on the road to agri-
cultural mass production. The farmer today

appears in it for the most part on a tractor.
Mechanization reduced the number of other
workers, in many villages so much as to threa-
ten their very viability. The last of the young
have left to seek their fortunes elsewhere and
the farms, the roads, the shrines and all the bits
of land not under cultivation remained exposed
to time, nettles and volunteer woods. In many
places, the countryside in a wide band around
once agricultural villages grew over and reverted
to wilderness.

Unequal utilization of the countryside, howe-
ver, is most of all the result of a basic transfor-
mation in the flow of energy. As late as the end
of the nineteenth century, except for kerosene
and iron all the energy used in a rural village
originated in its immediate surroundings. In
addition, more energy flowed into the cities in
the form of food and lumber. Today, the village
covers most of its energy needs from without,
either directly in fuel oil, gas and electricity or
indirectly as agricultural chemicals and machi-
nery. None experience a need to gain it by culti-
vating their surroundings.

At the end of the twentieth century, industry
and trade, too, demanded new, more efficient
and faster systems of transport and transfer.
Numerous photographs document the way new
powerlines, highways and expressways cut bru-
tally into the surrounding countryside – much
as the new urban housing and industrial deve-
lopments.

At the end of the twentieth century, another
of the characteristic components of the Czech
countryside of the last three centuries is va-
nishing as well – the trees lining roads and divi-
ding fields as the Empress Maria Theresa bade
her subjects plant them. No one is even rene-
wing the fruit tree lines, and for the most part,
no one even cares for them. Their fruits is no
longer edible. There are no more wayfarers or
carters seeking their shade. For automobile dri-
vers a tree is a nuisance. They need a straight
highway, visible at a glance. For humans of the
motor age, space is an obstacle to overcome, an
abstract straight line between points A and B of
our interest. When we wish someone a happy
journey, we tend to mean a fast and safe drive.
We expect nothing more from our encounter
with space – and so a speedy passage and a few
billboards is all that awaits us on our way.

For all its accuracy, in a world so conceived
landscape photography only seemingly docu-
ments a specific place, event and time. The pla-
ce as exceptional and unique vanishes with the
phenomenon which can be repeated whenever
and wherever. Landscape painting here wholly
departs from a realistic depiction of the world in
order to depict its reality.

It is up to us to note that and to offer to the-
se art forms a different world to depict.

Ivan Dejmal

SUMMARY

JiÏní Morava u Borkova  Foto Pavel Mazal
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Pozdrav prezidenta republiky
Václava Havla na zahájení 
konference Tváfi na‰í zemû

PraÏsk˘ hrad, ·panûlsk˘ sál, 21. února 2001

Úvodem bych rád, dámy a pánové,
podûkoval v‰em organizátorÛm této
konference. Rád bych podûkoval princi
Charlesovi za jeho slova, jejichÏ obsah
znám, i profesoru Kohákovi za jeho
první projev, jehoÏ obsah také znám.
Oba mi mluvili z du‰e. Pfiedev‰ím bych
ale chtûl podûkovat vám v‰em, Ïe jste

pfii‰li na tuto konferenci, Ïe chápete její smysl
a v˘znam. Tû‰í mû to o to víc, Ïe jsem kdysi k ní dal
impuls, protoÏe pfii rÛzn˘ch jízdách po republice
a potom zvlá‰È po povodních jsem si znovu a znovu
uvûdomoval, jak dÛleÏité je peãovat
o na‰i zemi, o na‰e sídla, o zpÛsob
jejich rozvoje, o charakter na‰í kraji-
ny a jak to zaãasté nedûláme. O to
víc lituji, Ïe se nemohu této konfe-
rence úãastnit, tû‰il jsem se, Ïe
budu jejím vnímav˘m posluchaãem.

Dnes se obãas mluví speciálnû
v politice o národních zájmech,
národní suverenitû, národû, o vlaste-
nectví, ale zapomíná se, co je vlastnû
obsahem tûchto národních zájmÛ.
Domnívám se, Ïe vÏdy prvním národ-
ním zájmem je co nejlépe a nejkvalit-
nûji plnit úkoly, které stojí tak fiíkajíc
pfied v‰emi lidmi. To znamená citlivû
zacházet s planetou, na níÏ Ïijeme,
rozumnû si poãínat pfii rozvoji svého
prÛmyslu, pfii tûÏbû rozmanit˘ch
nerostÛ a podobnû. A samozfiejmû,
Ïe vlastenectví mÛÏeme prokázat i mírou úcty
k zemi, myslím k pÛdû. Je opravdu jenom na nás
a na na‰em vlastenectví, zda budou vítûzit ãtvereãní
metry nad vkusem, a je vûcí na‰eho národního
zájmu, zda budou, ãi nebudou hynout na‰e lesy, zda
budou plundrovány, zda kolem mûst budou vznikat
jakési pásy nikoho, zda na‰e sídla budou mít srozu-
mitelnou logiku a pfiimûfiená lidská mûfiítka.

Na‰í zemí se valil jako parní válec komunismus,
kter˘ napáchal mnoho zla. Dnes se na‰í zemí valí
v obecnûj‰ím slova smyslu moderní civilizace,
v uÏ‰ím slova smyslu trÏní ekonomika. Je tu ale
nûkolik nezanedbateln˘ch rozdílÛ mezi tûmito dvû-
ma parními válci. Ten nejv˘znamnûj‰í rozdíl je, Ïe
dnes na rozdíl od doby dfiívûj‰í mÛÏeme mluvit,
mÛÏeme i kfiiãet je-li to nutné. MÛÏeme pfiesvûdão-
vat své spoluobãany, Ïe tváfi na‰í zemû by nemûla
b˘t vÏdy a automaticky obûtována na‰emu oka-
mÏitému pohodlí. To, co dûláme s na‰í zemí,
s na‰imi sídly, s na‰í krajinou, silnicemi, cestami,
to její tváfi ovlivÀuje na dlouhá staletí.

Pfiipomínat si znovu a znovu tuto odpovûdnost je
dÛleÏité a myslím si, Ïe to udûlá do znaãné míry
i tato konference. Té pfieji samozfiejmû úspûch.
Pozdrav byl zprostfiedkován telefonicky, redigovan˘ text.

Message from the President of the Repub-
lic Václav Havel at the Opening of the
Conference “The Face of our Country”

The Castle of Prague, Spanish Hall, 
the 21st February 2001

First I would like, ladies and gentlemen, to thank to all orga-
nizers of this Conference. I would like to thank to Prince Char-
les for his words, the contents of which are familiar to me, as
well as to Professor Kohák for his first speech, the contents of
which I also do know. Both of them have been speaking unani-
mously with my mind. In the first place, however, I would like
to thank to all of you that you have come to attend this Confe-
rence, that you do understand the sense and importance of it.
My pleasure is a greater one, as I had once given an impetus to
the Conference, because during various trips across the repub-
lic and later particularly after the floods I have realized again
and again, how important is to care for our country, for our
settlements, for the way of their development, for the character
of our landscape, and how often we are not doing that. The
more I regret to be unable to attend this Conference; I was very
much looking forward to being its receptive listener.

Today people are talking from time to time,
and especially in politics, about national
interests, national sovereignty, about the
nation, about patriotism, but they do forget,
what actually are the contents of those natio-
nal interests. I think that always the first
national interest is to fulfil best and mostly
qualified the tasks which all people are
facing. This means to manage sensitively the
planet on which we live, to undertake ratio-
nally the development of our industry, the
exploitation of various minerals and so on.
And of course, our patriotism we can prove
also by the level of our respect for our count-
ry, I mean for our land. It is really only up to
us and to our patriotism, whether square
meters would conquer a good taste, and it is
a matter of our national interest, whether our
forest will or will not die, whether they will or
will not be plundered, whether there will grow
certain nobody’s zones around the towns,
whether our settlements will have an intelli-
gible logic and adequate human scale.

Our country had been crushed by commu-
nism like by a steam-roller causing much
harm. Today our country is being crushed in
a wider sense of the word by the modern civi-
lization, in a narrower sense of the word by

the market economy. There are, however, several unnegligible dif-
ferences between those two steam-rollers. The most important dif-
ference is the fact that – contrary to the past times – we may spe-
ak, we may even cry, if it is necessary. We can convince our
fellow-citizens that the face of our country should not be always
and automatically sacrificed to our immediate convenience. What
we are doing with our country, with our settlements, with our
landscape, highways and roads, is impacting its face for long cen-
turies.

It is important to be again and again reminded of this res-
ponsibility, and I believe, this will be also to a considerable
extent done by the present Conference. I certainly wish it to be
a success.

The message was delivered by telephone, the edited wording of
it has been translated by the journal’s editorial office.

Tváfi na‰í zemû – krajina domova

konference, která se konala z podnûtu prezidenta
republiky byla zahájena 21. února ve ·panûlském sále
PraÏského hradu. Na zahájení promluvili ministfii Milo‰
KuÏvart, Jan Fencl, ministr Ïivotního prostfiedí Slovenska
Ladislav Miklós, úvodní referát pfiednesl Erazim Kohák.
Pozdrav prezidenta Václava Havla byl zprostfiedkován
telefonicky. Z videozáznamu pfiednesl svÛj projev princ
Charles. Slavnostní zahájení uzavfiel sv˘m projevem
pfiedseda Senátu Petr Pithart (viz úvodník). Dal‰í dva dny
pokraãovala konference v PrÛhonicích.
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Za sluneãného a teplého poãasí jsou u vod na 
TfieboÀsku nepfiehlédnutelné váÏky. Patfií mezi

nejvytrvalej‰í a nejdokonalej‰í letouny mezi velk˘m
hmyzem. K v˘voji larev potfiebují rozmanité typy
vod. Kdo by ãekal nejvût‰í mnoÏství váÏek u nej-
vût‰ích rybníkÛ, bude zklamán. Pfiesto, Ïe se
v chránûné krajinné oblasti nachází 465 rybníkÛ
vût‰ích neÏ jeden hektar, ne kaÏd˘ rybník je pro
váÏky ideální. Dokonce se dá fiíci, Ïe vût‰ina obhos-
podafiovan˘ch rybníkÛ je pro nûkteré druhy váÏek
lapákem. Není to jenom vysokou rybí obsádkou
a „vyÏraností“ rybníka, protoÏe v˘skyt ‰ídlatek,
u kter˘ch pfiezimují vajíãka, b˘vá ãasto masov˘.
Druhy, u kter˘ch pfiezimuje larva, totiÏ nejsou
schopny v kaÏdoroãnû vypou‰tûn˘ch rybnících
dokonãit vícelet˘ v˘voj. Lep‰í je proto situace
u dvouhorkov˘ch rybníkÛ (dvoulet˘ cyklus), ale
ani tady neuspûjí druhy s je‰tû del‰ím v˘vojov˘m
cyklem. Základ druhového bohatství váÏek TfieboÀ-
ska musíme proto hledat jinde. Pfiedev‰ím ve vel-
kém mnoÏství rÛzn˘ch typÛ jin˘ch vodních nádrÏí.
Hlavnû v Ïivém fiíãním systému nivy LuÏnice
a NeÏárky. Jen  ve ‰ÀÛfie pfiírodních rezervací na
LuÏnici, nad vtokem do rybníka RoÏmberk, se
nachází pfies 500 trvale zvodnûl˘ch tÛní a zbytkÛ
fiíãních meandrÛ v rÛzném stupni zazemnûní. Vel-
ké mnoÏství váÏek najdeme v‰ak i u vod písníkÛ,

pískoven nebo zatopen˘ch jam po tûÏbû ra‰eliny,
v neodtékajících depresích v litorálech nûkter˘ch
rybníkÛ. RovnûÏ u fiady mal˘ch, málo udrÏovan˘ch
rybníãkÛ, ãasto nevypustiteln˘ch, zfiízen˘ch jen
pro sádkování ryb. V neposlední fiadû i u nádrÏí,
které vznikly z podnûtu Správy CHKO TfieboÀsko
v rámci programu péãe o krajinu, revitalizací
a managementu, jen v r. 1999 to bylo 23 nádrÏí.
Druhovému bohatství více neÏ padesáti zji‰tûn˘ch
druhÛ váÏek rovnûÏ napomáhá mnoÏství rÛzn˘ch
typÛ tekoucích vod, aÈ v fiekách, potocích nebo
v obrovské síti stok mezi rybníky.

Hojná mot˘lice lesklá (Calopteryx splendens)
s ‰irokou zelenomodfie lesklou páskou v kfiídlech
samcÛ dává pfiednost pomalu tekoucím vodám,
zatímco larvy mot˘lice obecné (C. virgo) vyÏadují
prokysliãenûj‰í a ãist‰í chladnûj‰í vodu. Samci
mají celá kfiídla tmavû modrá. Podobnû, jako pfied-
chozí druh, obsazují urãité okrsky a ucházejí se
o pfiízeÀ proletujících samic nápadn˘m tokem.
Otvíráním a zavíráním leskl˘ch kfiídel signalizují
svou pfiítomnost. Obãas provedou tûsnû nad vodou
zvlá‰tní let, kdy v paprscích slunce jejich kovovû
lesklá kfiídla tfipytivû záfií.

U ‰ídlatek rodu Lestes kladou samiãky po spáfie-
ní vajíãka pomocí zvlá‰tního kladélka do stonkÛ
vodních rostlin nebo kÛry mlad˘ch vûtviãek vrb

VáÏky chránûné krajinné oblasti
a biosférické rezervace TfieboÀsko
Josef Hlásek

Jeden z mnoha zvodnûl˘ch star˘ch meandrÛ fieky LuÏnice
v PR Horní LuÏnice

Dno jedné z lesních pískovniãek je upravováno ve
spolupráci s Lesy âeské republiky hlavnû za úãelem
zv˘‰ení druhové diverzity lokality
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nad vodou. Podmínkou v˘skytu je
proto alespoÀ úzk˘ pruh rostlin-
né vegetace v nûkteré ãásti pobfie-
Ïí rybníka. Larvy se líhnou brzy
na jafie a padají do vody. Mají vel-
mi rychl˘ v˘voj, kter˘ je ukonãen
podle teploty vody za dva aÏ tfii
mûsíce. S prvními dospûlci se set-
káme jiÏ v kvûtnu a poslední léta-
jí je‰tû zaãátkem podzimu. Z rodu
je u zdej‰ích vod nejvzácnûj‰í tep-
lomilná ‰ídlatka brvnatá (Lestes
barbarus) pfiesto, Ïe patfií mezi
pion˘ry v osídlování nov˘ch bio-
topÛ. Od jin˘ch ‰ídlatek ji lehce
poznáme podle nápadné dvouba-
revné kfiídelní plamky. Larvy ‰íd-
latky velké (L. viridis) se vyvíjejí
i ve vodách pomalu tekoucích
a tak se s ní setkáme i na lesních
úsecích Zlaté stoky nad Tfieboní.
Slatinné vody osídluje ‰ídlatka

Ra‰elini‰tû Pelé vzniklo na soutoku dvou lesních 
potokÛ a nachází se tu nejvût‰í populace váÏky 
tmavoskvrnné na TfieboÀsku

âist˘ tok fiíãky Draãice s písãit˘m dnem je v˘znamn˘
pro populace páskovce krouÏkovaného a klínatky
rohaté

·ídlatka velká (Lestes viridis) Páskovec krouÏkovan˘ (Cordulegaster
annulatus)

·idélko znamenané (Erythromma viridulum) Klínatka rohatá (Ophiogomphus serpentinus)
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·ídlo královské (Anax imperator)

·ídlo sítinové (Aeschna juncea)

·ídlo luãní (Brachytron pratense)

Lesklice skvrnitá (Somatochlora 
flavomaculata)

V‰echny snímky Josef Hlásek

VáÏka ãervená (Crocothemis erythaea)

VáÏka jasnoskvrnná 
(Leucorrhinia pectoralis)

VáÏka bûlofiitná (Orthetrum albistylum)
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tmavá (L. dryas), dystrofnûj‰í prostfiedí lépe sná‰í
nejmen‰í zástupce rodu ‰ídlatka zelená (L.
virens). U stojat˘ch vod je v‰ak nejbûÏnûj‰í ‰ídlat-
ka páskovaná (L. sponsa) stejnû jako ‰ídlatka
hnûdá (Sympecma fusca), u níÏ dospûlci pfiezimují.
Ta dává pfiednost nádrÏím v blízkosti jehliãnat˘ch
lesÛ. Zimuje v místech, kde se zdrÏuje na podzim.
Nejãastûji to b˘vají jiÏní okraje lesních porostÛ.
NevyuÏívá Ïádn˘ch úkrytÛ, ale sedí nûkde pfiitisklá
na such˘ch listech a stéblech v hust˘ch stafiinách
tfitiny, bezkolence ãi jin˘ch travin. Za sluneãn˘ch
a tepl˘ch dnÛ, kdy teplota krátkodobû vystoupí
v pfiízemní vrstvû u nezasnûÏené zemû nebo na
kÛfie stromÛ nad 15 °C, mÛÏeme ji pozorovat jak
aktivuje. SnaÏí se lovit obdobnû teplem oblevy pro-
buzené drobné mu‰ky i uprostfied zimy.

Velmi hojné je ‰idélko brvonohé (Platycnemis
pennipes) a krouÏkované (Enallagma cyathigerum)
u pomalu tekoucích i stojat˘ch vod, podobnû je
tomu u kyselej‰ích vod s ãervenû zbarven˘m ‰idél-
kem rumûnn˘m (Pyrrhosoma nymphula). V pofiíã-
ních nivách je u tÛní, slep˘ch meandrÛ nebo
u zarostl˘ch rybníãkÛ nejhojnûj‰í svûtle modré
‰idélko páskované (Coenagrion puella) a není tam
vzácné ani ‰idélko kopovité (C. hastulatum). Zato
‰idélko ‰irokoskvrnné (C. pulchellum) nebo ‰idél-
ko jarní (Coenagrion lunulatum) zastihneme
v nehojném poãtu na speciálních typech vod.
K v‰eobecnû roz‰ífien˘m se poãítá ‰idélko vût‰í
(Ischnura elegans), druh˘ zástupce rodu – ‰idélko
malé (I. pumilio) patfií mezi první váÏky, které obje-
ví novû vzniklou pfiíhodnou nádrÏ vody, byÈ by to
byl právû napou‰tûn˘ v˘taÏníkov˘ rybník. Podmín-
kou v˘skytu ‰idélka rudooãka (Erythromma
najas) jsou plovoucí listy rdestÛ a stulíkÛ, naproti
tomu vzácnûj‰í a teplomilnûj‰í ‰idélko znamena-
né (E. viridulum), s ostrÛvkovit˘m v˘skytem
v Evropû, Ïije v porostech stolístkÛ. O pfiekvapivém
zji‰tûní pro âechy nového druhu – ‰idélka lesklé-
ho (Nehalennia speciosa) v zatopen˘ch porostech
ostfiice zobánkaté na slatini‰ti u NeÏárky, bylo jiÏ
referováno v Ochranû pfiírody 1999/1: 22.

Pro stfiední Evropu má v‰ak nejvût‰í v˘znam
bohatá populace zelenoãerné klínatky rohaté
(Ophiogomphus serpentinus), která vymizela z fiady
zemí. Îivotem larev je vázána na písãité fieãi‰tû
meandrující LuÏnice a jejích pfiítokÛ nad rybníkem
RoÏmberk. Vzácnû její v˘skyt provází ãernoÏlutá
klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus) nebo
klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus). U ní se
v‰ak larvy pravdûpodobnû mohou vyvíjet i v abraz-
ních pásmech vod velk˘ch pískoven. AÏ pûtilet˘
v˘voj v tekoucích ãist˘ch vodách s písãit˘m dnem
prodûlávají larvy na‰í nejvût‰í váÏky – páskovce
krouÏkovaného (Cordulegaster boltoni). Jen
o nûco men‰í, ale daleko nápadnûj‰í a ãastûj‰í, je
u stojat˘ch vod samotáfisky Ïijící ‰ídlo královské
(Anax imperator) a podstatnû vzácnûj‰í pfiíbuzné
‰ídlo tmavé (A. parthenope). Na plovoucí porosty
fiezanu pilolistého na rybníce Svût nebo Ïebratky
bahenní, která roste na fiadû lokalit, je v˘skytem
úzce vázáno ‰ídlo ãervené (Anaciaeschna isosce-
les). Naãervenalí samci vytrval˘m letem hlídkují
pomûrnû vysoko nad plovoucími porosty. Naopak
nízko nad vodou hustû zarostl˘ch stok v lukách
létají samci ‰ídla luãního (Brachytron pratense).
Nad stojat˘mi vodami se vytrvale vzná‰í hojné ‰íd-
lo velké (Aeschna grandis) a aÏ do pozdního sou-
mraku i pomûrnû daleko od vod loví ‰ídlo modré

(A. cyanea). Vyskytuje se tu i teplomilné ‰ídlo
pestré (A. mixta) a nad vodami zra‰elinûl˘ch slatin
b˘vá bûÏné ‰ídlo sítinové (A. juncea). Tomu je
u vod na lesních blatkov˘ch ra‰elini‰tích na jihu
území velmi podobné, ale podstatnû vzácnûj‰í ‰íd-
lo ra‰elinné (A. subarctica).

Mezi vytrvalé letce patfií u ra‰elini‰È lesklice
severní (Somatochlora arctica), u stojat˘ch vod je
roz‰ífiena lesklice zelenavá (Somatochlora metalli-
ca) a mûdûná (Cordulia aenea), zatímco otevfien˘m
vodním plochám se vyh˘bá ohroÏená lesklice
skvrnitá (Somatochlora flavomaculata). Nejpopu-
lárnûj‰í váÏkou je s ‰irok˘m modr˘m zadeãkem
samcÛ váÏka ploská (Libellula depressa). Není
vytrval˘m letcem a kofiist vyhledává ãíháním na
vyv˘‰en˘ch místech, odkud má pfiehled o okolí.
Ménû známá, ale hojnûj‰í je snadno poznatelná
váÏka ãtyfiskvrnná (L. guadrimaculata), ãernofiit-
ná (Orthetrum cancellatum) a v âechách pomûrnû
vzácná váÏka bûlofiitná (O. albistylum). ·irok˘ ãer-
ven˘ zadeãek má teplomilná váÏka ãervená (Cro-
cothemis erythraea), která pfiitahuje z jihu a roz-
mnoÏuje se zde jen v nûkter˘ch pfiízniv˘ch letech.
Z men‰ích druhÛ váÏek ve velkém mnoÏství létá
v létû a na podzim váÏka obecná (Sympetrum vul-
gatum), rudá (S. sanguineum), Ïlutavá (S. flaveo-
lum), Ïíhaná (S. striolatum) a nad ra‰elinn˘mi
vodami váÏka tmavá (S. danae). Nehojná váÏka
jarní (S. fonscolombei) se na mûlk˘ch a prohfiát˘ch
slatinách líhne jiÏ koncem kvûtna. Stejnû tak brzy
se na ãist˘ch vodách slatin objevuje váÏka ãárko-
vaná (Leucorrhinia dubia), jasnoskvrnná (L. pecto-
ralis) a tmavoskvrnná (L. rubicunda), které se fiadí
v âeské republice k nejvzácnûj‰ím váÏkám.
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Dragonflies of the TfieboÀsko PLA and BR
More than 50 dragonfly species have been recorded in the TfieboÀsko

Protected Landscape Area and Biosphere Reserve. Although the area
includes more than 465 fishponds larger than one hectare, species rich-
ness reflects mainly the high number of different types of water reser-
voirs. There are more than 500 permanent pools and remainders of
meanders in the nature reserves in the LuÏnice and NeÏárka river sys-
tem. Dragonflies can be found also in the watered sandpits and peat-
bog mines. Various types of running waters are also very important,
including both rivers and the extensive network of drains between fish-
ponds. Last but not least, many reservoirs have been created by the PLA
Administration as a part of conservation programmes. In the year 1999,
23 reservoirs were built. Dragonfly fauna of the TfieboÀsko region inc-
ludes important populations of Coenagrion lunulatum (Irish damselfly),
Nehalennia speciosa, Lestes virens, Ophiogomphus serpentinus, Cordu-
legaster boltonii (golden-ringed dragonfly), Aeschna subarctiva, Aeschna
juncea (common hawker), Brachytron pratense (hairy dragonfly), Leucor-
hinia dubia (white-faced darter), Orthetrum albistylum and Sympetrum
danae (black darter).

SUMMARY
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V letech 1996 a 1997 byl proveden
prÛzkum fauny jepic ve vodoteãích
na území národní pfiírodní rezervace
Pradûd v CHKO Jeseníky.

Celkem bylo na území NPR Pradûd
zji‰tûno 15 druhÛ jepic, coÏ pfiedsta-
vuje asi 20 % druhÛ, znám˘ch z úze-
mí âR. Bylo sledováno 85 stanovi‰È
na 18 vodoteãích a prameni‰tích na
území rezervace.

Mezi nejv˘znamnûj‰í druhy, nale-
zené na území rezervace, patfií
Rhithrogena hybrida a Rhithrogena
loyolaea.

Rhithrogena hybrida je vzácn˘
monovoltinní horsk˘ druh, jehoÏ lar-
vy se vyskytují od záfií do kvûtna aÏ
ãervna a preferují vût‰í potoky a fiíã-

ky. Zji‰tûn byl na 12 odbûrních sta-
novi‰tích v potoce v Divokém dole,
potoce v oblasti âesnekového dolu
a v Bílé Opavû.

Rhithrogena loyolaea je rovnûÏ
vzácn˘ monovoltinní druh, jehoÏ lar-
vy osídlují horské a podhorské poto-
ky a fiíãky. Zji‰tûn byl na 6 stanovi‰-
tích (Moravice a vodoteãe ve Velké
kotlinû a potok tekoucí severnû pod
Velk˘m Dûdem). Oba tyto druhy jsou
zafiazeny v navrhovaném ãerveném
seznamu jepic âR v kategorii „vyÏa-
dující pozornost“.

Na území NPR Pradûd byly naleze-
ny je‰tû dal‰í tfii druhy tohoto rodu –
jedná se o monovoltinní, nehojné dru-
hy Rhithrogena semicolorata (21 sta-

novi‰È – potok v oblasti âesnekového
dolu, potok v Divokém dole, Bílá Opa-
va a její pravostrann˘ pfiítok, Moravi-
ce a vodoteãe ve Velké kotlinû a Kotel-
n˘ potok), R. iridina (7 stanovi‰È –
potok v Divokém dole, pravostrann˘
pfiítok Bílé Opavy, Moravice a vodote-
ãe ve Velké kotlinû a Koteln˘ potok)
a R. carpatoalpina (6 stanovi‰È –
potok tekoucí severnû pod Velk˘m
Dûdem, potok v Divokém dole, Bílá
Opava, Moravice a vodoteãe ve Velké
kotlinû a Koteln˘ potok).

Do stejné ãeledi – Heptageniidae –
náleÏí dal‰í tfii ze zji‰tûn˘ch druhÛ –
nehojn˘ Electrogena lateralis, kter˘ je
na území NPR hojn˘ a byl nalezen na
nejvût‰ím poãtu odbûrních stanovi‰È
(51) ze v‰ech zji‰tûn˘ch druhÛ (pra-
menná ãást âesnekového potoka,
potok v oblasti âesnekového dolu,
potok tekoucí od kóty 1316 poblíÏ
chaty ·v˘cárny, potok tekoucí sever-
nû pod Velk˘m Dûdem, potok tekoucí
z Velkého Dûdu, pramenná oblast
Sokolího potoka, potok v Divokém
dole, potÛãek pod Divok˘m kame-
nem, potok západnû od chaty Barbor-
ky, Bílá Opava a její pfiítoky, Moravi-
ce a vodoteãe ve Velké kotlinû,
Volárka, Koteln˘ potok a prameni‰tû
pfiítoku Divoké Desné), dále hojn˘
druh Ecdyonurus venosus (12 stano-
vi‰È – potok tekoucí severnû pod Vel-
k˘m Dûdem, potÛãek pod Divok˘m
kamenem, Bílá Opava a její pravo-

Jepice (Ephemeroptera) v NPR Pradûd

Obr. 1 – Vodoteãe na území NPR Pradûd

A – hranice NPR, B – kóty, C – vodoteãe
a – pramenná oblast âesnekového
potoka, b – potok v oblasti âesnekové-
ho dolu, c, d, e – potoky v oblasti pod
Velk˘m Dûdem, f – Divoká Desná, g –
potok v Divokém dole, b – potok pod
Divok˘m kamenem, ch – Bílá Opava, i,
j – pfiítoky Bílé Opavy, k – Moravice
a oblast Velké kotliny, l, m – Volárka
a její pfiítok, n – pramenná oblast pfií-
toku Divoké Desné, o – Koteln˘ potok,
p – prameni‰tû Sokolího potoka, q –
potok západnû od chaty Barborky

Obr. 2 – Moravice (a) a její pfiítoky
v oblasti Velké kotliny
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strann˘ pfiítok, Moravice a vodoteãe
ve Velké kotlinû a Koteln˘ potok
a druh Ecdyonurus forcipula, jehoÏ
larvy se vyvíjejí od záfií do ãervence
a kter˘ byl nalezen na 28 stanovi‰tích
(potok v oblasti âesnekového dolu,
potok tekoucí severnû pod Velk˘m
Dûdem, úsek Divoké Desné na hrani-
cí NPR, potok v Divokém dole, Bílá
Opava, Moravice a vodoteãe ve Velké
kotlinû a Koteln˘ potok).

Na území NPR velmi vzácnû se
vyskytující druh je zástupce ãeledi
Ephemerellidae – Ephemerella mucro-
nata. Larvy tohoto druhu se vyvíjejí
od fiíjna do kvûtna v potocích a fiíã-
kách s prudce tekoucí vodou. Zji‰tûn
byl na dvou stanovi‰tích v oblasti
Velké kotliny.

âeleì Siphlonuridae je na území
NPR zastoupena nehojn˘m aÏ vzác-
n˘m druhem Ameletus inopinatus (7
stanovi‰È – nalezen v potoce v oblas-
ti âesnekového dolu, v potoce
v Divokém dole, v Bílé Opavû
a v Kotelném potoce) a nehojn˘m
druhem Siphlonurus lacustris (8 sta-
novi‰È – potok v oblasti âesnekové-
ho dolu, Bílá Opava, úsek Divoké
Desné na hranici NPR a Koteln˘
potok).

âeleì Baetidae je zastoupena ãtyfi-
mi druhy. Na území NPR je z nich
nejhojnûji zastoupen druh Baetis
alpinus (nalezen na 25 stanovi‰tích –
v potoce v oblasti âesnekového dolu,
dolní ãásti toku potoka tekoucího od
kóty 1316 poblíÏ chaty ·v˘cárny,

v potoce v Divokém dole, v úseku
Divoké Desné na hranici NPR, Bílé
Opavû a v dolní ãásti jejího pravo-
stranného pfiítoku, Moravici a vodote-
ãích ve Velké kotlinû a v Kotelném
potoce) a ménû hojn˘ je zde druh
Baetis rhodani (27 stanovi‰È – potok
v oblasti âesnekového dolu, potok
tekoucí severnû pod Velk˘m Dûdem,
potok v Divokém dole, Bílá Opava,
Moravice a vodoteãe ve Velké kotlinû
a Koteln˘ potok).

V rezervaci sice roz‰ífien˘, ale
poãetnû vzácnûj‰í je jinak hojn˘
druh Baetis vernus (23 stanovi‰È –
potok v oblasti âesnekového dolu,
potok tekoucí severnû pod Velk˘m
Dûdem, potok tekoucí z Velkého
Dûdu, potok v Divokém dole, potÛ-
ãek pod Divok˘m kamenem, Bílá
Opava a její pfiítoky, dolní úsek
Moravice, Volárka a Koteln˘ potok)
a vzácnû se zde vyskytuje druh Bae-
tis muticus (14 stanovi‰È – potok
v oblasti âesnekového dolu, potok
v Divokém dole, úsek Divoké Desné
na hranici NPR, Bílá Opava a Kotel-
n˘ potok).

Celkem 11 ze zji‰tûn˘ch druhÛ je
zafiazeno do rÛzn˘ch stupÀÛ bioindi-
kaãní hodnoty. Druhy Baetis muticus,
B. rhodani a Ecdyonorus venosus jsou
zafiazené v prvním stupni, druh
Ecdyonurus forcipula je zafiazen ve
druhém stupni a do tfietího stupnû
jsou zafiazeny druhy Electrogena late-
ralis a Rhithrogena carpatoalpina.
Dal‰í tfii druhy – Baetis alpinus,

Rhithrogena iridina a R. semicolorata
jsou zafiazeny do ãtvrtého stupnû.
Druhy Ameletus inopinatus a Rhithro-
gena hybrida jsou zafiazeny do nej-
vy‰‰ího – pátého – stupnû bioindikaã-
ní hodnoty.

V roce 1998 bylo podrobnû prozkou-
máno sloÏení ephemerofauny v oblasti
Velké kotliny. Nachází se zde nûkolik
stál˘ch a fiada periodick˘ch potÛãkÛ
a prameni‰È. V této oblasti byl potvrzen
v˘skyt 11 druhÛ jepic – tedy 70 % dru-
hÛ, prokázan˘ch na území NPR. Nejví-
ce druhÛ bylo nalezeno v dolní a stfied-
ní ãásti toku Moravice na území NPR
(Baetis alpinus, B. rhodani, B. vernus,
Rhithrogena semicolorata, R. loyolaea,
R. iridina, R. carpatoalpina, Electrogena
lateralis, E. forcipula a E. venosus).

V dal‰ích tocích v oblasti Velké
kotliny bylo jiÏ zji‰tûno druhÛ pod-
statnû ménû (je to dáno charakterem
tûchto tokÛ). Druh Baetis alpinus byl
nalezen ve vodoteãích, oznaãen˘ch
písmeny f. g. m. o (oznaãení viz obr.
2). Rhithrogena iridina byla nalezena
v toku g, m a v horní ãásti Moravice,
Rhithrogena loyolaea v toku g, a druh
Electrogena lateralis byl zji‰tûn
v tocích b, e, f, g, m, o, s. Pouze na
obou stanovi‰tích v toku g byl nale-
zen druh Ephemerella mucronata.

Na základû vyhodnocení získan˘ch
údajÛ je moÏné konstatovat, Ïe ephe-
merofauna vodoteãí na území národ-
ní pfiírodní rezervace Pradûd je hod-
notná a dobfie zachovalá.

Petr Záruba

Moravice ve Velké kotlinû
Prameni‰tû Moravice nad Velkou
kotlinou

Bílá Opava
V‰echny fotografie P. Záruba
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Zastaví vyhla‰ování
chránûn˘ch území
ub˘vání pandy
ãervené?

Panda ãervená (Ailurus fulgens) je
v âínû chránûna podle platného
zákona na ochranu volnû Ïijících
ÏivoãichÛ. Aãkoliv se netû‰í takové

oblibû jako její vût‰í a známûj‰í pfií-
buzná, panda velká (Ailuropoda
melanoleuca), patfií pro svÛj vzhled
mezi typické vlajkové druhy. Pro-
stfiednictvím tûchto ãasto charisma-
tick˘ch a v‰eobecnû oblíben˘ch dru-
hÛ je moÏné získat pro ochranu
pfiírody a obecnûji Ïivotního prostfiedí
podporu ‰iroké vefiejnosti.

âín‰tí zoologové, vedení W.
FUWENEM z pekingského Zoologic-
kého ústavu âínské akademie vûd,
uskuteãnili v letech 1994–1996 sãí-
tání tûchto zajímav˘ch ‰elem (Biol.
Conserv., 89, 285–291, 1999).
V˘zkum potvrdil, Ïe v nejlidnatûj‰í
zemi svûta se panda ãervená, pfiipo-
mínající spí‰e m˘vala, v souãasnos-
ti vyskytuje pouze v S-ãchuanu,
Jün-nanu a v Tibetu. Ve zbylé ãás-
ti pÛvodního areálu roz‰ífiení, zabí-
rající dal‰í ãtyfii provincie, jiÏ byla
zcela vyhubena. ProtoÏe má znaãnû
specifické nároky na prostfiedí,
odborníci odhadují, Ïe v celé âínû
zÛstalo necel˘ch 30 000 km2 bioto-
pu, kter˘ pandû vyhovuje.
V dÛsledku velkoplo‰ného niãení
pÛvodních stanovi‰È a pytláctví
poklesla za posledních 50 let poãet-
nost této ‰elmy ve volné pfiírodû
o 40 %. PÛvodní stanovi‰tû pandy
ãervené, zejména v fiíãních údolích,
byla ãasto pfiemûnûna na pole
a plantáÏe. Zdá se, Ïe v souãasnos-
ti zbylo v celé zemi pouze
6000–7000 jedincÛ, z toho 3000 aÏ
4000 pfieÏívá v S-ãchuanu.

Pfiíslu‰né státní orgány se snaÏí
tuto nepfiíznivou situaci zvrátit pfii-

jetím pfiíslu‰n˘ch zákonÛ a vyhlá-
‰ením nov˘ch chránûn˘ch území.
Dnes je formálnû chránûno 42 %
biotopu, vhodného pro pandu ãer-
venou. Nakolik budou zmiÀovaná
opatfiení úspû‰ná, napoví uÏ pfií‰tí
sãítání tûchto populárních savcÛ.

-jpl-

Stfiedoasijské
republiky 
a kulturní dûdictví

V kvûtnu 2000 se poprvé se‰li spe-
cialisté pûti stfiedoasijsk˘ch republik
v A‰chabádu, na setkání, které zorga-
nizovalo World Heritage Centre s vlá-
dou Turkmenistánu. Cílem bylo urãit
a diskutovat hlavní námûty a katego-
rie míst dûdictví charakterizující kul-
turnû-etnickou rozmanitost stfiední
Asie a její pfiírodu stepí, hor a pou‰tí.
Je to region tû‰ící se dlouhodobû vel-
kému zájmu archeologÛ pro svou vel-
mi dlouhou kulturní historii a vzá-
jemné vazby s jin˘mi regiony.

Nejreprezentativnûj‰í ukázky
dûdictví tohoto území v‰ak na sezna-
mu Svûtového dûdictví dosud nejsou.
Zatím jsou tu zapsána pouze tfii mís-
ta. Kazachstán, Kyrgystán, TadÏi-
kistán, Turkmenistán a Uzbekistán
jsou ãleny Úmluvy o Svûtovém dûdic-
tví od roku 1994, 1995, 1992, 1994
a 1993.

Bûhem setkání experti na kultur-
ní dûdictví zmínûn˘ch pûti státÛ
urãili tato zásadní témata pro
sledování:
● stfiediska a cesty náboÏensk˘ch

a kulturních v˘mûn (zahrnující
hedvábné cesty, stfiedovûká mûs-
ta, místa budhismu, islámu, zoro-
astrianismu, judaismu a kfiesÈan-
ství),

● kulturnû-pfiírodní krajiny (stepi
a nomádské civilizace),

● památky charakterizující v˘voj
architektury,

● starovûké a stfiedovûké civilizace.
Na závûr se experti shodli, Ïe by

kaÏdá zúãastnûná republika mûla
pfiipravit svÛj plán akcí (jak krátko-
dob˘ch, tak dlouhodob˘ch) na
ochranu, obnovu, péãi a správu stfie-
doasijského kulturního dûdictví.
Mûly by se konat kaÏdoroãní stfiedo-
asijské pracovní konference a pfiedá-
vání informací a zku‰eností v proble-
matice ochrany, péãe a správy
kulturního dûdictví. Konference by
se mûly organizovat na principu
rotace a materiály by mûly b˘t publi-
kovány v ru‰tinû a angliãtinû.
The World Heritage Newsletter
28/2000

bo

Nov˘ digitální 
svûtov˘ atlas 
Ïivotního prostfiedí
(Resources and Environment
World Atlas)

Tento atlas pfiedstavuje absolutní
novinku. ZnázorÀuje souãasné vûdo-
mosti o situaci Ïivotního prostfiedí na
celém svûtû. Ru‰tí kartografové spolu
s rakousk˘mi geografy a nakladateli
zpracovali tento atlas v koordinaci
s Rakousk˘m ústavem pro v˘chodní
a jiÏní Evropu a Ruskou akademií
vûd. Pracovalo na nûm více neÏ 300
geografÛ po dobu 10 let, vãetnû expe-
dic do Arktidy.

Na více neÏ 200 mapách velkého
formátu je znázornûna teplota ovzdu-
‰í bûhem celé historie Zemû, roz‰ífie-
ní endemick˘ch nemocí, ovlivÀování
lesních porostÛ na celém svûtû lid-
sk˘mi ãinnostmi anebo v˘Ïivy rÛz-
n˘ch národÛ.

Atlas Ïivotního prostfiedí byl zho-
toven nejmodernûj‰í technikou.
Pfies vítûzné taÏení nov˘ch médií je
vícebarevn˘ tisk v‰ak i nadále pfii
vydávání pfievládajícím prostfied-
kem. Experti neúnavnû zdÛrazÀují,
Ïe pfiehled o vût‰ích souvislostech
lze vyjádfiit pouze na mapû velkého
formátu.
Internet www.resourceatlas.com.

jsk

Stopy z minulosti

Stopy dinosaurÛ, které se nachá-
zejí v severním Yorshiru, byly spe-
ciálním zásahem zachránûny od
sesutí do mofie. T˘m vybaven˘ spe-
ciální fietûzovou pilou dokázal vyfie-
zat pfies 70 stop ze 175 miliónÛ let
starého bloku hornin stfiední jury
na jeho útesové stranû. Horniny
vypovídají o tom, Ïe klima této
oblasti bylo pfied 175 milióny let
odli‰né. Území bylo poblíÏ rovníku
a byly zde – v nízko poloÏen˘ch
pobfieÏních plo‰inách, bohaté
porosty kapradin, cykasovit˘ch
a borov˘ch porostÛ. Mohutné fieky,
které protínaly tyto pobfieÏní plo‰i-
ny, ukládaly sedimenty, z kter˘ch
se pozdûji vytvofiily pískovce,
v nichÏ se nacházejí stopy dinosau-
rÛ. Stopy jsou rÛzné velikosti, od
mal˘ch, pfies 1 cm velk˘ch, po asi
15 centimetrové. Vytvofiily je dino-
saufii délky do dvou metrÛ. Vyfiíznu-
t˘ blok se stopami je nyní v Yorks-
hirském muzeu, kde je k dispozici
pro dal‰í bádání. Bûhem prvního
pÛl roku byly stopy promûfiovány,
fotografovány a poté bude cel˘ blok
vystaven. Projekt organizovan˘
muzeem byl zãásti hrazen z progra-

Na rozdíl od své známûj‰í pfiíbuz-
né, pandy velké (Ailuropoda mela-
noleuca), se v zoologick˘ch zahra-
dách men‰í panda ãervená
(Ailurus fulgens) pravidelnû roz-
mnoÏuje Foto L. Hauser
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mu podporujícího ochranu geologic-
k˘ch fenomenÛ FaceLift a dal‰ími
partnery byly – National Trust
(majitel pozemkÛ) aj. podniky. Sto-
py mohou b˘t cennûj‰í neÏ kosti,
které b˘vají zaneseny na rÛzná
vzdálená místa, zatímco stopy uka-
zují jasnû na prostfiedí, ve kterém
Ïivoãich Ïil. Mohou poskytnout
indicie k rychlosti zvífiat, chÛzi,
drÏení tûla.
English Nature

ku

Je levhart persk˘
ve volné 
pfiírodû 
definitivnû 
vyhuben?

Levhart persk˘ (Panthera pardus
saxicolor), jeden z nejvût‰ích poddru-
hÛ této znaãnû roz‰ífiené koãkovité
‰elmy, se podle íránsk˘ch úfiadÛ na
ochranu pfiírody znovu ocitl v bezpro-
stfiedním ohroÏení vyhubením (Sce-
nes of the World, 1, 4, 6, 2000). Hlav-
ní vinu na tomto stavu má jak
rostoucí pytláctví, tak velkoplo‰né
niãení pfiírodních stanovi‰È (biotopÛ),
které ob˘vá. PÛvodnû se vyskytoval
v polopou‰tích, kfiovinat˘ch oblas-
tech a v lesích hned nûkolika zemí:
Afgánistanu, Íránu, Pákistánu
a Turkmenistánu.

Na zaãátku 90. let 20. století
odhadovali odborníci, Ïe 130–150
jedincÛ pfieÏívá v Turkmenistánu
a Ïe dal‰í populace levharta perské-
ho Ïijí v severním Íránu a na seve-
rozápadû Afgánistanu. Dnes je jisté,
Ïe tato svûtle zbarvená subspecie
s pomûrnû dlouhou a hustou srstí
byla po dvaceti letech válek a niãení
Ïivotního prostfiedí v poslednû jme-
nované islámské zemi zcela vyhube-
na. Aãkoliv v Íránu mûlo je‰tû v roce
1989 zb˘vat na 1000 exempláfiÛ,
i z této ãásti Asie levhart zfiejmû zce-
la zmizel. Bûhem posledních ãtyfi let
totiÏ úfiady provincie Gilan, leÏící na
severu státu, nezískaly Ïádné infor-
mace o existenci zmiÀovan˘ch pre-
dátorÛ. Byly nalezeny pouze zbytky
ãtyfi levhartÛ, upytlaãen˘ch pro
koÏe‰inu. Zdá se, Ïe levhart persk˘
bude následovat tygra turanského
ãili kaspického (Neofelis tigris virga-
ta), v Íránu s koneãnou platností
vyhubeného jiÏ v roce 1959. Jedi-
nou záchranou pro poddruh tak
zfiejmû zÛstává chov v lidské péãi,
zejména v nûkter˘ch evropsk˘ch
a severoamerick˘ch zoologick˘ch
zahradách.

-jpl-

První znám˘
enzym s kadmiem

TûÏk˘ kov kadmium je silnû jedo-
vat˘. Do okolního prostfiedí se mÛÏe
dostat z barvíren, odkalovacích zafií-
zení a zinkoven, ponûvadÏ je dopro-
vodn˘m prvkem zinku. Av‰ak v mofii
se jeho rozdûlení podobá rozdûlení
Ïiviny, coÏ naznaãuje, Ïe má biologic-
kou funkci.

Vûdci na univerzitû v Princetonu
opravdu nalezli mofiskou fiasu, kte-
rá v jednom enzymu obsahuje kad-
mium, kter˘m zachycuje uhlík.
Enzymy ãasto obsahují ve svém
katalytickém centru tûÏké kovy,
av‰ak tento je první znám˘ enzym
s kadmiem.
New Scientist, 29. 4. 2000, str. 19

jsk

Mechy jsou stopou
k alpskému 
ledovému muÏi

V roce 1991 objevili vysokohor‰tí
turisté ve v˘‰ce 3210 m n. m.
v Ötzalsk˘ch Alpách v ãlenitém
terénu na rakousko-italské hranici
v ledovci mumii muÏe, kter˘ Ïil
v mlad‰í dobû kamenné nebo ve
star‰í dobû bronzové asi pfied 5300
lety. Mûl tmav‰í barvu kÛÏe a byl

vysok˘ 1,58 m. KdyÏ zemfiel bylo
mu kolem 40 let. To byl v neolitu
pokroãil˘ vûk. Spoleãnû s tûlem
bylo nalezeno asi 70 pfiedmûtÛ
(vãetnû odûvu, obuvi, nástrojÛ
a zbraní). Organické materiály se
zachovaly, protoÏe byly konzervová-
ny v ledu. MuÏ mûl koÏené kama‰e,
plá‰È tkan˘ z trávy a jakési kalhoty
nebo suknici z koÏe‰iny a kÛÏe.
Tyrolsk˘ ledov˘ muÏ se stal objek-
tem mezinárodního v˘zkumu, do
kterého se zapojil i specialista na
mechy ze vzdálené Anglie. ProtoÏe
druhy mechÛ a jatrovek jsou velmi
promûnlivé podle v˘‰ky a klimatic-
k˘ch podmínek, druhy nalezené na
tûle Ötziho nebo u nûj, mohou
pomoci vysvûtlit odkud muÏ pfii‰el
a doplnit i znalosti o tûchto rostli-
nách. Bûhem terénních prací v loÀ-
ském roce bylo zji‰tûno, Ïe rostou
v mnohem vût‰ím v˘‰kovém rozsa-
hu, neÏ se dfiíve pfiedpokládalo.
Vzorky odebrané z ledového muÏe
archeobotanikem prof. Dicksonem
z Glasgow University v polovinû 90.
let ukázaly pfiítomnost asi 30 dru-
hÛ mechÛ a li‰ejníkÛ na obleku
nebo v okolních sedimentech.
Pokraãující anal˘zy dal‰ích vzorkÛ
zv˘‰ily poãet subfosilních bryofytÛ
na 75 – ãi více a ukázaly unikátní
soubor, kterému není rovno Ïádné
jiné archeologické místo. V˘zkum
v loÀském roce se zamûfiil na sledo-
vání souãasného v˘skytu a v˘‰ek
tûchto novûji zji‰tûn˘ch druhÛ. Jak
bylo fieãeno, mnoho z druhÛ pochá-
zí z odûvu Ötziho, ale jiné byly
v sedimentech, ve kter˘ch byl muÏ
nalezen. Mohly sem b˘t zaneseny
vûtrem nebo jin˘m zpÛsobem.
Nûkteré z mechÛ nalezen˘ch ve vût-
‰ím mnoÏství, jmenovitû sourubka
hladká (Neckara complanata) sem
musely b˘t pfiineseny samotn˘m
Ötzim – snad jako tepelná izolace
nebo jako toaletní papír tohoto
stfiedoholocenního období. Ledov˘
muÏ putoval z jihu, z Itálie, patrnû
z Vinschgau (asi 20 km na jih od
místa, kde byl nalezen), kde je sou-
rubka v lesích hojná. Tento názor
podporuje i paleobotanik z Innsb-
rucké univerzity Klaus Oeggl, kter˘
nalezl v útrobách muÏe pyl z habru.
Strom roste dodnes pouze jiÏnû,
s nejbliÏ‰í skupinou vzdálenou asi
6 hodin chÛze. Ötzi svou osudnou
cestu nastoupil nûkdy mezi bfiez-
nem a ãervnem, v dobû, kdy habry
kvetly. Smysluplnû se dá uvaÏovat
o tom, Ïe pásl zvífiata na vysoko
poloÏen˘ch pastvinách, coÏ se zde
dûje dodnes. Tak v˘zkum souvisejí-
cí s problematikou Ötziho pfiiná‰í
i nové dÛleÏité poznatky ve v˘zku-
mu mechÛ a jin˘ch rostlin. V tomto
roce bude t˘m badatelÛ v Alpách
pokraãovat v terénních v˘zkumech.
English Nature

bo

Levhart persk˘ (Panthera pardus
saxicolor) vystupoval ve své domovi-
nû aÏ do nadmofiské v˘‰ky 3200 m

Foto L. Hauser
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KdyÏ u nás pfied nûkolika lety probíhal zápas 
o pfiijetí zákona k úmluvû CITES, k níÏ jsme

jako stát sice s velkou slávou pfiistoupili, ale pro
její uvedení do praxe po nûkolik let neudûlali vÛbec
nic, patfiil jsem k tûm lidem, ktefií ve prospûch pro-
sazení tohoto zákona vefiejnû vystupovali a loboval
jsem s kolegy z âSOP v parlamentû za jeho pfiijetí.
Tolik úvodem, aby nemohlo dojít k chybnému ãi
zámûrnû pfiekroucenému v˘kladu toho, co níÏe
pí‰i. Tenkrát mi pfiipadalo obludné nejenom to,
jak˘m zpÛsobem fungovala âeská republika pfii
nezákonn˘ch k‰eftech s ohroÏen˘mi druhy, ale
i zpÛsob, jak˘m se nûktefií poslanci „racionálnû
pragmatick˘ch“ stran k tomuto zákonu stavûli
a jak zneuÏívali demokratick˘ch moÏností k uplat-
Àování amorálních metod. Dnes uÏ zákon o CITES
funguje, ale bohuÏel zdaleka ne tak, jak by mûl,
a mnû pfiipadá dnes stejnû obludné, Ïe se v fiadû
pfiípadÛ zvrhl, jaksi „zmutoval“ v negaci my‰lenek
ãi zásad, kter˘m mûl slouÏit, Ïe se místo pfiedpisu
chránícího ohroÏené druhy pfied extinkcí a jednot-
livé Ïivé tvory pfied utrpením stává zá‰titou cynic-
k˘ch byrokratick˘ch pfiístupÛ. Dovolte mi uvést
pfiíklady.

Na karanténû jedné nejmenované zoologické
zahrady jsem v fiíjnu 1999 objevil ãtyfii dehydrova-
né, vychrtlé a umírající chameleony, jejichÏ druho-
vé zafiazení bylo pro zmûnûn˘ vzhled velmi nesnad-
né. Byli umístûni v tmavé pfiípravnû bez
jakéhokoliv pfiisvûtlení a pfiipomínali mi dokumen-
tární snímky vûzÀÛ z Mauthausenu. Dotazy jsem
postupnû zjistil, Ïe ‰lo o chameleony ze zásilky
zabavené v záfií 1999 v Ruzyni, která postrádala
pfiíslu‰né dovozní a v˘vozní povolení, s druhy Cha-
maeleo jacksonii a C. hoehneli. V zásilce byly poãet-
nû zastoupeny gravidní samice, které ve zmínûné
zoo rodily mláìata, ale tûm byla poskytnuta je‰tû
men‰í péãe neÏ jejich matkám, takÏe nûkolik desí-
tek vzácn˘ch chameleonÛ a více neÏ stovka jejich
mláìat zde zahynula, pravdivûji fieãeno, byla zde
ut˘rána k smrti. DÛvod (zdÛrazÀuji, Ïe druhotn˘) –
nezájem a otrlost chovatele „teraristy“ na karanté-
nû zmínûné zoo, neinformovanost fieditele (ten se
zdûsil, kdyÏ jsem mu vylíãil situaci), nevybavenost
pfiíslu‰né karantény pro podobné pfiípady. Pfii
nasazení extrémního entuziasmu by to v‰e je‰tû
mohlo dopadnout jinak (v jiné zoo, kam se ãást
stejné zásilky dostala, údajnû dosud – tj. v zimû
1999–2000 – pfieÏívá asi 40 chameleonÛ); jistû by

nebyl problém udûlat pár klecí ze staré záclonovi-
ny na rámech, vybavit je vûtvemi a Ïárovkami
a rozdûlit do nich zvífiata podle stavu nebo velikos-
ti; nicménû zodpovûdnost za jakékoliv zvífie, tím
spí‰ za ohroÏené, by nemûla b˘t zaloÏena na prin-
cipu benevolence nebo na citovém vydírání
nad‰encÛ.

Z dopisu, kter˘ jsem obdrÏel z magistrátu, jsem
se dozvûdûl, Ïe od data nabytí právní moci rozhod-
nutí, tj. od 24. 9. 1999, se zmínûní chameleoni sta-
li majetkem státu a Ministerstvo Ïivotního prostfie-
dí âR jeho správcem. V této okolnosti spatfiuji
primární pfiíãinu smrti chameleonÛ a hlavní pro-
blém, k nûmuÏ se je‰tû vrátím.

Pfiipadá mi naprosto absurdní, Ïe paradoxnû
uplatnûním CITES do‰lo k ut˘rání nûkolika desítek
vzácn˘ch chameleonÛ a asi stovky jejich mláìat;
kdyby totiÏ tato zásilka nebyla zabavena, ocitli by
se je‰tûfii v pfieváÏné vût‰inû v rukách chovatelÛ,
kde by se jim dostalo odborné a láskyplné péãe.
Nejenom Ïe by tam z vût‰í ãásti pfieÏili, ale zaloÏili
by tam s nejvût‰í pravdûpodobností metapopulaci
v péãi ãlovûka. O v˘znamu takov˘ch metapopulací
pro ochranu druhu v pfiírodû jsem psal uÏ mnoho-
krát. ZmocÀuje se mne hlubok˘ smutek a deprese,
kdyÏ si uvûdomím, Ïe místo aby vznikly u na‰ich
a následnû evropsk˘ch teraristÛ poãetné stavy
zmínûn˘ch druhÛ chameleonÛ v péãi ãlovûka, kte-
ré by nahradily dovozy z pfiírody a potenciálnû
mohly b˘t naopak pouÏity pro pfiípadnou repatria-
ci, bude stále znovu docházet k legálním i ilegál-
ním dovozÛm. Chycenému chameleonovi je totiÏ
jedno, dostane-li se do Evropy s povolením nebo
bez nûj – tak jako tak zmizí ze svého prostfiedí
a jeho pfiirozen˘ Ïivot bude násilnû zmûnûn. AÈ uÏ
jsou urãitá mnoÏství z populace, která místní úfia-
dy povolí odchytit a vyvézt, pro danou populaci
a ekosystém únosná nebo ne, povaÏuji vÏdy za lep-
‰í alternativu, kdyÏ co nejdfiív vznikne metapopu-
lace v chovu, která zpÛsobí, Ïe druh se stane
u chovatelÛ bûÏn˘m, ãímÏ klesne jeho cena a nasy-
tí se poptávka po nûm, takÏe se obchodníkÛm
nevyplatí financovat chytaãe a transport a riskovat
ztráty úhynem nebo dokonce zabavení zásilky
v pfiípadû ilegálního dovozu. (Pojmu „metapopula-
ce“ pouÏívám proto, Ïe populace druhÛ v chovu
mají charakter metapopulací nûkter˘ch druhÛ

Odvrácená strana CITES
Pavel Pecina

Motto:
„…tato spoleãnost zaãíná masovû produkovat nebezpeãí, která nejsou
takto zvládnutelná, nejsou ekonomicky kalkulovatelná, ale spí‰e
externalizována, právnû vyãleÀována mimo instituce na úãet individuí,
samotné pfiírody a budoucích generací, jsou právnû individualizována,
dále pfiírodovûdecky a technologicky ospravedlÀována, politicky baga-
telizována, ideologicky a morálnû zne‰kodÀována atd. Pfiitom se v‰ich-
ni tváfií, Ïe se fiídí nûjak˘mi pfiedpisy…“

Jan Kamar˘t, Kapitoly o filozofii pfiírody, 1997, str. 27

Pokraãování na str. 82
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Vzná‰ivka Hemidiaptomus amblyodon (Marenzeller, 1873) je
v planktonu jarních periodick˘ch vod nápadná nejen svou veli-
kostí (samiãky aÏ 5 mm), ale pfiedev‰ím v˘razn˘m tmavû mod-
r˘m zbarvením. KvÛli modré barvû pro ni ·RÁMEK–HU·EK
(1950) navrhl ãesk˘ název vzná‰ivka ‰molková. Na tomto místû
je ale vhodné upozornit, Ïe taková barva není vÏdy pravidlem.
V prvních larválních stádiích je tûlo této vzná‰ivky ãervené,
v prÛbûhu dal‰ího v˘voje zaãínají urãitá místa na dorzální stra-
nû tûla blednout a potom fialovût. V období pohlavní zralosti se
barva zmûní v modrou, postupnû tmavne a roz‰ifiuje se i na dal-
‰í ãásti tûla. I zbarvení dospûl˘ch jedincÛ je variabilní a zahr-
nuje rÛzné odstíny modré, fialové a ãervené. Pfiesto mÛÏeme
fiíci, Ïe typick˘ dospûl˘ jedinec H. amblyodon je tmavû modr˘
s ãerven˘m zadeãkem a prvním párem tykadel, oplodnûné
samiãky mají navíc ãervené vajeãné váãky.

H. amblyodon je druh Ïijící v periodick˘ch vodách, tvofií tzv.
trvalá vajíãka, která pro svÛj dal‰í v˘voj vyÏadují vyschnutí, pfií-
padnû i vymrznutí lokality. Pokud byl nalezen v trval˘ch
vodách, jednalo se zfiejmû o vyplavení nûkolika jedincÛ z pfiileh-
lé periodické tÛnû bez moÏnosti se na novém stanovi‰ti udrÏet
do dal‰í sezóny. Není vylouãena ani moÏnost jeho v˘skytu v lito-
rálu rybníkÛ, kter˘ je zaplaven vodou pouze na jafie a vût‰inu
roku pak zÛstává such˘ – jedná se vlastnû o simulaci vodního
reÏimu v periodické tÛni.

H. amblyodon je sv˘m roz‰ífiením eurosibifisk˘ druh. Vysky-
tuje se ve Francii, Dánsku, Nûmecku, Polsku, na Moravû, Slo-
vensku (Záhorská, Podunajská a V˘chodoslovenská níÏina),
v Rakousku, Maìarsku, Rumunsku, Bulharsku a b˘valém
Sovûtském svazu, jednak v jeho evropské ãásti, jednak v Asii na
jihu Západosibifiské níÏiny a v polární oblasti u pobfieÏí Karské-
ho mofie (BRTEK, 1977).

První publikovan˘ nález tohoto druhu v âeské republice
pochází od ZIMMERMANNA (1923), kter˘ ho v letech
1914–1919 nacházel zfiídka a ojedinûle v luãních periodick˘ch
tÛních aluviální oblasti Dyje mezi Lednicí, Pfiítlukami a Rakvi-
cemi. Uvádí také jeho nález v Brnû-âernovicích a u KromûfiíÏe.
Ve 20. a 30. letech byl H. amblyodon rÛzn˘mi autory hlá‰en od
KromûfiíÏe (REME·, 1923; JAPP, 1925), Bfieclavi (VALOU·EK,
1926; VRZALOVÁ, 1929), Hodonína (VALOU·EK, 1926;
ZAV¤EL, 1934), Vranovic, Olomouce (in TEYROVSK¯, 1938a,
b), Podivína u Vojkovic (KAPLER, 1940). Neomezoval se tedy jen
na území jiÏní Moravy nebo inundaãní oblast Dyje. Morava byla
tehdy povaÏována za souãást západní hranice areálu tohoto
druhu, jejímÏ nejzápadnûj‰ím místem byla VídeÀ, odtud probí-
hala jiÏnû pfies Budape‰È, severnû pfies zmínûná moravská nale-
zi‰tû a dále pfies Var‰avu a Lötzen ve v˘chodním Prusku (dne‰-
ní polské Gizycko). Tak to alespoÀ shrnul TEYROVSK¯ (1938a,
b), kter˘ se ve sv˘ch ãláncích pokusil nastínit dÛleÏitost morav-
ského úseku pro zoogeografii z hlediska pronikání v˘chodních
druhÛ do stfiední Evropy pfies Karpaty teprve v 60. letech byl
publikován nejzápadnûj‰í nález ve v˘chodní Francii (GRAF,
1962).

V souvislosti s intenzivním zemûdûlsk˘m obhospodafiová-
ním, regulacemi tokÛ a melioracemi ub˘valy vhodné biotopy
a tento druh se u nás stával vzácnûj‰ím. Od 80. let existují oje-
dinûlé údaje o jeho v˘skytu z jiÏní Moravy. Byl nalezen v tÛních
u silnice Lednice – JanÛv hrad (KUCZMAN, 1984; SEDLÁK,
pers. comm.; SLANINOVÁ-POKORNÁ, 1997), v PP Betlém v zá-
hrází prostfiední Novoml˘nské nádrÏe (·EBELA, 1994), v tÛni
Oãko v NPR Ran‰purk a nejnovûji v tÛni ·keblovková na Pohan-
sku (KOPECK¯ et al., 1999).

·keblovková se nachází nedaleko Bfieclavi v obofie Pohansko
(severní okraj obory Soutok), známé sv˘m archeologick˘m
nalezi‰tûm z období Velké Moravy. Je to luãní periodická tÛÀ,
izolovaná od okolních kanálÛ, s typick˘mi zástupci kor˘‰í fau-
ny jarních periodick˘ch vod, jako jsou ÏábronoÏka snûÏní
(Eubranchipus grubii), listonoh jarní (Lepidurus apus) a vzácná
‰keblovka oválná (Cyzicus tetracerus). ·keblovková byla na-
v‰tívena v rámci grantového projektu (viz pozn.) poprvé v dub-
nu 1997, ale H. amblyodon zde nebyl zji‰tûn. Následující rok se
tÛÀ kvÛli nízkému stavu vody vÛbec nenapustila. Na zaãátku
bfiezna 1999 byla ·keblovková po umûlém povodÀování napu‰-
tûna a v polovinû dubna zde byl H. amblyodon jiÏ velmi hojn˘,
coÏ trvalo aÏ do druhé poloviny kvûtna, kdy tÛÀ témûfi úplnû

vyschla. V bfieznu a kvûtnu byla v této tÛni namûfiena vodivost
pfiesahující 1800 µS/cm (v okolních kanálech a tÛních max.
990 µS/cm). Celkov˘ chemick˘ rozbor vody ukázal vysoké
mnoÏství síranÛ a chloridÛ, zcela jistû antropogenního pÛvodu.
Na v˘skyt a rozvoj H. amblyodon v tÛni to ale nemûlo negativ-
ní vliv.

Sameãek H. amblyodon (vlivem fixace do‰lo ke ztrátû
charakteristické barvy

Samiãka H. amblyodon po kopulaci, se spermatofory
pfiipevnûn˘mi na genitálním segmentu

Foto M. Omesová

Vzácná vzná‰ivka Hemidiaptomus ambly
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Novûj‰í práce, alespoÀ co se t˘ká na‰eho území, se sice
tématem bionomie tohoto druhu nezab˘vají, zajímavé údaje
nám ale mohou poskytnout nûkteré publikace z 20. let. Tak
napfiíklad SPANDL (1926) se zmiÀuje o v˘skytu H. amblyo-
don v periodick˘ch vodách s vysok˘m obsahem organick˘ch
látek a odhaduje délku jeho v˘voje z vajíãka aÏ do dospûlos-
ti zhruba na mûsíc a pÛl, coÏ je doba pozorovaná také ve
·keblovkové. Podobn˘ údaj uvádí také VRZALOVÁ (1929),
která H. amblyodon sbírala v periodické tÛni pod bfieclav-
sk˘m zámkem. Popisuje celkem podrobnû cel˘ prÛbûh v˘vo-
je tÛnû od jejího vzniku aÏ po vyschnutí, coÏ je zajímavé pfie-
dev‰ím z hlediska srovnání tehdej‰ích a dne‰ních
hydrologick˘ch pomûrÛ na Bfieclavsku. Autorka uvádí, Ïe
daná tÛÀ vznikala v dfiívûj‰ích letech pfii vysok˘ch stavech
vody v ramenech Dyje a následném prÛsaku podzemní vody
uÏ v lednu, ale v roce jejího v˘zkumu (1928) se tak stalo aÏ
v polovinû února. K vyschnutí tÛnû do‰lo nûkdy v polovinû
ãervence. Doba trvání této tÛnû byla tedy del‰í o celé dva
mûsíce neÏ v pfiípadû ·keblovkové. Teplota vody v nejhlub-
‰ím místû (max. 1 m) nepfiekroãila ani v nejteplej‰ím období
12 °C, coÏ je podle Vrzalové pro H. amblyodon je‰tû pfiíznivá
teplota. ·keblovková je naproti tomu spí‰e mûlãí tÛÀ, v prv-
ní polovinû kvûtna 1999 mûla maximální hloubku pouh˘ch
15 cm a voda se prohfiála aÏ na 19 °C. H. amblyodon se tou
dobou vyskytoval masovû, ale do 22. kvûtna zcela vymizel
a není jasné, zda limitujícím faktorem byla teplota nebo kle-
sající hladina vody v tÛni.

O vzácnosti H. amblyodon u nás si mÛÏeme udûlat lep‰í
pfiedstavu ze zajímavé práce ·TùRBY (1988), ve které autor
hodnotil asociaãní tendence druhÛ kor˘‰Û z níÏinn˘ch tÛní
Moravy a Slovenska (celkem 1642 lokalit z rozsáhlé sbírky
J. Brtka). V˘sledkem jsou tzv. asociaãní skupiny druhÛ
(dvojice, pfiíp. trojice, atd.), typické pro spoleãenstva tÛní
jednak âeskoslovenska jako celku, jednak jeho dílãích bio-
geografick˘ch regionÛ. H. amblyodon se neobjevuje ani
v jedné ze zji‰tûn˘ch asociaãních skupin, z ãehoÏ mÛÏeme
usoudit, Ïe je na Moravû a Slovensku vzácn˘ i v periodic-
k˘ch tÛních a nemÛÏe b˘t proto povaÏován za druh typick˘
pro na‰e periodické vody.

Zachování této vzácné vzná‰ivky (a dal‰ích organismÛ perio-
dick˘ch vod) u nás je ohroÏeno mizením vhodn˘ch biotopÛ vli-
vem nadmûrné antropogenní ãinnosti. Lokality, na kter˘ch se
tento druh dosud vyskytuje, jsou zahrnuty v návrhu na roz‰í-
fiení stávající BR Pálava aÏ po soutok Dyje a Moravy a dokazují
dÛleÏitost tohoto území pro zachování druhové bohatosti u nás.
Ochrana celého ekosystému této dfiíve pfiirozenû zaplavované
krajiny spoãívá v umûlém povodÀování a vhodném manage-
mentu, kter˘ zahrnuje omlazování zazemÀujících se tÛní, pfií-
padnû umûlou tvorbu nov˘ch.

(Pozn. Grantov˘ projekt GAâR ã. 206/97/0339 Katedry zoologie
a ekologie PfiF MU Brno.)

Marie Omesová
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Jarní periodická tÛÀ ·keblovková na Pohansku 
v dubnu 1997 Foto M. Horsák

SUMMARY

Rare Calanoid Hemidiaptomus amblyodon in southern
Moravia

Hemidiaptomus amblyodon (Marenzeller, 1873) is a large, dark-blue
calanoid, inhabiting temporary waterbodies. It is an Euro-Siberian spe-
cies, reaching its western distribution limits in eastern France (GRAF
1962). In the Czech Republic, the species has been recorded in tempo-
rary pools in Moravia: in the region between Lednice, Pfiítluky and Rakvi-
ce and in Brno-âernovice (ZIMMERMANN 1923), in the surroundings of
KromûfiíÏ (ZIMMERMANN 1923, REME· 1923, JAPP 1925), Bfieclav
(VALOU·EK 1926, VRZALOVÁ 1929), Hodonín (VALOU·EK 1926,
ZAV¤EL 1934), Vranovice (in TEYROVSK¯ 1938 a, b), Olomouc (in TEY-
ROVSK¯ 1938 a, b), Podivín and Vojkovice (KAPLER 1940), by the road
from Lednice to JanÛv hrad (KUCZMAN 1984, SEDLÁK in litt., SLANI-
NOVÁ-POKORNÁ 1997), in the Betlém Natural Monument close to the
Middle Reservoir of Nové Ml˘ny (·EBELA 1994), in the Oãko pool in the
Ran‰purk National Nature Reserve and recently in the ·keblovková pool
in Pohansko (KOPECK¯ et al. 1999).

The ·keblovková pool is situated in the Pohansko preserve, close to
Bfieclav (southern Moravia). It is a temporary waterbody, isolated from
the surrounding channels, hosting typical crustaceans of the spring tem-
porary pools: Eubranchipus grubii, Lepidurus apus and Cyzicus tetrace-
us. The site was visited first in April 1997, but H. amblyodon was not
recorded there. In the next year the pool remained empty due to low
water mark. In early March 1999, the pool was watered after artificial
flooding and H. amblyodon was abundant there already in mid April.
This continued until late May, when the pool dried out. The water con-
ductivity exceeded 1800 µS in March and April and high content of sulp-
hates and chlorides of anthropogenic origin was found, however, it has
not affected negatively the occurrence and abundance of H. amblyodon
in the pool. The occurrence of this species in temporary waterbodies with
high organic content was mentioned already by SPANDL (1926). The
length of development from eggs to maturity was estimated at one month
and a half by SPANDL (1926) and VRZALOVÁ (1929), which corresponds
to the studies in ·keblovková. VRZALOVÁ (1929) states that the water
temperature of 12 °C is still favourable to the species. In ·keblovková, H.
amblyodon was very numerous at 19 °C. According to the assessment of
association groups of crustacean species typical of the lowland pools in
Moravia and Slovakia (·TùRBA 1988), it can be concluded that H. amb-
lyodon is rare there even in the temporary pools and it cannot be consi-
dered as a typical species of this region. Sites where the species occurs
in the Czech Republic are included in the proposed extension of the Pála-
va Biosphere Reserve to the confluence of the Dyje and Morava rivers.
Conservation of the whole ecosystem of this previously naturally flooded
area should be aimed at artificial flooding and suitable management,
including recovery of the silting pools and building of new pools.

don v jarních periodick˘ch tÛních jiÏní Moravy
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v pfiírodû: jsou roztfií‰tûny do mnoÏství center, kte-
rá vznikají a zanikají s lidmi, ktefií je zaji‰Èují
a jedinci se mezi nimi zãásti „pfielévají“). U pfiíbuz-
ného druhu Chamaeleo calyptratus k takovému
stavu jiÏ do‰lo. Druh je (alespoÀ u nás) velmi roz-
‰ífien˘, kaÏdému dostupn˘ a pravidelnû je odcho-
váván. Z toho dÛvodu byl vyÀat z povinnosti regist-
race a jen velmi hloup˘ obchodník by tyto
chameleony riskantnû dováÏel hromadnû z pfiírody
v Jemenu.

V pfiípadû potfieby by byli ãe‰tí teraristé schopní
vybavit zásilku nûkolika stovek jedincÛ Chamaeleo
calyptratus, které by bylo moÏno zpûtnû vrátit do
pfiírody. (Taková situace nastala pfied ãasem
u baÏanta Catraeus wallichii, jehoÏ vejce chovatelé
ze západní Evropy po stovkách posílali do Pákistá-
nu, kde byla ve speciálních stanicích v místû pfii-
rozeného v˘skytu inkubována a kufiata se vypou-
‰tûla s pomocí adoptivních matek, slepic kura
domácího.)

VÏdy povaÏuji za v˘hodné, kdyÏ se roz‰ífií nûjak˘
ohroÏen˘ druh organismu v péãi ãlovûka, protoÏe to
má trojnásobnû pozitivní dopad: za prvé se vytvofií
poãetná metapopulace v chovu ãi kultufie (pouÏitel-
ná i pro repatriaãní programy); za druhé se znev˘-
hodní dovoz z pfiírody, a to tak v˘raznû, Ïe se dovoz-
cÛm pfiestane vyplácet a divoká populace in situ má
„klid“; a za tfietí a v neposlední fiadû se prostfiednic-
tvím chovatelÛ nebo pûstitelÛ stane druh dÛvûrnû
znám˘ fiadû lidí, ãímÏ se zv˘‰í i poãet pfiíznivcÛ jeho
ochrany v pfiírodû, tlak vefiejného mínûní atd., coÏ je
pfiíznivûj‰í stav neÏ kdyÏ vzhledem k neznalosti
u vût‰iny lidé zÛstane v anonymitû.

V návaznosti na v˘‰e napsané si dovolím uvést
dal‰í pfiípad dysfunkce provádûní CITES.

Je‰tû pfied úãinností zmínûného zákona se
k nám dostala, tehdy podle na‰í legislativy zcela
legálnû, spousta „citesov˘ch“ druhÛ ÏivoãichÛ
a rostlin. Jedním z nejménû ‰kodliv˘ch zpÛsobÛ
získání takov˘ch druhÛ z pfiírody je získání semen
v pfiípadû rostlin. „·koda“, která na populaci dru-
hu a v ekosystému vznikne, je srovnatelná se ‰ko-
dou zpÛsobenou ãinností jednoho drobného hlo-
davce nebo ptáãka bûhem hodiny nebo dvou jeho
Ïivota. Podobn˘m zpÛsobem (v nejhor‰ím pfiípadû)
se k nám dostala semena kaktusu Turbinicarpus
alonsoi. PfiestoÏe se k na‰im kaktusáfiÛm dostala
semena tohoto druhu pfied úãinností zákona
(a navíc nejspí‰ pocházela také z kultury, nikoliv
z pfiírody), byl nejménû jeden z nich pokutován za
to, Ïe z tûchto semen, získan˘ch a vyset˘ch pfied
úãinností zákona, vyrostly semenáãky, které si
dovolil pûstovat a nabízet kolegÛm. V‰ichni dal‰í
kaktusáfii, ktefií podobn˘m zpÛsobem získali seme-
na tohoto druhu a úspû‰nû jej pûstují, mohou b˘t
prezentováni jako zloãinci, pfiestoÏe divokou popu-
laci v nejmen‰ím neohrozili ani neohroÏují a ve
skuteãnosti se podílejí na vytváfiení potenciální
moÏnosti repatriace ohroÏeného druhu na pÛvodní
nebo náhradní stanovi‰tû tím, Ïe vytváfiejí metapo-
pulaci v péãi ãlovûka. Pokud se tento druh mnoÏí
pfiedev‰ím generativnû, semeny, je vysoká poãet-
nost jedincÛ v kultufie pfiedpokladem udrÏení
potfiebné genetické diverzity. Pokud tedy nûjací
úfiedníci, aÈ uÏ z nepochopení vûci a v dobré vífie,
z ignorance, z byrokratické zaslepenosti nebo ze
zamindrákovaného opojení mocí znemoÏní pûsto-
vání ohroÏeného druhu, budou pÛsobit jednoznaã-

nû v neprospûch ohroÏeného druhu, o jednotliv˘ch
rostlinách ani nemluvû, a aktivnû tak pfiispûjí
k jeho extinkci a zablokují jednu z moÏn˘ch metod
jeho záchrany.

Pfied lety mne podobn˘m zpÛsobem poboufiila
reakce nûkter˘ch na‰ich „ochráncÛ pfiírody“ na
zvefiejnûní metodiky pûstování jednoho vzácného
druhu l˘kovce. Místo, aby za tuto metodiku podû-
kovali a zahrnuli ji do záchranného programu pro
tento druh, do nûhoÏ by zapojili i její autory, zaãa-
li bûsnit, Ïe si nûkdo dovolil rozmnoÏovat chránûn˘
druh. A kdyÏ uÏ jsem u toho vzpomínání, pfied lety
mne také silnû excitovalo sdûlení jednoho minis-
terského úfiedníka o tom, Ïe se na nûjaké konfe-
renci CITES váÏnû uvaÏovalo o moÏnosti utratit
a zlikvidovat zabavené Ïivoãichy v rámci „zjedno-
du‰ení“ naplÀování zákona. Jakoby Ïiví tvorové, jiÏ
tak dost postiÏení odebráním z pfiírody a navíc pat-
fiící do ohroÏen˘ch druhÛ, byli nûco jako heroin
nebo kontraband pa‰ovan˘ch cigaret!

PfiibliÏnû také pfied tûmi 6–8 lety jsem pfieãetl,
tu‰ím Ïe v ãasopisu National Geographic, ãlánek
o CITES a pa‰ování zvífiat. Jako „Ïertovná pfiíhoda“
tam bylo uvedeno a fotograficky zdokumentováno,
jak úfiady zabavily kufr s volnû uloÏen˘mi hady
a jak jej i s obsahem museli nechat zmrznout, aby
se dal „bez nebezpeãí“ otevfiít. „Nebezpeãní“ hadi
byli (podle snímku) nûkolik ne‰kodn˘ch uÏovek,
korálovek a mal˘ hrozn˘‰ královsk˘. Kdyby nebyli
tito úfiedníci tak nabubfielí a ‰lo jim o zvífiata a ne
o cosi jiného, mohli kontaktovat kteroukoli blízkou
zoo nebo nûjakého teraristu a zajistit tak, aby
nûkdo vûci znal˘ hady schytal a o‰etfiil.

O nûco pozdûji jeden zástupce centrály CITES ze
·v˘carska pfii pfiedná‰ce o Washingtonské konven-
ci pro na‰e pracovníky ochrany pfiírody konané na
MÎP âR tvrdil, Ïe je nutno registrovat a kontrolo-
vat i pûstování kfiíÏencÛ a kultivarÛ chránûn˘ch
orchidejí ãi kaktusÛ, pfiestoÏe jde o dlouhodobû
pûstované zahradnické v˘pûstky, které nemají
s divok˘mi populacemi ohroÏen˘ch druhÛ v pfiíro-
dû nic spoleãného kromû ãásti genÛ. Je v tom stej-
ná pseudologika, jako kdyby nûkdo do programu
ochrany vlka zahrnoval v‰echna plemena psÛ.
Na‰tûstí se to nerealizuje.

Z uveden˘ch, namátkou a nesoustavnû zazna-
menan˘ch „‰piãek ledovce“ zaãínám postupnû
nab˘vat dojmu, Ïe moÏná ta deformace a inverze
pÛvodních my‰lenek CITES nemusí b˘t jen na‰ím
národním specifikem, Ïe se moÏná i do centrálního
úfiadu s tak pozitivní a potfiebnou náplní jako je
realizace CITES mohou dostávat v‰eobecnû pÛso-
bící principy Parkinsonov˘ch zákonÛ nebo motivy
samoúãelné seberealizace. Pfiesto se obávám, Ïe
zejména u nás socialistick˘ „absurdistan“ nejen Ïe
nevymizel po roce 1989, ale naopak se ponûkud
rozko‰atil.

Je mi jasné, Ïe pro nûjakého úfiedníka (v peiora-
tivním v˘znamu tohoto oznaãení) je nejpohodlnûj-
‰ím fie‰ením nechat zabavená zvífiata utratit nebo
pfiípadnû uhynout v nevyhovujících podmínkách.
Nûkdy to tak pfiímo vypadá – napfiíklad jeden
ministersk˘ úfiedník zastával názor, Ïe vinen smrtí
utracen˘ch zvífiat by byl ten, kdo je nezákonnû
dovezl, ne ten, kdo nafiídil jejich popravu; jin˘ mé
kolegyni z magistrátu, kdyÏ se pohor‰ovala nad
zbyteãnou smrtí zabaven˘ch Ïelv, fiekl cynicky
„snad vám tûch Ïelv není líto?“

Nûkdy takové v˘roky budí dojem, jakoby si nûk-
tefií lidé svou oprávnûnou averzi vÛãi pa‰erákÛm

Pokraãování ze str. 79



OCHRANA P¤ÍRODY, 56, 2001, ã. 3 83

zvífiat odreagovávali na jejich obûtech, jakoby jedi-
ní potrestaní v nûkter˘ch kauzách byli ne‰Èastní
tvorové, ktefií za nic nemohou.

VraÈme se nyní na chvíli k tûm odpraven˘m cha-
meleonÛm a jejich mláìatÛm (nebo k mnoÏství Ïelv
s podobn˘m osudem). TûÏko mÛÏe nûkdo obviÀovat
inspekci Ïivotního prostfiedí nebo celníky, Ïe nezá-
konnû dovezená zvífiata zabaví a odeberou pa‰erá-
kovi a Ïe se snaÏí v dobré vífie umístit je nûkam, kde
by (ãistû teoreticky) o nû mohlo b˘t dobfie postará-
no. AÏ potud dovedu v‰e pochopit a omluvit. Co ale
nedovedu pochopit ani omluvit je skuteãnost, Ïe
MÎP âR do dne‰ního dne nedokázalo zajistit exi-
stenci vlastním resortem zfiízeného a fiízeného
odborného centra pro zabavené Ïivoãichy s fiádnou
karanténou. Pokud jde o plazy, nûjakou dobu se
uvolil o nû peãovat kolega Rozínek v Dobfienicích,
ale kdyÏ tímto zpÛsobem témûfi utratil ve‰keré pfiíj-
my svého podniku, kter˘ zaji‰Èuje jiné ekologické
a ochranáfiské aktivity neÏ péãi o zabavené plazy
zdarma, a od ministerstva se nedoãkal Ïádné úhra-
dy, tak na tuto ãinnost rezignoval (i v tomto pfiípa-
dû ‰lo o stejn˘ typ zneuÏívání zájmu a zodpovûd-
nosti vÛãi zvífiatÛm jako pfii pouÏití zoo).

V pfiípadû jiné stanice (pro ptáky) se údajnû a pri-
ori „poãítá“ s 90% mortalitou, coÏ rovnûÏ povaÏuji za
absurdní. Kdyby takovou úmrtnost „zajistil“ prÛ-
mûrn˘ obchodník se zvífiaty, zbankrotoval by velmi
brzy. Mortalita u mnou kontaktovan˘ch dÛvûryhod-
n˘ch obchodníkÛ ãiní u drobn˘ch hejnov˘ch ptákÛ
(snovaãÛ, astrildÛ) 3 aÏ 10 %, u velk˘ch papou‰kÛ
2–3 % za pfiedpokladu, Ïe nejsou nûãím infikovaní;
u holubovit˘ch je to podobné, ale jakmile se ptáci po
dovozu zotaví, mÛÏe mortalita enormnû narÛstat
v dÛsledku vzájemné agresivity – zabránit tomu je
ov‰em v moÏnostech obchodníka. V pfiípadû plazÛ je
to velmi rÛzné; citlivé a „kfiehké“ druhy jako drobní
chameleoni, lepoje‰tûfii nebo anolisové mohou mít
úmrtnost 10–50 %, velcí je‰tûfii, hadi a Ïelvy bezpro-
stfiednû po dovozu prakticky nulovou, ale mÛÏe se
projevit pozdûji, pokud dojde k následn˘m fyziolo-
gick˘m poruchám napfi. v dÛsledku dehydratace
nebo k rozvoji parazitóz. To se ov‰em projeví vût‰i-
nou aÏ u lidí, ktefií si zvífie koupí.

Podle mého názoru je v pfiípadech zabavení nele-
gálnû dovezen˘ch ÏivoãichÛ nûkolik moÏností fie‰e-
ní s prioritním zájmem jejich ochrany a dobrého
prospívání (welfare).

1. Zvífiata nakrmit, napojit, pfiípadnû o‰etfiit
a podat jim vitamíny, minerálie ãi léky, a obra-
tem je vrátit do zemû pÛvodu za pfiedpokladu, Ïe
tam jsou dÛvûryhodné a zodpovûdné organizace
nebo jedinci (napfi. správy národních parkÛ nebo
spolky ochráncÛ pfiírody a zvífiat) s moÏností je
vypustit na pÛvodní nebo vhodné náhradní loka-
lity v areálu jejich v˘skytu. Pfii souãasn˘ch tech-
nick˘ch moÏnostech lze takovou záleÏitost zafií-
dit (napfi. faxem, e-mailem) za krátkou dobu.

2. Pokud nelze zvífiata vrátit, zajistit jim zodpovûd-
nou a odbornou péãi, a to:

a) nejlépe v záchytném centru zfiízeném a provo-
zovaném MÎP,

b) za odpovídající úhradu u jin˘ch institucí nebo
privatistÛ, pokud o to tyto instituce nebo tito
chovatelé mají zájem,

c) ponechat zvífiata v péãi osoby, jíÏ byla zabave-
na a zároveÀ ji uãinit zodpovûdnou za jejich
pfieÏití a dobré zacházení s moÏností postihu

pfii nedodrÏení zásad, prokazatelném zanedbá-
ní péãe atd.) na její vlastní náklady do doby,
neÏ bude rozhodnuto o dal‰ím osudu zásilky.

Zvífiata, která není moÏno vrátit do pfiírody v zemi
pÛvodu, by se mûla urychlenû dostat:

a) do mezinárodních záchrann˘ch center (napfií-
klad Ïelvy do Centro Carapax v Toskánsku
nebo analogického centra v Provenci),

b) do zoologick˘ch zahrad, pokud jsou na chov
pfiedmûtn˘ch druhÛ nebo skupin zamûfieny
a mají o zabavená zvífiata zájem,

c) do rukou chovatelÛ dobr˘ch odborn˘ch,
morálních a ekologicko-etick˘ch kvalit.

Pofiadí je, jako v pfiedtím uvádûn˘ch návrzích moÏ-
ností nakládání se zabavenou zásilkou, uspofiádáno
podle priority (to znamená, Ïe pfiípad b) lze pouÏít,
kdyÏ není reálné fie‰ení a), atd.). V kaÏdém pfiípadû je
nezbytné maximálnû zkrátit prodlevy v ãase, bûhem
nichÏ mohou Ïivoãichové v dÛsledku neodborné péãe
nebo absence jakékoliv péãe zahynout nebo strádat.
Z právního hlediska je za úhyny nebo strádání zvífiat
zodpovûdn˘ jejich vlastník (v pfiípadû zmínûné zásil-
ky chameleonÛ po zabavení tedy MÎP âR).

Pokud jde o chov nebo pûstování „citesov˘ch“
druhÛ, zejména potom v pfiípadech, kdy nejde ani
o ohroÏení, ani o vyuÏívání populací in situ, mûla
by b˘t legalizace takového chovu nebo kultury zce-
la automatická, pouze s podmínkami, které by
umoÏÀovaly takov˘ privátní chov nebo takovou pri-
vátní kulturu v oboustrannû v˘hodné ãi pfiijatelné
mífie vyuÏívat jako záchrann˘ chov ãi kulturu pro
eventuální repatriaãní programy.

Mám dojem, Ïe vût‰ina poÏadavkÛ, které zde
struãnû nastiÀuji, vÛbec není v rozporu s CITES
ani s na‰ím provádûcím zákonem a Ïe je v pravo-
moci a moÏnostech MÎP pro nû vytvofiit podmínky.
Pokud to ná‰ zákon ã. 16/1997 Sb. neumoÏÀuje,
je zfiejmû naléhavû potfiebné jej novelizovat tak,
aby je umoÏÀoval a slouÏil tak záchranû a ochra-
nû jedincÛ ohroÏen˘ch druhÛ, nikoliv jejich tr˘z-
nivé likvidaci. TotéÏ by mûlo platit pro pfiedpisy
t˘kající se resortu financí, které se pouÏívají pfii
nakládání se zabaven˘mi Ïivoãichy a rostlinami.

Naprosto nechci zpochybÀovat nutnost respekto-
vání zákonn˘ch norem; fungování právního státu,
jímÏ by se âR mûla stát (ãím dfiív, tím líp), je pfiece
zaloÏeno na dodrÏování zákonÛ. Zákony by v‰ak
mûly b˘t rozumné, spravedlivé a lidské, zákony by
se nemûly dát obrátit naruby, v neprospûch my‰le-
nek a cílÛ, které pÛvodnû sledovaly. Pokud nûco
takového umoÏÀují, jsou to ‰patné zákony a je nalé-
havû nutné je zkorigovat tak, aby k tomu nemohlo
docházet. Za ‰patnou povaÏuji také situaci, kterou
zpÛsobuje zámûna cíle za prostfiedek a naopak.
Zákony na ochranu pfiírody nebo Washingtonská
konvence jsou potfiebné, více ãi ménû obtíÏnû pro-
sazené a pfii správném pouÏití funkãní pfiedpisy, ale
jsou to vÏdy jenom prostfiedky k dosaÏení ochrany
pfiírody a druhÛ a jsou svému cíli podfiazeny, niko-
liv nadfiazeny, musí mu slouÏit, nikoliv ho negovat.

Apeluji na v‰echny ekology, kter˘m stav vûcí
zmínûn˘ v tomto ãlánku není lhostejn˘ a kter˘m
nejde o byrokratické sebeuspokojování, ale o sku-
teãnou ochranu pfiírody, druhÛ a biodiverzity
a také o slu‰né zacházení se zvífiaty, aby na smys-
luplné zmûny v tomto smûru v CITES a pfiedpisech
k jeho provádûní pouÏili ve‰ker˘ch sv˘ch schop-
ností a své odborné autority.



84 OCHRANA P¤ÍRODY, 56, 2001, ã. 3

Po pfieãtení ãlánku P. Peciny mÛÏe mít ãtenáfi pocit, Ïe: „je
nûco shnilého ve státû dánském“. Nûco pravdy na tom jistû je,
ale pravdu lze hledat nûkde uprostfied. P. Pecina nastiÀuje
pouze ãást problému, zdaleka ne v‰ak cel˘. Není dost dobfie
moÏné hodnotit patfiiãné instituce bez dokonalé znalosti stavu
vûci. V evropském mûfiítku je âR hodnocena jako jedna ze
zemí, kde je Úmluva CITES naplÀována velmi dobfie, rozhod-
nû se snaÏíme tento nástroj ãi prostfiedek k ochranû druhÛ
pouÏívat a uplatÀovat co nejlépe v rámci na‰ich moÏností. Od
roku 1992, kdy u nás platí zákon âNR ã. 114/1992 Sb.
o ochranû pfiírody a krajiny a poté zákon ã. 16/1997 Sb.
o podmínkách dovozu a v˘vozu ohroÏen˘ch druhÛ volnû Ïijí-
cích ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin a dal‰ích opatfieních
k ochranû tûchto druhÛ a o zmûnû a doplnûní zákona âNR 
ã. 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny (zákon CITES),
narÛstá poãet zabaven˘ch exempláfiÛ geometrickou fiadou.
Není tomu tak snad proto, Ïe by tak v˘raznû narÛstal nelegál-
ní obchod, ale zejména proto, Ïe se celním orgánÛm spoleãnû
s âeskou inspekcí Ïivotního prostfiedí dafií tyto zásilky ãastûji
odhalovat díky neustálé spolupráci, ‰kolení, v˘mûnû informa-
cí a zku‰eností. JiÏ v dne‰ní dobû se snaÏíme uplatÀovat legis-
lativu Evropsk˘ch spoleãenství, která je v mnoha ohledech
je‰tû pfiísnûj‰í neÏli samotná Úmluva CITES. Dafií se nám tak-
to zamezovat dovozu obfiích zásilek exempláfiÛ druhÛ, které
nesmí pfiekroãit hranice Evropské unie. JelikoÏ jsme v mnoha
pfiípadech pouze zemí tranzitní ve smûru do ãlensk˘ch zemí
EU, je nezbytná vysoká úroveÀ spolupráce a pfiíprava odpoví-
dajících vûdeck˘ch podkladÛ pro vydávání dovozních i v˘voz-
ních povolení.

Souãasn˘ stav záchrann˘ch center CITES v âR je v mnoha
pfiípadech hor‰í neÏli ‰patn˘. Záchranná centra jsou podle
zákona CITES jmenována ministerstvem Ïivotního prostfiedí
a jsou pfiedstavována zejména zoologick˘mi zahradami, nûkte-
r˘mi stanicemi âSOP a botanick˘mi zahradami. Pravdou je, Ïe
koncepce tûchto center od roku 1997, kdy zákon CITES vstou-
pil u nás v platnost, dosud neexistuje, a tak není divu, Ïe
záchranná centra trpí nedostatkem finanãních prostfiedkÛ, kte-
r˘mi by zajistila potfiebnou a odbornou péãi o zabavené exem-
pláfie. Úhyn kaÏdého Ïivoãicha je pochopitelnû vÏdy tragédií,
zvlá‰tû byl-li na první pohled zbyteãn˘. Nadûjí na zlep‰ení této
zoufalé a v mnoha pfiípadech neudrÏitelné situace je nová kon-
cepce ZC CITES, která koneãnû vzniká v souãinnosti MÎP,
AOPK âR a âIÎP. Nyní jiÏ záleÏí na rychlosti jejího schválení
a zejména realizace.

Nemohu nereagovat na názor P. Peciny, kter˘ se t˘ká onûch
ut˘ran˘ch chameleonÛ, Ïe totiÏ: „…kdyby tato zásilka nebyla
zabavena, ocitli by se je‰tûfii v pfieváÏné vût‰inû v rukách chova-
telÛ, kde by se jim dostalo odborné a láskyplné péãe.“ Pfiedev‰ím
je nutno fiíci, Ïe je dobfie, Ïe tato zásilka byla zabavena, jelikoÏ
tímto nelegálním dovozem do âR do‰lo k nepochybnému poru-
‰ení zákona a mezinárodní Úmluvy CITES – do‰lo k nelegální-
mu odchytu tûchto ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ z volné pfiírody a tím
k ohroÏení populace na pfieÏití. Co se t˘ká láskyplné a odborné
péãe, která by se chameleonÛm dostala v rukách chovatelÛ,
dovoluji si o vyjádfiení „pfieváÏná vût‰ina“ trochu zapochybovat.
V mnoha pfiípadech se chameleoni z prodejen ãi burz dostanou
do rukou naprosto nezku‰en˘ch lidí, ktefií o chovu a péãi dané-
ho druhu nevûdí témûfi nic, a tak v lidské péãi pfieÏívá chame-
leonÛ men‰ina. Nevyluãuji ov‰em moÏnost vzniku „metapopu-
lace“ v zajetí, v rukou zku‰en˘ch teraristÛ (obzvlá‰tû zmínûn˘
Chamaeleo calyptratus je dnes v lidské péãi zcela bûÏnû chova-
n˘m a odchovávan˘m druhem). Je v‰ak nutno fiíci, Ïe je velmi
nepravdûpodobné, Ïe by tyto zv˘‰ené poãetní stavy nûkter˘ch
druhÛ v péãi ãlovûka „nasytily“ trh a do‰lo by k poklesu nele-
gálního i legálního obchodu. Za úãelem zisku, nikoli chovatel-
ství, bude nelegální obchod existovat stále. Legální dovozy
i v˘vozy se budou uskuteãÀovat na základû poptávky. Poptávku
ale sníÏíme zejména zv˘‰ením pfieÏívání (sníÏením mortality)

u domácích chovatelÛ, coÏ je úkol pochopitelnû nesnadn˘.
Ostatnû skuteãnost, Ïe v âR jiÏ byla ustavena zvlá‰tní nadace,
která sbírá od nezku‰en˘ch chovatelÛ, vût‰inou dûtí, americké
sladkovodní Ïelvy a zabraÀuje tomu, aby se jich „chovatelé“
zbavili jednou provÏdy vypu‰tûním do podzimní pfiírody, je
dostateãnû v˘mluvná. Legislativa ES nedovoluje do ãlensk˘ch
zemí EU dovoz nûkter˘ch suchozemsk˘ch druhÛ Ïelv prostû
proto, Ïe doba jejich pfieÏití v neodborné „lidské péãi“ b˘vá mno-
hem krat‰í neÏ kdyby zÛstaly ve volné pfiírodû.

Myslím si, Ïe vzhledem k ochranû kaÏdého druhu je nûkdy
moÏná lep‰í, aby tento zÛstal „v anonymitû“, neÏli se stal dÛvûr-
nû znám˘m fiadû lidí, která by: „…roz‰ífiila poãty pfiíznivcÛ ochra-
ny tohoto druhu v pfiírodû“. V povaze ryze ãeské (a nejen ãeské)
stále platí názor: „proã bych si kupoval od známého chameleona
za x Kã, kdyÏ si ho mÛÏu zadarmo pfiivézt z volné pfiírody sám,
a navíc, kdyÏ jich dovezu pár navíc, vydûlám na tom“. Meziná-
rodní obchod s ohroÏen˘mi druhy volnû Ïijících ÏivoãichÛ a pla-
nû rostoucích rostlin se stane udrÏiteln˘m tehdy, aÏ budou ve
v‰ech ãlensk˘ch zemích Úmluvy CITES (i „neãlensk˘ch“) pfií-
slu‰né pfiísné legislativní, kontrolní a finanãní mechanismy
a chovatelé a vefiejnost dostateãnû informována, vzdûlána a zba-
vena komerãního pohledu na ochranu druhÛ.

Co se t˘ká nakládání se zabaven˘mi nelegálnû dovezen˘mi
exempláfii, je moÏnost jejich okamÏitého návratu do zemû pÛvo-
du témûfi nereálná a obtíÏná. Není to z dÛvodu ‰patné komuni-
kace mezi zemûmi v˘vozu a dovozu, ale jedná se o potíÏe tech-
nického rázu. Leti‰tû v Praze-Ruzyni zatím není vybaveno
prostorami s karanténou, kde by byla zvífiatÛm poskytnuta ade-
kvátní péãe do doby, neÏli by se pfievezla zpût na místo pÛvodu.
âasto není moÏné ani pfii nejlep‰í snaze urãit, v jaké konkrétní
oblasti byly dané exempláfie odebrány z volné pfiírody. Dále je
nepravdûpodobné, Ïe by se exempláfi kteréhokoli druhu odchova-
n˘ v zajetí dokázal ve volné pfiírodû uÏivit a obstát v konkurenci,
kdyÏ nemá osvojené napfi. zpÛsoby lovu, stavbu hnízda, apod.
Negativní zmûny, které chov v lidské péãi mÛÏe mít nejen na bio-
nomii, ale i morfologii a anatomii dlouhou dobu chovan˘ch Ïivo-
ãichÛ jsou dostateãnû známé. Je nutné vracet zpût na pÛvodní
stanovi‰tû zvífiata po karanténû a s jistotou, Ïe jsou v dané loka-
litû geneticky pÛvodní. Tzv. genetické zneãi‰tûní je váÏnou hroz-
bou pro pÛvodní populace a zachování druhu. ¤e‰ením pro zví-
fiata, která není moÏno vrátit zpût do volné pfiírody zÛstávají jistû
mezinárodní záchranná centra ãi zoologické zahrady, av‰ak tyto
moÏnosti jsou vyuÏívány velmi zfiídka. MoÏnosti nakládání se
zabaven˘mi exempláfii CITES, které uvádí P. Pecina, jsou pro
jejich záchranu bezesporu ideální, jejich uskuteãnûní je v‰ak
hudbou budoucnosti. Vznikající koncepce záchrann˘ch center by
mûla vyfie‰ení tûchto problémÛ v˘raznû napomoci.

Co v‰ak zcela není moÏné, je legalizace nelegálnû dovezen˘ch
exempláfiÛ ãi jejich potomkÛ, nebo dokonce pouÏívání tûchto
odchovÛ k repatriaci. Pfiímo to odporuje zákonu platnému v âR.
Prokázání pÛvodu stanoví § 54 zákona ã. 114/1992 Sb., kde se
uvádí, Ïe je nezbytné prokázat povolen˘ zpÛsob nabytí exem-
pláfiÛ. Tím se rozumí zpÛsob získání, kter˘ není zákonem zaká-
zan˘ nebo omezen˘. Navíc, jedinou takovou legalizací by do‰lo
k v˘raznému a nebezpeãnému precedentu, na jehoÏ základû by
lavinovitû vznikaly velké tlaky na dal‰í legalizaci nelegálních
exempláfiÛ.

Problematika naplÀování závazkÛ plynoucích z Úmluvy
CITES je sloÏitá a je tfieba k ní pfiistupovat velmi citlivû. NemÛ-
Ïe zcela vym˘tit nelegální obchod s organismy a v˘robky z ãás-
tí jejich tûl, ale jejím cílem je snaÏit se dostat celkov˘ obchod
pod spoleãnou rozumnou kontrolu v‰ech ãlensk˘ch zemí (v sou-
ãasnosti je jich 152). Nemal˘ v˘znam má jistû i jakési „znepfií-
jemÀování“ Ïivota tûm, co nelegální zásilky dováÏejí, snaÏí se
prodávat nelegálnû nabyté exempláfie, nebo je prohla‰ují za
odchované ãi umûle vypûstované.

Jindfii‰ka StaÀková
AOPK âR Praha

Reakce na ãlánek P. Peciny „Odvrácená strana CITES“
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Druh Turbinicarpus alonsoi byl popsán v únoru 1996, jeho
lokalita byla nalezena v r. 1994. Jedná se o velmi nápadn˘, mor-
fologicky v˘razn˘ druh, kter˘ pfied sv˘m nalezením v r. 1994
v Mexiku nebyl u nás pûstován v kulturách. V âR byla poprvé
vefiejnû nabízena semena prodejním katalogem soukromé firmy
v roce 1996. Zákon ã. 114/1992 Sb., kter˘ fie‰í podmínky dovo-
zu a v˘vozu exempláfiÛ CITES vstoupil v platnost 1. 6. 1992.
Z toho jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe semena byla dovezena v dobû,
kdy zákon jiÏ byl v platnosti, do‰lo k jeho poru‰ení, neboÈ cel˘
rod Turbinicarpus náleÏí do pfiílohy CITES I, a dovozce byl poku-
tován. Tolik k legislativní stránce vûci.

K osvûtlení celého pfiípadu t˘kajícího se uvedeného druhu je
Ïádoucí uvést je‰tû dal‰í skuteãnosti.

Ochrana pfiírody samozfiejmû souhlasí s tím, Ïe dostateãná
nabídka semen a rostlin vypûstovan˘ch v kulturách mÛÏe sníÏit
poptávku po rostlinách z pfiírody. Odbûr semen je v‰ak moÏn˘
jen za kontrolovateln˘ch podmínek v souãinnosti s mexick˘mi
orgány ochrany pfiírody. Pfii nelegálním odbûru semen dochází
ãasto i k sebrání rostlin. Pfii náv‰tûvû pûstebního zafiízení, jehoÏ
majitel nabízel semena Turbinicarpus alonsoi, byly v kvûtnu
1999 zji‰tûny téÏ dospûlé rostliny tohoto druhu a dal‰ích druhÛ,
které pocházely z pfiírody. Majitel pravidelnû obohacuje sorti-
ment na‰ich pûstitelÛ kaktusÛ dováÏen˘mi semeny. Z nabídky
jednoho jeho mimofiádnû vydaného katalogu bylo moÏno podle

uvádûn˘ch lokalit a za sebou jdoucích polních ãísel napfiíklad
zjistit, kudy vedla jeho sbûratelská cesta po USA. Právnû jsou
v‰ak tyto aktivity velmi tûÏko postiÏitelné.

Z literatury jsou známy pfiípady, kdy byly vzácné druhy kak-
tusÛ vysbírány rÛzn˘mi skupinami sbûratelÛ a obchodníkÛ, ale
z doslechu vím i o pfiípadu, kdy byla soustavnû odebírána seme-
na tak, Ïe na lokalitû rostou jen vzrostlé exempláfie a semenáã-
ky prakticky chybí. Nelegálními aktivitami jsou nûktefií na‰i
kaktusáfii v Mexiku jiÏ vyhlá‰ení a soustavn˘ ilegální sbûr pfií-
rodnin také vedl v Mexiku nakonec k vydání velmi pfiísného
zákona na ochranu pfiírody.

UloÏení pokuty sbûrateli, zmiÀovaném v ãlánku P. Peciny, za
nelegální dovoz semen novû popsaného mexického druhu v tom-
to mimofiádném pfiípadû pokládám za odÛvodniteln˘ nejen
z hlediska legislativního, ale i morálního.

Problémem nadále zÛstává, jak pfii objevu nového druhu rych-
le zajistit jeho legální roz‰ífiení po celém svûtû. Nejvût‰í nátlak je
v tomto smûru ãinûn právû na Mexiko, neboÈ mexické druhy jsou
pro vût‰inu kaktusáfiÛ velmi atraktivní. Roste zde mnoho ende-
mitÛ, variabilita druhÛ je mimofiádná, objevení nov˘ch taxonÛ
stále dosti pravdûpodobné. Nûjaké kroky v tomto smûru jiÏ byly
uãinûny, ale zatím ne k úplné spokojenosti milovníkÛ kaktusÛ.

Danu‰e TuroÀová
AOPK âR Praha

Úvod do problematiky fenologick˘ch pozorování
Fenologie je nauka o Ïivotních projevech rostlinn˘ch a Ïivo-

ãi‰n˘ch druhÛ, související s klimatick˘mi v˘kyvy v jednotliv˘ch
roãních obdobích. Fenologická pozorování umoÏÀují provést
hodnocení promûnlivosti a kolísání nástupu, délky a ukonãení
jednotliv˘ch fenofází. V závislosti na zmûnách poãasí v dan˘ch
podnebních podmínkách podle zmûn fenologick˘ch fází mÛÏeme
naopak hodnotit i tendence zmûn podnebí.

Promûnlivost a zmûny fenologick˘ch fází rostlin a ÏivoãichÛ
jsou známy jiÏ po staletí.

Úkol fenologie vytkl jiÏ LINNÉ, kter˘ zfiídil ve ·védsku první
pozorovací síÈ o 18 stanicích. U nás provádûl jiÏ roku 1786 feno-
logická pozorování v Praze T. HAENKE. Podle ODUMA je v teorii
ekosystému cel˘ komplex vlivÛ poãasí a podnebí, vãetnû radiaã-
ních podmínek vyjádfien klimatick˘m reÏimem. Tento je proje-
vem jedné ze tfií základních abiotick˘ch sloÏek prostfiedí. Fylo-
geneze jednotliv˘ch druhÛ a cel˘ch spoleãenstev potom
vyjadfiuje vliv abiotického prostfiedí a dokumentuje tak závislost
organismÛ i na podnebí. KaÏdá jeho zmûna je potom pfiedpokla-
dem i pro zmûnu biocenóz.

Stále ãastûji odborníci upozorÀují na globální zmûny, které
mohou postihnout Zemi, v˘znamné postavení mezi nimi mÛÏe
mít zmûna klimatická. V souvislosti s prokazateln˘m nárÛstem
koncentrace plynÛ, které jsou schopny pohlcovat dlouhovlnnou
radiaci Zemû, jsou publikovány modely klimatického systému,
které pfiedpokládají jednoznaãnû globální oteplování.

Fenologická data jsou urãit˘m vyjádfiením charakteru klima-
tu dané oblasti. V tomto pfiípadû platí, Ïe mezi fenologick˘mi
daty a prÛbûhem poãasí a podnebí existují v˘znamné závislosti,
i kdyÏ fenologická pozorování nenahrazují zcela mûfiení meteo-
rologická. Odborníci uvádûjí, Ïe fenologické fáze vyjadfiují pfiímo
ãasov˘ prÛbûh ve v˘voji a rÛstu rostlin v závislosti na hodnotû
meteorologick˘ch prvkÛ.

Publikace âHMÚ „Podnebí âSSR“ shrnuje data nástupu feno-
logick˘ch fází a nejranûj‰í a nejpozdûj‰í data nástupu za období
1926–1940 podle monitorovacích stanic âHMÚ. Jedná se zde o:
poãátek jarních polních prací, poãátek setí jarního jeãmene, poãá-
tek setí ovsa, poãátek sázení pozdních brambor, poãátek kvûtu
trnky obecné, poãátek kvûtu jabloní, rozkvût ozimého Ïita, poãá-
tek Ïní jarního jeãmene, poãátek Ïní ozimého Ïita, poãátek Ïní jar-
ního jeãmene, poãátek Ïní ovsa a poãátek setí ozimého Ïita.

Fenologické pozorování (zápisy fenofází) bylo dfiíve pfieváÏnû
provádûno prostfiednictvím dobrovoln˘ch pozorovatelÛ pro âes-
k˘ hydrometeorologick˘ ústav (âHMÚ). Jednalo se vÏdy pfieváÏ-
nû o uãitele ãi jiné odborné milovníky pfiírody, coÏ zaruãovalo
objektivitu záznamÛ pozorování.

Teplo je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích rÛstov˘ch ãinitelÛ rostlin.
V‰echny Ïivotní pochody rostlin, zejména transpirace a asimila-
ce probíhají jen pfii urãitém mnoÏství tepla. Optimální teplota
pro Ïivot rostlin se pohybuje mezi 20–30 °C. Den nástupu
a ukonãení prÛmûrné denní teploty 5 °C a vy‰‰í vymezuje tzv.
velké vegetaãní období, tj. dobu, kdy se rostlina „probudila“
k Ïivotu. Malé vegetaãní období, urãené prÛmûrnou denní tep-
lotou 10 °C a vy‰‰í je období v‰eobecného rozkvûtu stromÛ
ukonãené v‰eobecn˘m Ïloutnutím listÛ (ukonãení vegetace).
Období s prÛmûrnou denní teplotou 15 °C a vy‰‰í je obdobím
zrání plodu.

Teplota vzduchu v na‰ich krajinách vykazuje denní a roãní
chod, maximum teploty je po poledni a v létû, minimum kolem
v˘chodu slunce a v zimû. S nadmofiskou v˘‰kou zpravidla ub˘-
vá teploty, zhruba o 0,5 °C na 100 m.

Teplota pÛdy je dÛleÏitá fyzikální vlastnost ovlivÀující hlav-
nû procesy chemické, biochemické a mikrobiální. Se stoupa-
jící teplotou pÛdy pfiib˘vá intenzity chemick˘ch a biochemic-
k˘ch reakcí. Teplota pÛdy je podmínkou existence a funkce
edafonu. Teplota pÛdy kolísá bûhem dne i noci, bûhem mûsí-

Komentáfi k ãlánku P. Peciny „Odvrácená strana CITES“
t˘kající se kaktusu Turbinicarpus alonsoi

Fenologie je klíãem k poznávání pfiírody

R. Bagar, M. Klimánek, D. Klimánková
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cÛ a roku. Nejvût‰í v˘kyvy teploty jsou ve vrchních vrstvách,
do spodin se v˘kyvy teploty silnû zmen‰ují. PrÛbûh denních
teplot v pÛdû závisí na intenzitû sluneãního záfiení a na tep-
lotû pfiízemní vzduchové vrstvy.

Vyhodnocení fenologického 
pozorování a závûr

Fenologické pozorování (zápis fenofází)
bylo provedeno v letech 1970–1983 na
lokalitû Hru‰ovany u Brna v nadmofiské
v˘‰ce 200 m, pfieváÏnû v rovinatém teré-
nu, pfiípadnû mírn˘ch svazích s jiÏní
expozicí, v prvním lesním vegetaãním
stupni (1. LVS = dubov˘ stupeÀ). Získané
údaje byly roztfiídûny podle druhÛ rostlin
na byliny, kefie, lesní dfieviny a ovocné
dfieviny. Ke sledovan˘m fenofázím jednot-
liv˘ch rostlin (první kvûty, první listy, v‰e-
obecné Ïloutnutí listÛ) bylo pro dal‰í zpra-
cování pfiifiazeno pofiadové ãíslo
kalendáfiního dne v roce.

V první fázi byly porovnávány takto
utvofiené fiady s prÛmûrn˘mi mûsíãními
teplotami vzduchu ze stanice âHMÚ
Brno-Tufiany a vyneseny do grafÛ.

Ve druhé fázi byly ke kaÏdému datu
jednotliv˘ch nástupÛ fenofází pfiifiazeny
konkrétní kumulativní efektivní teploty
vzduchu vût‰í neÏ 5 °C, ãímÏ vznikl základ
pro dal‰í zpracování. Z prÛmûrn˘ch den-
ních teplot vzduchu pro kaÏd˘ rok sledo-
vaného období byly vypoãteny efektivní
teploty a kumulativnû vyjádfieny jejich
hodnoty pro kaÏd˘ rok sledovaného obdo-
bí 1970–1983.

Mimofiádná pozornost u lesních
a ovocn˘ch dfievin byla vûnována nástu-
pu fenofáze „v‰eobecné Ïloutnutí listÛ“
(ukonãení asimilace) a zb˘vající sumû
efektivních teplot do konce jednotliv˘ch
rokÛ sledovaného období. Regresní pfiím-
ky vynesené v grafech byly provedeny na
základû poãítaãového zpracování lineární
regrese metodou nejmen‰ích ãtvercÛ.
Klimatické grafy získané na základû
mûfiení âHMÚ Brno-Tufiany názornû
dokladují ve‰kerá uvedená tvrzení
a závûry. Jedná se o nejbliÏ‰í monitoro-
vací stanici âHMÚ k mûfiení klimatic-
k˘ch dat, i kdyÏ mikroklima lokality také
nespornû ovlivÀuje nástupy jednotliv˘ch
fenofází.

PrÛmûrné mûsíãní teploty vzduchu
v mûsících bfieznu a ãervnu sledovaného
období 1970–1983 (graf 1 a 2) mûly vze-
stupn˘ charakter, a to na rozdíl od ostat-
ních jarních mûsícÛ, kdy byl prÛbûh tûch-

to teplot vzduchu témûfi vyrovnan˘. Na to reagovaly rostliny
ãasnûj‰ím nasazením „prvních kvûtÛ“ a „prvních listÛ“ (grafy 4
aÏ 9). Ve 14leté ãasové fiadû 1970–1983 ‰lo v prÛmûru napfi.
u druhu Anemone nemorosa (graf 5) k dfiívûj‰ímu dosaÏení

Tab. 1  Kumulativní efektivní teploty vût‰í neÏ 5 °C pro fenofáze, Hru‰ovany 
u Brna 1970–1983

Rostlina První kvûty První listy
min. max. prÛmûr min. max. prÛmûr

Byliny:
Galanthus nivalis L. 1 1
Hepatica nobilis Mill. 9 28 22
Tissilago farfara L. 8 42 25
Anemone nemorosa L. 14 58 45
Caltha palustris L. 65 112 94
Convallaria majalis L. 149 214 190
Colchicum autumnale L. 1339 1830 1625
Kefie:
Corylus avellana L. 2 7 3 46 96 80
Forsythia suspensa Vahl. 19 50 41
Prunus spinosa L. 72 108 89 70 126 100
Syringa vulgaris L. 145 202 178 40 96 77
Crataegus oxyacantha L. 127 264 207 81 145 103
Sambucus nigra L. 281 397 364 17 61 40
Rosa canina L. 333 434 386 59 106 86
Lesní dfieviny:
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 6 30 16 46 139 106
Salix caprea L. 6 46 21 65 100 87
Fraxinus excelsior L. 40 85 62 72 108 90
Acer platanoides L. 60 118 81 70 108 76
Betula verrucosa Ehrh. 56 96 85 39 96 65
Aesculus hippocastanum L. 141 227 195 65 80 74
Sorbus aucuparia L. 195 240 214 70 133 98
Robinia pseudoacacia L. 383 431 379 124 211 181
Tilia platyphylla Scop. 499 613 586 68 122 83
Tilia cordata Mill. 598 741 705 71 157 110
Larix decidua Mill. 59 82 70
Fagus sylvatica L. 76 129 104
Quercus robur L. 76 163 127
Picea abies (L.) Karst. 103 229 176
Pinus sylvestris L. 211 264 259
Ovocné dfieviny:
Juglans regia L. 165 237 210 95 173 142
Malus pumila Mill. 101 171 139 73 129 94
Prunus domestica L. 80 165 118 59 117 100
Pyrus communis L. 73 139 108 68 139 94
Ribes vulgare L. 62 116 97 19 72 50
Cerasus vulgaris Mill. 62 122 96 56 109 94
Prunus cerasus (L.) Adans. 59 109 87 49 108 87
Prunus armeniaca Mill. 48 89 68 62 132 105

Graf 1 Graf 2
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nástupu fenofáze „první kvûty“ o cca 30 dnÛ oproti roku 1970.
U nástupu fenofáze „prvních listÛ“ tomu bylo obdobnû jako
u nástupu fenofáze „první kvûty“, tedy dfiívûj‰ím kalendáfiním
datem (graf 6 aÏ 9).

V letech 1970–1983 do‰lo v prÛmûru napfi. u Tilia platyphyl-
la (graf 6) k dfiívûj‰ímu dosaÏení nástupu fenofáze o cca více neÏ
10 dnÛ oproti roku 1970.

Roãní úhrny efektivních teplot vzduchu v letech 1970–1983
rovnûÏ rostou (graf 3). Tento nárÛst není v‰ak ve v‰ech mûsících
bûhem roku nav˘‰en rovnomûrnû. Nejvy‰‰í byl v letech
1970–1983 v mûsících záfií a fiíjnu. Uvedená skuteãnost spolu
s niÏ‰ími sráÏkov˘mi úhrny patrnû zpÛsobila postupné dfiívûj‰í
ukonãování asimilace a tím nástup fenofáze „v‰eobecné Ïlout-
nutí listÛ“ (graf 10 aÏ 15). V ãasové fiadû let 1970–1983 u pfie-
váÏného poãtu sledovan˘ch lesních i ovocn˘ch dfievin nastupu-
je fenofáze „v‰eobecné Ïloutnutí listÛ“ dfiíve (graf 10 aÏ 15).
Napfiíklad se jedná o dfiívûj‰í nástup této fenofáze u druhu
Fagus sylvatica o cca 15 dnÛ (graf 11) a aÏ o cca 30 dnÛ u dru-
hu Betula verrucosa (graf 12), obojí v roce 1983 oproti poãátku
sledovaného období v roce 1970.

Suma efektivních teplot po nástupu fenofáze „v‰eobecné
Ïloutnutí listÛ“ do konce roku v letech 1970–1983 u pfieváÏné
vût‰iny dfievin roste (graf 17 aÏ 19).

Klimatické podmínky na jedné stranû s nárÛstem efektivních
teplot vzduchu prodluÏují vegetaãní období, které na stranû
druhé je ovlivnûno niÏ‰ími sráÏkov˘mi úhrny oproti dlouhodo-
bému 50letému prÛmûru (1901–1950), a to zvlá‰tû v mûsíci fiíj-
nu.

Je velmi pravdûpodobné, Ïe tato skuteãnost zcela v˘znamnû
ovlivÀuje a naru‰uje fyziologické funkce dfievin. Lesní a ovocné
dfieviny jsou uveden˘mi skuteãnostmi stresovány, zvlá‰tû v niÏ-
‰ích a stfiedních polohách, kde se v˘raznûji projevily niÏ‰í sráÏ-
kové úhrny spolu s nárÛstem prÛmûrn˘ch teplot vzduchu,
zvlá‰tû v mûsících srpnu aÏ fiíjnu.

Opakované a „vynucené“ Ïloutnutí listÛ (ukonãení asimila-
ce), pfiípadné naru‰ování endogenní dormance lesních dfievin
vlivem nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek vedlo ke sníÏení
jejich vitality s následky fyziologick˘ch poruch. Cel˘ tento
opakovan˘ proces mÛÏe pfiípadnû zpÛsobovat i chfiadnutí
lesÛ. Velmi citlivû reagují na tyto skuteãnosti dfieviny na
nepÛvodních stanovi‰tích, a to po takov˘ch klimatick˘ch
zmûnách, které pfiedstavují zhor‰ení rÛstov˘ch podmínek
oproti takov˘m podmínkám, na které jsou adaptovány po
fiadu století.

Podle dokladÛ lesní hospodáfiské evidence se projevil nárÛst
nahodil˘ch tûÏeb aÏ v dal‰ích letech po uveden˘ch klimatick˘ch
v˘kyvech, tedy po opakovaném naru‰ování fyziologick˘ch funk-
cí lesních dfievin a s dal‰ím postupn˘m zvût‰ováním rozdílÛ
efektivních teplot do konce roku po dosaÏení nástupu fenofáze
„v‰eobecné Ïloutnutí listÛ“.

Efektivní teplota vzduchu po dosaÏení sledovan˘ch nástupÛ
fenofází „první kvûty“ a „první listy“ je uvedena v tabulce pro
v‰echny sledované rostliny. Sledované rostliny jsou uspofiádá-
ny podle bylin, kefiÛ, lesních dfievin a ovocn˘ch dfievin a dále
pak podle potfieby prÛmûrné kumulované efektivní teploty pro
nástup fenofáze prvních kvûtÛ.

Fenologická pozorování jsou pro nás dÛleÏit˘m podkladem
pro vyhodnocení celé fiady vztahÛ mezi rostlinou a klimatem.

V na‰em ãlánku jsme uvedli snad jen ty nejdÛleÏitûj‰í závislos-
ti, které mají bezprostfiední uplatnûní v praxi.

Je aÏ neuvûfiitelné, Ïe se v souãasné dobû napfiíklad dÛsled-
nûji nepracuje s fenotypy dfievin. Pfiíslu‰n˘ fenotyp dfieviny dfií-
ve ãi pozdûji ra‰ící, pfiípadnû kvetoucí, se mÛÏe pfiirozenû
vyhnout fiadû listoÏrav˘ch ‰kÛdcÛ. RovnûÏ pozdní mrazy zpÛso-
bující celou fiadu problémÛ, které by ãasto odstranil vhodn˘
v˘bûr fenotypu.

Zji‰tûné závislosti v‰ak nelze pau‰álnû pfiebírat do jin˘ch pfií-
rodních podmínek. Je zde tfieba prvofiadû respektovat lesní
vegetaãní stupeÀ a pfiíslu‰né podmínky stanovi‰tû. Znaãnou
roli sehrává expozice, obdobnû napfi. vodou ovlivnûná stanovi‰-
tû jsou v‰eobecnû chladnûj‰í s pozdûj‰ím nástupem prvních
fenofází neÏ su‰‰í lokality s jiÏní expozicí.

Závûrem lze doporuãit, a to pfiedev‰ím ve ‰kolách, zaloÏení
vlastního fenologického pozorování na konkrétní lokalitû v pfií-
rodû, ale tfieba i na zahradách ãi v parku. Zde pak peãlivû
zaznamenávat nástupy a ukonãení jednotliv˘ch fenofází rostlin.
Îe se jedná o zajímavou, pfiírodû prospû‰nou ãinnost s vyuÏitím
v˘poãetní techniky není tfieba zdÛrazÀovat.

Chceme-li na‰i krásnou pfiírodu zachovat a napomoci jí, aby
byla odolnûj‰í a stabilnûj‰í proti v‰em negativním jevÛm musíme
ji nepfietrÏitû poznávat v celé dlouhé fiadû let.

SUMMARY

Evaluation of Phenological Observations from the Site of
Hru‰ovany near Brno

Phenological observations were conducted of the onset of the “first flo-
wers” (1), “first leaves” (2) and “general yellowing of leaves” (3) phenop-
hases in the Hru‰ovany near Brno locality in a period 1970–1983.

In herbs, the “first flowers” phenophase was monitored. As for shrubs,
it was the phenophase of “first flowers” and “first leaves”. In forest trees,
“first flowers”, “first leaves” and “general yellowing of leaves” phenopha-
ses were monitored. In fruit trees, similarly as in forest trees, “first flo-
wers”, “first leaves” and “general yellowing of leaves” phenophases were
observed. All herb, shrub and tree species under study are given in tab-
le (Tab. 1).

Cumulative sums were calculated of effective temperatures higher
than 5 °C for the onset of the phenophases in plants under observation
and at the same time, the data were completed by calendar days of the
onset of these phenophases including minimum, i. e. the earliest and
maximum, i. e. the latest occurrence of these values.

Direct relationship has been proved between the onset of phenopha-
ses (“first flowers” and “first leaves”) and mean air temperatures.

It has been found that in the period under investigation (1970–1983),
the gradual earlier onset of the phenophase “general yellowing of leaves”
occurred. The sum of effective air temperatures higher than 5 °C after
the onset of the “general yellowing of leaves” phenophase has an increa-
sing trend in the majority of species. It is very probable that this fact
markedly affects and disturbs physiological functions of trees and after
permanent long-term repetition can cause the increase of salvage felling
due to secondary pests of trees. The long-term disturbance of physiolo-
gical functions of forest trees and increasing the period of growing sea-
son after the onset of “general yellowing of leaves” phenophase can be
even the cause of forest decline. Tree species growing on non-original
sites (allochthonous species) are the most sensitive to the unfavourable
climatic changes. At first, it is a case of stress, after repeated climatic
fluctuations it is gradual decrease in tree vitality and finally, the trees
decline.

Graf 18 Graf 19
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Úvod
Projekt Africká odysea od jeho zahájení v roce 1995 uvozuje

následující motto:

Rok co rok opou‰tûjí miliony taÏn˘ch ptákÛ svá hnízdi‰tû
a odlétají na jih. Ptaãí tah je jedním z nejzajímavûj‰ích pfií-
rodních jevÛ; pfiestoÏe ho ale vûdci zkoumají více neÏ sto
let, stále o nûm víme pfiekvapivû málo. Teprve v poslední
dobû nám moderní technika umoÏÀuje sledovat ho témûfi
v pfiímém pfienosu.

Projekt Africká odysea, kter˘ vyuÏívá satelitní telemetrii
(systém Argos) a dal‰í moderní technologie, v sobû od svého
vzniku spojuje vûdecké cíle a cíle popularizaãnû-vzdûlávací.
Jeho hlavním organizátorem je vefiejnoprávní âesk˘ rozhlas,
jehoÏ prostfiednictvím je ze strany sponzorÛ projekt financován.
Odborn˘m garantem se jiÏ v roce 1995 stala Akademie vûd âes-
ké republiky. Na projektu se podílejí vûdci, ochránci pfiírody,
technici a rozhlasoví pracovníci.

O projektu Africká odysea
V rámci projektu je sledována migrace a ekologie ãápa ãer-

ného (Ciconia nigra). V letech 1995 aÏ 2000 bylo v âeské

republice oznaãeno satelitními (PTT) a VHF vysílaãi celkem 17
ãápÛ ãern˘ch, pfiiãemÏ nûktefií z nich byli monitorováni po více
let (samice Krist˘na dokonce ãtyfii roky). Za oznaãen˘mi ptáky
se uskuteãnila celá fiada expedic, a to jak do jejich zimovi‰È
v subsaharské Africe (Senegal, Mauritánie, Mali, âad, Etio-
pie), tak na tahové zastávky v Evropû a severní Africe. JiÏ
v roce 1995 byla samice Krist˘na sledována ze stfiedních âech
do v˘chodního Senegalu „step by step“ – doprovázela ji expe-
dice, která vût‰inou bûhem noci pfiijíÏdûla na místa satelitních
lokalizací této samice, kde ji dohledávala podle signálu VHF
vysílaãe a monitorovala její aktivity. âápi ov‰em nebyli sledo-
váni jen bûhem migrace a zimování, ale také na hnízdi‰tích,
mimo jiné za pomoci kamerov˘ch systémÛ instalovan˘ch ke
hnízdÛm.

Postupnû se tak podafiilo získat velké mnoÏství poznatkÛ
o migraci a ekologii ãápa ãerného a o problematice jeho
ochrany. Neménû podstatné je, Ïe projekt vyvolal enormní
zájem nej‰ir‰í vefiejnosti. Jednotliví ptáci, resp. rodiny, se
stali hlavními hrdiny „seriálu“ o mnoha pokraãováních.
V tomto „seriálu“ v‰ak byl prostor i pro nejrÛznûj‰í souvislos-
ti – díky ãápÛm bylo moÏné prezentovat moderní technologie,
popularizovat základní v˘zkum, pfiedstavovat zemû vzdálené
âeské republice a jejím obyvatelÛm geograficky i kulturnû
atd.

Projekt Africká odysea – v˘zkum migrace
a ekologie ãápa ãerného (Ciconia nigra)

v pfiímém pfienosu
Miroslav Bobek

Stránky projektu Africká odysea na adrese http://capi.internet.cz vznikly v létû 1997 za sponzorské podpory spoleã-
nosti Internet servis. JiÏ ãtyfii roky se na nich objevují nejen texty, ale i fotografie, mapy, animace, videozáznamy
a zvukové ukázky. NejdÛleÏitûj‰í informace jsou kromû ãe‰tiny prezentovány také v angliãtinû, nûmãinû, francouz‰tinû,
‰panûl‰tinû a ru‰tinû. U hesla „Stork“ na nû odkazuje napfiíklad i spoleãnost Microsoft ve své encyklopedii Encarta
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âtyfii roky na internetu

Médiem projektu Africká odysea bylo zpoãátku témûfi v˘hrad-
nû rozhlasové vysílání (tisk a televize pfiiná‰ely informace nesys-
tematicky). Rozhlasové pofiady a pfiíspûvky byly pfiipravovány
standardním zpÛsobem, z expedic se prostfiednictvím satelitního
telefonu uskuteãÀovaly kaÏdodenní Ïivé vstupy do vysílání.
S postupn˘m vyuÏíváním internetu se pak pro projekt Africká
odysea otevfiely zcela nové, mnohdy neãekané moÏnosti.

V prvních dnech roku 1997 byly na server Radia Praha
(http://www.radio.cz) umístûny texty o projektu Africká ody-
sea, fotografie a mapy. Vznikl tak prostor pro to, aby bylo moÏ-
né na internetu prezentovat ve formátu RealAudio zvukové záz-
namy Ïiv˘ch vstupÛ z expedice do Etiopie, která probíhala
v lednu a únoru 1997. Struktura stránky ani organizaãní záze-
mí v‰ak v následujících mûsících neumoÏÀovaly doplÀovat ji
o aktuální informace a nevyhovující bylo rovnûÏ její grafické
pojetí.

V létû 1997 proto zaãaly b˘t pfiipravo-
vány dodnes existující a stále aktualizova-
né stránky Africká odysea (http://capi.
internet.cz). Na jejich titulu jsou aÏ
s denní periodicitou vystavovány aktuální
textové, obrazové a pfiípadnû také zvukové
informace. Samozfiejmou souãástí tûchto
stránek je bohat˘ archiv pfiehledÛ, textÛ,
fotografií, animací a zvukov˘ch záznamÛ,
kter˘ by mûl poskytovat co moÏná nejúpl-
nûj‰í obraz o rÛzn˘ch aspektech projektu
Africká odysea. Tyto stránky se v ãeském
mûfiítku a ve sv˘ch kategoriích (Pfiíroda,
Vûda a technika) umisÈují na ãeln˘ch mís-
tech sledovanosti (rekordní náv‰tûvnosti
dosáhly v fiíjnu 1998, kdy byl ve Francii
zastfielen jeden ze sledovan˘ch ãápÛ).
Nav‰tûvují je studenti, pedagogové, vûdci,
ochránci pfiírody, novináfii i technici, ale
také dûti nebo naopak penzisté, u kter˘ch
jde o první seznámení s internetem. Znaã-
n˘ ohlas mají tyto stránky ve sdûlovacích
prostfiedcích. Díky souhrnÛm v angliãti-
nû, nûmãinû, francouz‰tinû, ‰panûl‰tinû
a ru‰tinû jsou jejich náv‰tûvníky ornitolo-
gové a milovníci pfiírody z USA, ·panûl-
ska, Belgie, Francie a dal‰ích zemí.

V kvûtnu roku 1998 byly zfiízeny
stránky Krist˘na Ïivû (http://kristy-
na.rozhlas.cz), na kter˘ch 86 dnÛ bûÏel
ve formátu WebVideo pfiím˘ obrazov˘
pfienos z hnízda ãápÛ ãern˘ch. Ve‰ker˘
obrazov˘ záznam byl v analogové podo-
bû archivován na videokazetách a v digi-
tální na nosiãích CD-R. Tyto stránky
dosáhly enormní náv‰tûvnosti nejen

ãesk˘ch, ale i zahraniãních uÏivatelÛ
internetu – bûhem pfiímého pfienosu si
je otevfieli náv‰tûvníci z devadesáti zemí.
O rok pozdûji byly na stránky Africká
odysea (http://capi.internet.cz/video)
umisÈovány s t˘denní periodicitou
video- a audiozáznamy (ve formátech
RealAudio/Video a mpeg) z dal‰ího
hnízda, které vznikaly pfii natáãení tele-
vizního dokumentu pro Bayerischer
Rundfunk. (Na pfienos Krist˘na Ïivû pak
v létû 2000 technologicky navázal pfiím˘
pfienos narození a prvních t˘dnÛ Ïivota
mládûte severního bílého nosoroÏce
v zoologické zahradû na http://www.
rozhlas.cz/mlade.)

V záfií 1998 vznikly interaktivní strán-
ky âápi online (http://capi.fido.cz). Na
nû jsou z „âapí laboratofie“, která bude
popsána níÏe, aÏ nûkolikrát dennû umis-
Èovány aktuální soufiadnice sledovan˘ch
ãápÛ ãern˘ch. UÏivatel si do jednodu-
ch˘ch map mÛÏe promítnout polohu jed-
notliv˘ch ãápÛ, jejich celou trasu nebo
jen její vybranou ãást, propoãítávat vzdá-
lenosti, které ãápi uletûli apod. Dosavad-
ní zku‰enosti v‰ak ukazují, Ïe pro laic-
kou vefiejnost jsou daleko atraktivnûj‰í
texty doplnûné statick˘mi mapami, pfií-
padnû fotografiemi a dal‰ími prvky (jak je
tomu na stránkách Africká odysea), neÏ
tyto interaktivní stránky.

Koneãnû v prosinci 1999 byly u pfiíleÏi-
tosti expedice na zimovi‰tû sledovan˘ch
ãápÛ ãern˘ch zfiízeny stránky Expedice

do západní Afriky (http://praha.rozhlas.cz/capi), které pak
po tfii t˘dny pfiiná‰ely denní online zpravodajství ze Senegalu,
Mauritánie a Mali, a to nejen textové v ãe‰tinû, angliãtinû, fran-
couz‰tinû a nûmãinû, ale rovnûÏ obrazové a zvukové (zvukové
záznamy pak navíc doplÀovaly Ïivé vstupy z expedice v rozhla-
sovém vysílání, fotografie se objevovaly v tisku). V‰echny strán-
ky vûnované projektu Africká odysea jsou vzájemnû provázány,
pfiiãemÏ za domovské lze povaÏovat stránky Africká odysea
(http://capi.internet.cz). NeÏádoucí roztfií‰tûnost na rÛzné ser-
very je dána v˘vojem v prÛbûhu uplynul˘ch let, finanãními
i organizaãními dÛvody.

VyuÏití internetu v rámci projektu Africká odysea ov‰em
nelze redukovat na poskytování informací vefiejnosti. Neménû
dÛleÏité je i sdílení informací uvnitfi t˘mu a zpracování dat.
V lednu 1999 zaãala b˘t pouÏívána nevefiejná online aplikace
„âapí laboratofi“, která obsahuje v‰echny satelitní lokaliza-
ce (data, ãasy, soufiadnice, technické údaje, údaje senzorÛ).

K vysílání pfiím˘ch vstupÛ na stanicích âesk˘ rozhlas 1 - RadioÏurnál a âesk˘
rozhlas 2 - Praha byl bûhem dlouhodobûj‰ích expedic vyuÏíván satelitní
telefon Inmarsat M. Ten souãasnû slouÏil i k pfiedávání aktuálních soufiadnic
sledovan˘ch ãápÛ z Prahy do místa pÛsobení expedice. Snímek z Etiopie
z ledna 1997  Foto Khalil Baalbaki

Samiãka ãápa ãerného, Zuzana, odlétá s nov˘m „baÈÛÏkem“. Sledovaní ptáci
jsou oznaãováni dvûma vysílaãi – men‰ím pozemním (VHF) a vût‰ím satelitním
(PTT). Signály satelitního vysílaãe zachycují druÏice amerického Národního
úfiadu pro oceány a atmosféru (NOAA). Po zpracování v centrále ve francouz-
ském Toulouse jsou prostfiednictvím internetu dostupné zemûpisné soufiadnice
sledovaného jedince  Foto Khalil Baalbaki
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Je propojena s dal‰ími aplikacemi, mimo jiné s mapov˘m
generátorem, kter˘ vybrané soufiadnice promítá do jednodu-
ch˘ch map, coÏ vyhodnocování usnadÀuje a zrychluje. Jed-
notliv˘m ãlenÛm t˘mu navíc „âapí laboratofi“ dovoluje vytvá-
fiet nejrÛznûj‰í dílãí soubory anebo k údajÛm doplÀovat
poznámky, které jsou online dostupné ostatním. UmoÏÀuje
tak z rÛzn˘ch hledisek vyhodnocovat velké objemy dat
a t˘movû fie‰it sporné otázky. Souãasnû „âapí laboratofi“
umoÏÀuje stahovat prostfiednictvím internetu z centrály
systému Argos v Toulouse nové satelitní lokalizace sledova-
n˘ch ptákÛ, a to buì automaticky v pfiedem dan˘ch ãasech
(v dobû migrace to b˘vá kaÏdou hodinu), anebo „manuálnû“,
kdy uÏivatel klikne na pfiíslu‰n˘ link. Údaje se zapí‰í do data-
báze a souãasnû jsou odeslány na mobilní telefony ãlenÛ
t˘mu. V neposlední fiadû jsou z „âapí laboratofie“ vystavová-
ny aktuální údaje na stránku âápi online.

V˘hled do budoucna

V roce 2000 byla v âeském rozhlase zfiízena divize Internet
a spoleãností Datasec zaãal b˘t vyvíjen redakãní systém pro
správu jeho internetov˘ch stránek s vyuÏitím nejnovûj‰ích tech-
nologií (xml). Vzniklo tak organizaãní a technické zázemí, které
by v blízké dobû mûlo umoÏnit sjednocení v‰ech vefiejn˘ch inter-
netov˘ch stránek projektu Africká odysea na doménû rozhlas.cz
a jejich dal‰ích rozvoj. âlenové t˘mu projektu zaãali zpracová-
vat anal˘zu nové verze interaktivních stránek, které by oproti
stránkám âápi online mûly vyuÏívat kvalitnûj‰í mapové podkla-
dy, poskytovat doplÀující informace a b˘t uÏivatelsky pfiívûtivûj-
‰í. Souãasnû bude vyvíjena dal‰í vyspûlej‰í verze „âapí labora-
tofie“ a dal‰í aplikace.

Po rozvahách a konzultacích doznalo zmûny zadání projektu
Africká odysea – napfií‰tû uÏ by se nemûl zamûfiovat pouze na
ãápa ãerného, ale také na dal‰í druhy migrantÛ (v létû 2000 jiÏ
zaãali b˘t kromû ãápÛ ãern˘ch sledováni ãápi bílí, pro sezónu
2001/2002 se poãítá se sledováním jefiábÛ popelav˘ch). Základ-
ní cíle projektu se v‰ak nemûní. Nadále chce pfiiná‰et nové
poznatky, popularizovat a vzdûlávat. Jeho hlavním médiem ale
zjevnû napfií‰tû uÏ nebude rozhlasové vysílání, n˘brÏ internet.

Zamûfiování pozemního vysílaãe samiãky ãápa ãerného, Dominiky, na jihu
Mauritánie v prosinci 1999. Pozemní vysílaã, kter˘ má dosah nûkolik
kilometrÛ, umoÏÀuje sledovaného jedince dohledat pfiímo v terénu a buì ho
sledovat vizuálnû, nebo podle mûnících se signálÛ vysílaãe usuzovat na 
jeho chování

Foto Khalil Baalbaki

V rámci projektu Africká odysea byla
sledována i mláìata ãápÛ ãern˘ch. Na
snímku z léta 1999 jsou teprve pfiemûfio-
vána, aby bylo moÏné odhadnout, kdy
pfiíjde vhodná doba oznaãit je vysílaãi  

Foto Khalil Baalbaki

Samiãka ãápa ãerného, Krist˘na, byla sledována po ãtyfii
sezóny. Pravidelnû se vracela na své zimovi‰tû ve v˘chod-
ním Senegalu, pfiitom v‰ak vyuÏívala odli‰né trasy,
napfiíklad Pyreneje pfiekonávala v rÛzn˘ch místech

Foto Khalil Baalbaki

African Odyssey Project – Research of the Black Stork (Cico-
nia nigra) Migration and Ecology Presented on Internet

The project is aimed to study the migration and ecology of the Black
Stork (Ciconia nigra); apart from scientific goals, the project serves to
popularize and educate as well. In total, 18 Black Storks were equipped
with satellite (PTT) and VHF transmitters in the Czech Republic from
1995 to 2000. Several expeditions were taken to storks wintering
grounds in Africa however the storks were observed at their breeding
sites as well. The project was put on the Internet in 1997. African Odys-
sey Internet pages (http://capi.internet.cz) offer updated text informati-
on enhanced with visual and audio materials; they contain complete
archive as well.

Pages “Storks Online” (http://capi.fido.cz) contain the coordinates of
tracked birds and online generated maps. Within this project, the live
video transmission of breeding on the Internet was carried out. Nonpub-
lic system called “Stork Laboratory” enables the team members to archi-
ve and process satellite locations. The development of new interactive
pages in the domain rozhlas.cz is being prepared.

SUMMARY
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20. listopadu 2000 ve vûku 63 let
náhle opustil  pozemsk˘ svût ornitolog
a malífi Franti‰ek K. Folt˘n, jehoÏ
barevné svûdectví o krásách a bídû
tohoto svûta bude dále promlouvat
k tûm, ktefií vnímají kfiehkost Ïivota
stvofiení a pro nûÏ peníze nejsou mírou
Ïivotního úspûchu. Magická hvûzda
jeho Ïivota poprvé zazáfiila 8. fiíjna
1937 v KnûÏepoli na Uherskohradi‰È-
sku a vedla venkovského synka bláti-
vou cestou reálií minulého století.
A aby tento „umprumák“ nepodlehl
poku‰ení bohémského Ïivota, sudiãky
mu pfiisoudily Ïivot kulisáka, dûlníka
v cihelnû, stavebního dûlníka, ba
dokonce tvrdou fieholi dûlníka v che-
miãce. Na druhé stranû jedna z nich
mu darovala role divadelního v˘tvarní-
ka, autora muzejních expozic a umûní

ilustrace. A ta tfietí znalosti ornitologa
a pfiírodovûdce. V‰echny jej spoleãnû
v roce 1958 pfiesadily od rodn˘ch sta-
r˘ch tÛní fieky Moravy natrvalo do pfie-
diva tÛní a ramen Polabí, kde nejen
naplnil svÛj Ïivot, ale kde nalezl
i milující Ïenu Martu. A tak jako mno-
h˘m z nás, pfiinesly ‰edesátá léta nové
nadûje a úspûch, tak i jemu umoÏnila
vstup na celostátní v˘tvarnou scénu
legendární V˘stava mlad˘ch v Brnû
(1966). Pak následovaly nejen praÏské
v˘stavy Nové figurace, ale také jeho
srpnové zvonûní na kolínské zvony
v ãase, kdy na mostû rachotily pásy
sovûtsk˘ch tankÛ a pod mostem tekla
do ruda zbarvená fieka plná lekl˘ch
ryb. Vzápûtí mu ãas normalizace pfii-
nesl nejen nouzi a pronásledování, ale
i zhroucením Ïivotních hodnot ‰estile-

tou malífiskou odmlku. A tak se v roce
1974 se svojí Ïenou odstûhoval do boÏ-
sky klidn˘ch B˘chor, kde podle sebe
nalezl to pravé pouto k Ïivotu, pocit
sounáleÏitosti s pfiírodou. A tam zaãal
malovat obrazy své poslední malífiské
etapy, etapy, která sv˘m rozsahem
a v˘znamem pfiipomíná povodeÀ
odná‰ející nánosy okolního utilitární-
ho pragmatismu a erodující krajinu
úãelového ráje na Zemi v jakousi pra-

STÁTNÍ OCHRANA P¤ÍRODYZPRÁVY

Krabiãky Foto P. Trpák Tanec muÏÛ

Akademick˘ malífi Franti‰ek Karel 
Folt˘n z B˘chor u Kolína domaloval
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krajinu, v níÏ trãí obnaÏené na‰e eko-
logické hfiíchy. A tak, jak se postupnû
obnaÏují meandry fieky Ïivota, nab˘vá
jeho v˘tvarné podobenství o ekologic-
ké reálii v‰edních dnÛ univerzálního
rozmûru, v nûmÏ pak i pouÏívané stfie-
dovûké tvarosloví v kombinaci s atri-

buty technosféry nutí diváka nejen
aby vidûl, ale aby i vûdûl. A tak pfied
oãima víl, Madony, lesních muÏÛ,
MuÏe bolesti… jejichÏ oãi vûdí, nelze
uniknout. V tûchto oãích se naplÀuje
míra na‰í spoluviny. Ale malífiova
transformace lidsk˘ch tváfií astrálních

bytostí v kfiesÈanské symboly vyúsÈuje
v tváfie s maskou, u nichÏ br˘le a elek-
trody v hlavû urãují meze jejich svobo-
dy. Nûkteré uÏ nemají oãi, které vûdí.
Proã by ne, kdyÏ platí, Ïe hodnota spo-
tfiebního ko‰e roste s mírou devastace
biosféry.

Vyvrcholením ekologické transkrip-
ce kfiesÈanského a keltského dûdictví je
cyklus KfiíÏové cesty. Zde vrcholí jeho
vizionáfiské ztvárnûní tématu v neãeka-
nou ‰ífii symbolÛ, která je kombinová-
na souãasn˘m zobrazováním nûkolika
rovin biblick˘ch a souãasn˘ch pfiíbûhÛ
o tom, Ïe peklo na Zemi lze vytvofiit zni-
ãením pfiírody a krajiny. Protipólem
smrti jsou pouze kvûty, ptáci, kapky,
slzy. Vzkfií‰ení Ïivota v podobû rozkvet-
lého bfievna kfiíÏe s hnízdem s vejci
a ptáky ukazuje, kde jsou stavební
kameny na‰í nadûje. S kaÏd˘m nov˘m
plátnem pfiib˘vá více a více symbolÛ,
a tak plátna ãi desky pfiipomínají
tajemn˘ svût stfiedovûk˘ch ãi man˘ris-
tick˘ch mistrÛ. Jeho v˘tvarn˘ exorcis-
mus vidûl za horizonty ãasu a to pfie-
sto, Ïe sám autor maloval svá
podobenství a vize v poslední dobû
pomocí lupy. S nekoneãnou pokorou
a pílí tak bûÏely poslední roky jeho
Ïivota pfieru‰ované cestami za ãistou
pfiírodou a univerzální kulturou, které
zrychlovaly intenzitu jeho tvorby.
Zrychlovaly pouze do ãasu, kdy pak je
pfiekvapivû napsáno: „Buì vÛle tvá…
Domaloval jsem.“

Pavel Benedikt Trpák

Na konci cesty (sv. Vojtûch)

V prosinci 1999 zabavila âeská inspekce Ïivotního
prostfiedí na leti‰ti Praha-Ruzynû 125 exempláfiÛ kaktu-
sÛ, zafiazen˘ch do pfiílohy I a II úmluvy CITES pÛvodem
z Mexika. Exempláfie byly umístûny do záchranného
centra pfii Botanické zahradû UK v Praze Na Slupi a svû-
fieny do rukou p. Jaroslava Ullmanna, jehoÏ specializací
jsou právû kaktusy.

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí jako v˘konn˘ orgán
CITES v âeské republice obdrÏelo Ïádost od Ministerstva
Ïivotního prostfiedí, pfiírodních zdrojÛ a rybáfiství Mexika
(PROFEPA) o navrácení kaktusÛ zpût do Mexika. Agen-
tura ochrany pfiírody a krajiny âR, vûdeck˘ orgán CITES,
se ujala celé záleÏitosti a po dlouhodob˘ch jednáních
s mexick˘m ministerstvem se v prosinci roku 2000
uskuteãnilo jejich plánované navrácení.

V prÛbûhu roku 2000 do‰lo k nûkolika úhynÛm tûch-
to zabaven˘ch exempláfiÛ a co je velmi dÛleÏité zmínit,
24 vzácn˘ch exempláfiÛ si ponechala botanická zahrada
Na Slupi jako dar od mexického ministerstva. Z pÛvod-
ního poãtu 125 zabaven˘ch exempláfiÛ jich zbylo k zpût-
nému navrácení pouze 73. Z dÛvodÛ dlouhé a nároãné

pfiepravy a moÏnosti kontroly celními orgány, byly tyto
exempláfie pfiíslu‰nû zabaleny a popsány. Ve velmi dob-
rém zdravotním stavu putovaly, jeden rok od zabavení
celními orgány, z Botanické zahrady UK Na Slupi zpût do
zemû pÛvodu.

V˘voz byl zprostfiedkován leteckou spoleãností Lufthan-
sa a za nemal˘ch problémÛ byly exempláfie nakonec
dopraveny na místo urãení. Asi s mûsíãním zpoÏdûním
byla Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR elektronickou
po‰tou informována mexick˘m ministerstvem o vyzvednu-
tí zásilky s kaktusy, o jejich zdravotním stavu a násled-
ném osudu celé zásilky. K velkému pfiekvapení obou zain-
teresovan˘ch stran byly kaktusy doruãeny ve velmi
dobrém stavu. K úhynu do‰lo jen u tfiech exempláfiÛ, coÏ
je vzhledem k problémÛm, které byly spojeny s dopravou,
v˘born˘ v˘sledek. Ministerstvo Mexika informovalo ães-
kou stranu o tom, Ïe v‰ech 70 pfieÏiv‰ích exempláfiÛ bude
s koneãnou platností umístûno v botanické zahradû pfii
Národní autonomní univerzitû v Mexiku.

G. Îáková
AOPK âR

Navrácení konfiskovan˘ch kaktusÛ 
do Mexika
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Stávající zákon ã. 138/1973 Sb. má mimo jiné velmi cenn˘ 
§ 17 ochrana a zlep‰ování hydrologick˘ch (rozumûj vodních)
pomûrÛ, byÈ ho praxe velmi ãasto ignorovala, resp. ãetné prová-
dûné úpravy vodních tokÛ byly v pfiíkrém rozporu s ním. Pfiesto
mám na to, Ïe konkretizace jeho ustanovení v návrhu nového
zákona o vodách, kter˘ od léta 2000 projednává Parlament âR
(dál návrh), je velice problematická, neboÈ vypou‰tí ochranu
vodních pomûrÛ na pozemcích vodních tokÛ a jejich záplavo-
v˘ch území.

Neupravená koryta vodních tokÛ a jejich záplavová území
jsou z hlediska ochrany pfiírody velmi cenné. Mám za to, Ïe by
mûly b˘t souãástí územních systémÛ ekologické stability kraji-
ny dle zákona ã. 114/1992 Sb., § 4, odst. 1. Jsou cenné i z hle-
diska mírnûní velk˘ch povodní, protoÏe vût‰inou mají vysokou
retenãní schopnost. Podmínkou vysoké retenãní schopnosti
koryt vodních tokÛ a jejich záplavov˘ch území je, Ïe nebyly pod-
robeny drastick˘m úpravám, jejichÏ hlavním motivem je vesmûs
získávání pÛdy pro zemûdûlství nebo pro v˘stavbu, byÈ se zdÛ-
vodÀovaly a zdÛvodÀují i potfiebami protipovodÀové ochrany.

Mám za to, Ïe by nov˘ zákon o vodách mûl mimo jiné rozli‰o-
vat pfiirozená koryta vodních tokÛ (jeÏ nebyly podrobeny v˘raz-
nûj‰ím úpravám), upravená koryta vodních tokÛ (jeÏ byla uprave-
na napfi. napfiimováním ãi jin˘m pfietrasováním, vybetonováním
jejich koryta, vzdutím vodním dílem apod.) a umûlé vodní toky
(plavební kanály, náhony k vodním elektrárnám apod.). Mûl by
platit zákaz úprav pfiirozen˘ch koryt vodních tokÛ s tím, Ïe v˘jim-
ku mÛÏe poskytnout pfiíslu‰n˘ orgán ochrany pfiírody z dÛvodu
v˘znamn˘ch vefiejn˘ch zájmÛ, napfi. pro úsek vodního toku, nad

kter˘m se staví most. U upraven˘ch koryt vodních tokÛ by mûla
platit povinnost je v rámci moÏností postupnû zpûtnû renaturali-
zovat. Hlavní úsilí by se mûlo t˘kat úsekÛ koryt vodních tokÛ
mimo intravilány sídel. V intravilánech sídel jsou vzhledem k exi-
stující v˘stavbû moÏnosti efektivní renaturalizace koryt vodních
tokÛ silnû omezené.

Návrh obsahuje i dal‰í problematická ustanovení. Îádá úpra-
vy koryt vodních tokÛ z dÛvodÛ ochrany pfied povodnûmi, pfie-
stoÏe úpravy vodních tokÛ kromû prohlubování jejich koryt, jeÏ
by mûlo spadat do fiádné péãe o vodní toky, velké povodnû obvy-
kle zvût‰ují, nikoliv zmen‰ují (fiádná péãe o toky ve smyslu pro-
hlubování koryt by se v‰ak nemûla t˘kat v˘‰e uvedené katego-
rie pfiirozen˘ch nebo renaturalizovan˘ch tokÛ). Naopak nemá
ustanovení o manipulaãních fiádech vodních dûl. Manipulaãní
fiády by mûly zohledÀovat zejména potfieby jejich energetického
vyuÏití, plavby, získávání pitné vody, rekreace a ochrany proti
velk˘m povodním. Jde o zájmy do jisté míry protikladné, zna-
mená to urãit˘ kompromis, jehoÏ efekt znejisÈuje nepravideln˘
v˘skyt velk˘ch povodní. Stávající manipulaãní fiády s ochranou
proti velk˘m povodním aÏ na v˘jimky (pfiehrada Rozko‰) nepoãí-
tají, coÏ ale vodohospodáfiÛm nebrání doÏadovat se v˘stavby
dal‰ích pfiehrad proti povodním. Ani selhání velké ãásti pfiehrad
za velké povodnû 1997 je nepouãilo. Manipulaãní fiády by mûly
obsahovat i povinnost v pfiípadû hrozby velké povodnû zahájit
neprodlenû odpou‰tûní vody. V ãervenci 1997 se tak aÏ do
nástupu povodnû 6. 7. veãer neãinilo, coÏ téÏ zvût‰ilo povodeÀ
a zhor‰ilo její prÛbûh.

Jan Zeman

WILLIAM J. SUTHERLAND: THE
CONSERVATION HANDBOOK.
RESEARCH, MANAGEMENT AND
POLICY. Blackwell Science Ltd.,
Oxford 2000, 278 p. ISBN 0-632-
05344-5.

Pfied ãasem jsem v jedné recenzi napsal,
Ïe kaÏdé velké nakladatelství vûdecké lite-
ratury má svoji „vlajkovou“ uãebnici kon-
zervaãní biologie. Od roku 1995 vy‰lo
takov˘ch uãebnic kolem deseti a kaÏd˘ rok
se na trhu objevuje jeden aÏ dva nové titu-
ly. Nakladatelství Blackwell zvolilo navíc
pozoruhodnou strategii distribuce – na
kaÏd˘ prodan˘ v˘tisk uãebnice vûnuje
jeden v˘tisk zdarma organizacím provádû-
jícím praktickou ochranu pfiírody v rozvíje-
jících se zemích (tedy i âR, zájemci viz
http://www.blackwell-science.com, http:
//www.nhbs.com/info/sutherland nebo
e-mail: gratis@nhbs.co.uk).

Co tedy nová uãebnice pfiiná‰í? Po
prestiÏní struãné pfiedmluvû E. O. Wilsona
následují kapitoly rozdûlené tématicky do
okruhÛ: ochrana biodiverzity, v˘bûr prio-
rit, monitoring, vûdeck˘ v˘zkum, pfiedpo-
vûì v˘voje, konzervaãní plánování, orga-
nizace a vyhledávání zdrojÛ, vzdûlání,
mezinárodní úmluvy, péãe o ohroÏené
druhy a stanovi‰tû a závûreãná integrace
rozvoje spoleãnosti a ochrany pfiírody.

Klíãové otázky hodnocení biodiverzity
souvisejí pfiedev‰ím s odhadem poãtu dru-
hÛ a s urãením podílu vzácn˘ch druhÛ.

Technik je celá fiada, zejména zoologové
musejí ãasto pfii odhadech poãetnosti
vycházet z opakovan˘ch pozorování ãi
odchytÛ a znaãení. Sbûr rÛzn˘ch taxono-
mick˘ch skupin vyÏaduje také speciální
vybavení, od nástrojÛ aÏ po konzervaãní
ãinidla. Destruktivní metody sbûru orga-
nismÛ bohuÏel zatím zejména pfii taxono-
mickém v˘zkumu nelze nahradit a taxo-
nomie je pochopitelnû klíãem k ochranû
biodiverzity (z fiady moderních studií
o biodiverzitû ov‰em vypl˘vá, Ïe pro potfie-
by odhadÛ diverzity organismÛ vystaãíme
i s vy‰‰ími taxonomick˘mi úrovnûmi,
napfi. poãtem rodÛ ãi ãeledí). Nezbytná pfii
odhadech biodiverzity jsou odeãítání
v rÛzn˘ch roãních obdobích a zejména
náv‰tûva v‰ech typÛ stanovi‰È. Pozornost
je vûnována také databázi, do které jsou
údaje ukládány a nutnosti pouÏívat stan-
dardy – v taxonomii je to napfi. jednotná
nomenklatura.

Velmi zajímavá kapitola je vûnována
zpÛsobu v˘bûru priorit. Pfiedev‰ím jsou to
kritéria vzácnosti a ohroÏenosti (na globál-
ní úrovni napfi. kritéria IUCN, http:
//www.iucn.org/2000/species). Dále jsou
to taxonomická a geografická izolovanost
populací. Ochrana nûkter˘ch druhÛ je
otázkou prestiÏe (napfi. panda, koala).
Druhová ochrana pfiispívá v neposlední
fiadû k ochranû stanovi‰È. Také geografic-
ké roz‰ífiení vzácn˘ch druhÛ rÛzn˘ch
taxonomick˘ch skupin má souvislosti
a vedlo ke konceptu hork˘ch míst diverzi-
ty (tzv. hot spots). V˘bûr prioritních míst

ochrany pfiírody pak mÛÏe b˘t jak zdola
nahoru (v˘bûr ohroÏen˘ch druhÛ – jejich
stanovi‰È a následnû lokalit), tak shora
dolÛ (v˘bûr lokalit odpovídajících pfiedem
zadan˘m poÏadavkÛm, napfi. vysoké bio-
diverzitû ãi endemismu).

Dal‰í dvû metodické kapitoly se zab˘-
vají sledováním zmûn a v˘zkumn˘mi
technikami. Je zde kladen dÛraz na
dodrÏení zásad monitoringu, pfiedev‰ím
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
sledování. Autor zde zdÛrazÀuje nezbyt-
né principy pfii v˘bûru ploch (náhodnost,
nezávislost na mûfiítku sledování)
a odkazuje na cviãn˘ simulaãní program
(www.mbr.nbs/gov/software.html). Jsou
komentovány aspekty sledování poãet-
nosti jednotliv˘ch taxonomick˘ch skupin
a hodnot prostfiedí. Ve druhé kapitole
jsou podrobnûji komentovány nûkteré
modernûj‰í techniky (autor zde zúroãuje
svoji pfiedchozí knihu o metodách
v populaãní ekologii) jako jsou radioloka-
ce, znaãkování jedincÛ, chemická anal˘-
za obsahu ÏaludkÛ, pfieÏívání a odhady
mortality, anal˘za Ïivotaschopnosti
populace, molekulární techniky a koneã-
nû správné pouÏívání statistiky (zejména
zde kritizuje metodické nedostatky
pokusné fiízené péãe, jako jsou absence
kontroly, mal˘ poãet opakování, pseudo-
replikace, subjektivní v˘bûr vzorkÛ
a kontroly a v neposlední fiadû nedosta-
teãné protokolování a následného vyhod-
nocení a publikování v˘sledkÛ). Doslova
zde uvádí, Ïe „v˘sledky nedokumentova-

Problematick˘ návrh nového zákona o vodách

recenze      recenze      recenze      recenze      recenze      recenze
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n˘ch pokusÛ, které jsou ‰ífieny jen ver-
bálnû, nelze odli‰it od m˘tÛ“.

K praktiãtûji zamûfien˘m metodick˘m
kapitolám bych zafiadil metodiku diagnózy
a predikce ochrany pfiírody (na komentáfii
principÛ procesu EIA mne potû‰il dÛraz
kladen˘ na monitorování stavu pfied a po
zásahu a následné vyhodnocení zmûn
a tím i skuteãného vlivu na Ïivotní pro-
stfiedí), konzervaãní plánování a plány
péãe, fiízené péãe o druhy a stanovi‰tû
(opût se zdÛraznûním v˘znamu následné-
ho monitorování a vyhodnocení). Zde jen
musím poznamenat, Ïe autor, zoolog, uva-
Ïuje o zachování a údrÏbû stanovi‰È pfie-
dev‰ím z hlediska prostfiedí pro Ïivoãichy,
pfiiãemÏ vegetaci, která urãuje charakter
biotopu, ponûkud opomíjí.

Kniha by nebyla pfiíruãkou, kdyby
neobsahovala také nûkolik manaÏersk˘ch
kapitol. VÛbec organizaãní práce a fiízení
jsou v ochranû pfiírody ãasto podceÀovány
a vykonávány nad‰en˘mi jedinci spí‰ neÏ
profesionály (i u nás je Achillovou patou
ochrany pfiírody vztah k médiím a „public
relations“ vÛbec). Jsou uvedeny pfiíklady
aktivit nevládních organizací a ãerpání
fondÛ urãen˘ch pro jejich ãinnost. Znaãná
pozornost je vûnována také rozvoji vzdûlá-
vání a ekoturistiky, která mÛÏe do
budoucna pfiedstavovat skuteãnou alter-
nativu tzv. tvrdé turistiky (uÏ tím, Ïe je
o poznání levnûj‰í a zdravûj‰í). Rostoucí
podíl vyuÏití pfiírodních zdrojÛ hraje
v turistickém prÛmyslu v rozvinut˘ch
zemích znaãnou roli (v knize je jako pfií-
klad, kam aÏ to mÛÏe vést, uvedena si-
tuace v Antarktidû, která se stává pomalu
neúnosnou).

Za nejvût‰í teoretick˘ pfiínos této pfií-
ruãky pro na‰i ochranu pfiírody povaÏuji
zdÛraznûní v˘znamu monitoringu a pfie-
hled rozliãn˘ch metod a pfiístupÛ. Dle
mého názoru se jedná o nezbytn˘ podnût
pro na‰i domácí praxi a o povinnost vÛãi
daÀov˘m poplatníkÛm; ovûfiovat efekti-
vitu vyuÏívání nemal˘ch finanãních
prostfiedkÛ uvolÀovan˘ch na krajino-
tvorné programy a fiízenou péãi o  eko-
systémy v chránûn˘ch územích právû
sledováním stavu pfied a po zásahu,
a vyhodnocením zmûn, k nimÏ zásah
vedl (to, Ïe se napfi. prostfiedky na údrÏbu
chránûn˘ch území nemohou pouÏívat na
inventarizace, je názorn˘m nepochopením
v˘znamu monitorování zmûn, ne-li pfiímo
zámûrnou snahou o nekontrolovatelnost
úãinku vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ). Teprve
prÛkaznû pozitivní zmûny jsou Ïádoucím
v˘sledkem, zásah sám o sobû je jen pro-
stfiedkem, nikoliv cílem, fiízené péãe ãi
revitalizace.

Tomá‰ Kuãera

CHRO¡MY PRZYROD¢ OJCZYSTÑ,
roãník 55. Vydává jako dvoumûsíã-
ník Ústav ochrany pfiírody Polské
akademie vûd, Krakow 1999.

â. 4
âerven˘ seznam sladkovodních mihulí

a ryb Polska (A. Witkowski, J. Blachuta, J.
Kotusz, T. Heese) je publikován témûfi
deset let po pfiedchozí verzi. Stav druhÛ
byl v této práci zpfiesnûn a byla pouÏita
nová kritéria podle verze IUCN. Negativ-
ních vlivÛ na ichtyofaunu neubylo (hydro-

technické práce, zneãi‰tûní vody, odlesÀo-
vání, odbûry vody pro prÛmyslové úãely
a zavlaÏování, pytláctví a vlivy rybolovu,
zavádûní nepÛvodních druhÛ). Domácí
sladkovodní fauna Polska zahrnuje 56
druhÛ (4 druhy mihulí a 52 druhÛ ryb),
ze kter˘ch 2 druhy mihulí a 1 druh ryb
v pfiírodû vyhynuly. 21 druhÛ ryb (37,5 %)
je zafiazeno mezi kriticky ohroÏené, 4
(7,1 %) mezi ohroÏené a 9 (16,1 %) mezi
zranitelné. PfieváÏná vût‰ina druhÛ je cha-
rakteristická vysok˘mi poÏadavky na pro-
stfiedí (tj. nejvy‰‰í tfiídy ãistoty vody, pfiíro-
dû blízk˘ stav fieãi‰tû) 4 druhy jsou
anadromní (tj. stûhující se z mofie proti
proudu fiek do jejich horních tokÛ ke tfie-
ní). Skupinu ménû ohroÏen˘ch tvofií 27
druhÛ (48,1 %) – v tom jsou 4 druhy (7,1
%) závislé na ochranû, 4 (7,1 %) témûfi
ohroÏené, 19 (33, 9 %) druhÛ málo dotãe-
n˘ch. 5 druhÛ (8,9 %) patfií do skupiny
s nedostateãn˘mi údaji.

Populace jefiába popelavého (Grus
grus) v níÏinû Severního podlesí v letech
1976–1998 (Eugeniusz Pugacewicz) –
V˘skyt jefiába byl pozorován na 19,5 %
území. V konci 70. let byl odhadován
jeho poãet na 100–150 párÛ, na konci
sledovaného období 90. let na 450–599
párÛ. Hnízdní biotopy jefiába jsou roz-
manitá dobfie zachovaná baÏinatá stano-
vi‰tû.

Poznámky k v˘skytu a ochranû jasonû
ãervenookého (Parnassius apollo) v Polsku
(Alexandra Mucha) – nejstar‰í záznamy
o pozorování tohoto druhu v Polsku jsou
z 18. století. V té dobû se patrnû druh
vyskytoval v celé zemi. Jako v˘sledek lid-
sk˘ch vlivÛ a klimatick˘ch zmûn se jeho
roz‰ífiení omezilo na horské oblasti
a v nedávné dobû (asi r. 1985) na posled-
ní lokalitu v Pieninách. Po nûkolika letech
intenzivní ochrany a repatriace se tato
populace, která byla na pokraji vyhynutí,
poãetnû zvût‰ila. Zda je stabilní v‰ak není
jisté. Následují krátké inventarizaãní
zprávy a nálezové zprávy v˘skytu druhÛ
z regionÛ. Takové zprávy jsou za hlavními
ãlánky kaÏdého ãísla.

â. 5
Úvodní pfiíspûvek se zab˘vá biotechno-

logiemi a kritick˘m pfiehledem legislativy
t˘kající se pfiírody a Ïivotního prostfiedí ve
vztahu k nim (Michalska A., Twardowski
T.).

Sesuvové tvary v národním parku Gor-
ce a jejich úloha v utváfiení geo- a biodi-
verzity tohoto pohofií (W. Margielewski) –
Popisovan˘ problém je dÛsledkem geolo-
gické stavby pohofií budovaného horni-
nami magurského pfiíkrovu. Ve vrchní
ãásti pohofií jsou mocná souvrství pís-
kovcÛ, pod nimiÏ leÏí tence vrstevnaté
vrstvy fly‰e. Svahy hfiebenu Gorce byly
v˘raznû modelovány sesuvy s fiadou
charakteristick˘ch morfologick˘ch
forem. RovnûÏ charakteristická jsou
sesuvová jezera. Katastrofické události
jaké pfiedstavují sesuvy, mûly vliv na
biologickou rozmanitost území tím, Ïe
vytváfiely nové biotopy. Území postiÏená
sesuvy jsou obvykle pokryta mozaikou
stanovi‰È.

ObojÏivelníci ve vodách opu‰tûn˘ch
tûÏebních jam antropogenní jezerní oblasti
v ¸uku Mu˝akowskim (B. Najbar) – Území
leÏí na JZ Polska pfii hranicích s Nûmec-

kem. V letech 1993–1994 zde byly zkou-
mány vody 24 nádrÏí v b˘val˘ch tûÏebních
jámách. Byly sledovány charakteristiky
vod – pH, salinita, koncentrace Ïeleza,
aluminia a amoniakov˘ch solí. Byl zde sle-
dován v˘skyt obojÏivelníkÛ ve vztahu
k charakteru vod. V acidotrofních nádr-
Ïích (pH 2,4–4,0) byly zji‰tûny jen tfii dru-
hy (Rana lessonae), (Bufo bufo) a (Peloba-
tes fuscus). V „pfiechodové skupinû“
(charakteristické rychl˘mi zmûnami pH
mezi 4,18–5,6) bylo zji‰tûno ‰est druhÛ,
nejpoãetnûj‰í z nich (Rana temporaria),
(Rana esculenta) a (Triturus vulgaris).
U skupiny nádrÏí zafiazen˘ch jako „ostat-
ní“ (pH 6,65–7,85) bylo nalezeno 14 dru-
hÛ, nejpoãetnûj‰í tfii byly stejné, jako
u skupiny pfiedchozí.

â 6

Stejní autofii jako v ãísle pfiedchozím
uvádûjí druhou ãást problematiky bio-
technologie a ochrany pfiírody a Ïivotního
prostfiedí v polské legislativû.

Soupis a ãerven˘ seznam váÏek lublin-
ského vojvodství (P. Buczyƒski) – Autor se
vûnuje skupinû – jak uvádí, zanedbané
v Polské ãervené knize ÏivoãichÛ. Návrh
ãerveného seznamu váÏek byl zpracován
aÏ v r. 1999, coÏ je dÛsledek nedostatku
údajÛ v Polsku. âlánek proto pfiiná‰í
zpracovaná data z uvedeného vojvodství
a to z literatury, muzejních sbírek a sbû-
rÛ autora. Ten se zde vûnuje v˘skytu
váÏek na urãit˘ch skupinách stanovi‰È,
ohroÏení váÏek a srovnání vzácn˘ch
a ohroÏen˘ch druhÛ se seznamem chrá-
nûn˘ch druhÛ.

Aktuální problémy ochrany sovy pálené
(Tyto alba) v ZamoÊçském regionu (I.
Kitowski) – Autor prozkoumal 494 poten-
ciálnû osídlen˘ch míst v tomto území na
JZ Polska. Byly zji‰tûny 84 hnízdní a prav-
dûpodobnû hnízdní lokality. Nejpoãetnûj‰í
skupinou osídlen˘ch objektÛ jsou církev-
ní objekty (44 %). Stodoly, zemûdûlské
usedlosti a holubníky pfiedstavují 40 %
lokalit. Paláce, vûtrné ml˘ny, boudy
a hnízdní bedny pfiedstavují jen 16 %
míst. V území jsou hlavním ohroÏením
sovy pálené intenzivnû obhospodafiované
louky, které omezují lovecké moÏnosti
a intenzivní doprava, pÛsobící kolize
s dopravními prostfiedky.

Chemická denudace karbonátov˘ch
hornin v Ojcowském národním parku
a jeho okolí (L. Kostrakiewicz) – V národ-
ním parku byla sledována chemická
denudace a transport iontÛ v povodí
horního a stfiedního toku fieky Pradnik
a jeho pfiítoku. Území je budováno sou-
vrstvími vápencÛ – slínÛ (jura, kfiída)
a v˘‰e leÏícími tfietihorními sedimenty.
Chemická denudace v Ojcowském parku
a jeho okolí dosahuje v prÛmûru 25,7
mm/1000 let. V jednotliv˘ch hydrome-
trick˘ch letech se mûní od 24 do 27
mm/1000 let. Ukazatelé transportu ion-
tÛ ãiní v prÛmûru 64,2 t/km2/rok. Pro-
ces degradace vysoko poloÏen˘ch oblastí
je rÛzn˘ podle prostorové a místní varia-
bility a pohybuje se mezi 15 a 45
mm/rok. Po hodnotách zji‰tûn˘ch v pol-
sk˘ch Karpatech (18–93 mm/rok)
a v Âwi´tokrzyském pohofií (19–147
mm/rok) to pfiedstavuje nejvy‰‰í zji‰tûné
hodnoty v Polsku.

Bohumil Kuãera


