Správa ochrany pﬁírody
po „euronovele“ zákona
o ochranû pﬁírody a krajiny
Do roku 1992 správy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí slouÏily pouze jako
obãasnû krajsk˘mi ãi okresními národními v˘bory zohledÀované odborné instituce, které nemûly Ïádnou rozhodovací pravomoc. Efektivita jejich pÛsobení
byla ãasto velmi malá a ãinnost se soustﬁedila spí‰e na dokumentaci stavu pﬁírody nebo je‰tû ãastûji na dokumentaci její devastace.
Od roku 1992, kdy vstoupil v platnost zákon ã. 114/1992 Sb. o ochranû pﬁírody a krajiny, je na území 24 chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí (13 % plochy státu) zaji‰Èována státní správa a odborná péãe v ochranû pﬁírody a krajiny správami CHKO. V roce 1995 byla rozhodnutím
ministra Ïivotního prostﬁedí zﬁízena Správa chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí âR zastﬁe‰ující 23
CHKO (s v˘jimkou CHKO ·umava). Byl tak naplnûn jeden ze základních pﬁedpokladÛ dlouhodobû pojímané a kvalitní péãe o na‰e nejcennûj‰í
krajinné a pﬁírodní prostﬁedí, které je soustﬁedûno
na území CHKO a na území národních parkÛ.
Po roce 1992 se v˘raznû roz‰íﬁila a ve vût‰inû
pﬁípadÛ zlep‰ila spolupráce správ CHKO s obcemi. Zastupitelstva obcí vyuÏila pﬁíleÏitosti podílet
se na péãi o pﬁírodní a krajinné hodnoty jimi spravovan˘ch území prosazováním pﬁipomínek k plánÛm péãe o chránûná území, vymezováním zón
chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a zejména uplatÀováním návrhÛ na realizaci konkrétních opatﬁení ke zlep‰ování pﬁírodního prostﬁedí v rámci krajinotvorn˘ch programÛ. V mnoha správních územích obcí byly v rámci programu péãe o krajinu o‰etﬁeny
památné stromy a v˘znamné dﬁeviny, byly odstranûny divoké skládky, o‰etﬁeny dlouho zanedbávané cenné trvalé travní porosty, provedena protierozní opatﬁení, vytvoﬁeno mnoÏství mal˘ch vodních ploch pro zadrÏení vody v krajinû
a zlep‰ení podmínek pro existenci ohroÏen˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ.
Od 1. kvûtna leto‰ního roku platná „euronovela“ zákona o ochranû pﬁírody
a krajiny (zákon ã. 218/2004 Sb.) roz‰iﬁuje pÛsobnost správ chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí vyjma území národních parkÛ a vojensk˘ch újezdÛ v zákonû
vymezen˘ch okruzích na území celé âeské republiky. Na správy pﬁechází
vybrané kompetence v druhové ochranû a správa v˘znamné ãásti soustavy
chránûn˘ch území NATURA 2000. V návaznosti na „euronovelu“ zákona
o ochranû pﬁírody a krajiny byl zmûnûn zﬁizovací v˘nos Správy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí âR. Od 1. kvûtna se pﬁejmenovává na Správu ochrany pﬁírody,
na kterou pﬁechází mimo jiné také péãe o národní pﬁírodní rezervace a národní
pﬁírodní památky. Daﬁí se tak postupnû naplÀovat Program rozvoje chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastí z roku 2000.
V souvislosti s reformou veﬁejné správy se obãas objevují návrhy na zru‰ení
speciální státní správy v ochranû pﬁírody na území chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí a pﬁesunu kompetencí na vy‰‰í územnû správní celky. Decentralizace
správy veﬁejn˘ch vûcí je obecnû Ïádoucí a nezbytná, av‰ak musí b˘t doprovázena elementární racionalitou, principem subsidiarity a úpravou finanãních tokÛ
z daÀové v˘tûÏe. Zaji‰tûní péãe o nejhodnotnûj‰í ãást soustavy zvlá‰tû chránûn˘ch území vãetnû speciální státní správy v ochranû pﬁírody je
zjevnû pﬁíkladem, kdy by pﬁípadná decentralizace pﬁinesla
více negativních jevÛ neÏ pozitivních. SoubûÏn˘ v˘kon
odborn˘ch ãinností a státní správy v ochranû pﬁírody je
základem nejen zv˘‰ené jednotné péãe o pﬁírodu a krajinu, ale
je i finanãnû efektivnûj‰í a operativnûj‰í neÏ model obecné státní správy a podpÛrné odborné instituce.
Pro dlouhodobû úãinnou péãi o zvlá‰tû chránûná území je
nezbytné funkãnû propojené kombinování státní správy
v ochranû pﬁírody, ekonomick˘ch nástrojÛ vãetnû naplÀování krajinotvorn˘ch programÛ, práce s veﬁejností a zvlá‰tû
s vlastníky a odbornû monitorovací ãinnosti, zaji‰Èované jed-
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notnû ve v‰ech chránûn˘ch krajinn˘ch oblastech a vykonávané místnû.
Pro srovnateln˘ pﬁístup pﬁi aplikaci vût‰iny nástrojÛ jako
jsou zonace CHKO, plány péãe o zvlá‰tû chránûná území
a aplikace ustanovení zákona je nezbytná jednotící koordinace v rámci Správy ochrany pﬁírody. Stejnû to platí i pro
realizaci odborn˘ch programÛ, inventarizaci zvlá‰tû chránûn˘ch ãástí pﬁírody a monitoringu. Tento organizaãní
model na jedné stranû z vût‰í ãásti eliminuje místní a regionální lobby a na stranû druhé zachovává místní
v˘kon správy v ochranû pﬁírody a jednotlivá regionální
pracovi‰tû – správy CHKO tak zÛstávají integrální souãástí regionálního dûní.
BohuÏel se pﬁi novelizaci zákona o ochranû pﬁírody a krajiny nepodaﬁilo v souladu se Státním programem ochrany
pﬁírody a krajiny âR a dal‰ími vládními dokumenty do jeho
obsahu zcela promítnout institucionální úpravu Správy
ochrany pﬁírody, která by odráÏela souãasnou skuteãnost,
odpovídala ústavnímu poﬁádku a umoÏÀovala dobudování
soustavy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí. Vznikl zásadní
problém, kter˘ spoãívá v tom, Ïe Správa ochrany pﬁírody
nemÛÏe zﬁídit dal‰í pracovi‰tû, které by mohlo vykonávat
státní správu v ochranû pﬁírody a krajiny. MÛÏe b˘t sice
vyhlá‰en vládním naﬁízením za chránûnou krajinnou oblast
âesk˘ les, jejíÏ zﬁízení velmi aktivnû podporují místní samospráva i Krajsk˘ úﬁad PlzeÀského kraje, av‰ak nemÛÏe b˘t
pro tuto CHKO zﬁízena podzákonn˘m pﬁedpisem její správa. Proto také zaji‰tûní odborné péãe a v˘konu státní sprá-

vy v ochranû pﬁírody i tﬁí oblastí (Kru‰né hory, âesk˘ les,
Polabí) musí prozatímnû Správa ochrany pﬁírody ﬁe‰it zﬁízením deta‰ovan˘ch pracovi‰È sousedních správ CHKO. Pro
efektivní zaji‰Èování v˘konu státní správy a odborn˘ch ãinností bylo téÏ tﬁeba upﬁesnit územní pﬁíslu‰nost jednotliv˘ch správ CHKO v âeské republice. Za základ byly vzaty
hranice bioregionÛ, jako území s podobn˘mi pﬁírodními
a krajinn˘mi hodnotami. Konkrétní vymezení hranic je aÏ
na nepatrné v˘jimky dáno hranicemi obcí s roz‰íﬁenou
pÛsobností.
V nejbliÏ‰í dobû ãeká Správu ochrany pﬁírody znaãné
mnoÏství nároãn˘ch úkolÛ. Pﬁedev‰ím dokonalé zvládnutí
povinností dan˘ch novelou zákona o ochranû pﬁírody a krajiny i provádûcích pﬁedpisÛ k nûmu. âasovû i profesnû
nároãné je pﬁedjednávání lokalit zaﬁazen˘ch do soustavy
Natura 2000, racionální vyuÏití finanãních prostﬁedkÛ z programÛ péãe o krajinu, zaji‰tûní péãe o národní pﬁírodní
rezervace a národní pﬁírodní památky na celém území
âR. âeká nás obnova plánÛ péãe pro chránûné krajinné
oblasti a z rozsáhl˘ch úkolÛ i zaji‰tûní majetkové správy
rozsáhlého souboru státních pozemkÛ ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích.
Zabezpeãení v˘‰e uveden˘ch nároãn˘ch úkolÛ bude moÏné jen za pﬁedpokladu pﬁimûﬁeného personálního a finanãního posílení jak jednotliv˘ch správ CHKO tak ústﬁedního
pracovi‰tû.
Petr Dolejsk˘,
ﬁeditel Správy ochrany pﬁírody

SUMMARY
The Administration of Nature
Conservation after
the „Euro-amendment" of the Nature and
Landscape Protection Act
Until 1992, the Protected Landscape Area Administrations served only as technical institutions occasionally respected by the Regional or District National Committees, but without any decision-making
jurisdiction. Their influence often was very little effective, focusing rather at the state of nature documentation or, even more often, at documentation of the
devastation of nature.
Since 1992, after the enforcement of the Nature
and Landscape Protection Act No. 114/1992 Gaz.,
the state administration and technical control over
nature conservation and landscape protection is
being ensured by Protected Landscape Area (PLA,
CHKO in Czech) Administrations in of 24 Protected
Landscape Areas (ie. 13% of the state territory). In
1995 the central Administration of the Protected
Areas of the Czech Republic was established by a
decision of the Environment Minister; it covers 23
PLAs (with the exception of the CHKO ·umava – PLA
Bohemian Forest). Thus one fundamental requirement has been fulfilled to meet a long-term conceived
and efficient management of our most valuable
landscape and natural environment abundant in
PLAs and National Parks.
After 1992, the cooperation between PLA Administrations and communes has distinctly grown and in
most cases improved. The communal councils made
a full use of the opportunity to participate in the
management of natural and landscape values in the
areas under their administration through commentaries on protected area management plans, delineating Protected Landscape Area zoning, and particularly proposing the implementation of specific
measures for environmental improvements in the
framework of landscaping programmes. Within those
programmes many communes took care for memorable trees and remarkable woody plants, uncontrolled dumpsites were removed, for a long time neglected valuable grasslands looked after, erosion control
measures carried out, many small water reservoirs
were built to retain water in the countryside and to
improve living conditions for threatened plant and
animal species.
On the 1st May 2004 an „Euro-amendment" of the
nature and landscape protection act has been enforced – the Act No 218/2004 Gaz.: it extends the competence of the Protected Landscape Area Administrations on the entire territory of the Czech Republic –
with the exception of National Parks and military
zones. The Administrations also take over selected
capacities in the species conservation, and the central Administration is competent for important com-
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ponents of the NATURA 2000 systém. In context with
the „Euro-amendment" of the nature and landscape
protection act, the ordinance establishing the Administration of Protected Landscape Areas of the Czech
Republic has been changed. Since the 1st May its title is the Administration of Nature Conservation
governing, among others, also the management of
National Nature Reserves and National Natural
Monuments. Thus step by step the Programme of
Protected Landscape Areas Development of 2000 is
being successfully implemented.
In relation to the public administration reform,
from time to time there are emerging suggestions proposing the special state adaministration of nature
conservation be abolished and the competence transferred to higher territorial administrative units. A
decentralization of public affairs administration is a
matter generally desired and necessary, but has to be
complemented by an elementary rationality, by the
subsidiarity principle, and by a regulation of the flow
of funds obtained from taxes. The care for the management of the most valuable part of the specially protected areas system including a special state administration of nature conservation evidently is an
example in the case of a respective decentralisation
more harm than benefit would be caused. A parallel
execution of technical services and of state administration of nature conservation is not only a base for a
strenghtened united nature and landscape management, but it also is more effective financially and more
operational than the pattern of a general state administration supported by a technical institution.
For a specially protected areas management effective in a long-term perspective, a functionally interrelated combination of state administration of nature
conservation, economic tools (including the implementation of landscaping programmes), public relations work (with land owners in particular), and of a
technical monitoring service is necessary: it has to be
ensured unitedly in all Protected Landscape Areas
and carried out locally.
In order to achieve a comparable approach when
applying most of the tools, such as PLA zoning,
management plans for specially protected areas and
the application of legal provisions, the unifying coordination in the framework of the Administration of
Nature Conservation is necessary. This is equally
valid for the implementation of technical programmes, specially protected areas inventory and monitoring. This organization pattern does for the major
part eliminate local and regional lobby on one side,
and maintains the local execution of nature conservation administration on the other: different regional authorities, i.e. PLA Administrations thus remain an integral constituent of regional events.
In the process of the nature and landscape protection act´s amendment, some matters corresponding
with the State Programme of Nature Conservation

and Landscape Protection in the Czech Republic and
with other governmental documents unfortunately
couldnot be fully included in the law. This concerns
the institutional arrangement of the Administration
of Nature Conservation which would reflect the contemporary reality, correspond with the constitutional
order an enable the completion of the Protected
Landscape Areas system. A fundamental problem
has arisen: the Administration of Nature Conservation is not in the position to establish another authority which could be an executive body of state administration in the sector of nature conservation and
landscape protection.The potential Protected Landscape Area „âesk˘ les" could be declared by a governmental ordinance. The establishment of that PLA is
very ardently supported by the local self-government
as well as by the Regional Office of the PlzeÀ (Pilsen)
Region. Therefore for this PLA any intrinsic administration cannot be established by a sublegal regulation. For that reason the Administration of Nature
Conservation has to solve the implementation of
technical management and the execution of nature
conservation state administration in three areas
(Kru‰né Hory, âesk˘ les, Polabí) in a provisional way.
That way shall be the establishment of detached
branches of the neighbouring PLA Administrations.
To guarantee an effective implementation of state
administration and technical services, it also was
necessary to precise the territorial competence of different PLA Administrations in the Czech Republic.
The precision was based on the borders of different
bioregions taking into account the bioregions as areas with similar natural and landscape values. The
real delineation of borders is being – with some minor
exceptions only – determined by boundaries of the
communes with an enlarged competence.
Very many demanding tasks are awaiting the
Administration of Nature Conservation in the nearest
future. In the first place, there are obligations appointed by the nature and landscape protection act´s
amendement as well as the executive orders. Preliminary negotiatiating the sites to be included into the
NATURA 2000 system is a very hard task – both
timely and professionally -, as well as are the rational
use of funds from landscaping programmes and the
management of National Nature Reserves and National Natural Monuments in the whole Czech Republic. Other tasks in front of us are the renewal of Protected Landscape Areas management plans and a
very big amount of work in looking after a bulky lot
of state-owned lands in specially protected areas.
The implementation of all demanding tasks mentioned above, will be feasible only provided a strenghtening in staff and funds can be achieved both with
the individual PLA Administrations as well as with
the central body.
Petr Dolejsk˘
Director, Administration of Nature Conservation

Natura 2000 ve vojensk˘ch v˘cvikov˘ch prostorech
- pﬁíklad VVP Boletice
Vít Grulich, Alena Vydrová

V

ojenské v˘cvikové prostory pﬁedstavují pozoruhod- ‰ích polohách v˘chodního okraje VVP je patrn˘ föhnov˘
ná území s v˘jimeãn˘mi pﬁírodními podmínkami. efekt. Klimatické zvlá‰tnosti zde ovlivÀují pronikání tepSvérázná tváﬁnost jejich krajiny je dána specific- lomiln˘ch prvkÛ do velmi vysok˘ch poloh.
k˘m charakterem pﬁevaÏujícího vojenského vyuÏití. Pﬁed
Do pﬁirozeného v˘voje zdej‰í bioty ãlovûk zasáhl velmi
ãasem, na stránkách tohoto periodika, ochranáﬁskou záhy. Na v˘chodním okraji VVP se nachází laténské hraproblematiku v nich komentovali VùTVIâKA et al. (1992) di‰tû Raziberg. Historické záznamy hovoﬁí o rané kolonia HUSÁKOVÁ et al. (1992).
zaci, která postupovala smûrem od v˘chodu; první obce
Na‰e poznatky pramení z mapování vojenského v˘- byly zaloÏeny jiÏ v prÛbûhu 13. století. Osídlování
cvikového prostoru (VVP) Boletice, kde jsme v letech postupnû pronikalo do centrální ãásti VVP - obec Ondﬁe2002 aÏ 2003 pro soustavu Natura 2000 zpracovávali jov (Andreasberg) byla zaloÏena roku 1518, zatímco horteplej‰í a niÏ‰í v˘chodní ãásti území, zasahující do 8 ské osady v jejím okolí byly zakládány aÏ do 18. století.
mapov˘ch listÛ. Z hlediska mapování biotopÛ patﬁí
Bûhem staletí vzniklo na území VVP Boletice celkem 56
k nejsloÏitûj‰ím územím âeské republiky. Druhová obcí a osad, ve kter˘ch v roce 1910 Ïilo více jak 6500 obya biotopová diverzita je podmínûna nûkolika základ- vatel vesmûs nûmecké národnosti. Po 2. svûtové válce byla
ními faktory.
oblast vysídlena a v roce 1950 byl ustaven VVP Boletice.
VVP Boletice patﬁí do pûtice velk˘ch území, které jsou
Badatelské aktivity ve VVP Boletice byly dosti omezené.
na území âeské republiky vyãlenûny pro armádní v˘- Z doby pﬁed vznikem VVP existuje jen nûkolik údajÛ.
cvik - jeho rozloha ãiní 219,5 km2. Pﬁírodní podmínky První rozsáhlej‰í botanick˘ materiál publikovali HOLUB
VVP Boletice jsou neobvykle pestré. Reliéf je znaãnû a SKALICK¯ (1959, 1961). V 60. letech zde pracoval S.
ãlenit˘ a rÛznorod˘, tvoﬁí jej víceKuãera, kter˘ podrobnûji referoménû oblé hﬁbety rázu vrchovin
val o oblasti KníÏecího stolce
aÏ hornatin. Na hﬁbetech jsou
(KUâERA 1972). Z 80. let pochází
dosti ãasté mrazové sruby, nûnepublikovaná závûreãná zpráva
které aÏ 30 m vysoké. Na rozz v˘zkumu, kter˘ zde provádûl
vodí Blanice a Ol‰iny se nachází
Botanick˘ ústav âSAV (KOPECK¯
vysoko poloÏená málo ãlenitá
1985). Teprve v 90. letech zde
holorovina charakteru ‰umavzaãíná soustavnûj‰í botanick˘
sk˘ch plání. Území je pramennou
prÛzkum, jemuÏ se vûnovali
oblastí ﬁady vodních tokÛ. Jsou
zejména A. PAVLÍâKO a A.
to pﬁedev‰ím ﬁeka Blanice,
VYDROVÁ.
KﬁemÏsk˘ potok, Chlumansk˘
Specifické vyuÏití krajiny ve
potok, Poleãnice a potok Ol‰ina.
VVP s sebou pﬁiná‰í nûkolik efekJe zde 56 vodních nádrÏí
tÛ. V prvé ﬁadû je zde minimalizo(VYDROVÁ et PAVLÍâKO 1999),
van˘ vliv intenzivní zemûdûlské
nejvût‰í vodní plochou je rybník
v˘roby. Vojenské lesy a statky
Ol‰ina (112 ha).
obhospodaﬁují jen men‰í v˘mûru
Severní a stﬁední ãást je tvoﬁena
luk a pastvin na okrajích VVP,
masivem pararul a granulitov˘ch
polní kultury chybûjí témûﬁ úplhﬁbetÛ. Z hlediska úÏivnosti subnû. Pouze okrajové ãásti byly
strátu je velmi zajímavá jihozámeliorovány, to se t˘ká také
padní ãást, kde vystupují rastennûkter˘ch vojensk˘ch cviãi‰È.
berské Ïuly, mimoﬁádnû bohaté
Vojenské aktivity jsou soustﬁeÏivci, a dále v˘chodní ãást, kterou
dûny do vymezen˘ch prostorÛ,
tvoﬁí tzv. pestrá série. V ní se vela tam mají vût‰inou spí‰e extenNa úpatí mrazového srubu pod vrcholem
Kraví hory dominují jedle
mi rychle stﬁídají pruhy kysel˘ch
zivní dopady. Dosavadní vyuÏíváhornin s pruhy ultrabazik, k nimÏ
ní vojenského prostoru je pro
patﬁí amfibolity, erlány a kryszdej‰í pﬁírodní biotopy mimoﬁádtalické vápence. Konkávní tvary terénu vyplÀují kvar- nû v˘znamné a z hlediska jejich ochrany velmi pﬁíznivé,
térní sedimenty, místy se nacházejí jednotlivá loÏiska byÈ nûkteré plochy jsou zdánlivû ne‰etrnû destruovány.
humolitÛ.
Lokální destrukce v‰ak vedou k pﬁirozen˘m sukcesním
Klima je oproti územím obdobn˘ch nadmoﬁsk˘ch pochodÛm a mají z hlediska péãe o krajinu znaãn˘
v˘‰ek relativnû teplej‰í a su‰‰í a je v˘raznû ovlivnûno v˘znam. Ve VVP se velkoplo‰nû udrÏují rozmanitá suksráÏkov˘m stínem jiÏní ãásti ‰umavského hﬁebene. Nej- cesní stadia. ReÏim vojenského prostoru v‰ak omezuje
chladnûj‰í a nejde‰tivûj‰í je jihozápadní ãást, kde sráÏky ﬁadu ostatních intenzivních lidsk˘ch aktivit, nepﬁíznidosahují témûﬁ 1000 mm, zatímco na severov˘chodním v˘ch pro stav krajiny a jejích sloÏek.
okraji ãiní roãní úhrn sráÏek i ménû neÏ 600 mm. V niÏZásadním faktorem souãasného velmi pﬁíznivého stavu
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pﬁírodního prostﬁedí je minimální eutrofizace. To mají na
svûdomí 2 faktory. Prvním je skuteãnost, Ïe VVP Boletice
leÏí v jedné z imisemi nejménû postiÏen˘ch ãástí âR
(Hoffmeister, úst. sdûl.). Druh˘m, snad je‰tû podstatnûj‰ím dÛvodem je fakt, Ïe jde o pramenné území na rozvodnici více tokÛ, v jehoÏ jádru v souãasnosti prakticky
chybûjí zdroje zneãi‰tûní. Nejsou zde ani obdûlávané
zemûdûlské pozemky, z nichÏ by byly vyplavovány Ïiviny,
ani stálá sídla, která by produkovala komunální zneãi‰tûní.
Potenciální vegetací VVP (viz Husová in Kopeck˘ 1985,
Neuhäuslová et al. 1998) jsou zﬁejmû na vût‰inû území
buãiny, s v˘jimkou nejteplej‰í a nejniÏ‰í v˘chodní ãásti,
a dále s v˘jimkou kotliny potoka Ol‰ina. V nejvy‰‰ích
partiích jsou mapovány horské smrkové buãiny. V nejteplej‰ím v˘chodním cípu VVP jsou mapovány acidofilní
doubravy a v okolí rybníka Ol‰ina podmáãené a ra‰elinné smrãiny s ostrÛvkem vrchovi‰È. Pﬁi podrobnûj‰ím
pohledu na stanovení potenciální vegetace vyvstanou
nûkteré regionální zvlá‰tnosti. K nim lze pﬁiãíst zejména
dvû skuteãnosti, které velmi ovlivÀují aktuální vegetaci.
První je zﬁejmû pﬁirozená absence jasanu v jihoãeském
prostoru, druh˘m lokálním fenoménem je sníÏené
zastoupení aÏ absence buku (Fagus sylvatica). Uvolnûné
niky obou v˘‰e jmenovan˘ch dﬁevin zde úspû‰nû obsadila jedle (Abies alba).
Fytogeografické ãlenûní vede studovan˘m územím
hranici mezi mezofytikem a oreofytikem. K oreofytiku
·umavy patﬁí jednak nejvy‰‰í partie masivu KníÏecího
stolce a plánû v okolí b˘valé obce Ondﬁejov (podokres
Îelnavská hornatina), do povodí potoka Ol‰ina od jihu
zasahuje podokres Hornovltavská kotlina. Zbytek území
leÏí v mezofytiku v ·umavsko-novohradském podhÛﬁí,
a to v podokresech Libínské Pﬁed‰umaví, Chval‰inské
Pﬁed‰umaví a âeskokrumlovské Pﬁed‰umaví.
Kostru aktuální vegetace VVP tvoﬁí mozaika lesních
a nelesních biotopÛ. Zatímco ve v˘chodní ãásti je les
a bezlesí pﬁibliÏnû v rovnováze, ve vy‰‰í a chladnûj‰í
západní ãásti pﬁevaÏují lesy. Na Ïivinami bohatém
Ïulovém masivu v oblasti KníÏecího stolce jsou pﬁirozen˘m biotopem pﬁeváÏnû buãiny kvûtnaté, a to pﬁedev‰ím kyãelnicové (Dentario enneaphylli-Fagetum), ostrÛvkovitû se zde objevují i horské klenové buãiny
(Aceri-Fagetum). Jen v nejvy‰‰ích polohách se vyskytují smrkové buãiny (Calamagrostio villosae-Fagetum),
klimaxové smrãiny zde chybûjí. Smrk v‰ak ãasto dominuje na stanovi‰tích podmáãen˘ch, kde najdeme jednak rohozcové a pﬁesliãkové smrãiny (Mastigobryo-Piceetum a Equiseto-Piceetum), jednak smrkové ol‰iny
(Piceo-Alnetum).
V granulitov˘ch a rulov˘ch ãástech se prolínají ochuzené kostﬁavové buãiny (Festuco altissimae-Fagetum)
a acidofilní buãiny bikové (Luzulo-Fagetum). V niÏ‰í
v˘chodnûj‰í ãásti VVP ve v˘‰kách pod 900 m jsou v‰ak
na místû pﬁedpokládan˘ch buãin porosty s dominantní
jedlí, které zaujímají mnoho hektarÛ. Gradient pﬁechodu z buãin do jedlin závisí na gradientu nadmoﬁské
v˘‰ky, kter˘ zároveÀ reflektuje gradient klimatick˘. Na
Ïivinami bohat‰ích substrátech se na kambizemích
vytváﬁejí druhovû velmi bohaté porosty kvûtnat˘ch jedlin (zﬁejmû Saniculo europaeae-Abietetum) a ponûkud
chud‰ích porostÛ s kostﬁavou lesní (Festuca altissima),
analogick˘ch kostﬁavov˘m buãinám. Na úpatích svahÛ
na pseudoglejích najdeme bikové jedliny (Luzulo pilosae-Abietetum), dnes vût‰inou naru‰ené v˘sadbami
smrku nebo borovice. Na v˘su‰n˘ch oligotrofních substrátech se objevují porosty jedle s borovicí a druhovû
chud˘m podrostem acidofilních keﬁíãkÛ, které lze pﬁi-
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ﬁadit k brusinkov˘m jedlinám (Vaccinio vitis-idaeaeAbietetum).
V niÏ‰í „nebukové“ ãásti VVP je dnes na mezick˘ch stanovi‰tích dominantní dﬁevinou vût‰inou borovice lesní
(Pinus sylvestris), ﬁídce doprovázená dubem letním
(Quercus robur), na v˘stupech bazick˘ch substrátÛ se
v keﬁovém patﬁe hromadnû objevuje líska (Corylus avellana). Historick˘ v˘voj tûchto porostÛ je pﬁedmûtem diskusí a jejich klasifikace z hlediska stanovi‰È je velmi problematická. Nûkteré porosty mají zajímavou druhovou
skladbu a vyskytuje se v nich celá ﬁada vzácn˘ch druhÛ,
napﬁ. kru‰tík tmavoãerven˘ (Epipactis atrorubens) a ostruÏiník skalní (Rubus saxatilis).
OstrÛvkovité, maloplo‰né a druhovû ponûkud nezvyklé
jsou suÈové lesy, nejãastûji rovnûÏ s dominantní jedlí,
která zde také zastupuje jasan a buk.
V potoãních nivách a na lesních prameni‰tích vy‰‰ích
poloh se pravidelnû vyskytují smrkové ol‰iny. Na lesních
prameni‰tích v „jedlovém“ stupni se obãas objeví i vzácné ostﬁicové jedliny (Carici remotae-Abietetum). Potoãní
nivy niÏ‰ích poloh hostí pﬁedev‰ím jihoãeské stﬁemchové
ol‰iny (spol. Alnus-Padus). V centrální ãásti VVP je ãistá
voda v potocích hlavním dÛvodem absence eutrofních
druhÛ v podrostu – tak napﬁ. ãasto tu zcela chybí kopﬁiva dvoudomá (Urtica dioica).
Posledním typem lesní vegetace ve VVP Boletice jsou
ra‰elinné lesy. Jsou to pﬁedev‰ím ra‰elinné bory (pﬁevaÏuje Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), místy lze najít
i rozsáhlej‰í plochy ra‰elinn˘ch bﬁezin (Betulion pubescentis). V nivû Puchéﬁského potoka je v‰ak i men‰í ra‰elinn˘ bor s borovicí blatkou (Pinus rotundata). Nejrozsáhlej‰í porosty ra‰elinn˘ch borÛ a bﬁezin se nacházejí pﬁi
severním okraji rybníka Ol‰ina, kde byly zaznamenány
i ostrÛvky ra‰elinn˘ch kﬁovin s dominantním tavolníkem
vrbolist˘m (Spiraea salicifolia).
Primární bezlesí je ve VVP Boletice velmi vzácné.
Najdeme je na skalních v˘chozech napﬁ. na Kraví hoﬁe,
na Dﬁevíãi a na Malém Ple‰ném, kde lze najít vegetaci
s kapradinami a mechorosty, skalní terásky s tﬁtinou
rákosovitou (Calamagrostis arundinacea) nebo s borÛvkou (Vaccinium myrtillus). Na skalách v západní a stﬁední ãásti VVP se vyskytuje reliktní skalní rybízové kﬁoví
(asociace Ribeso alpini-Rosetum pendulinae).
V bezlesí najdeme rozmanité typy polopﬁirozené vegetace. Na mezick˘ch stanovi‰tích na loukách v plynulém
gradientu pﬁechází vegetace ovsíkov˘ch luk (Arrhenatherion) do ne zcela typicky vyvinut˘ch horsk˘ch luk troj‰tûtov˘ch (Polygono-Trisetion). V niÏ‰ích polohách se na
vápencích ov‰em vyskytují i ochuzenûj‰í zbytky ‰irokolist˘ch teplomiln˘ch trávníkÛ svazu Bromion erecti a na
amfibolitech i vegetace blízká svazu Koelerio-Phleion
phleoidis. Dosti ãasté jsou porosty lesních lemÛ (Trifolion
medii). Ve v˘‰e poloÏen˘ch partiích byly v minulosti zﬁejmû velkoplo‰né louky nebo pastviny s dominantní smilkou (Nardus stricta). Zajímavé jsou plo‰ky s acidofilní
keﬁíãkovou vegetací svazu Genistion.
Pestrá je vegetace na stanovi‰tích vlhk˘ch. Vedle pcháãov˘ch luk (Calthion) jsou zde hojné porosty luk bezkolencov˘ch (Molinion). Bezkolencové louky na slatinn˘ch
prameni‰tích vzácnû pﬁecházejí do vegetace svazu Caricion davallianae s dominantními nízk˘mi ostﬁicemi. Na
kyselej‰ích substrátech bezkolencové porosty nejãastûji
navazují na vegetaci krátkostébeln˘ch ra‰elinn˘ch luk
(Caricion fuscae). Mozaiku vegetace na pﬁechodov˘ch
ra‰elini‰tích tvoﬁí porosty, které lze pﬁiﬁadit k vegetaci
svazÛ Caricion demissae, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, vzácnû Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion
a velmi vzácnû i Eriophorion gracilis. Na vrchovi‰tích se

Krajinnou dominantou severní ãásti VVP
je Chlum (1191 m)

objevují i men‰í ostÛvky vegetace svazu Sphagnion medii.
Místy vznikla vegetace vysokobylinn˘ch vlhk˘ch lad (Filipendulenion).
Velmi rozsáhlé plochy ve VVP Boletice tvoﬁí kﬁoviny. Na
vlhk˘ch místech dominují kﬁovité vrby, zejména v. popelavá (Salix cinerea) a v. u‰atá (S. aurita), ve vy‰‰ích polohách tvoﬁí sukcesní stadia ãasto bﬁíza plstnatá (Betula
pubescens). Na mezick˘ch místech jsou kﬁoviny s trnkou
(Prunus spinosa), hlohy (Crataegus sp.) a rÛÏemi (Rosa
sp.) nebo porosty s dominantní lískou (Corylus avellana).
Lískové kﬁoviny mají na rozdíl od trnkov˘ch odli‰né
bylinné patro, velmi pﬁipomínající podrost odpovídající
potenciální lesní vegetace. Na dávno opu‰tûná pole nebo
pastviny ãasto invadovala bﬁíza bûlokorá (Betula pendula). Bﬁeziny dnes pokr˘vají velmi znaãnou plochu a patﬁí
k velmi zajímav˘m biotopÛm. Zejména v jádru VVP,
které není postiÏeno eutrofizací,
najdeme bﬁezové porosty, jejichÏ
bylinné patro tvoﬁí kompletní druhov˘ soubor kvûtnat˘ch buãin nebo
jedlin.
Celkem jsme dosud ve VVP Boletice zaznamenali 51 biotopÛ, z toho 8
prioritních a 22 pﬁírodních stanovi‰È
soustavy Natura 2000. Na dosud
zpracovan˘ch mapov˘ch listech je
rÛznorodá biotopová mozaika, v níÏ
pﬁírodní biotopy prostorovû pﬁevaÏují. Pﬁevaha pﬁírodních biotopÛ na
nelesních plochách je ve srovnateln˘ch nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách z hlediska âR zcela v˘jimeãná. Pﬁírodní

biotopy plo‰nû pﬁevládají zejména
v bezlesí centrální ãásti VVP.
Ve flóﬁe VVP Boletice je patrn˘
v˘razn˘ gradient od relativnû teplomilné flóry na v˘chodû po horskou
flóru vysoko poloÏen˘ch ãástí na
západû. Ve zkoumané ãásti se nám
podaﬁilo v letech 2002-2003 zachytit
pﬁibliÏnû 180 chránûn˘ch, ohroÏen˘ch a fytogeograficky v˘znamn˘ch
druhÛ cévnat˘ch rostlin, a to celkem
na více neÏ 4000 lokalitách.
Na v˘chodní okraj VVP, zejména
na v˘chozy vápencÛ a dal‰ích ultrabazik, zasahuje celá ﬁada v˘znaãn˘ch termofilních prvkÛ. ¤ada
z nich provází svûtlé borové lesíky,
a zejména lesní lemy. Zjistili jsme zde napﬁ. sasanku lesní (Anemone sylvestris), oman vrbolist˘ (Inula salicina),
prasetník plamat˘ (Hypochaeris maculata), zárazu bílou
(Orobanche alba), hoﬁec kﬁíÏat˘ (Gentiana cruciata), smûlek jehlancovit˘ (Koeleria pyramidata) a bojínek tuh˘
(Phleum phleoides). Ve svûtl˘ch kﬁovinat˘ch lemech se
obãas najde i hvozdík py‰n˘ prav˘ (Dianthus superbus
subsp. superbus). Na vápence a ultrabazika jsou vázány
i nûkteré nároãnûj‰í hájové prvky, zde provázející pﬁedev‰ím lískové kﬁoviny. K typick˘m prvkÛm z této skupiny
patﬁí napﬁ. ostﬁice horská (Carex montana), kostﬁava rÛznolistá (Festuca heterophylla) a jaterník podlé‰ka (Hepatica nobilis). Nûkteﬁí zástupci tûchto druhov˘ch skupin
zde dosahují absolutních v˘‰kov˘ch maxim v rámci âR.
Z hlediska druhové diverzity jsou dále velmi v˘znamné
bezkolencové louky a navazující slatinné porosty. Snad

V horní ãásti údolí Louteckého potoka se
nachází rozsáhl˘ komplex ra‰elinn˘ch luk
a pﬁechodov˘ch ra‰elini‰È
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Na rozvodí Puchéﬁského potoka a potoka Ol‰ina v centru VVP
vznikl na loÏisku humolitu ra‰elinn˘ bor

nejtypiãtûj‰ím druhem tûchto biotopÛ je kosatec sibiﬁsk˘
(Iris sibirica), kter˘ zde byl doposud zji‰tûn témûﬁ ve 150
segmentech, pﬁitom v ﬁadû z nich jsou jeho populace
mimoﬁádnû poãetné. Také v˘znaãn˘ indikátor slatinn˘ch
stanovi‰È, celostátnû ustupující ostﬁice Davallova (Carex
davalliana), byl dosud podchycen v 65 segmentech, ekologicky dosti blízká a podobnû ohroÏená ostﬁice ble‰ní
(Carex pulicaris) ve 40 segmentech. Vzácná baﬁiãka
bahenní (Triglochin palustre) byla zji‰tûna na 6 lokalitách, v jiÏních âechách rovnûÏ velmi vzácn˘ kru‰tík
bahenní (Epipactis palustris) na 2 lokalitách, na nichÏ
roste spolu s velmi ustupujícím suchop˘rem ‰irolist˘m
(Eriophorum latifolium). Dále zde rostou napﬁ. hlad˘‰
prusk˘ (Laserpitium prutenicum), ostﬁice trsnatá (Carex
cespitosa), o. odchylná (C. appropinquata), vrba rozmar˘nolistá (Salix rosmarinifolia), tuãnice obecná (Pinguicula
vulgaris) a hoﬁec hoﬁepník (Gentiana pneumonanthe).
Také ﬁada slatinn˘ch druhÛ dosahuje v tomto území v˘‰kov˘ch maxim.
Na ra‰elini‰tích se objevuje suchop˘r pochvat˘ (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vlochynû (Vaccinium uliginosum), zábûlník bahenní (Potentilla palustris), sedmikvítek evropsk˘ (Trientalis
europaea) a podbûlice alpská (Homogyne alpina). Do
okolí rybníka Ol‰ina zasahují nûkteré typické druhy
Hornovltavské kotliny. Jsou to napﬁ. v˘‰e zmínûn˘
tavolník vrbolist˘ (Spiraea salicifolia), dále omûj ‰alamounek (Aconitum callibotryon), jirnice modrá (Polemonium caeruleum) a ptaãinec dlouholist˘ (Stellaria longifolia). Právû zde se nachází v˘znaãná lokalita popelivky
sibiﬁské (Ligularia sibirica), jejíÏ pÛvodnost je v poslední dobû diskutována (napﬁ. HENDRYCH 2003).
Horské lesy provázejí rovnûÏ nûkteré v˘znaãné druhy.
V kvûtnat˘ch buãinách se obãas najde ustupující kyãelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), charakteristick˘m

druhem vlhk˘ch vysokobylinn˘ch partií listnat˘ch lesÛ je
alpsk˘ prvek kerblík lesní (Anthriscus nitida). Ve v˘‰kách
nad 1000 m jsme zjistili napﬁ. biku lesní (Luzula sylvatica)
a velmi vzácnû Ïebrovici rÛznolistou (Blechnum spicant).
Dobr˘m indikátorem kvality prostﬁedí je v˘skyt
mykotrofních rostlin. Ze vstavaãovit˘ch zde bylo zji‰tûno celkem 13 druhÛ, k nejzajímavûj‰ím patﬁí mûkãilka jednolistá (Malaxis monophyllos), kterou jsme
v uplynul˘ch letech pozorovali na 2 lokalitách.
Z hoﬁeãkÛ se zde vyskytuje hoﬁeãek ãasn˘ ãesk˘ (Gentianella praecox subsp. bohemica) a hoﬁeãek
brvit˘ (Gentianopsis ciliata). Bohaté zastoupení zde mají i hru‰tiãky
(Pyrola) – byly zde potvrzeny
v‰echny 4 na‰e druhy. NejbûÏnûj‰í
je h. men‰í (P. minor), zaznamenaná celkem v 21 segmentech, h.
prostﬁední (P. media) je nám známa z 11 lokalit, h. zelenavá (P.
chlorantha) ze 3 a h. okrouhlolistá
(P. rotundifolia) z jedné.
V celém rozsáhlém území nejsou
invazní nebo expanzivní druhy podstatn˘m problémem. ZávaÏnûj‰í
v˘znam má jen nûkolik druhÛ. Mís-

Pohled od b˘valé obce Ondﬁejov na
nejvy‰‰í vrchol VVP Lysou (1228 m)
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Na vrchovi‰ti u Nové Vísky se nacházejí
tÛÀky porostlé vzácn˘m rdestem alpsk˘m
(Potamogeton alpinus)

ty se ‰íﬁí vlãí bob mnoholist˘ (Lupinus polyphyllus), vratiã obecn˘
(Tanacetum vulgare), pcháã oset
(Cirsium arvense), tﬁtina kﬁovi‰tní
(Calamagrostis epigejos), ve vy‰‰ích
ãástech t. chloupkatá (C. villosa),
jen v západní ãásti ostﬁice tﬁeslicovitá (Carex brizoides). V lesních
porostech se místy ‰íﬁí nepÛvodní
jasan (Fraxinus excelsior). Dosud
neobjasnûné je zﬁejmû novodobé
‰íﬁení lipnice ‰irolisté (Poa chaixii),
která je v tomto prostoru snad
pÛvodní. Dnes vstupuje do rozmanit˘ch typÛ luãní vegetace, nejãastûji do mezofilních, ale i do oligotrofních porostÛ a do bezkolencov˘ch luk.
Shrneme-li dosavadní v˘sledky
prÛzkumu vegetace a flóry ve VVP
Boletice, stojíme pﬁed poznáním, Ïe jde o zcela unikátní
území mezinárodního v˘znamu.
Toto zji‰tûní je zaloÏeno na následujících bodech:
Na v˘‰kovém a klimatickém gradientu je zachován
velmi pozoruhodn˘ pattern lesní vegetace od teplomiln˘ch (dubo)borov˘ch lesÛ na vápencovém podkladû aÏ k horsk˘m smrkov˘m buãinám a vrchovi‰tním borÛm.
V jádru VVP, kde se posledních 50 let prakticky nehospodaﬁí, se nachází mozaika lesních a nelesních biotopÛ
s pﬁevládajícími pﬁírodními typy. Tyto komplexy dnes
nemají v âR v podobném plo‰ném rozsahu a reprezentativnosti obdobu.

Lesní porosty jsou dvojího typu. Z vût‰í ãásti jde o hospodáﬁské lesy, jejichÏ obhospodaﬁování je v‰ak ménû
intenzivní neÏ v bûÏné krajinû. Druh˘m typem lesních
porostÛ jsou porosty náletov˘ch dﬁevin na nûkdej‰í
zemûdûlské pÛdû. Sukcesní stadia s náletov˘mi dﬁevinami jsou pﬁi minimální eutrofizaci vysoce hodnotná
a jejich druhovû diverzifikované bylinné patro ukazuje
smûry v˘voje k biotopÛm pﬁirozen˘m.
Z lesní vegetace jsou nejcennûj‰í porosty, v nichÏ
dominuje vitální jedle. âást porostÛ má pralesovit˘ charakter; na vût‰inû lokalit jsou jedle v dobrém zdravotním
stavu a pﬁirozenû se zmlazují, problémem je ov‰em znaãné zazvûﬁení vysokou zvûﬁí, které pﬁirozenou obnovu
potlaãuje.
Reliktem z doby pﬁed plo‰nou eutrofizací jsou potoãní
luhy bez v˘razného zastoupení nitrofytÛ. Tento stav
patﬁí v bûÏné krajinû k v˘jimeãn˘m
jevÛm.
Tam, kde se neprojevuje vliv
eutrofizace, je sukcese v nelesní
vegetaci vesmûs zpomalována. To je
dÛvodem, Ïe travinobylinné porosty
na mnoha plochách, nesklízen˘ch
jiÏ zﬁejmû více neÏ 50 let, jsou ve velmi dobrém stavu.
¤ada vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ zde má mimoﬁádnû bohaté a stabilizované populace. Populace mnoh˘ch vzácn˘ch druhÛ zde také mají
zﬁejmû nejpoãetnûj‰í zastoupení
v rámci âeské republiky.
Jde o území pro modelová bádání
nad rÛzn˘mi typy lesních i neles-

Údolí Tﬁebovického potoka s cenn˘m
luãním komplexem, v pozadí
Velk˘ Ple‰n˘ (1066 m)
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Bﬁehy potÛãku
na prameni‰ti
potoka Ol‰ina
pod Ondﬁejovem
porÛstá drobná
baﬁiãka bahenní
(Triglochin
palustre)

Celkovû se dá ﬁíci, Ïe VVP Boletice pﬁedstavuje jeden
z ochranáﬁsky nejcennûj‰ích krajinn˘ch segmentÛ âeské republiky. Dopustit jeho zniãení (napﬁ. realizací lyÏaﬁského megaareálu v oblasti Chlumu) by byla zﬁejmû nejvût‰í prohra státní ochrany pﬁírody od roku 1989. Zámûr
v˘stavby areálu je ve sv˘ch dopadech srovnateln˘ s Vodním dílem Nové Ml˘ny, poslední megalomanskou stavbou reálného socialismu v na‰í vlasti, která zniãila luÏní krajinu pod Pálavou.

ních biotopÛ. Namátkou staãí uvést fytocenologickou
klasifikaci jedlin nebo studium pﬁirozené sukcese na
úhorech.
ReÏim vojenského prostoru konzervoval v centrální
ãásti VVP jedineãnou strukturu i dynamiku krajiny na
úrovni 1. poloviny 20. století, tedy z období pﬁed kolektivizací.
Pﬁi zachování dosavadního vyuÏití nejsou tﬁeba vysoké
náklady na ochranáﬁsk˘ management.
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SUMMARY
Natura 2000 in the Military Training
Areas – VVP Boletice as an Example
Military training areas (VVP) represent
remarkable areas with exceptional natural
conditions. Distinctive features of the landscape issue from the specific character of prevailing military usage. Our knowledge comes
from the VVP Boletice biotopes mapping for the
Natura 2000 network in 2002–2003. VVP Boletice (total area 219,5 km2) belongs to the 5 large areas appointed for the army and its purposes.
In course of the several former centuries there arose about 56 communities and smaller
settlements with more than 6500 inhabitants
(mainly of the German nationality), counted in
1910. After the Second World War the whole
area had been cleared of all the population and
consequently VVP Boletice was established in
1950.
Natural conditions of VVP Boletice are unusually varied. Military activities have been concentrated into some areas with more or less
extensive affection. The way of using the military area until now has been extraordinary
important for the natural biotopes of this site
and from the conservational point of view very
positive although some places seem to be badly destroyed. Local destruction, however, enable natural succession and from the landscape
care point of view are rather important. There
are kept different stages of succesion as military area regime keep away any other intensive
human activities, unfavourable for the landscape conditions.
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On the basis of our knowledge from VVP
Boletice’s flora and vegetation investigation, we
have learn that this is a quite unique area of
the international importance. This statement
follows from these points:
At altitude and climatic gradient a very interesting type of forest vegetation has been conserved, from termophilous (oak)pine forests on
the calcareous ground to the montaneous spruce beech forests and pine raised bogs forests.
In the VVP core left without any management
during the last 50 years, there is a mosaic of
forest and non-forest biotopes, predominantly
of the natural types. Such a complex in such a
scale and of such a representativity does not
have any analogy.
Forest stands are of the two types. The major
part create commercial forests, however with a
less intensity of management as it is common
anywhere else. Another type of the forest
stands are natural seedings on the former agricultural land. Those succession stages with a
minimum eutrophication are very valuable and
their herb layer with a good species diversity
shows trend of development up to the natural
biotopes.
The most valuable stands of the forest vegetation are those with dominant vital firs.
Stands are partly of the virgin forest character,
on the majority of sites the firs are of a good
health and naturally regenerate, however there
is a high number of red deer that restrain
natural rejuvenation.
Alluvial forests without significant presence
of nitrophilous species appear to be a relict
since the time before areal eutrophication.

Also succession in non-forrest vegetation
with a lack of eutrofication is mostly slown
down. This is why grassy stands on many places without a long time management (mowing)
more than 50 years, are in a very good state.
A number of rare and endangered species
have here remarkable rich and stabilized populations. In many cases they are the most
numerous in the scale of the CR.
The studied area is suitable for the case studies on the different types of forest and also
non-forest biotopes, for ex. phytocenological
classification of fir stands or a study of the
natural succession on fallow lands.
Military area regime has conserved a unique
structure in the central part of VVP and also
landscape dynamic at the level of the first half
of the 20th century, it means the period before
collectivization.
If keeping the usage as it is at present, there
are not neccessary any high expenses for a
conservational management.
Finally, it is possible to say that VVP Boletice
may be understood as one of the most valuable
Czech landscape segment from the nature conservation point of view. To allow its damage (for ex.
due to implementation of the ski mega-area in the
range of Chlum incl. a railway construction)
would be evidently the biggest loss of the state
nature conservancy since 1989. Intention of building up this area is possible to compare – in its
consequencies – with the waterworks of the Nové
Ml˘ny, the last megalomaniac construction of the
realist socialism in our country, that damaged floodplain landscape under Palava in the South
Moravia.

První dÛkaz
o spojení
mezi africk˘mi
populacemi
plameÀáka malého
PlameÀák mal˘ (Phoeniconaias
minor) ob˘vá na africkém kontinentû
tﬁi vzájemnû oddûlené oblasti. Jádrová populace osídluje sodná (alkalická) jezera v Keni a Tanzanii, leÏící na
dnû V˘chodoafrické pﬁíkopové propadliny. Její poãetnost se odhaduje
na 2,5 – 4 miliony jedincÛ, pﬁiãemÏ
jedinou kolonii mÛÏe tvoﬁit aÏ milion
plameÀákÛ. Druh vyvádí mláìata
v období de‰ÈÛ a hnízdní úspû‰nost
do znaãné míry ovlivÀuje stav vodní
hladiny na lokalitû. Na jihu Afriky,
v Namibii, Botswanû a Jihoafrické
republice, Ïije na 100 000 plameÀákÛ mal˘ch. V západní ãásti kontinentu (Mauretánie, Senegal a Guinea-Bissau)
pﬁeÏívá
zbytková
populace, ãítající na 6 000 ptákÛ.
Pro úplnost uveìme, Ïe ãtvrtá populace plameÀákÛ mal˘ch vznikla
mimo Afriku, konkrétnû v severozápadní Indii a Pákistánu.
AÏ donedávna se pﬁedpokládalo,
Ïe africké populace plameÀáka
malého jsou vzhledem k velké vzdálenosti izolovány i geneticky tím, Ïe
mezi nimi nedochází k v˘mûnû
dospûl˘ch jedincÛ. Ornitologové pﬁi
tûchto úvahách vycházeli z pﬁedpokladu, Ïe mezi jednotliv˘mi ãástmi
areálu roz‰íﬁení druhu existuje jen
málo míst, kde by se plameÀáci
mohli pﬁi moÏn˘ch pﬁesunech zastavit, aby si odpoãinuli a získali
potravu. V úvahu musíme brát
i nezanedbatelnou skuteãnost, Ïe
plameÀáci malí letí rychlostí 50 aÏ
60 km/hod.
Nicménû v posledních letech
zaznamenali odborníci neãekané
zv˘‰ení poãetnosti u jihoafrické
populace, zejména pokud na ni pﬁíznivû pÛsobily podmínky vnûj‰ího
prostﬁedí. Podle nûkter˘ch názorÛ
mohla uveden˘ nárÛst poãetnosti
zpÛsobit imigrace jedincÛ z v˘chodoafrick˘ch hnízdi‰È. Pro obdobné
tvrzení ale chybûl jednoznaãn˘
dÛkaz. Stejnû tak se nepodaﬁilo prokázat, Ïe by existovalo spojení mezi
západoafrickou a zb˘vajícími mnohem poãetnûj‰ími populacemi.
V roce 1962 vyuÏil znám˘ ornitolog Leslie Brown spolu s Alanem
Rootem, uznávan˘m tvÛrcem pﬁírodovûdeck˘ch filmÛ, mimoﬁádné dostupnosti kolonie plameÀákÛ mal˘ch na sodném jezeru Magadi,
nacházejícím se na dnû proslulého
kráteru Ngorongoro v Tanzanii,
a okrouÏkoval 8 000 mláìat.

B. CHILDRESS nedávno upozornil,
Ïe Britská nadace pro ornitologii
(BTO), která prostﬁednictvím Britského muzea v Lond˘nû poskytla Brownovi potﬁebné krouÏky, obdrÏela zajímavé
zpûtné
hlá‰ení
(AEWA
Newsletter, 9, 13, 2004). PlameÀák
mal˘, krouÏkovan˘ 30. ﬁíjna 1962 na
jezeru Magadi, byl 28. záﬁí 1997
zaznamenán poblíÏ Laayoune v Západní Sahaﬁe. V blízkosti zmiÀovaného sídla se nachází málo známé
bezejmenné jezero, zaklínûné mezi
píseãn˘mi dunami. Právû na nûm se
ãasto zdrÏují poãetná hejna plameÀákÛ. Pﬁitom pﬁímá vzdálenost mezi
jezerem Magadi a Laayoune ãiní
6 197 km. Jak a kdy se plameÀák
pﬁesunul z V˘chodoafrické pﬁíkopové
propadliny do Západní Sahary, nevíme. Pﬁesto uvedené zpûtné hlá‰ení
pﬁineslo vÛbec první dÛkaz o v˘mûnû
jedincÛ mezi v˘chodoafrickou a západoafrickou populací plameÀáka
malého.
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Rozklad toxinu
v tkáních geneticky
modifikované
kukuﬁice v terénu:
dÛleÏité je
monitorování lokalit
Otázka, nakolik mohou geneticky
modifikované organismy (GMO)
ohrozit jiné organismy, zejména volnû Ïijící Ïivoãichy a planû rostoucí
rostliny, rozdûlila vûdce do dvou
vyhranûn˘ch táborÛ. âást z nich
zastává názor, Ïe by plodiny,
u nichÏ lidé pozmûnili genom,
nemûly b˘t pûstovány mimo laboratoﬁe a pﬁísnû kontrolované plochy
do té doby, neÏ vûdecké poznatky
moÏn˘ negativní vliv GMO na Ïivou
sloÏku ekosystémÛ jednoznaãnû
vylouãí. Naopak jiní tvrdí, Ïe uplatnûní principu pﬁedbûÏné opatrnosti
není v tomto ohledu na místû, protoÏe zpomaluje dal‰í rozvoj zemûdûlství a napomáhá udrÏovat v rozvojov˘ch
zemích
souãasnou
potravinovou krizi.
Geneticky modifikovaná Bt kukuﬁice má stejnou genetickou v˘bavu
jako bûÏná kukuﬁice s v˘jimkou jediného genu. Ten byl získán ze známé
pÛdní bakterie Bacillus thuringiensis. Ta pﬁi sporulaci vytváﬁí ve své
buÀce krystal bílkoviny, která proto
dostala název Cry-protein. AÏ dosud
bylo popsáno 89 rÛzn˘ch kmenÛ
zmiÀované bakterie, tvoﬁících rÛzné
Cry-proteiny. KdyÏ bílkovinu pozﬁe

urãit˘ hmyz, krystal se za vhodn˘ch
podmínek rozpustí. Uvolnûná bílkovina se váÏe specificky na urãité
struktury (receptory) bunûk v˘stelky
trávicí trubice hmyzu. ProtoÏe naru‰í bunûãnou membránu, buÀka
hyne a v dÛsledku tohoto procesu
uhyne i hmyz. Je tedy zﬁejmé, Ïe
urãit˘ typ Cry-proteinu pÛsobí na
úzkou cílovou skupinu hmyzu, kupﬁ.
na housenky mot˘lÛ (Lepidoptera) ãi
na brouky (Coleoptera) a jejich larvy.
Pﬁi genetické úpravû se gen bakterie
pro Cry-protein vnese pﬁímo do
genomu rostliny, která pak ve sv˘ch
buÀkách tvoﬁí pﬁíslu‰n˘ protein
a hmyz konzumující rostlinu je
usmrcen. Zastánci soudob˘ch biotechnologick˘ch postupÛ zdÛrazÀují
zejména skuteãnost, Ïe zasaÏen je
jen hmyz, kter˘ konzumuje Bt-plodinu. âást geneticky upraven˘ch plodin s vnesen˘m Bt genem zÛstává po
sklizni na poli, coÏ mÛÏe mít urãit˘
dopad na pÛdní ekosystém. MoÏn˘
vliv na pÛdní organismy bude také
záviset na pﬁetrvávání Bt toxinu ve
zbytcích rostlin.
C. ZWAHLEN z bernské univerzity
se pokusil se sv˘mi spolupracovníky
zjistit, jak dlouho se Bt toxin udrÏí
v rostlinn˘ch zbytcích (Mol. Ecol.,
12, 765 - 775, 2003). Proto na dvou
plochách v kukuﬁiãné oblasti ·v˘carska zkoumal v období podzim –
jaro rozklad toxinu Cry1Ab v listech
geneticky upravené Bt kukuﬁice.
Na první lokalitû, obhospodaﬁované i orbou, nebyl bûhem prvního
mûsíce zaznamenán Ïádn˘ rozklad
zkoumaného toxinu. Nicménû jiÏ
v prÛbûhu dal‰ího mûsíce poklesla
koncentrace jedu proti v˘chozímu
stavu pﬁibliÏnû o 20 %. Bûhem zimy
se rozpad studované látky zastavil.
Po zv˘‰ení teploty vzduchu a pÛdy
na jaﬁe pﬁí‰tího roku degradace toxinu Cry1Ab opût pomalu pokraãovala. Pﬁesto jej badatelé zaznamenali
na lokalitû je‰tû v ãervnu.
Druhá lokalita se od první li‰ila
zejména tím, Ïe na ní byla zcela
vylouãena orba. Bûhem prvních 40
dní se koncentrace monitorované
bílkoviny sníÏila v porovnání s v˘chozím stavem o 38 %, a to bez
poãáteãního zpoÏdûní, zji‰tûného na
první lokalitû. Úbytek toxinu pokraãoval, takÏe v ãervnu následujícího
roku, tedy po 200 dnech, stanovili
‰v˘car‰tí odborníci jeho hodnotu na
0,3 % pÛvodního mnoÏství.
Popsaná zji‰tûní naznaãují, Ïe pro
hodnocení dlouhodobého vlivu Bt
toxinu ve zbytcích transgenních
rostlin na pÛdní organismy je
nezbytné sledovat dotãené plochy
pﬁed a po vysetí geneticky modifikovan˘ch plodin.
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Stﬁedoevropské bezlesí
v ãase a prostoru
VI. Osudy bezlesí v dne‰ní dobû
Vojen LoÏek

Na prahu nové doby
V˘voj stﬁedoevropského bezlesí
v poledové dobû rozhodujícím
zpÛsobem ovlivnil ãlovûk, kter˘
zastavil nápor lesa a umoÏnil tak
nejen pﬁeÏití ﬁady druhÛ i spoleãenstev pÛvodní otevﬁené krajiny, ale i jejich druhotné ‰íﬁení
a postupné obohacování nov˘mi
imigranty. K poslednímu velkému roz‰íﬁení bezlesí do‰lo bûhem
stﬁedovûké aÏ novovûké kolonizace dal‰ích krajin, pﬁedev‰ím
v horách (HÄUFLER 1955). Vynikajícím pﬁíkladem je vala‰ské
hospodáﬁství v Karpatech, které
pﬁispûlo k velkému zv˘‰ení biodiverzity cel˘ch horsk˘ch oblastí
postupn˘m vytvoﬁením rozsáhl˘ch luk a pastvin na místû
souvisl˘ch lesÛ, jak tﬁeba vidíme v CHKO Bílé Karpaty nebo
Beskydy.
Je‰tû v 19. století se bezlesí
uplatÀovalo v obrazu mnoha krajin v daleko vût‰í míﬁe neÏ v souãasnosti. Pﬁíãinou byla pﬁedev‰ím pastva ovcí, koz i skotu,
luãní hospodáﬁství i vyuÏívání
sebemen‰ích ploch k získání píce
pro domácí zvíﬁata. V˘znamnou
roli hrála i daleko vût‰í spotﬁeba
palivového dﬁeva tûÏeného i na
obtíÏnû pﬁístupn˘ch plochách,
tﬁeba na skalnat˘ch srázech
vltavského údolí nebo na strm˘ch kopcích âeského stﬁedohoﬁí. Objektivní doklady tohoto stavu poskytují dobové fotografie
vãetnû pohlednic. ¤adu názorn˘ch srovnání poskytují snímky
tûchÏe objektÛ z let 1898 a 1998
v obrazovém díle Letem ãesk˘m
svûtem (BÁRTA 1999). Nûkteré
krajiny se od tûch dob zmûnily
k nepoznání, jak tﬁeba ukazuje
snímek hradu Zvíﬁetice v údolí
Jizery, kter˘ 1898 stál na holé
pískovcové skále, zatímco dnes
se ztrácí za kulisou stromÛ.
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Osudn˘ obrat
Industrializace a s ní spjatá
urbanizace, která se rozvíjí
v druhé polovinû 19. století,
nab˘vá na intenzitû zejména po
I. svûtové válce. Mûní se dosavadní zpÛsoby obhospodaﬁování
a vyuÏívání krajiny, rozvíjí se
dopravní síÈ a plo‰ná zástavba.
V níÏe poloÏen˘ch úrodn˘ch
oblastech
ustupuje
pastva
a b˘valé pastviny se jednak zorÀují, jednak zalesÀují. Lze to
názornû sledovat v praÏském
prostoru, kde se vytváﬁí „zelen˘
pás“ kolem velkomûsta, coÏ je
poãin jistû chvályhodn˘, bohuÏel
v‰ak provádûn˘ velmi ne‰Èastn˘m zpÛsobem, kter˘ niãí cenná
xerothermní stanovi‰tû s bohatou kvûtenou i drobnou zvíﬁenou
v˘sadbami nevhodn˘ch dﬁevin,
pﬁedev‰ím akátu, borovice ãerné
nebo
dokonce
stanovi‰tnû
naprosto nevhodného smrku.
Pﬁíkladem mÛÏe b˘t dne‰ní NPP
Barrandovské skály pﬁedstavující defilé v˘chozÛ paleozoick˘ch
hornin od nejvy‰‰ího ordoviku
po spodní devon, kde polohy jednotliv˘ch hornin (bﬁidlic, diabasÛ a rÛzn˘ch typÛ vápencÛ) byly
vyznaãeny i rÛzn˘mi rostlinn˘mi
spoleãenstvy, patrn˘mi zdaleka
z druhého bﬁehu Vltavy. Dnes
stránû pokr˘vají z velké ãásti
zakrslé akátiny s ruderálním
podrostem, v nichÏ se udrÏely jiÏ
jen enklávy pÛvodních skalních
stepí a které zastírají i geologickou stavbu. Obdobné pﬁíklady
najdeme v‰ude, bûÏnû i na plochách, kde podobné v˘sadby
nemohly poskytnout Ïádn˘ hospodáﬁsk˘ ani pÛdoochrann˘
efekt. Není divu, Ïe jiÏ v této
dobû takové zásahy budily hlubokou nevoli v pﬁírodovûdeck˘ch
kruzích, jak vypl˘vá z dobové
odborné i populární literatury,

zejména botanické (jiÏ DOMIN
1916–1917, str. 32, 105).
Nicménû opravdu osudné rány
byly zasazeny bezlesí aÏ v dobû po
II. svûtové válce spolu s nástupem
zemûdûlské velkov˘roby provázené masivním hnojením a uÏíváním biocidÛ, nehledû ke zcelování
polí, ru‰ení mezí a úvozÛ a celkové kontaminaci sousedních dosud bezles˘ch ploch v dÛsledku
chemizace i prÛmyslov˘ch imisí.
Tyto procesy byly a stále jsou diskutovány v pﬁírodovûdné i ochranáﬁské literatuﬁe, takÏe se radûji
pokusíme podat pﬁehled, v jakém
stavu se nacházejí jednotlivé typy
bezlesí v souãasné dobû.
Zbytky stepí
v ãernozemní oblasti
Ve své pÛvodní podobû se stepi na hlubok˘ch pÛdách ve
stﬁední Evropû témûﬁ nezachovaly vzhledem k tomu, Ïe území
jejich v˘skytu se jiÏ pﬁed 6–7 tisíciletími zmûnila na starosídelní
oblast jako pole, úhory a pﬁedev‰ím extenzivní pastviny. PÛvodní stepní plochy zde byly jiÏ
v pravûku znaãnû roz‰iﬁovány,
novûji v‰ak stále více zorÀovány.
S v˘jimkou nûkter˘ch omezen˘ch
okrskÛ, jako jsou mírné svahy na
úpatí vrchÛ lounského Stﬁedohoﬁí, kde roztrou‰ené balvany bránily orbû, se stepní spoleãenstva
proto musela uch˘lit na vysoké
meze, pﬁípadnû do úvozÛ a strÏí
nebo do okrskÛ nevhodn˘ch
k orbû, jako jsou plo‰ky mûlk˘ch
pÛd na v˘chozech nûkter˘ch hornin, napﬁ. kﬁídov˘ch pískovcÛ
nebo lithothamniov˘ch vápencÛ
(v˘hory) nebo i bílé stránû na strmûj‰ích hranách kﬁídov˘ch slínÛ.
Vût‰inou ov‰em jiÏ jde o stanovi‰tû, která se od prÛmûrn˘ch
ãernozemních stepí znaãnû li‰í
polohou i substrátem.

Podstatné je, Ïe jde obvykle
o drobné plochy uprostﬁed
intenzivnû obdûlávané krajiny,
které v rámci hospodáﬁsko-technick˘ch úprav pÛdy (HTÚP) byly
s oblibou likvidovány. Zb˘vající
byly pak tûÏce postiÏeny hnojením a chemick˘mi postﬁiky sousedních polí, coÏ jednak pﬁispûlo
k ústupu ﬁady citliv˘ch druhÛ
rostlin i bezobratl˘ch ÏivoãichÛ,
jednak vedlo k ruderalizaci
a zarÛstání vysokou bylinnou
a posléze i keﬁovou vegetací.
DÛsledky se postupnû projevily
v‰eobecn˘m mizením stepních
kozincÛ, vousatky, kavylu vláskatého,
mochny
píseãné
a ov‰em starousedl˘ch stepních
plÏÛ jako Helicopsis striata
a Chondrula tridens, nehledû
k ústupu i takov˘ch druhÛ, které se pﬁedtím snadno pﬁizpÛsobovaly i ãlovûkem naru‰en˘m
stanovi‰tím, jako je Pupilla muscorum a dokonce i pomûrnû
novodob˘ invazní druh plevelného rázu (molluscan weed) jako je
Xerolenta obvia. Tam, kde donedávna v porostech vousatky
a mochny píseãné, stepních
mateﬁídou‰ek a tﬁeba hlaváãe
‰edavého dobﬁe prospívala Ch.
tridens a popﬁípadû i reliktní H.
striata, dnes najdeme v porostech kopﬁiv a ãernob˘lu tﬁeba
hlem˘Ïdû zahradního. Více refugií stepních spoleãenstev tohoto
typu najdeme jen v okrscích
s ãlenitûj‰ím reliéfem, pﬁedev‰ím
na okrajích Stﬁedohoﬁí, na hranách údolí ãlenících kﬁídovou
tabuli nebo tu a tam na terciérních pahorcích jiÏní Moravy.
âasto jiÏ jde o stanovi‰tû tvoﬁící
pﬁechod ke skalním stepím, jako
je tomu na mnoha místech
v lounském Stﬁedohoﬁí a dolním
Poohﬁí nebo na zmínûn˘ch slínovcov˘ch stráních, jako je tﬁeba PP Hradi‰tû na Slánsku, PR
Stránû u Splavu a StráÀ
u Chroustova na Kolínsku nebo
v PR Kopeã a Dﬁínovská stráÀ,
stejnû jako v Dunajovick˘ch
kopcích (NPP) na jiÏní Moravû.
Na druhé stranû v‰ak známe
i pﬁípady, kde HTÚP vytvoﬁila
nová stanovi‰tû. Pﬁíkladem jsou
vysoké stupnû na svazích StráÏného vrchu u Milovic v CHKO
Pálava a pak kurióznû zterasovan˘ vrch Velká Sluneãná v Dunajovick˘ch kopcích, která tak
nabyla vzhledu stupÀovité pyramidy. V obou tûchto i dal‰ích pﬁípadech se vytvoﬁila stanovi‰tû
vhodná pro ﬁadu stepních druhÛ,
která sv˘m rozsahem pﬁevaÏují
pÛvodní plo‰ky, co zde je‰tû zb˘-

Suchobytka pﬁehlíÏená
(Cernuella neglecta)
a tmavoretka bûlavá
(Monacha cartusiana),
invazní plÏi
jihoevropského pÛvodu,
dnes osídlují na‰e
xerothermní okrsky,
zejména antropicky
naru‰ená stanovi‰tû
Cernuella neglecta
and Monacha
cartusiana, invasive
snails of south European
origin are colonising warm-dry
areas of the Czechlands
at present; they prefer
anthropogenic
affected habitats

valy. V souãasné dobû na svahy
tûchto stupÀÛ, kde vystupují
ãerstvé vápnité zeminy (spra‰,
terciérní slíny a pískovce) proniká nejen ﬁada stepních rostlin,
ale i nûkteﬁí stepní plÏi – v obou
uveden˘ch pﬁípadech Granaria
frumentum, která ov‰em pﬁedstavuje prvek jiÏní. Starousedlé
stepní druhy Ch. tridens a H. striata zatím nebyly pozorovány. Do
jaké míry tyto úpravy mohou
poskytnout náhradní refugia
stepním prvkÛm ukáÏe teprve
budoucnost.
Obdobn˘ v˘znam mají i stavby
nûkter˘ch komunikací, v âechách tﬁeba dálnice Praha–Lovosice, která z velké ãásti protíná
ãernozemní oblast a sv˘mi záﬁezy
i náspy vytváﬁí podobná náhradní stanovi‰tû.
Skalní stepi
Dík své ‰patné pﬁístupnosti
i omezené vyuÏitelnosti pﬁedstavují typ bezlesí, kter˘ je oproti
ostatním voln˘m plochám ménû
postiÏen a má i lep‰í prognózu do
budoucna. To ov‰em neznamená,
Ïe i v tomto pﬁípadû nedo‰lo
k mnohostrannému naru‰ení
rÛzn˘mi zpÛsoby. Krasové stepi
ohroÏuje pﬁedev‰ím tûÏba vápence i umûlé zalesÀování. Nûkteré
v˘znamné objekty, napﬁ. moravská âebínka, byly tûÏbou prakticky zniãeny, jiné tûÏce po‰kozeny, jako nûkteré ãásti Prokopského a Radotínského údolí
nebo Chlum a Kozel v údolí
Berounky. Podobn˘ osud postihl
jiÏ bûhem 19. století i ﬁadu skalních stepí v dolním Povltaví,

Velká Sluneãná
v Dunajovick˘ch kopcích
na jiÏní Moravû dnes
pﬁipomíná stupÀovitou
pyramidu dík terasování,
které vytvoﬁilo ﬁadu
náhradních stanovi‰È
stepní flóry a fauny
Velká Sluneãná Hill in
the Dunajovické kopce
Range (South Moravia)
has been changed by
agricultural dressing into
a terraced pyramid.
However, the terrace
faces provide new
habitats for the steppe
fauna and flora
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napﬁ. v úseku mezi husineck˘m
velkolomem a Klecany nebo ve
skalním defilé u Letek. Zde v‰ak
jiÏ probûhla pﬁirozená revitalizace
a nûkdej‰í lomové stûny postupnû nab˘vají ráz upomínající na
pﬁirozen˘ stav. TotéÏ platí i pro
ﬁadu déle opu‰tûn˘ch vápencov˘ch lomÛ, zejména tûch, kde se
v blízkosti stûn je‰tû zachovaly
zbytky pÛvodních spoleãenstev
(LOÎEK 1980). Pﬁíkladem je PR
Turold v CHKO Pálava a ﬁada
lomov˘ch stûn v kaÀonu Berounky v CHKO âesk˘ kras, kde se
spontánnû ‰íﬁí i takové druhy,
jako je Dianthus grationopolitanus (Tomá‰kÛv lom) nebo reliktní
lomikameny Saxifraga paniculata
i S. rosacea – tato dokonce i na
diabasové skále pﬁímo na
berounském nádraÏí. Na druhé
stranû ﬁada cenn˘ch objektÛ
padla za obûÈ nepﬁedloÏen˘m
v˘sadbám, jako na zmínûn˘ch
Barrandovsk˘ch stráních nebo
jak se lze pﬁesvûdãit v NPP Lochkovsk˘ profil, coÏ není jen
v˘znamn˘ objekt geologick˘, ale
i vynikající lokalita xerothermní
flóry a drobné fauny, dnes z více
neÏ z 50 % nevhodnû zalesnûná
borovicí a akátem. I kdyÏ vût‰ina
skalních stepí není ohroÏena
kontaminovan˘mi
splachy,
nûkterá opakovaná pozorování
dávají tu‰it vliv dálkov˘ch imisí.
Pﬁíkladem jsou stûny soutûsky
DÏbán v PR Divoká ·árka, kde se
projevuje
eutrofizace
nejen
zarÛstáním vysokou bylinnou
vegetací, ale i ‰íﬁením hlem˘Ïdû
zahradního. Sutû a kameni‰tû
v Prokopském údolí postupnû
zahlcuje pra‰n˘ spad, coÏ vedlo
k postupnému vyhynutí kdysi
bohaté mûkk˘‰í fauny zahrnující
i takové druhy, jako Chondrina
avenacea a Bulgarica nitidosa.
Na nepﬁíznivé, zﬁejmû dálkové vlivy ukazuje i ústup vousatky
(Bothriochloa ischaemum) na
vápencích NPR Vy‰enské kopce,
která zde je‰tû v polovinû 20. století rostla ve znaãném mnoÏství
a vyznaãovala prÛbûh vápencÛ
(CHÁBERA 1959, str. 66), zatímco dnes se vyskytuje jen v malém
poãtu na nûkolika málo místech.
Podobnû lze hodnotit i ústup
zrnovky Pupilla muscorum a suchomilky Xerolenta obvia.
Louky a pastviny
Nivní louky jsou dnes vût‰inou
postiÏeny hnojením, které vede
k mizení celé ﬁady rostlinn˘ch
druhÛ donedávna zpestﬁujících
jejich vegetaãní obraz. Na mnoh˘ch místech dochází k jejich
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eutrofizaci
vlivem
splachÛ
z okolních zemûdûlsky vyuÏívan˘ch ploch i povodní pﬁiná‰ejících rÛzné neãistoty. Ty postihují nejen vegetaci, ale vedou
i k ochuzování mûkk˘‰í fauny,
z níÏ postupnû mizí nûkteré
choulostivûj‰í druhy, které je‰tû
v polovinû 20. století byly pomûrnû bûÏné, jako tﬁeba Vertigo antivertigo. Dal‰ím velmi tvrd˘m
zásahem je jejich vysou‰ení spojené s intenzivní regulací vodních tokÛ, koneãné zornûní pak
pﬁedstavuje jejich likvidaci.
PÛvodní, i kdyÏ antropogenní
ekosystém luãinat˘ch niv je tak
postupnû rozdroben na malé
vzájemnû nesouvisející úseky,
takÏe je velmi omezena jejich
funkce v rámci proudov˘ch biokoridorÛ (stream corridors).
Neménû postiÏené jsou intenzivnû vyuÏívané louky na mírn˘ch
svazích, popﬁípadû oplocené
a hnojené pastviny.
Degradace ov‰em postihuje
i ty údolní louky, které nejsou
obhospodaﬁované. V krajinách
bohat‰ích na Ïiviny se takové
louky bûhem posledních desetiletí postupnû zmûnily na pravé
dÏungle nitrofilních bylin, napﬁ.
kopﬁiv, a úplnû ztratily svÛj
pÛvodní ráz. Pﬁíkladem jsou nivní louky v PR Radotínské údolí,
kde pÛvodní luãní malakofauna
s pﬁevahou heliofilních mezo- aÏ
hygrofilních druhÛ byla nahrazena druhy sná‰ejícími poloruderální prostﬁedí, jako je jiÏ zmínûn˘ Helix pomatia, ale i páskovka
Cepaea hortensis, vlahovka
Monachoides incarnatus nebo
vﬁetenatka Alinda biplicata, coÏ
jsou vesmûs pﬁizpÛsobivé, pÛvodnû lesní druhy, které ve vysoké bylinné vegetaci nacházejí
pﬁíznivá náhradní stanovi‰tû.
Z pÛvodní malakofauny nivních
luk zde pﬁeÏívá jantarka Succinea putris a Zonitoides nitidus,
tedy druhy sná‰ející i hlub‰í
zástin.
V souvislosti s loukami a pastvinami je tﬁeba se zmínit i o subxerothermních trávnících, kdysi
bûÏn˘ch v mezofytiku na mûlk˘ch vysychav˘ch pÛdách, nejãastûji na písãitû vûtrajících horninách krystalinika. Donedávna
patﬁily ke krajinnému koloritu
zejména v jiÏní polovinû âech,
napﬁ. v Po‰umaví, stﬁedním Povltaví i jinde (VELENOVSK¯ 1928).
Typick˘mi druhy byly Thymus
pulegioides, Potentilla taverbaemontani, Dianthus deltoides,
Sedum acre, Helianthemum obscurum, Festuca ovina ap., v su‰-

‰ích teplej‰ích okrscích, tﬁeba na
Sedlãansku, i s pﬁímûsí xerothermÛ, jako Artemisia campestris, Acosta rhenana nebo Sedum reflexum. Charakteristick˘m plÏem je Vallonia excentrica,
k níÏ se druÏí xerothermní Truncatellina cylindrica, Cochlicopa
lubricella, ale i mezofilní prvky
jako Perpolita hammonis, Vitrina
pellucida nebo Vertigo pygmaea.
Tyto velmi charakteristické biocenózy, kdysi zpestﬁující jinak
pomûrnû jednotvárné pahorkatinné oblasti, dnes z vût‰í ãásti
rovnûÏ padly za obûÈ buì eutrofizaci ze sousedních hnojen˘ch
polí a luk, nebo jsou maloplo‰nû
zalesÀovány. Podobn˘ osud potkal i slunné meze v teplej‰ích
ãástech pahorkatin, jak ukazuje pﬁípad meze na jihozápadním svahu vrchu Manda
v Ondﬁejovû u Prahy, kde je‰tû
pﬁed 30 lety rostl i hlaváã Ïlutav˘
a máãka, zatímco dnes zde bují
vysoké porosty kopﬁiv a ãernob˘lu, do nichÏ se ‰íﬁí hlem˘Ïì
zahradní.
Jediné bezlesí, které v posledních staletích i dnes má tendenci
se ‰íﬁit, jsou alpinské hole.
Z poznatkÛ o v˘voji fosilních
malakocenóz ve vysok˘ch vápencov˘ch Karpatech (Belianske Tatry, V. i M. Fatra) vypl˘vá, Ïe nejde
jen o sníÏení horní hranice lesa
vlivem pastvy, ale i o pﬁírodní
pochod (LOÎEK 1975, 1978).
Otevﬁené mokﬁady
Jde o pestr˘ soubor stanovi‰È
od nivních mokﬁadÛ po prameni‰tû vápnitá (s pûnovci) i kyselá, slatiny aÏ vrchovi‰tû. RovnûÏ
tyto ekosystémy byly v posledních sto letech tûÏce postiÏeny,
pﬁedev‰ím odvodÀováním a vysou‰ením, v posledním pÛlstoletí pak chemizací a eutrofizací,
nehledû k moÏnému vlivu dálkov˘ch imisí. ObráÏí se to v mizení
ﬁady druhÛ, a to i na místech,
která se na první pohled nejeví
jako naru‰ená. Mnohé, kdysi
roz‰íﬁené druhy, tak témûﬁ vymizely, jak tﬁeba ukazuje ústup
rozchodníku p˘ﬁitého (Sedum
villosum), vstavaãe Orchis coriophora, tuﬁice Vignea davalliana
nebo ﬁady heliofilních plÏÛ,
napﬁ. údolníãka Vallonia enniensis. Co se t˘ãe cel˘ch stanovi‰È
staãí jen namátkou uvést zniãení pramenn˘ch mokﬁadÛ v jiÏní
ãásti âeského krasu nebo pod
vyvûraãkami Slovenského krasu,
vãetnû Velkého Jazera pod
Hrhovem (ROZLOÎNÍK & KARASOVÁ 1994). Melioraci padly

Uprostﬁed rozlehl˘ch lesÛ Kﬁivoklátska
se zachovaly ãetné otevﬁené plochy,
tzv. ple‰e, kde trvale pﬁeÏívá ﬁada rostlin
i bezobratl˘ch vázan˘ch na bezlesí
Foto P. HÛla
Within the extensive woodlands
of the Kﬁivoklát Area numerous
grassland patches, the so-called
bald-heads, have been preserved, where
a number of open-ground plant and
invertebrate species can permanently
survive (NPR T˘ﬁov)

zcela zbyteãnû za obûÈ i rozsáhlé baÏiny na minerálních pramenech mezi Gánovci a Horkou
na Spi‰i.
Závûreãná úvaha
Z na‰eho seriálu o stﬁedoevropském bezlesí vypl˘vá jedna pozoruhodná skuteãnost:
poledová doba je jedin˘m tepl˘m obdobím (v podstatû interglaciálem) v mlad‰í polovinû
kvartéru, kdy se ve stﬁední
Evropû udrÏelo pomûrnû rozsáhlé a pestré bezlesí od stepí
rÛzného druhu pﬁes louky aÏ
k otevﬁen˘m mokﬁadÛm. Na
↑ Detail typické kﬁivoklátské ple‰e

Foto P. HÛla

Detail of a typical Kﬁivoklát bald-head

Ple‰e chrání pﬁed zarÛstáním pastva
b˘loÏravé zvûﬁe, v tomto pﬁípadû hlavnû
zdomácnûl˘ch muflonÛ, takÏe nevyÏadují
ochrannou ﬁízenou péãi
Foto P. HÛla
Pasture of wild herbivores, in this case
particularly of acclimatized moufflons,
hinders the expansion of woods into the
bald-heads, so that they do not require
any conservation management
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nebo pestrá pastvina – stejnû
jako po-rosty kopﬁiv a ruderální
vegetace. Choulostivé druhy
bezlesí, jako jsou zbytky stepí
v ãernozemí nebo vût‰í díl mokﬁadÛ, jsou dnes silnû ohroÏeny
stejnû jako subxerothermní
trávníky. Lep‰í vyhlídky mají
stepi skalní, popﬁípadû vrcholové ple‰e. Nicménû v‰echny
zachovalé ukázky bezlesí zasluhují plné ochranáﬁské pozornosti a trvalé péãe, neboÈ ru‰iv˘ch vlivÛ je dnes bezpoãtu,
takÏe právû
zde víc neÏ kde
jinde platí staré pﬁísloví: Mnoho
psÛ – zajícova smrt.

V CHKO âesk˘ kras vytváﬁejí vápencové lomy rozlehlé plochy hol˘ch skal, kde se
postupnû utváﬁejí druhotná spoleãenstva krasov˘ch stepí nebo pûchavov˘ch trávníkÛ
s ﬁadou ohroÏen˘ch druhÛ i introdukovanou borovicí ãernou
Foto V. LoÏek, Jr.
In the Bohemian Karst Landscape Protected Area extensive areas of bare rocks are
created by quarrying which are gradually colonised by secondary karst steppes or
Sesleria grasslands with a number of endangered species including the introduced black
pine (Zlat˘ KÛÀ u Konûprus)

tomto z hlediska klimatického
cyklu anomálním v˘voji se do
znaãné míry podílel ãlovûk – rolník a pastevec, kter˘ nejen
zastavil nápor lesa jiÏ v ãasné
fázi klimatického optima, ale
sv˘mi zásahy pﬁispûl i k vytvoﬁení bohaté ‰kály rÛzn˘ch bezles˘ch stanovi‰È, která aÏ do
nedávné doby podstatnû zvy‰ovala krajinnou diverzitu stﬁední
Evropy a v mnoha pﬁípadech se
i esteticky projevovala v krajinném obrazu, nehledû k pestrosti Ïivé pﬁírody. Je to doklad, Ïe
lidská ãinnost v pﬁírodû nemusí
b˘t jen ru‰ivá, n˘brÏ i tvoﬁivá
a dokonce obohacující – pokud
ov‰em probíhá v souladu s pﬁírodními zákony a procesy.
V dne‰ní dobû uÏ tomu
bohuÏel tak není. Urbanizace
a industrializace nepostihla
pﬁírodu jen fyzick˘mi zásahy,
n˘brÏ podepsala se v˘raznû
i na pomûru ãlovûka k pﬁírodû
v tom, Ïe k ní ztratil hlub‰í
vztah, pﬁestal vnímat její etické
i estetické hodnoty a ãasto ji
posuzuje
jen
z
hlediska
komerãního vyuÏití.
To v‰e platí i o bezlesí. Vzdor
obecnému mínûní plocha bezlesí zﬁetelnû poklesla oproti stavu
pﬁed sto aÏ dvûma sty léty. Velké plochy byly zastavûny, jiné
zalesnûny,
vût‰inou
zcela
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nevhodn˘mi dﬁevinami. Zb˘vající okrsky nejrÛznûj‰ím zpÛsobem naru‰eny, pﬁiãemÏ spoleãn˘m jmenovatelem je ztráta
biodiverzity. Golfové hﬁi‰tû
bohuÏel není kvûtnatá louka

Doslov
Státní ochrana pﬁírody i dobrovolné organizace jsou si vûdomy hodnot i ohroÏení bezlesí,
které – aã chránûno v mnoha
malo- i velkoplo‰n˘ch územích
– velmi trpí ru‰iv˘mi vlivy. Proto dnes vyÏaduje v‰elijakou
péãi, zejména tam, kde ustala
ãinnost, která je vytvoﬁila
a udrÏovala – obvykle pastva
a kosení. Velké ohroÏení pﬁedstavují nálety akátu a úlety
nebo splachy hnojiv a imisí,
dále zmûny vodního reÏimu.
V dÛsledku toho vût‰ina objektÛ vyÏaduje nároãnou a správnû
cílenou péãi, jejíÏ realizace b˘vá
svízelná. V ﬁadû pﬁípadÛ by bylo
ideální obnovení pastvy, jak
hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, tak divo-

âernozemní území na západním úpatí Pálavy je od prehistorick˘ch dob pﬁemûnûno
na zemûdûlskou oblast (Dobré Pole u Mikulova)
The chernozem area at the western foot of the Pálava Hills has been converted to
agriculturall laud suice prehistoric times (Dobré Pole near Mikulov, South Moravia)

NPP Barrandovské skály tvoﬁily v 19. století velkolep˘ geologick˘ sled od nejvy‰‰ího ordoviku po spodní devon pokryt˘ rÛzn˘mi
xerothermními fytocenózami indikujícími jednotlivé druhy hornin. V rámci tvorby zeleného pásu kolem Prahy byly osázeny akáty,
které podstatnû znehodnotily jejich vynikající scenérii a omezily xerothermní formace na nûkolik dílãích ploch
Foto P. Mudra
Barrandovské skály National Natural Monument represented in the 19th century a magnificent geological sequence of rocky outcrops
covered by various xerothermic phytocoenoses reflecting the particular kinds of rocks. Within the framework of the „Green zone
around Prague“ they were afforested by Robinia plantations that considerably degraded this impressive natural scenery,
and reduced the xerothermic formations to several isolated patches

ké zvûﬁe, ov‰em volba vhodn˘ch
druhÛ i poãtu jedincÛ je sloÏit˘m problémem a je‰tû sloÏitûj‰í mÛÏe b˘t realizace takov˘ch
opatﬁení. Sotva pﬁekonateln˘m
problémem je pÛsobení imisí
nejen na rostlinstvo a faunu,
ale i na pÛdu. ÚdrÏba chránûného bezlesí je proto v souãasnosti jedním z nejobtíÏnûj‰ích
úkolÛ ochrany pﬁírody.
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conifers, or invaded by ruderal vegetation also
with numerous alien species. For this reason,
the present-day extent of open grounds is considerably reduced and many natural or seminatural biocoenoses are altered by the presence
of various, mostly nitrophilous weeds. As concerns the human impact on particular types of
open country, there are considerable differences
due to the intensity of man’s activities.
Relics of natural chernozem steppes are reduced to a few small patches, since the dry
chernozem areas have been continuously cultivated since the Neolithic landnam. The most
important relics occur at the foot of volcanic hills
in the Louny area in NW Bohemia, where scattered basalt blocks hindered their transformation into arable soils. This is true also of most of
the lowland wetlands which were drained and
cultivated. In contrast, as noted above, the rocky steppes are much less affected by human
activities due to their position on rocky, hardly
accessible slopes. However, in a number of
cases, they have been forested by plantations of
Robinia, which supported their colonisation by
nitrophilous ruderal plants and decimated their
molluscan and insect fauna. More steppe species have survived in pine plantations, particularly when they are partly open. Karst steppes are
endangered by the quarrying of limestones.
Nevertheless, a number of species-rich rocky
steppes still exist in the canyon-shaped river

valleys of Central Bohemia and southwestern
Moravia, whereas the karst steppes are well preserved in the Bohemian Karst, in the Pálava
Hills in south Moravia as well as in a number of
limestone areas of the Slovak Carpathians.
Alluvial and mesic hay meadows have been
partly drained and converted to arable land or to
intensively managed meadows poor in species,
partly abandoned and subsequently invaded by
tall-herb nitrophilous vegetation. Their species
diversity show an impressive decrease in species richness due to intensive fertilisation or
polution by floods. Acidophilous dry grasslands
on shallow soils became mostly forested by
alien trees.
A considerable number of various opencountry ecosystems are situated in protected
areas at present. However, most of them need
a continuous management to eliminate negative influences coming from the adjacent cultivated areas. As pointed out before, this is particularly true of invading trees of shrubs which
must be repeatedly removed in sites where herbivores are lacking. Protected open areas are
permanently endangered by industrial or
urban polution that affects their soils and have
led to progressive decline in sensitive plant and
invertebrate animal species. In this situation,
the best conditions for survival of near-natural
grassland biocoenoses are provided by habitats
on base-rich substrates (limestones, basalts).

SUMMARY

Open Country in Central Europe
through Time and Space
VI. The Lot of Open Country at the
Present Time
As already shown by the analyses of fossil
faunas, the Postglacial development of open
country was largely influenced by human activities. The relics of Lateglacial and early Holocene grasslands have been enlarged since the
Neolithic landnam during the whole Holocene
so that in the 19th century the mid-European
landscape was mostly characterized by a patchwork of wood and various types of grasslands. The open-country flora and fauna consisted both of aboriginal elements which were
native to Central Europe already at pre-Neolithic times and of a number of later immigrants.
However, the 20th century was dominated by
increasing industrialisation and urbanisation
associated with major changes in land use: overall decline in pasturing, drainage of wetlands
and intensive management of fields and meadows with mass application of fertilisers and
pesticides. In the last few decades, because of
the accelerated burning of fossil fuels, the rainfall has become markedly more acidic and corrosive. A number of xeric grasslands have been
converted to plantations of allochthonous trees,
particularly of Robinia pseudacacia and various
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Geologické dûdictví v Nûmecku – geotopy a geoparky
Heinz-Gerd Röhling*, Michael Schmidt-Thomé**
Úvod
V dÛsledku vzrÛstajícího intenzivního vyuÏívání na‰í
planety a jejích zdrojÛ a vût‰í nezbytnosti udrÏet a chránit Ïivotní prostﬁedí, ve kterém Ïijeme, staly se geologické vûdy mnohem v˘znamnûj‰í pro ﬁe‰ení problémÛ s tím
spojen˘ch. Geologické vûdy musí zejména zv˘‰it potﬁebné veﬁejné uvûdomûní - spolehlivé pﬁedpovûdi a koncepce pro budoucnost mohou b˘t vytváﬁeny pouze cílen˘mi
v˘zkumy do geologie a geologické minulosti.
Geologické lokality poskytují informace o v˘voji, struktuﬁe a vlastnostech zemské kÛry. Reprezentují rovnûÏ
velkou rozmanitost rysÛ, které charakterizují krajinu,
ãasto jsou stanovi‰ti ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ a rostlin.
Z tûchto dÛvodÛ je jejich ochrana a zachování zvlá‰tním
zájmem z hlediska geologick˘ch vûd, stejnû jako z hlediska ochrany ohroÏen˘ch druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ
a planû rostoucích rostlin. Jednou z odpovûdností organizace Geologick˘ prÛzkum je poskytovat vûdeckou
základnu pro dobﬁe promy‰lené plány na právní ochranu
míst zvlá‰tních hodnot pro ochranu z hlediska jejich

âertÛv stÛl, Rhenania-Palatine
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v˘znamu pro geologické vûdy. Geologické vûdy v Nûmecku mají jak pﬁíleÏitost tak nutnost informovat o tûchto
problémech veﬁejnost a vést o nich diskusi.
V minulosti byly geologické lokality rozsáhlej‰í území
se zvlá‰tním v˘znamem pro geologické vûdy ãasto vyhla‰ovány jako pﬁírodní památky a archeologická místa
zvlá‰tních hodnot a zaﬁazeny pod právní ochranu pﬁíslu‰n˘m vládním úﬁadem. Tato opatﬁení v‰ak nebyla
zaloÏena na systematickém a souborném hodnocení
a inventarizaci z hlediska geologick˘ch vûd. Byla motivována hlavnû biologick˘mi hledisky a je v˘sledkem práce
úﬁadÛ/ústavÛ zamûﬁen˘ch na ochranu pﬁírody podporujících zachování rysÛ místního v˘voje pﬁírody, geografie
a tradic. Skupiny a jednotlivci zainteresované a zamûstnané v problematice ochrany pﬁírody byly také aktivní
v péãi o tato místa a jejich propagaci.
Geotopy
Díky rÛzn˘m regionálním pravomocím a postupÛm
v rámci nûmeck˘ch spolkov˘ch zemí, a mezi nimi, neexistují spolehlivá a srovnatelná data o celkovém mnoÏství
a v˘znamu geotopÛ. Aby byly získány reprezentativní
údaje - geologie území srovnávan˘ch mezi sebou - musí
b˘t proveden podrobn˘ prÛzkum stejnou metodikou. To
je v‰ak provádûno pouze v malém poãtu spolkov˘ch
zemí. Pro systematickou ochranu geotopÛ jsou nezbytné
stejné postupy, které v‰echny spolkové zemû schválí,
a srovnatelné standardy ve v‰ech spolkov˘ch zemích.
Proto v r. 1992 ﬁeditelství státních geologick˘ch prÛzkumÛ a Federální ústav pro geologické vûdy a pﬁírodní vûdy
(BGR) rozhodly, Ïe organizace geologického prÛzkum by
mûly ustavit pracovní skupinu, která by vypracovala
koncepci ochrany geotopÛ. V roce 1994 byla tato pracovní skupina povûﬁena jako ad-hoc pracovní skupina pro
ochranu geotopÛ, aby definovala názvy „geotop“ a „geotop s hodnotami pro ochranu pﬁírody“. V˘sledek jejich
práce byl publikován jako smûrnice pro ochranu geotopÛ
v Nûmecku (Geotopschutz in Deutschland 1996).
Geotopy jsou definovány jako geologické jevy neÏivé
povahy, které poskytují informace o v˘voji Zemû nebo
dávného Ïivota. Zahrnují odkryvy hornin, zvlá‰tû tûch,
kde se nacházejí fosilní pÛdy, nerosty zvlá‰tního zájmu
a fosilie rostlin a ÏivoãichÛ, stejnû jako jednotlivé pﬁírodní jevy a vynikající krajinné fenomény.
Geotopy s hodnotami pro ochranu pﬁírody jsou definovány jako geotopy zvlá‰tního geologického v˘znamu,
vzácnosti, jedineãnosti nebo krásy. Mají zvlá‰tní hodnoty pro vûdu, v˘zkum a v˘uku nebo pro místní pﬁírodní
historii a geografii. Mohou vyÏadovat právní ochranu,
zvlá‰tû pokud jsou ohroÏeny a srovnatelné geotopy neexistují.
Ochrana geotopÛ je definována jako ãást ochrany pﬁírody, která se zab˘vá problematikou zachování geotopÛ
s hodnotami pro ochranu pﬁírody. Souãasná inventarizace a hodnocení geotopÛ (stejnû jako rozhodnutí o jejich
ochranû a opatﬁeních na péãi o geotopy hodnotné pro
ochranu pﬁírody), jsou odpovûdností podnikÛ geologick˘ch prÛzkumÛ v jednotliv˘ch spolkov˘ch zemích.
Potﬁebné pﬁedpisy jsou zavádûny odpovûdn˘mi organizacemi ochrany pﬁírody.

Geotopy jsou souãástí na‰eho pﬁírodního dûdictví.
Mohou b˘t ohroÏeny stavbami, zvûtráváním, rÛstem
vegetace nebo jin˘mi procesy nebo událostmi. Obecnû –
jsou nepﬁemístitelné nebo, v málo pﬁípadech, pﬁemístitelné pouze za cenu vysok˘ch nákladÛ. Vedle vûdeckého
zájmu je tu tedy na zachování v˘znamn˘ch geotopÛ také
znaãn˘ veﬁejn˘ zájem.
Ochrana geotopÛ v Nûmecku je zaloÏena na existujících právních pﬁedpisech, pﬁedev‰ím na zákonech
o ochranû pﬁírody jednotliv˘ch spolkov˘ch zemí, které
nejsou jednotné. Zákon na ochranu pﬁírody a zákon na
ochranu pﬁírodních památek (archeologická místa a
nalezi‰tû fosilií) jsou povaÏovány za nejv˘znamnûj‰í pro
uskuteãÀování ochrany geotopÛ. V souãasnosti nejsou
pro ochranu geotopÛ ve spolkové nebo zemské legislativû
v Nûmecku Ïádné upﬁesÀující standardy.
Jednotlivé zemû vytváﬁejí své vlastní zákony v rámci
ohraniãení daného spolkov˘m zákonem o ochranû pﬁírody. Tyto zákony obsahují nûkterá opatﬁení sluãitelná
s poÏadavky ochrany geotopÛ.
Velmi málo spolkov˘ch zemí má naﬁízení o zaji‰tûní
ochrany geotopÛ, tj. opatﬁení k zachování a údrÏbû nejsou
urãena, ani nejsou nûjaká ustanovení k usmûrÀování pﬁístupu na lokality pro vûdeckov˘zkumnou práci. Je je‰tû
dal‰í moÏnost k zaji‰tûní potﬁeb ochrany geotopÛ a ta je
v rámci regionálních územních plánÛ. Nicménû na rozdíl
od ochrany biotopÛ, u nichÏ jsou nûkteré typy v Nûmecku chránûny aniÏ byla provedena jejich inventarizace,
není moÏné dát pod ochranu v‰echny geotopy nebo jejich
urãité typy. Právní ochranu je moÏné dát pouze tûm geotopÛm, které mají z geologického hlediska zvlá‰tní
v˘znam a vzácnost nebo pro jejich jedineãnost ãi krásu,
pro jejich zvlá‰tní hodnotu pro vûdu, v˘zkum, v˘uku nebo
místní historii a geografii. To znamená, Ïe právní ochranu
mohou získat jen geotopy zvlá‰tního v˘znamu, zvlá‰tû
kdyÏ jejich pokraãující existence nebo charakteristické
rysy jsou ohroÏeny a srovnatelné lokality neexistují. TakÏe ochrana geotopÛ by mûla b˘t také urãena ve spolkovém
zákonu o ochranû pﬁírody a v zákonech o ochranû pﬁírody jednotliv˘ch zemí.
Geotopy hodnotné z hlediska ochrany pﬁírody by normálnû mûly b˘t vyhla‰ovány jako pﬁírodní památky,
v jin˘ch pﬁípadech jako chránûné pﬁírodní jevy nebo,
v pﬁípadû velk˘ch oblastí, jako pﬁírodní rezervace.
Inventarizace a hodnocení geotopÛ vyÏaduje dobré
znalosti geologie. AÏ na vzácné v˘jimky nemají organizace odpovûdné za ochranu a péãi o geotopy potﬁebné znalosti a zku‰enosti. Tyto odpovûdnosti vyÏadují dÛkladné
znalosti v geovûdách, tûsnou spolupráci mezi rÛzn˘mi
geovûdními disciplínami a srovnatelné znalosti z regionální geologie. Úkol inventarizace a hodnocení geotopÛ
hodnotn˘ch pro ochranu pﬁírody, je tudíÏ zcela pﬁirozenû
odpovûdností státních organizací geologického prÛzkumu. Pouze tato cesta je dobr˘m základem pro ochranu
a udrÏování geotopÛ.
Souborn˘ zákon na ochranu geotopÛ musí zaji‰Èovat
pokraãující existenci geotopÛ, které jsou v˘znamné pro
ochranu pﬁírody. Tohoto cíle mÛÏe b˘t dosaÏeno pouze
jestliÏe v‰echny geologické fenomény, které pﬁipadají
v úvahu, budou inventarizovány.
Inventarizaci je vhodné provádût v postupn˘ch krocích. První krok by mûl poskytnout pﬁehled geotopÛ
v urãitém fyziografickém regionu. Ve druhém kroku by
mûlo b˘t shromáÏdûno více informací o jednotliv˘ch geotopech. Nakonec bude provedena celková inventarizace
regionu. Inventarizace bude pak pouÏita pro následné
srovnatelné hodnocení v‰ech lokalit. Geotopy pak budou
zhodnoceny, aby se posoudilo zda zasluhují právní

DÛlní dílo Hainholz, národní geopark Harz, Braunschweiger
Land - Ostfalen, Dolní Sasko

ochranu a jaká kritéria jsou nutná k zabezpeãení jejich
ochrany. Pak budou zahájeny postupy k zaji‰tûní právní
ochrany geotopÛ.
Geotop je posuzován ve dvou krocích. V prvním je posuzována hodnota pro geovûdné obory na základû geologick˘ch kritérií a vzácnosti. Potﬁeba jejich právní ochrany je
urãena na základû toho, jak váÏnû je geotop ohroÏen
a jak˘ je právní statut srovnateln˘ch geotopÛ. Na základû
tûchto dvou krokÛ je stanovena kategorie ochrany pro
geotop. To také znamená, Ïe se pﬁijme doporuãení zda je
nutné dát území právní ochranu podle zákona o ochranû
pﬁírody nebo zda v‰e co je tﬁeba uãinit je zanést informace o nûm do územnû plánovacích dokumentÛ.
Rok geovûd
V roce 1999 zahájilo nûmecké spolkové ministerstvo pro
v˘chovu a v˘zkum diskusní kampaÀ o vûdû. Jako souãást
této kampanû bylo kaÏdoroãní zamûﬁení na nûkterou oblast
vûd. O té pak byla vedena diskuse mezi vûdci a zájemci kaÏdého vûku. Rok 2002 byl urãen jako Rok geovûd.
Geovûdy zaznamenaly v uplynul˘ch desetiletích pozoruhodn˘ pokrok. Vûdeãtí pracovníci zv˘‰ili rozsah poznání
„zemského systému“ – geosféry, hydrosféry, biosféry
a atmosféry. Nyní chápeme mnohem lépe vzájemné vazby,
které jsou v tomto harmonickém systému. Je tﬁeba zv˘‰it
v˘mûnu informací, aby tyto pozoruhodné objevy byly
Stopy dinosaura, Barckhausen, Dolní Sasko
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nivou odezvu u veﬁejnosti bylo rozhodnuto poﬁádat kaÏdé záﬁí „den geotopÛ“.

Kamenná AneÏka, Berchtesgadenes Land, Bavorsko

Národní geoparky
Rok následující po roku geovûd pﬁi‰la dal‰í iniciativa,
ke zﬁízení národních geoparkÛ v Nûmecku. V národních
geoparcích si mÛÏe veﬁejnost uvûdomit – ze zku‰enosti
poznat – v˘znam geologick˘ch a geomorfologick˘ch procesÛ na rozloÏení pﬁírodních zdrojÛ, vyuÏití krajiny,
topografii a hospodáﬁskou a kulturní historii. V parcích
také mÛÏe b˘t cíl ochrany Ïivotního prostﬁedí uveden
do vztahu k potﬁebám sociálním a k rozvoji regionální
ekonomiky. Prezentací a údrÏbou geologického dûdictví,
spolu s trvale udrÏiteln˘m uÏíváním, by mûly národní
geoparky pﬁispívat k uskuteãÀování cílÛ Agendy 21
(UNCED, Rio de Janeiro 1992) a Svûtové vrcholné
schÛzky o trvale udrÏitelném rozvoji (WSSD, Johannesburg 2002). Do procesu plánování by mûla b˘t zaãlenûna hlediska ekonomického rozvoje s dÛrazem na turismus a rekreaci. Tato komplexní koncepce vyÏaduje
spolupráci mezi rÛzn˘mi vûdními obory. V˘konná rada
UNESCO schválila podporu pro iniciativy národních
geoparkÛ. Národní geoparky mohou b˘t ãástí národních
geoparkÛ UNESCO, s cílem zv˘‰ení pochopení a trvale
udrÏitelného vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ Zemû. Národní geoparky v síti UNESCO budou otevﬁeny pro turismus se zamûﬁením na uveden˘ cíl.
Podle definice geoparku organizace UNESCO, nacházejí se v geoparku geologické jevy zvlá‰tního zájmu (geotopy) jakékoliv velikosti nebo skupina geotopÛ, které mají
regionální a národní v˘znam pro geovûdy, vzácnost nebo
krásu a reprezentující krajinu a její geologickou historii.
Navíc ke geologick˘m hlediskÛm se mohou pﬁidat fenomény archeologické, ekologické, historické a kulturní,
které mohou b˘t rovnûÏ vyuÏívány pro turismus. Národní geoparky mají jasnû urãenou hranici a dostateãnû velkou rozlohu, aby mohly zabezpeãit pﬁínos hospodáﬁskému rozvoji spoleãenství. Správa geoparku musí mít jasnû
urãenou strukturu.
Jednotlivé jevy národního geoparku mají b˘t pﬁístupné
pro veﬁejnost a mají b˘t ve vzájemném vztahu. Pracovník

dostupné veﬁejnosti, dále je tﬁeba se více zamûﬁit na vhodné formy uvûdomûní a také dát veﬁejnosti moÏnost tato fakta diskutovat na pracovi‰tích ãi prostﬁednictvím sdûlovacích prostﬁedkÛ.
Podzemní dÛlní muzeum „Lautenthals Glück", národní geopark Harz, Braunschweiger
Land – Ostfalen, Dolní Sasko
Jako souãást úsilí o zv˘‰ení chápání
komplexu problémÛ ﬁe‰en˘ch v˘zkumem geovûd, byly v rámci v˘‰e uvedené
kampanû ministerstvem pro v˘chovu
a vûdu zorganizovány ãtyﬁi velké akce
pod heslem „Planeta Zemû“. Aktivity
zasahující do celého spektra geovûd byly
rozãlenûny na ãásti Zemû, Vzduch, OheÀ
a Voda. 2500 akcí se zúãastnilo kolem
750 000 lidí. 245 000 lidí nav‰tívilo
ãtyﬁi ústﬁední akce a 235 000 náv‰tûvníkÛ bylo na dal‰ích 13 akcích. Mezi
nimi byl také „Den geotopÛ“.
Den geotopÛ se konal 6. ﬁíjna 2002.
Hlavní cílovou skupinou byla ‰iroká
veﬁejnost, která má normálnû mal˘
kontakt s geovûdami. Den geotopÛ
nabídl 350 v˘znamn˘ch geologick˘ch
objektÛ z celého Nûmecka, tj. v˘chozy
s tektonick˘mi nebo stratigrafick˘mi
zajímavostmi, nalezi‰tû fosilií (nejen
stopy dinosaurÛ), opu‰tûná a ãinná
dÛlní díla atp. Kolem 25 000 náv‰tûvníkÛ nepropáslo pﬁíleÏitost zasvûcení do
zajímavostí geologick˘ch vûd. Pro pﬁíz-
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geoparku musí pﬁedstavit realistickou
vûdeckou a turistickou koncepci. Musí
ukázat, Ïe je schopen vhodn˘m zpÛsobem udrÏovat fenomény geoparku.
Cílem národních geoparkÛ by mûla b˘t
podpora trvale udrÏitelného rozvoje regionu, vzdûlávání veﬁejnosti o hodnotách
prostﬁedí a pﬁispívání k v˘uce a v˘zkumu
v geologick˘ch vûdách. V‰echny ãinnosti
by mûly b˘t doprovázeny vhodn˘mi aktivitami zamûﬁen˘mi na veﬁejnost.
Národní geoparky pﬁispívají ochranû
v˘znamn˘ch geologick˘ch jevÛ, které
dávají informace z rozmanit˘ch geovûdních disciplín (pedologie, geografie obecnû, geomorfologie, geofyziky, glaciální
geologie, speleologie, hydrogeologie, inÏen˘rské geologie, mineralogie, paleontologie, petrografie, hospodáﬁské geologie,
tûÏby, sedimentologie, stratigrafie, strukturální geologie, vulkanologie apod.).
Oãekává se, Ïe správa geoparku bude
udrÏovat jednotlivé geotopy po dohodû se
Státním geologick˘m prÛzkumem. Doporuãuje se, aby správce geoparku navázal
spolupráci se Státním geologick˘m prÛzkumem pokud moÏno co nejdﬁíve. Bude
tak dostávat cenné rady jak pro rÛzné
projekty, tak k pﬁíslu‰né státní správû.
Îádost o vyhlá‰ení národního geoparku, s právem uÏívat logo, musí b˘t podána Nadaci Alfreda-Wegenera (AWS).
K Ïádosti se nedává Ïádn˘ poplatek.
K Ïádostem o vyhlá‰ení národního
geoparku je tﬁeba pﬁedloÏit následující informace:
●
●
●

struãn˘ popis geoparku,
vûdeck˘ v˘znam geoparku,
plán pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj regionu geoparku.

Kamenné moﬁe, národní geopark Bergstraße-Odenwald, Hesensko

Národní geoparky
v Nûmecku

V Ïádosti musí b˘t prokázáno, Ïe geopark je ve veﬁejném zájmu a neporu‰í se
tím Ïádné zákony. K tomu musí Ïádost
obsahovat i potﬁebné objasnûní (od státních organizací a institucí). NeÏ je Ïádost
podána, musí b˘t vûdecká hodnota geoparku ohodnocena pﬁíslu‰n˘m státním
geologick˘m prÛzkumem.
Nadace Alfréda Wegenera urãí skupinu expertÛ pro národní geoparky,
k hodnocení Ïádostí o geoparky, takÏe
hodnocení bude jednotné pro celé
Nûmecko. Budou posuzována i negeologická hlediska. Skupina expertÛ bude
mít jádro z 11 stál˘ch ãlenÛ. Vedle toho
bude navrÏen seznam expertÛ pro konzultace v rozmanit˘ch disciplínách. Na
základû hodnocení skupiny expertÛ pro
národní geoparky bude Nadací Alfréda
Wegernera, ve shodû se Spolkov˘m
ministerstvem pro v˘chovu a v˘zkum,
schváleno uÏívání loga planeterde® na 5
let. Tak se dostane symbolu zavedenému pro aktivity roku geovûd 2002 dal‰ího v˘znamného uplatnûní. Podmínky
u kaÏdého národního geoparku budou
hodnoceny Nadací Alfréda Wegenera
OCHRANA P¤ÍRODY, 59, 2004, ã. 7
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kaÏd˘ch pût let na základû zprávy podané správcem
geoparku.
JestliÏe hodnocení ukáÏe, Ïe národní geopark jiÏ dále
nesplÀuje potﬁebná kritéria, Nadace Alfreda Wegenera
doporuãí správci provést potﬁebná opatﬁení. JestliÏe
správce národního geoparku v urãené dobû tato doporuãení nesplní, bude pﬁidûlení loga planeterde® Nadací Alfréda Wegenera geoparku odÀato.
V kvûtnu 2004 Nadace Alfréda Wegenera úﬁednû udûlila ãtyﬁem ÏadatelÛm osvûdãení „národní geopark“
a umoÏnila jim uÏívat logo planeterde® - „Svût geovûd“.
Logo je dnes pro nûmecké národní geoparky osvûdãením
kvality pro potﬁeby sítû geoparkÛ UNESCO.
* Nieder Sächsischen Landesamt für Bodenforschung,
Hannover
** Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,
Hannover, Nûmecko
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Národní parky se stále tû‰í pozornosti AmeriãanÛ
První národní park na svûtû, Yellowstonsk˘ na severozápadû Spojen˘ch státÛ, byl vyhlá‰en jiÏ v roce 1872.
V souãasnosti existuje v USA 53 národních parkÛ, pﬁiãemÏ do tohoto v˘ãtu zahrnujeme nejen území „48 dolních“ státÛ, ale i Alja‰ku a Havajské a Americké Panenské ostrovy. Na rozdíl od pﬁísnû chránûn˘ch území
zÛstává jejich hlavním úkolem poskytovat obãanÛm Spojen˘ch státÛ moÏnosti, kde celoroãnû trávit voln˘ ãas
a chránit krajinn˘ ráz.
Podle studie Amerického sdruÏení cestovního prÛmyslu (TIA) nav‰tívilo pﬁibliÏnû 40 % dospûl˘ch AmeriãanÛ
v uplynul˘ch pûti letech alespoÀ jednou nûkter˘ z národních parkÛ. Informoval o tom v únoru 2004 internetov˘
zpravodaj Travel Wire News. Navíc v roce 2002 zaﬁadil
v˘let do národního nebo státního parku kaÏd˘ pát˘
zahraniãní náv‰tûvník Spojen˘ch státÛ. Není bez zajímavosti, Ïe 92 % turistÛ zamíﬁilo do národních parkÛ za
pﬁírodou. Témûﬁ polovina dotázan˘ch uvedla, Ïe je
národní parky lákají i moÏnostmi sportovního vyÏití.

V posledních deseti letech nav‰tívily Yellowstonsk˘ národní park
kaÏdoroãnû více neÏ 3 miliony turistÛ. Na snímku turisté
pozorují v severozápadní ãásti parku ze silnice samici
medvûda grizzlyho s dvûma mláìaty
Oba snímky J. Plesník

Yellowstonsk˘ národní park se stal na dlouhou dobu vzorem pro zﬁizování
velkoplo‰n˘ch chránûn˘ch území v jin˘ch ãástech svûta. Na snímku otevﬁená
krajina poblíÏ Soldier Station
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Zcela v duchu americk˘ch tradic
devût z deseti lidí, kteﬁí v letech 1999
– 2003 nûkter˘ z národních parkÛ
v USA nav‰tívili, sem zavítalo spolu
s celou rodinou. Nejvíce AmeriãanÛ
dnes plánuje náv‰tûvu nûkterého
z národních parkÛ prostﬁednictvím
internetu, a to nejãastûji nejménû
mûsíc dopﬁedu.
V prÛbûhu nové celostátní kampanû, organizované Americk˘m sdruÏením cestovního prÛmyslu, státní
SluÏbou pro národní parky a Nadací
pro národní parky (NPF), mají turisté
moÏnost zakoupit si celoroãní vstupenku, která je opravÀuje nav‰tívit
bez omezení kaÏd˘ národní park ve
Spojen˘ch státech, kde se vybírá
vstupné. Získané prostﬁedky se zpûtnû pouÏijí pro konkrétní projekty
v národních parcích.
- jpl -

Evropsk˘ parlament jednal o monitorování
a indikátorech biologické rozmanitosti
Na rozdíl od tradiãních problémÛ v Ïivotním prostﬁedí
jako je zneãi‰Èování ovzdu‰í, vody a pÛdy ãi nakládání
s odpady pﬁedstavuje biologická rozmanitost hned
z nûkolika dÛvodÛ hÛﬁe srozumiteln˘ pojem. Aãkoliv se
zaãal pouÏívat teprve na konci 80. let 20. století, a to nejdﬁíve mezi vûdci, pronikl mezitím do právního ﬁádu mnoha zemí a stal se souãástí agendy alespoÀ nûkter˘ch politikÛ a ﬁídících pracovníkÛ. Nejinak je tomu i v Evropské
unii (EU).
Evropsk˘ parlament (EP) se v lednu 2003 obrátil na
v˘konn˘ orgán ES, Evropskou komisi (EK) s otázkou, zda
by bylo moÏné vydávat kaÏdoroãnû objektivní zprávu
o stavu pﬁírody a biodiverzity v Evropské unii. Margot
WallstrŒmová, která v EK zodpovídá za Ïivotní prostﬁedí,
tuto iniciativu uvítala. Souãasnû ale upozornila, Ïe je nejdﬁíve nutné objektivnû vyhodnotit, nakolik je uvedená
my‰lenka vÛbec proveditelná.
Odpovûdût na tuto otázku se pokusil semináﬁ, kter˘ se
pod názvem Evropa spojuje síly pro dosaÏení cíle v péãi
o biodiverzitu v roce 2010 – potﬁeba koordinovaného monitorování uskuteãnil 23. bﬁezna 2004 v bruselském sídle
EP. Z podnûtu poslancÛ EP jej uspoﬁádaly dvû organizace s obdobn˘mi názvy, ale rozdíln˘m postavením.
Zatímco kodaÀská Evropská agentura Ïivotního prostﬁedí (European Environment Agency, EEA) pﬁedstavuje
odbornou instituci ES, Evropské stﬁedisko ochrany pﬁírody (European Centre for Nature Conservation, ECNC) se
sídlem v nizozemském Tilburgu má statut mezinárodní
nevládní organizace, jehoÏ partnery se mohou stát státní
odborné instituce, akademická pracovi‰tû a odborné
nevládní organizace z rÛzn˘ch zemí na‰eho kontinentu
(viz Ochrana pﬁírody, 54, 126, 1999).
Získání aktuálních a hodnovûrn˘ch informací o stavu,
zmûnách a v˘vojov˘ch trendech biologické rozmanitosti se
neobejde bez dlouhodobého, pravidelného a standardním
zpÛsobem provádûného sledování jejích modelov˘ch sloÏek
(monitorování biodiverzity). ProtoÏe ﬁada organizací si
obdobnû jako v pﬁípadû informaãního systému a databank
zaãala vytváﬁet nebo si jiÏ vytvoﬁila vlastní monitorovací programy, probíhá dnes jenom v zemích, které jsou
ãlensk˘mi státy EEA, 50 nejrÛznûj‰ích mezinárodních
monitorovacích programÛ. Dal‰ích 200 obdobn˘ch aktivit
uskuteãÀují rozmanité instituce v jednotliv˘ch evropsk˘ch zemích. A v˘sledek? Znaãná ãást tûchto monitorovaPosloupnost
cích aktivit je krátkodob˘ch, vût‰inou
v podobû projektÛ s ãasovû omezen˘m
financováním a úzk˘m pﬁedmûtem
zájmu jako je kupﬁ. monitorování
urãitého taxonu ãi ekologické (funkãní) skupiny. Získané údaje se obvykle
jen obtíÏnû dají porovnat s jin˘mi
daty. Zatímco nûkteré taxony jako
jsou ptáci nebo typy prostﬁedí (lesy,
sladkovodní ekosystémy) se z tohoto
hlediska tû‰í znaãnému zájmu badatelÛ, u jin˘ch nám scházejí jakákoli
kvantitativní data. Stejná situace
nastala i z geografického pohledu.
Zejména ve stﬁední a jihov˘chodní
ãásti na‰eho kontinentu se s monitorováním druhÛ planû rostoucích rostlin a volnû Ïijících ÏivoãichÛ, biotopÛ
nebo cel˘ch ekosystémÛ srovnateln˘mi metodami zaãalo teprve nedávno. Dochází tak k zcela zbyteãnému tﬁí‰tûní omezen˘ch kapacit
vãetnû finanãních prostﬁedkÛ a pracovních sil.
Jedním ze zpÛsobÛ, jak hodnotit
stav, zmûny a v˘vojové trendy biologické rozmanitosti, zÛstávají její

indikátory. Obecnû se indikátory pouÏívají pro zjednodu‰ení, vyãíslení (kvantifikaci) a poskytování informací
o stavu urãité veliãiny. V pﬁípadû biologické rozmanitosti
se jedná vlastnû o informaãní nástroje, shrnující údaje
o sloÏit˘ch procesech v prostﬁedí tak, aby naznaãovaly
celkov˘ stav a trendy biodiverzity. Indikátorem biologické
rozmanitosti mohou b˘t trendy rozlohy vybraného typu
prostﬁedí (les) ãi biotopÛ (kvûtnatá buãina), poãetnosti
a roz‰íﬁení modelov˘ch druhÛ ãi pomûr mezi rozlohou pﬁirozen˘ch (pﬁírodních) lesÛ k celkové rozloze tohoto typu
prostﬁedí v urãitém, jednoznaãnû vymezeném území.
Také v pﬁípadû indikátorÛ biodiverzity se opakuje situace, známá z programÛ, zamûﬁen˘ch na monitorování
vybran˘ch sloÏek biologické rozmanitosti. ·etﬁení, provádûné nedávno ECNC, odhalilo, Ïe evropské vlády pouÏívají jen pﬁi podávání zpráv v rámci rozmanit˘ch mezinárodních mnohostrann˘ch úmluv, dohod a protokolÛ nebo
ãlenství v mezinárodních mezivládních organizacích jako
jsou odborné instituce OSN (UNEP-Program OSN pro
Ïivotní prostﬁedí, UNESCO – Organizace OSN pro v˘chovu, vûdu a kulturu, FAO – Organizace Spojen˘ch národÛ
pro v˘Ïivu a zemûdûlství) ãi OECD (Organizace pro hospodáﬁskou spolupráci a rozvoj) na 700 indikátorÛ biodiverzity rÛzné vypovídací hodnoty a srozumitelnosti. Mnohé z nich jsou sice z vûdeckého hlediska propracované,
ale ukazuje se, Ïe k nim chybûjí poÏadované údaje, nejlépe v podobû vyuÏiteln˘ch ãasov˘ch ﬁad.
Evropská komise pouÏívá na návrh EEA pro informování EP, vlád ãlensk˘ch státÛ i nej‰ir‰í veﬁejnosti od r.
2004 soubor vybran˘ch indikátorÛ stavu Ïivotního prostﬁedí. Souãasnû se v EU hledají indikátory, které by
pomohly vyhodnotit naplÀování, úãinnost a oprávnûnost
klíãov˘ch politick˘ch dokumentÛ, Strategie biodiverzity
ES a na ni navazujících ãtyﬁ akãních plánÛ. Pﬁedstava je
pﬁi tom taková, Ïe budou navrÏeny tﬁi hladiny indikátorÛ, které se li‰í jak okruhem uÏivatelÛ, tak mírou zobecnûní a dal‰ími parametry (viz pﬁipojené schéma). Poslanci EP se dokonce domnívají, Ïe by instituce ES mûly
k dispozici jedin˘ strukturální indikátor, kter˘ by pravidelnû vypovídal o zdraví ekosystémÛ stejnû jako lékaﬁ,
usuzující na základû diagnostick˘ch znakÛ na stav pacientova organismu.
indikátorÛ biologické rozmanitosti (EAA 2004)
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Nûkteﬁí diskutující upozorÀovali, Ïe na 7. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), konaném 9. – 20. února 2004 v malajském Kuala Lumpuru, byl pﬁijat soubor osmi indikátorÛ, které by
mûly b˘t ovûﬁeny smluvními stranami (viz Ochrana pﬁírody, ã. 9/2004 – v tisku). Navíc 21. – 23. kvûtna 2003 se
v Kyjevû ministﬁi Ïivotního prostﬁedí na 5. konferenci Hospodáﬁské komise OSN pro Evropu Îivotní prostﬁedí pro
Evropu shodli v rezoluci o biologické rozmanitosti na tom,
Ïe do r. 2008 ustaví komplexní celoevropsk˘ program
monitorování biodiverzity a podávání zpráv o ní. Je‰tû dﬁíve, uÏ do r. 2006, by mûla b˘t odsouhlasena celoevropská
sada indikátorÛ biodiverzity. V návaznosti na kyjevsk˘
závazek pﬁipravily EEA a ECNC ve spolupráci s Agenturou ochrany pﬁírody a krajiny âR akãní plán pro monitorování a indikátory biologické rozmanitost, kter˘ by mûl
b˘t postupnû realizován v rozbíhajícím se Evropském rámci monitorování a indikátorÛ biodiverzity (EBMI-F). Návrh
byl poprvé pﬁedstaven na 3. mezivládní konferenci Biodiverzita v Evropû (Madrid, 19. – 21. ledna 2004, viz Ochra-

na pﬁírody, 59, 119 – 121, 2004) a po zapracování pﬁipomínek byl schválen ﬁídícím v˘borem Rady pro Celoevropskou strategii biologické a krajinné rozmanitosti
(PEBLDS). Úãastníci bruselského semináﬁe proto oprávnûnû volali po nezbytném sladûní uveden˘ch aktivit,
uskuteãÀovan˘ch v EU a v celoevropském a globálním
mûﬁítku. Vyjít by se pﬁi tom mohlo právû ze souboru indikátorÛ, odsouhlasen˘ch CBD.
V závûrech ze semináﬁe, postoupen˘ch Margot WallstrŒmové, úãastníci doporuãují, aby se pﬁi kaÏdoroãním
hodnocení stavu biodiverzity v Evropské unii a v Evropû
jako celku pouÏíval omezen˘ poãet indikátorÛ, aby EU
podporovala koordinaci obdobn˘ch ãinností a aby pﬁíslu‰né instituce ES zabezpeãily dostateãné a stabilní
financování dlouhodobého monitorování biodiverzity.
Evropská komise by spolu s UNEP, Radou Evropy a jin˘mi organizacemi mûla hrát v péãi o biodiverzitu v celoevropském mûﬁítku v˘znamnûj‰í roli neÏ dosud.

Jan Plesník,

AOPK âR Praha

Struktura krajiny urãuje úspû‰nost rozmnoÏování s˘ce rousného
âlovûkem vyvolané zmûny ve struktuﬁe krajiny negativnû ovlivÀují zejména planû rostoucí rostliny a volnû Ïijící Ïivoãichy, úzce vázané na urãit˘
biotop nebo zdroj, ãasto s omezenou
schopností ‰íﬁit se v krajinû. Pﬁitom
dopad dostupnosti vhodného biotopu
v krajinû na rozmnoÏování a populaãní hustotu konkrétního druhu nemusí b˘t lineární. Zdá se totiÏ, Ïe existují
urãité limity, kdy jiÏ jen mal˘ úbytek
vhodného biotopu mÛÏe podstatnû
naru‰it
vzájemnou
propojenost
obdobn˘ch stanovi‰È. PﬁestoÏe odpovûì rostlinné nebo Ïivoãi‰né populace
na popsan˘ úbytek upﬁednostÀovaného prostﬁedí vzniká jako reakce jedincÛ, tvoﬁících tuto populaci, o tom, jak
vlastnû zmûny sloÏení a prostorového
uspoﬁádání krajiny dopadají na biologickou zdatnost (fitnes) jedincÛ, v souãasnosti víme pﬁekvapivû málo. Termínem biologická zdatnost oznaãujeme
soubor vlastností, ovlivÀujících ‰ance
jedince pﬁedat své geny následujícím
generacím. Tradiãním, i kdyÏ nikoli
jedin˘m ukazatelem zdatnosti zÛstává
úspû‰nost rozmnoÏování konkrétního
jedince v prÛbûhu jeho Ïivota. Rozpad
pÛvodních biotopÛ vede nezﬁídka
k tomu, Ïe si Ïivoãichové musí roz‰iﬁovat domovské okrsky (území, které
jedinec, pár ãi societa vyuÏívá k rozmnoÏování, získávání potravy a jako
úkryt). Popsaná zmûna mÛÏe vyvolat
vût‰í nároky zvíﬁete na pﬁíjem energie,
takÏe mu zb˘vá ménû ãasu a také
energie na rozmnoÏování.
Fin‰tí ekologové pod vedením H.
HAKKARAINENA z univerzity v Turku
ovûﬁovali, jak pÛsobí struktura krajiny
v západní ãásti zemû na úspû‰nost rozmnoÏování i v âR hnízdícího s˘ce rousného (Aegolius funereus), a to po dobu
‰esti let (Oikos, 100, 162 - 171, 2003).
Tato men‰í sova vyvádí mláìata ve
stromov˘ch dutinách. Hustota budek,
které s˘c vyuÏívá k hnízdûní, odpovídá
poãtu pﬁirozen˘ch dutin v pÛvodním
lese jiÏního Finska. Poãetnost (abundance) jeho základní koﬁisti, hrabo‰Û r.
Microtus a norníkÛ rud˘ch (Clethrionomys glareolus), ve Skandinávii a Finsku kolísá v pravidelném víceletém
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cyklu. Pﬁi nûm se po období minimální
poãetnosti abundance hrabo‰ovit˘ch
opûtovnû zvy‰uje do doby, kdy poãetnost populace dosahuje svého maxima. Po gradaci se stavy zmiÀovan˘ch
hlodavcÛ sniÏují aÏ do fáze minima
a cel˘ cyklus se opakuje. ProtoÏe populaãní cyklus uveden˘ch drobn˘ch sav-

S˘c rousn˘ (Aegolius funereus)
pﬁi nedostatku vhodn˘ch hnízdi‰È bûÏnû
vyvádí mláìata v budkách
Foto L. Hlásek

cÛ trvá v západní ãásti Finska tﬁi roky,
zahrnuli badatelé do svého v˘zkumu
dva úplné cykly. Strukturu krajiny
kolem 447 budek urãili v soustﬁedn˘ch kruzích o polomûru 250, 500,
1000, 2000 a 4000 metrÛ, a to z druÏicov˘ch snímkÛ. Biotopy byly klasifikovány jako vodní plochy, zemûdûlská
pÛda, paseky, mlad˘, stﬁednû star˘
a star˘ les, ra‰elini‰tû a ostatní pÛda
(lidská sídla, cesty, místa s tûÏbou
ra‰eliny apod.). Hrabo‰ mokﬁadní (Microtus agrestis) a jeho pﬁíbuzn˘ hrabo‰
v˘chodoevropsk˘ (Microtus rossiaeme-

ridionalis) v této ãásti Finska ob˘vají
zejména pole a jen ojedinûle pronikají
do lesních biotopÛ. Naopak norník na
severu kontinentu upﬁednostÀuje stejnû jako ve stﬁední Evropû zalesnûné
prostﬁedí.
K jak˘m zji‰tûním badatelé ze zemû
tisíce jezer dospûli? Na rozmnoÏování
s˘ce rousného mûlo sloÏení okolní
krajiny nejvût‰í vliv v sestupné fázi
populaãního cyklu hrabo‰ovit˘ch.
Pokles poãetnosti drobn˘ch savcÛ se
totiÏ obvykle uskuteãÀuje v hnízdním období sov. Pﬁi tom platilo, Ïe
ãím vût‰í je ve studovaném v˘seku
krajiny zastoupení zemûdûlské pÛdy,
tím ménû mláìat s˘ci vyvedli právû
v sestupné fázi populaãního cyklu
hrabo‰ovit˘ch. V domovsk˘ch okrscích, v nichÏ pﬁevládala zemûdûlská
pÛda, zaãínaly sovy ve vzestupné
i sestupné fázi populaãního cyklu
hrabo‰ovit˘ch sná‰et vajíãka dﬁíve
neÏ v krajinû se zastoupením jin˘ch
biotopÛ. Platilo pﬁitom, Ïe sloÏení
okolní krajiny nemûlo na velikost
snÛ‰ky Ïádn˘ vliv. S tím, jak se
v domovském okrsku zkouman˘ch
ptaãích predátorÛ zvy‰ovalo zastoupení pasek, holoseãn˘ch ploch a lesních ‰kolek, se v sestupné fázi populaãního cyklu hrabo‰ovit˘ch sniÏoval
poãet mláìat, vylétl˘ch z hnízda.
Uvedená zji‰tûní naznaãují, Ïe
v krajinû s pﬁevládající zemûdûlskou
pÛdou dochází v létû k prudkému
sníÏení poãetnosti hrabo‰Û. Autoﬁi
tuto skuteãnost vysvûtlují tím, Ïe
v zemûdûlské krajinû dosahují ptaãí
a savãí predátoﬁi, Ïivící se zejména
hrabo‰i, daleko vy‰‰í poãetnosti neÏ
v zalesnûn˘ch biotopech. V zemûdûlské krajinû proto podle tohoto názoru vyvinou myofágní, drobn˘mi hlodavci se Ïivící ptáci a savci vût‰í
predaãní tlak na koﬁist neÏ ve stanovi‰tích s pﬁevahou lesa. V˘sledky finsk˘ch ekologÛ proto podporují hypotézu „pﬁestûhování z centra na
pﬁedmûstí“, podle níÏ mají predátoﬁi
vãetnû s˘ce rousného tendenci se
stûhovat z biotopÛ s bohat˘mi zdroji
do ménû pﬁízniv˘ch míst.

Jan Plesník

Ptaãí oblast Boletice versus projekt
mamutího stﬁediska zimních sportÛ
Jan Hora
S vojensk˘m v˘cvikov˘m prostorem Boletice jsem se seznámil dÛkladnû jiÏ
v letech 1969-1970, kdy jsem zde trávil mnoho ãasu jako tankista. Nebyly to jen
stﬁelby a taktická cviãení, ale i krásná pﬁíroda v rÛzn˘ch roãních obdobích.
Dodnes vzpomínám na více neÏ tﬁicet tokajících tetﬁívãích kohoutkÛ, které
jsem pozoroval z tanku postaveného doprostﬁed tokani‰tû na Jablonci,
ãi na volání sedmi chﬁástalÛ polních a zpûv nûkolika skﬁivanÛ lesních
kolem tankÛ, v kter˘ch jsme v noci ãekali na brodûní na Loutce. Tehdy mi
ani na mysl nepﬁi‰lo, Ïe za tﬁicet let se budu podílet na pﬁípravû návrhu
Boletic na ptaãí oblast soustavy Natura 2000.

Jaké jsou znalosti o ptactvu Boletic?
Vojensk˘ v˘cvikov˘ prostor Boletice byl zﬁízen v roce
1950. V prvních ãtyﬁiceti letech ornitologové poznávali ptactvo tohoto prostoru jen pﬁi vojenské sluÏbû nebo
z informací od pracovníkÛ Vojensk˘ch statkÛ a lesÛ.
V 70. a 80. letech minulého století byly nejzajímavûj‰í
zprávy o hnízdûní orla kﬁiklavého (Aquila pomarina)
(ANDERLE 1985, PYKAL et al. 1990). V 90. letech byla
studována ptaãí spoleãenstva ‰esti nelesních stanovi‰È
– Otice, Jablonec, Kvûtná, Chlumany, Brzotice a Tﬁebovice (BUFKA, KLOUBEC 1997 a 1998) a dvou zbytkÛ
pralesÛ – Bulov a âern˘ les (KLOUBEC, BUFKA 1997).
V˘voj stavu tetﬁívkÛ obecn˘ch (Tetrao tetrix) na pravidelnû kontrolovan˘ch tokani‰tích publikovali BÜRGER
et al. (2000), v práci âERVENÉHO (2002) jsou uvedena
hnízdi‰tû v˘ra velkého (Bubo bubo). V posledních deseti letech se v území systematicky vûnují mapování
a krouÏkování volajících samcÛ chﬁástala polního
(Crex crex) Pavel a Petr Homolkovi, kteﬁí pﬁi této pﬁíleÏitosti zaznamenávají i v˘skyty dal‰ích druhÛ, zejména
druhÛ bezlesí – skﬁivana lesního (Lullula arborea),
pûnice vla‰ské (Sylvia nisoria), strnada luãního (Miliaria calandra) a dal‰ích. Jejich v˘sledky nebyly dosud
publikovány, stejnû jako v˘sledky pﬁíleÏitostn˘ch
náv‰tûv území dal‰ími ornitology (zejména L. Bufka, P.
Bürger, J. âerven˘, B. Kloubec, J. Pykal). V roce 2004
probûhl v celém VVP prÛzkum pomocí metody bodového transektu (L. Bufka, J. Bure‰, P. Bürger, J. Hora,
B. Kloubec, J. Pykal, J. ·ebestián. L. Vozábal).

druhy jsou v‰echny zároveÀ zvlá‰tû chránûn˘mi druhy
dle vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb.). K tomu je nutné pﬁipoãítat dal‰í dvacítku zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ, které
v pﬁíloze I uvedeny nejsou.
Pﬁedmût ochrany
Jeﬁábek lesní (Bonasa bonasia) – 50-100 párÛ, tj.
nejménû 5,5 % celostátní populace (poãítáno z minimálních odhadÛ), se vyskytuje v celé oblasti, pﬁiãemÏ
obsazuje celé spektrum stanovi‰È, hlavnû druhovû,
vûkovû i prostorovû strukturované lesy, rozhraní mezi
smí‰en˘mi porosty a zarÛstajícím bezlesím, ãasto pﬁi
Jeﬁábek lesní

Foto Jiﬁí Formánek

Charakteristika ptaãí oblasti
NavrÏená ptaãí oblast o rozloze 23 542 ha zahrnuje
cel˘ vojensk˘ v˘cvikov˘ prostor (21 949 ha) a pﬁekraãuje jeho hranice v prostoru Arno‰tova smûrem ke Zbytinám (BUFKA in HORA et al. 2002). Z hlediska v˘skytu ptákÛ jsou v˘znamné jak lesy, které pokr˘vají
asi 70 % území, ve kter˘ch se zachovala ﬁada fragmentÛ stanovi‰È pralesního charakteru, tak plochy
antropogenního bezlesí v rÛzném stupni sukcese a na
v˘cvikov˘ch plochách specificky ovlivnûné vojenskou
ãinností. V oblasti v posledních letech pravidelnû hnízdí 20 druhÛ z pﬁílohy I smûrnice o ptácích (aÏ na dva
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bﬁehov˘ch porostech kolem men‰ích tokÛ, a zejména
dává pﬁednost mozaice porostÛ ol‰e, lísky a jeﬁábu
s jehliãnany.
Chﬁástal polní (Crex crex) – 50–80 volajících samcÛ, tj.
3,3 % celostátní populace, byl zji‰tûn na v‰ech vût‰ích
plochách bezlesí.
Kulí‰ek nejmen‰í (Glaucidium passerinum) – 30–50
párÛ, 3,3 % celostátní populace, hnízdí v jehliãnat˘ch
lesích, pﬁiãemÏ 1 pár pﬁipadá na 3 km2 lesa (KLOUBEC
1987).
Datlík tﬁíprst˘ (Picoides tridactylus) – 10–20 párÛ,
3,3 % celostátní populace, hnízdí ve smrkov˘ch a smí‰en˘ch lesích v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách nad 900 m, dává
pﬁednost star‰ím a star˘m porostÛm.
Skﬁivan lesní (Lullula arborea) – 15–20 párÛ, 3 % celostátní populace, hnízdí na plochách bezlesí a pﬁi lesních
okrajích, hlavnû na místech s vegetací naru‰enou vojenskou technikou.
Dal‰í v˘znamné ptaãí druhy
Z druhÛ pﬁílohy I smûrnice o ptácích tetﬁívek obecn˘
(Tetrao tetrix), tetﬁev hlu‰ec (Tetrao urogallus), s˘c rousn˘ (Aegolius funereus), datel ãern˘ (Dryocopus martius),
pûnice vla‰ská (Sylvia nisoria), lejsek mal˘ (Ficedula

Skﬁivan lesní

Foto Lubomír Hlásek

parva), Èuh˘k obecn˘ (Lanius collurio), ze zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ neuveden˘ch v pﬁíloze I sluka lesní (Scolopax rusticola), bekasina otavní (Gallinago gallinago),
holub doupÀák (Columba oenas), krutihlav obecn˘
(Jynx torquilla), bramborníãek ãernohlav˘ (Saxicola torquata), bramborníãek hnûd˘ (Saxicola rubetra), kos horsk˘ (Turdus torquatus), Èuh˘k ‰ed˘ (Lanius excubitor),
h˘l rud˘ (Carpodacus erythrinus), strnad luãní (Miliaria
calandra).
Boletice nejsou v˘znamné jen pro ptáky
Pﬁírodní pomûry, v˘voj osídlení a vyuÏívání krajiny,
aktuální stav krajiny, v˘znamné lokality z hlediska vegetace i v˘znamn˘ch druhÛ mot˘lÛ popisuje PAVLÍâKO
(2000) a pﬁipojuje i návrhy na management. Na základû
prÛzkumÛ, které provádûli botanici v 70. a 80. letech 20.
století, bylo navrÏeno k ochranû 26 lokalit (VùTVIâKA et
al. 1992). GRULICH a VYDROVÁ (2004) shrnují dosavadní v˘sledky mapování vegetace a flóry a uvádûjí argumenty, kter˘mi dokládají, Ïe VVP Boletice je zcela uni-
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kátním územím mezinárodního v˘znamu. Boletice budou
v soustavû Natura 2000 v âeské republice zaujímat velice v˘znamné místo. V území se vyskytují asi tﬁi desítky
typÛ pﬁírodních stanovi‰È uveden˘ch v pﬁíloze I smûrnice
o stanovi‰tích, z bezobratl˘ch ÏivoãichÛ pﬁílohy II smûrnice o stanovi‰tích perlorodka ﬁíãní (Margaritifera margaritifera), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), modrásek oãkovan˘ (Maculiea teleius) a stﬁevlík (Carabus
menestriesi pacholei) a z obratlovcÛ mihule potoãní (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) a rys ostrovid (Lynx lynx). Proto do témûﬁ celého území ptaãí oblasti zasahují dvû velké evropsky v˘znamné lokality –
·umava a Boletice.
Boletice v ohroÏení
Mimoﬁádné pﬁírodní hodnoty území jsou váÏnû ohroÏeny plánovanou v˘stavbou stﬁediska zimních sportÛ
Chlum v severní ãásti navrÏené ptaãí oblasti. Podle
zámûru, kter˘ zpracovala architektonická a projekãní
kanceláﬁ Atelier 8000 spol. s r.o. a pﬁedloÏila spoleãnost Lipno servis s. r. o., má stﬁedisko zahrnovat 18
sjezdovek o celkové délce 27 085 m, 10 lanovek a vlekÛ o celkové délce 11 450 m a kapacitû 16 000 osob
za hodinu, bûÏeck˘ areál i zaﬁízení pro dal‰í zimní
sporty (sáÀkování, snowboard, pﬁírodní kluzi‰tû)
a parkovi‰tû. Dostupnost stﬁediska má zv˘‰it nová
Ïelezniãní traÈ. Mezi pﬁím˘mi pﬁínosy pro Jihoãesk˘
kraj se uvádí vznik 350–500 pﬁímo vytvoﬁen˘ch pracovních míst, 1000–2000 nepﬁímo vytvoﬁen˘ch pracovních míst (ubytovací a stravovací sluÏby, doprava
apod.), nárÛst pﬁíjmÛ z cestovního ruchu o 25 %.
Náklady na vybudování stﬁediska se odhadují na jeden
a pÛl miliardy korun. Pﬁi budování centra se poãítá
s vyuÏitím fondÛ EU.
Zastupitelstvo Jihoãeského kraje, aniÏ by bylo informováno o pﬁírodních hodnotách území i o tom, Ïe území
je jiÏ dva roky navrÏeno na ptaãí oblast soustavy Natura
2000, plán na v˘stavbu lyÏaﬁského areálu poãátkem
kvûtna 2003 podpoﬁilo a povûﬁilo hejtmana, aby s ministrem obrany jednal o podmínkách a moÏnosti pﬁevodu
potﬁebné ãásti VVP Boletice pod civilní správu. Následnû
zastupitelé kraje schválili smlouvu o sdruÏení Chlum –
centrum zimních sportÛ mezi Jihoãesk˘m krajem a spoleãností Lipno servis. Zámûrem pﬁedstavitelÛ Jihoãeského kraje je dﬁíve nebo pozdûji pﬁevzít k civilnímu vyuÏití
cel˘ vojensk˘ prostor. Problematikou vyuÏití vojenského
prostoru se zab˘vá komise sloÏená ze zástupcÛ kraje,
Ministerstva obrany a novû i Ministerstva Ïivotního prostﬁedí.
Realizace zámûru by znamenala velmi váÏn˘ zásah
do navrÏené ptaãí oblasti. PostiÏena by byla stanovi‰tû
ptákÛ jak v lesích, tak na bezles˘ch plochách. OhroÏeny by byly populace v‰ech pûti druhÛ pﬁílohy I smûrnice o ptácích, které jsou pﬁedmûtem ochrany, pﬁedev‰ím
druhÛ lesních, tj. jeﬁábka lesního, kulí‰ka nejmen‰ího
a datlíka tﬁíprstého. Z dal‰ích druhÛ pﬁílohy I by
dÛsledky v˘stavby a provozu areálu nejvíce dopadly na
tetﬁívka obecného, tetﬁeva hlu‰ce, s˘ce rousného a lejska malého. Nenávratnû by byla po‰kozena ﬁada pﬁírodních stanovi‰È jmenovan˘ch v pﬁíloze I smûrnice
o stanovi‰tích. V˘stavba sjezdovek by, mimo jiné,
v˘raznû zasáhla do lesních porostÛ na Chlumu a Ple‰ném, které byly jiÏ v 80. letech 20. století navrÏeny
k ochranû (VùTVIâKA et al. 1992). Vybudování areálu
by rovnûÏ pﬁedstavovalo váÏn˘ zásah do vodních pomûrÛ a hrozbu eutrofizace prostﬁedí. Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí ve svém stanovisku k návrhu zadání

územního plánu velkého územního celku Jihoãeského
kraje z 2. 12. 2003 k lyÏaﬁskému areálu Chlum mimo
jiné uvádí: „Zámûr je v rozporu se zákonem ã. 114/92
Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, v platném znûní
a smûrnicí Rady ã. 79/409/EEC, o ochranû volnû Ïijících ptákÛ. PoÏadujeme proto tento zámûr úplnû vypustit a v rámci koncepce jej neﬁe‰it“. V rozporu s tím v‰ak
jihoãesk˘ hejtman Jan Zahradník tvrdí (napﬁ. Lidové
noviny 14. 4. 2004): „Na‰e studie ukazují, Ïe zatímco
vyhlá‰ení Natury má smysl na vût‰inû rozlohy Boletic,
v jejich severní ãásti uÏ tak pﬁísná ochrana není nutná“.
Na opakované v˘zvy jsme se v‰ak dosud s Ïádnou
z takov˘ch studií nemohli seznámit.
Îádn˘ jin˘ návrh ptaãí oblasti nevzbudil takovou
pozornost a takové emoce, jako návrh ptaãí oblasti Boletice, coÏ lze dokumentovat i následujícím v˘bûrem novi-

Prosazování vybudování mamutího lyÏaﬁského stﬁediska je v pﬁíkrém rozporu se slovy prvního námûstka hejtmana Jihoãeského kraje Jiﬁího Vlacha (oficiální server
provozovan˘ Jihoãesk˘m krajem a Právo 23. ledna
2004): „Samospráva kraje chce adekvátnû ochraÀovat
Ïivotní prostﬁedí a vnímá ho jako nejvzácnûj‰í klenot regionu, kter˘ je potenciálem pro jeho rozvoj. Perspektivu
regionu spatﬁujeme zejména v rozvoji turistického ruchu
ve formû takzvané mûkké turistiky, která je sv˘m rozpt˘lením do krajiny ohleduplná k Ïivotnímu prostﬁedí“.
Obyvatelé Vojenského újezdu Boletice lyÏaﬁsk˘ areál
odmítají a jiÏ v listopadu 2003 odeslali ministrovi obrany
protestní petici. Ve svém odmítavém postoji setrvali i pﬁi
setkání se zastánci projektu v ãele s krajsk˘m hejtmanem v Polné na ·umavû. Nevládní organizace zab˘vající
se ochranou pﬁírody jsou natolik znepokojeny dosavadním pﬁístupem orgánÛ státní správy
a samosprávy k pﬁedloÏen˘m odborn˘m návrhÛm, Ïe v dubnu 2004
zahájily sbûr podpisÛ pod petici,
ve které Ïádají, aby území VVP Boletice bylo chránûno v plném rozsahu
dle zpracovan˘ch odborn˘ch návrhÛ
v souladu se zákony a aby projekt
„CHLUM – stﬁedisko zimních sportÛ“
byl vypu‰tûn z rozvojového programu i územního plánu Jihoãeského
kraje. âeská spoleãnost ornitologická vypracovala pﬁípadovou studii,
ve které o problému informuje
Evropskou komisi.

Závûr
1. Pro ptaãí oblast Boletice platí
totéÏ, co bylo ﬁeãeno v ãlánku vûnovaném konfliktÛm mezi ptaãími
oblastmi a rozvojem dopravní infrastruktury (HORA 2004): oblast nelze
ze seznamu navrÏen˘ch ptaãích
oblastí úãelovû vyﬁadit, ani úãelovû
mûnit její hranice a pﬁi posuzování
projektÛ se musí dÛslednû postupovat podle ãlánku 6 smûrnice o stanovi‰tích. PoÏadavek dÛsledného
dodrÏování ãlánku 6 v tomto pﬁípadû
Vedle druhÛ, pro které je ptaãí oblast Boletice navrhována, je zde ﬁada dal‰ích
platí dvojnásobnû, protoÏe území
v˘znamn˘ch druhÛ. Pro tetﬁívka obecného (Tetrao tetrix) jsou Boletice spolu
vybrané pro vybudování stﬁediska
s hornovltavskou kotlinou nejv˘znamnûj‰ím stanovi‰tûm j. a jz. âech
Foto Pavel Voniãka
zimních sportÛ splÀuje i kritéria pro
evropsky v˘znamné lokality, tj. lonov˘ch titulkÛ: Mamutí lyÏaﬁské stﬁedisko na ·umavû? kality soustavy Natura 2000 urãené podle smûrnice
ZáleÏí na vojácích (Lidové noviny 29. 4. 2003), Z vo- o stanovi‰tích.
jensk˘ch prostorÛ budou rezervace (LN 7. 5. 2003),
2. VVP Boletice je natolik cenn˘m územím, Ïe umoÏKraj chce vybudovat sjezdovky ve vojenském prostoru nûní v˘stavby mamutího stﬁediska zimních sportÛ by
Boletice (LN 9. 5. 2003), V Boleticích budeme lyÏovat bylo nejen velkou prohrou na‰í ochrany pﬁírody, ale
do ãtyﬁ let, tvrdí architekt Krupauer (Mladá fronta Dnes i prohrou snahy Evropské unie vytvoﬁit funkãní celo10. 5. 2003), LyÏování v Boleticích je reálné (MF Dnes evropskou soustavu chránûn˘ch území – soustavu Natu27. 5. 2003), LyÏaﬁi budou ru‰it ptactvo (MF Dnes 12. 6. ra 2000. Velice pochybuji, Ïe by Evropská unie na tako2003), Pﬁíznivci lyÏování na Chlumu v anketû v˘raznû v˘ projekt ze sv˘ch fondÛ pﬁispûla, jak pﬁedpokládají
pﬁevaÏují (âeskobudûjovické listy 26. 6. 2003), LyÏování jihoãe‰tí zastupitelé.
v Boleticích je reálnûj‰í (MF Dnes 16. 7. 2003), SdruÏení
3. Orgány ochrany pﬁírody se musí urychlenû zaãít pﬁichce lyÏovat v Boleticích (MF Dnes 15. 10. 2003), Cent- pravovat na moÏnost, Ïe dﬁíve nebo pozdûji armáda cel˘
rum zimních sportÛ má b˘t souãástí oÏivení celého prostor opustí.
území (Jihoãeské listy 22. 11. 2003), Klaus se vloÏil do
sporu o rezervaci kvÛli lyÏování (MF Dnes 2. 4. 2004), LITERATURA
Ekologové sbírají podpisy proti lyÏování v Boleticích
ANDERLE, J., 1985: Historie a souãasnost orla kﬁiklavého
(LN 14. 4. 2004), Armáda bojuje s krajem o Boletice na ·umavû. Îiva, 3: 112-113. – ATELIER 8000 spol.
s r.o.(2003): Chlum – Centrum zimních sportÛ. Zimní turis(LN 20. 5. 2005).
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Sylvia, 33: 148-160. – BUFKA, L., KLOUBEC, B. (1998): The bird communities of
the abandoned secondary grassland areas
in the ·umava Mts. Silva Gabreta, 2: 277294. – BÜRGER, P., âERVEN¯, J. & BUFKA, L., 2000: V˘voj poãetnosti tetﬁívka
obecného (Tetrao tetrix) na ·umavû. Pp. 8289 in MÁLKOVÁ, P., ed.: Sbor. TetﬁevovitíTetraonidae na pﬁelomu tisíciletí, âes.
Budûjovice 2000, LF âZU, Praha. – âERVEN¯, J. (2002): Roz‰íﬁení a ochrana v˘ra
velkého (Bubo bubo, Linnaeus, 1758)
v jihozápadních âechách. Pﬁíroda, Praha,
13: 125-137. – GRULICH, V., VYDROVÁ, A.
(2004): Natura 2000 ve vojensk˘ch prostorech - pﬁíklad VVP Boletice. Ochrana pﬁírody, 59: 195–200. – HORA, J. (2004): Ptaãí
oblasti versus rozvoj dopravní sítû. Ochrana pﬁírody, 59: 163–168. – KLOUBEC, B.,
1987: Roz‰íﬁení, poãetnost a ekologické
nároky kulí‰ka nejmen‰ího Glaucidium
passerinum L. v jiÏních âechách. Sbor.
pﬁed. Avifauna jiÏních âech a její zmûny, â.
Budûjovice, 1986: 116–136. – KLOUBEC,
B., BUFKA, L. (1997): Hnízdní spoleãenstva
ptákÛ hercynsk˘ch pralesÛ ·umavy. Sylvia, 33: 161-188. – PAVLÍâKO, A., 2001:
Vojensk˘ v˘cvikov˘ prostor Boletice.
Ptaãí oblast Boletice je ohroÏena zámûrem vybudovat v její severní ãásti
Ochrana pﬁírody a krajiny v souvislosti
mamutí stﬁedisko zimních sportÛ, srovnatelné s krkono‰sk˘m ·pindlerov˘m Ml˘nem
s v˘znamn˘mi druhy. Zlatá stezka, Sbor.
(zákres areálu podle ATELIER 8000 spol. s r. o. 2003)
Prachatického muzea, Prachatice, 7: 283323. – PYKAL, J., JANDA, J., BÜRGER, P.
tická sezóna jiÏních âech. 13 pp. – BUFKA, L. (2002): 40. (1990): Atlas hnízdního roz‰íﬁení ptákÛ jiÏních âech 1985 aÏ
Boletice. Pp. 40/1-40/4 in HORA, J., MARHOUL, P., URBAN, 1989. Informaãní zpravodaj Správy chránûné krajinné oblasT., eds.: Natura 2000 v âeské republice. Návrh ptaãích oblas- ti TﬁeboÀsko: 2-52. – VùTVIâKA, V., HUSÁKOVÁ, J., SÁDLO,
tí. âeská spoleãnost ornitologická, Praha. – BUFKA, L., J. (1992): Terrae incognitaque prohibitae. Vojenské prostory
KLOUBEC, B. (1997): Ptáci sekundárního bezlesí ve vojen- a pﬁíroda I. Líc – území zvlá‰tním zpÛsobem chránûná.
sk˘ch porostech a b˘valém hraniãním pásmu na ·umavû. Ochrana pﬁírody, 46: 35-40.

SUMMARY
Boletice SPA versus Monstrous
Ski Resort Project
The proposed Boletice Special Protection
Area (SPA) covering 23,542 ha includes the
whole Boletice Military Training Area (MTA,
21,949 ha). Concerning birds, two main types
of habitats are important: forests, which cover
about 70 % of the area and contain many fragments of well-preserved old woods, and anthropogenic open areas in different stages of
succession which have been affected in a specific way by army activities. In total, 20 species
of Annex I of the Birds Directive breed regularly in the area (they are also specially protected
species according to national legislation, except
for two of them). Moreover, the area holds other
twenty specially protected species which are
not included in Annex I. The SPA is proposed
for five Annex I species: Hazel Hen (50-100
pairs), Corncrake (50-80 calling males), Pygmy
Owl (30-50 pairs), Three-toed Woodpecker (1020 pairs) and Wood Lark (15-20 pairs).
Birds are not the only reason of the area’s
importance. Results of the vegetation and fauna mapping show that Boletice is a unique area
of international importance. It supports about
three tens of habitat types listed in Annex I of
the Habitats Directive and significant populations of many animal species listed in Annex II of
the Habitats Directive (e.g. invertebrate species
Margaritifera margaritifera, Maculinea nausithous, Maculinea teleius and Carabus nemestriesi pacholei and vertebrate species Lampetra planeri, Cottus gobio and Lynx lynx).
Therefore the SPA overlaps with two proposed
Sites of Community Interest (SCIs).
However, natural values of the area are seri-
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ously threatened by planned construction of a
ski resort in the northern part of the proposed
SPA. The resort should consist of 18 downhill
runs (27,085 m long in total), 10 ski lifts and
cableways (in total, 11,450 m long and with the
capacity of 16,000 people per hour), crosscountry skiing tracks, parking places and other
facilities. Access to the area should be improved by a new railway line. The expected social
benefits for the south-Bohemian region include
350-500 directly generated and 1,000-2,000
indirectly generated jobs and a 25 % increase
of the income from tourism. The costs are estimated at 1.5 billion Czech crowns and a financial support from EU funds is envisaged. The
regional authority approved the plan in May
2003 and delegated its administrator to negotiate with the minister of defence about the possible transfer of the relevant part of the military area to civilian administration. The
authority also signed a contract with the company Lipno servis. The goal of the regional authority is to take over the whole MTA sooner or
later.
Implementation of the plan would have a
very serious impact on the SPA. Bird habitats
both in forests and open areas would be damaged and populations of all five qualifying Annex
I species would be threatened (especially the
forest species). Other rare species would be
also affected. Many habitat types listed in
Annex I of the Habitats Directive would be
devastated irreversibly. The construction of
downhill runs would affect valuable forest
stands on the Chlum and Ple‰n˘ hills, which
were proposed for protection already in the
past. There would be also serious changes of
hydrology together with the threat of eutrophi-

cation of the environment. However, the regional authority says that such strict protection of
the northern part which would hinder the plan
is not necessary.
No other SPA proposal has aroused so much
attention and such emotions as the proposal of
the Boletice SPA. The media have been interested in this case for a year already. Local people
living in the Boletice MTA are against the plan
and sent a petition to the minister already in
November 2003. They persisted in their negative attitude also at the meeting with project leaders (with the regional administrator at the
head). In April 2004, non-government organisations started signature collecting for the petition which requests that the Boletice MTA was
protected in accordance with legislation and
that the ski resort project was cut out from the
development programme and the land use plan
of the south-Bohemian region. In this case, the
same rules apply as to the other SPAs, which is
that no area should be excluded from the list of
proposed SPAs on purpose nor their boundaries should be adjusted on purpose. Moreover,
assessment of development projects has to
comply with the Article 6 of the Habitats Directive. This applies with double force to Boletice,
since the area being subject of the plan also
meets criteria of the SCI. The Boletice SPA is an
extremely valuable area and the implementation of the ski resort plan would be not only a big
loss of the Czech nature conservation but also
a loss of the European Union in its effort to create a functioning NATURA 2000 network. At
the same time, nature conservation authorities
should take into account the possibility that
the army will leave the whole area sooner or
later.

Zvlá‰tû chránûná území v Orlick˘ch horách
– jak (ne)vzniká jejich reprezentativní síÈ
V roce 2003 Správa CHKO Orlické hory zajistila
pokosení horské louky na ·erlichu. Jedineãnost
této lokality spoãívá v tom, Ïe se jedná o jedinou
hﬁebenovou louku v cel˘ch horách. PﬁevaÏují zde
druhovû chudé, smilkové trávníky, ze vzácnûj‰ích
druhÛ se zde vyskytuje jen nûkolik rostlin prhy
arniky. Ojedinûlost tohoto managementového zásahu vyplyne tehdy, zamûﬁíme-li se více na priority
v ochranû nelesních spoleãenstev v Orlick˘ch
horách (a nejenom tam).
Souãasn˘ stav nelesních ZCHÚ
v CHKO Orlické hory
V CHKO Orlické hory (dále jen OH) se nachází
20 zvlá‰tû chránûn˘ch území (dále jen ZCHÚ). 11
z nich tvoﬁí pﬁedev‰ím travinobylinná spoleãenstva. V‰echna tato ZCHÚ (s v˘jimkou PR Hoﬁeãky)
mají charakter podmáãen˘ch aÏ ra‰elinn˘ch luk
nebo ra‰elini‰È. Travinobylinná vegetace OH se
v‰ak neomezuje jen na tato mokﬁadní spoleãenstva. Pﬁítomny jsou horské troj‰tûtové louky (sv.
Polygono-Trisetion), ovsíkové louky (sv. Arrhenatherion), oligotrofní louky (tﬁ. Nardo-Callunetea)
a pastviny (sv. Cynosurion). Zachovalej‰í porosty
tûchto spoleãenstev se v OH dochovaly jen ve fragmentech, ãasto jsou vázány na okolí chalup ãi rozpt˘lenou horskou zástavbu (napﬁ. osada Polom
s mimoﬁádnû zachoval˘mi loukami svazu Polygono-Trisetion). Jejich zastoupení ve stávajících
ZCHÚ je minimální ãi Ïádné (pastviny, ovsíkové
louky). A to pﬁesto, Ïe jiÏ v 70. letech byla vypracována koncepce vyhla‰ování chránûn˘ch území,
na jejímÏ základû mûla b˘t tvoﬁena reprezentativní síÈ maloplo‰n˘ch chránûn˘ch území. Praktick˘
pﬁístup v dobách nedávno minul˘ch mûl v‰ak
ponûkud odli‰nou formu.
Horské troj‰tûtové a oligotrofní louky a pastviny
v minulosti tvoﬁily velk˘ podíl travinobylinn˘ch
spoleãenstev v OH. Pokles jejich plochy v dobách
rekultivací a intenzifikace zemûdûlské v˘roby byl
stejnû v˘razn˘, jako u mokﬁadních spoleãenstev.
Ta v‰ak byla mnohdy ekologicky tak extrémní, Ïe
byla nerekultivovatelná a hospodáﬁsky nevyuÏitelná. Lze ﬁíci, Ïe hojná, po ekologické stránce mezická luãní spoleãenstva (napﬁ. ovsíkové a horské
troj‰tûtové louky) zde postihl mnohem vût‰í úbytek neÏ spoleãenstva vzácná a ekologicky extrémní (napﬁ. ra‰elini‰tû).
Mokﬁady versus ostatní spoleãenstva, ochrana
druhÛ versus ochrana spoleãenstev
Proã úbytek horsk˘ch troj‰tûtov˘ch a oligotrofních luk a pastvin v minul˘ch desetiletích nevyvolal podobné snaÏení na jejich ochranu, jaké bylo
vûnováno mokﬁadním spoleãenstvÛm? Mokﬁadní
spoleãenstva na první pohled vût‰inou zaujmou
svojí barevností (ﬁada nápadnû kvetoucích rostlin,
vzbuzující dojem druhové bohatosti) a zároveÀ se
vyznaãují v˘skytem ﬁady chránûn˘ch druhÛ rost-

lin. Pﬁi zﬁizování ZCHÚ mohou mít tedy mokﬁadní
spoleãenstva pﬁed ostatními jistou v˘hodu, neboÈ
obû tyto jejich vlastnosti jsou akceptovateln˘m
a snadno pochopiteln˘m argumentem, zvlá‰tû pak
pro laickou veﬁejnost (jistû hraje roli i skuteãnost,
Ïe se jedná ãasto o hospodáﬁsky nevyuÏitelné plochy, na nichÏ nemá nikdo jin˘ zájem).
První otázkou laika ãasto b˘vá: „Co zde roste
vzácného?“. Nejednou jsem tûÏko v chudém, oligotrofním smilkovém trávníku vysvûtloval, Ïe
vzácného tu neroste nic, ale vzácné a ohroÏené je
toto spoleãenstvo. Ochrana lokalit s chránûn˘mi
druhy rostlin a ÏivoãichÛ je mnohdy snaz‰í,
neboÈ u nich lze pouÏít argumentaci podepﬁenou
vyhlá‰kou ã. 395/1992, obsahující seznam chránûn˘ch druhÛ. Spoleãenstva v‰ak ve vyhlá‰ce
obsaÏena nejsou.

Na ·erlichu se nachází jediná louka na hﬁebeni Orlick˘ch hor.
V minul˘ch desetiletích byla bohuÏel z velké ãásti zalesnûna

Druhovû chudá smilková louka na ·erlichu s mnoÏstvím staﬁiny –
v˘sledek dlouhodobého neseãení
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Jaká je situace v jin˘ch CHKO?
V ﬁadû dal‰ích CHKO je situace jistû obdobná. Nemusí to b˘t v‰ak jen konfrontace mokﬁadÛ s ostatními travinobylinn˘mi spoleãenstvy.
V CHKO Broumovsko je 6 ZCHÚ. Ve v‰ech je hlavním pﬁedmûtem ochrany fenomén pískovcov˘ch
skal. Pﬁíroda Broumovska je samozﬁejmû mnohem
pestﬁej‰í. Jsou zde napﬁ. vlhké a ra‰elinné louky,
rybníky, mezofilní louky, suÈové lesy. Aãkoliv se
jedná o lokality mnohdy velmi cenné, nejsou zabezpeãeny formou ZCHÚ.
Pﬁíkladem CHKO, u kterého povaÏuji síÈ ZCHÚ
za celkem reprezentativní, zachycující rozmanitost
pﬁírody, jsou Îelezné hory. PP Buchtovka zachycuje ra‰elinnou louku, PP V Koutech tvoﬁí rybník
a na nûj vázaná mokﬁadní spoleãenstva, PP Zubﬁí
slouÏí k ochranû such˘ch oligotrofních luk, bezkolencov˘ch luk a ra‰elini‰È, PR Strádovské peklo
tvoﬁí hluboké, skalnaté údolí Chrudimky, PR

Vysoká skála
v údolí Hodonínky
¤íãka Hodonínka protéká v délce 24 km v˘chodní ãástí âeskomoravské vrchoviny. Pramení mezi
Bystr˘m u Poliãky a obcí Nyklovice, podle které se
hornímu toku ﬁíká téÏ Nyklovick˘ potok (stejn˘
název nese pﬁírodní památka v údolní nivû s bohat˘m v˘skytem bledule jarní pﬁi silnicí z Bystrého do
Ole‰nice). Údolí Hodonínky je pozoruhodné i z hlediska neÏivé pﬁírody. Zaﬁezává se totiÏ do pestrého
souboru metamorfovan˘ch hornin starohorního
stáﬁí, náleÏejících nûkolika regionálnû geologick˘m
jednotkám.
Na dolním toku Hodonínka protéká územím, tvoﬁen˘m krystalick˘mi horninami moravika, zejména
tzv. bíte‰sk˘mi rulami. Ty zde vystupují v mnoha
skalních v˘chozech, vût‰inou v‰ak skryt˘ch v lesních porostech. K v˘jimkám patﬁí Vysoká skála,
„vyrÛstající“ pﬁímo od pravého bﬁehu potoka a dobﬁe patrná i ze silnice ã.18 mezi obcemi Hodonín
a ·tûpánov. Asi 50 m vysoká a pﬁi úpatí 35 m ‰iroká skalní stûna se v horní ãásti zuÏuje do strmé
pyramidy, vrcholící samostatnou vûÏiãkou, dostupnou jen horolezecky. Skálu odkryla eroze potoka
a její souãasnou podobu dotvoﬁilo mrazové zvûtrávání rozpukané dvojslídné ruly se zﬁeteln˘m sklonem bﬁidliãnatosti k jihozápadu. V˘razn˘m ãlenûním (s vûÏovit˘mi a srubovit˘mi útvary) se
vyznaãují také v˘chodní okraje skalního v˘chozu.
Vysoká skála pﬁedstavuje v˘razn˘ a pÛsobiv˘
krajinn˘ prvek, zasluhující pozornost i z hlediska
ochrany pﬁírody. Okolní stránû s hodnotn˘m
lesním porostem jsou pﬁírodní rezervací Údolí
Hodonínky, na protilehlém svahu leÏí obdobné
chránûné území âepiãkÛv vrch. Popisované území
je souãástí Pﬁírodního parku Svratecká hornatina.
Jan Vítek
Údolní stûna Vysoké skály
Foto J. Vítek

220

OCHRANA P¤ÍRODY, 59, 2004, ã. 7

Polom se vyznaãuje pralesovit˘mi jedlobuãinami.
Kolik desetiletí jiÏ je omíláno slovní spojení
„reprezentativní síÈ chránûn˘ch území“. Pod tímto
oznaãením si pﬁedstavuji síÈ území, která postihuje ve‰keré typy spoleãenstev (biotopÛ, ekosystémÛ,
ãi jakého pojmu pouÏijeme), které se v urãité oblasti (napﬁ. CHKO OH) vyskytují. V tomto ohledu o reprezentativní soustavû chránûn˘ch území
v CHKO OH jistû mluvit nelze. Ba naopak, lze ji
oznaãit za zcela nereprezentativní.
Pﬁi v˘bûru lokality, která by zasluhovala ochranu, by nemûly b˘t jedin˘mi kritérii vzácnost,
v˘skyt chránûn˘ch druhÛ a atraktivnost, ale skuteãná ohroÏenost a zachovalost lokality a snaha
vytvoﬁit reprezentativní soustavu chránûn˘ch
území, zachycující v daném území v‰echny typy
spoleãenstev.
Michal GerÏa
Správa CHKO Orlické hory

LIFE pro Naturu 2000
Minul˘ch deset let byl LIFE-Nature jedin˘m
finanãním nástrojem Spoleãenství zamûﬁen˘m nejdﬁíve a pﬁedev‰ím na ochranu území v rámci soustavy Natura 2000. AÏ doposud z nûj byl vyplacen
pﬁíspûvek 558 000 000 eur na více neÏ 680 pﬁírodních projektÛ v celé EU a, v posledních letech,
i v kandidátsk˘ch státech. Aãkoliv je to v podmínkách EU relativnû mal˘ fond, pﬁíspûvky z nûj na
pomoc zaloÏení soustavy Natura 2000 a péãi o ni
jsou pozoruhodné.
To jsou nûkterá ze zji‰tûní obsaÏen˘ch v nové
zprávû publikované Evropskou komisí u pﬁíleÏitosti deseti let trvání fondu LIFE-Nature pro Naturu
2000.
Na základû zpracované databáze projektÛ LIFE,
zpráva shrnuje v˘sledky podrobné anal˘zy, která
byla provedena podle typÛ projektÛ (na které ‰ly
pﬁíspûvky) a jejich dopadÛ na soustavu Natura
2000.
Fond LIFE-Nature byl pﬁijat ve stejné dobû jako
smûrnice o stanovi‰tích a byl vypracován tak, aby
pomohl spolufinancovat ochranu typÛ stanovi‰È
a druhÛ zapsan˘ch v pﬁílohách smûrnice o stanovi‰tích a smûrnice o ptácích, zvlá‰tû v rámci soustavy Natura 2000. Zámûrem nebylo platit za péãi
o území soustavy ve velkém mûﬁítku (na to by bylo
tﬁeba mnohem více penûz), ale spí‰e pomoci soustavu zﬁídit, shromaÏìovat zku‰enosti k péãi o tato
území a získávat souhlasné postoje tváﬁí v tváﬁ
zájmov˘m skupinám a veﬁejnosti.
Za uplynul˘ch deset let byly projekty LIFENature zamûﬁeny aspoÀ na 1770 území, reprezentujících 10 % evropské sítû na konci sledovaného
desetiletí. To nejen vedlo k zlep‰ení ochranáﬁského
stavu tûchto území, ale pﬁineslo to také bohaté
zku‰enosti z péãe o tato území, zapojení podílníkÛ
a zku‰enosti z administrativní práce vztahující se
k síti. To v‰e mÛÏe b˘t prospû‰né pro jiné pracovní
postupy v souvislosti s územími Natury 2000 kdekoliv v Evropû.
Národní inventarizace pro Naturu 2000
Jeden z prvních pﬁíspûvkÛ LIFE-Nature soustavû
Natura 2000 byl zamûﬁen na pomoc ãlensk˘m státÛm pﬁi v˘bûru míst pro soustavu Natura 2000
k stanovenému datu smûrnicí pro stanovi‰tû, kter˘m byl ãerven 1994. Zatímco nûkteré státy mûly
zcela podrobné informace o sv˘ch pﬁírodních hodnotách, pro jiné bylo získání poÏadovan˘ch informací v celonárodním mûﬁítku v daném ãasovém
limitu velkou v˘zvou.
V rámci pÛsobení fondu LIFE I byly proto upﬁednostnûny projekty zamûﬁené na inventarizace. Celkem pût státÛ (Irsko, Itálie, ¤ecko, ·panûlsko
a Portugalsko) Ïádalo o pﬁíspûvek z fondu LIFE pro
národní inventarizaci (také nûkteré regiony obdrÏely podporu z fondu LIFE, napﬁ. Azorské ostrovy
a Korsika). Rozsah proveden˘ch prací byl nevídan˘.

Napﬁ. ve ·panûlsku byly terénní prÛzkumy provedeny na celém území k urãení údajÛ o 124 typech
pﬁírodních stanovi‰È. Do akcí bylo zapojeno na 30
institucí a 200 vûdcÛ. Tyto práce vedly také k dal‰ím prÛzkumÛm nûkter˘ch skupin ménû znám˘ch
druhÛ a k pﬁípravû souborné databáze GIS o územích Natury 2000.
Nûkteré podobné iniciativy s pﬁíspûvky z fondu
LIFE probíhají nebo jiÏ byly dokonãeny v nûkter˘ch
kandidátsk˘ch (dnes jiÏ ãlensk˘ch – pozn.) státech.
V Loty‰sku napﬁ. byla zmapována celá pobﬁeÏní
linie, aby byla urãena moÏná území pro soustavu
Natura 2000 pro zde pﬁítomn˘ch 23 typÛ stanovi‰È.
Na Kypru byl z fondu LIFE-tﬁetí zemû financován
projekt inventarizace pro národní seznam území
Natura 2000.
Pﬁíprava plánÛ péãe pro území Natura 2000
âlánek 6 smûrnice o stanovi‰tích poÏaduje na
ãlensk˘ch státech, aby pﬁijaly nezbytná ochranáﬁská opatﬁení k zavedení vhodn˘ch plánÛ péãe,
pokud je tﬁeba. Zku‰enosti v rámci LIFE ukázaly,
Ïe plány péãe jsou neoceniteln˘m nástrojem pro
dlouhodobou ochranu území Natury 2000, aÈ
mal˘ch nebo velk˘ch. Nejen Ïe soustﬁeìují do jednoho dokumentu v‰echny související informace
o území v otázkách t˘kajících se cílÛ, ohroÏení, uÏívání, ekologick˘ch zájmÛ atp….., ale také jsou prostﬁedkem k zapojení skupin místních podílníkÛ
v diskusi nad moÏn˘mi volbami obhospodaﬁování
ãi péãe k zaji‰tûní ochrany míst dlouhodobû. Toto
poslední hledisko je tím, co ﬁadí území Natury 2000
stranou od klasick˘ch pﬁísnû chránûn˘ch pﬁírodních rezervací. Pﬁi zváÏení, Ïe Natura 2000 pokr˘vá
kolem 14 % rozlohy evropského teritoria, jejich
ochrana musí b˘t zaji‰Èována pﬁi plném zváÏení
socioekonomick˘ch zájmÛ oblasti.
Nemûlo by tedy b˘t Ïádn˘m pﬁekvapením zji‰tûní,
Ïe více neÏ 60 % LIFE-Nature projektÛ zamûﬁen˘ch
na zpracování plánÛ péãe o území Natury 2000,
bylo obvykle ﬁe‰eno v tûsné spolupráci se zainteresovan˘mi podílníky. To
tûmto místÛm dobﬁe
poslouÏí z hlediska jejich dlouhodobého obhospodaﬁování/péãe, zvlá‰tû proto, Ïe plnûní tûchto plánÛ bylo ãasto iniciováno penûzi z fondu LIFE.
Nûkteré projekty v‰ak pokroãily o stupínek dále
a vytvoﬁily v‰eobecn˘ rámec plánu péãe pro v‰echna území Natury 2000 v pﬁíslu‰né zemi. V Itálii
napﬁíklad byl zahájen projekt pro vytvoﬁení standardní metodologie pro vypracování plánu péãe pro
v‰echna území Natury 2000 v Itálii a pro vy‰kolení
v‰ech správcÛ území v jejím pouÏití. Metodologie
byla pozdûji zakotvena do rozhodnutí ministra
o plánech péãe území Natury 2000.
Podobn˘ postup byl pﬁijat ve Francii v dobû, kdy
francouzská vláda zmrazila plnûní Natury 2000.
Díky vlivu projektu LIFE-Nature na vypracování
ﬁídících principÛ pro plány péãe, mohla b˘t debata
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o Natuﬁe 2000 znovu zahájena a znovu obnovena
diskuse s rÛzn˘mi skupinami podílníkÛ. Smûrnice
poãítaly s vyuÏitím nezávisl˘ch specialistÛ pﬁi
vytváﬁení plánÛ péãe a k jejich prodiskutování
s místními ﬁídícími skupinami sestaven˘mi specificky pro zapojení místních podílníkÛ a majitelÛ
pozemkÛ do procesu rozhodování. ¤ídící skupiny
se staly ohniskem pro pﬁípravu právnû závazn˘ch
smluv pro Naturu 2000 s podílníky. Tyto smlouvy
jsou nyní rozsáhle financovány prostﬁednictvím
francouzského programu rozvoje venkova.

území Británie a to v tûsné spolupráci s klíãov˘mi
zájmov˘mi skupinami (pﬁedstavitelé pﬁístavÛ, rybáﬁÛ, rekreaãních skupin, místní a regionální zastupitelé, nevládní organizace atp.). Na konci projektu
zaãal existovat, po prvé v Evropû, podrobn˘ centralizovan˘ zdroj informací o moﬁsk˘ch územích
a druzích Natury 2000. Projektem byly také vytvoﬁeny dobré vzorové postupy jak vylouãit nebo zmírnit nepﬁíznivé vlivy, vytvoﬁit trvale udrÏitelné vztahy spolupráce a zﬁídit integrovan˘ program péãe
a monitoringu.

Zku‰enosti s nejlep‰ími postupy
Zatímco 60 % projektÛ LIFE-Nature bylo zamûﬁeno na zpracování plánÛ péãe, v‰echny se pustily do
praktick˘ch postupÛ ochrany pﬁírody k udrÏení
nebo obnovení pﬁíznivého ochranáﬁského stavu
území a jeho oprávnûn˘ch zájmÛ. Byla odzkou‰ena
‰iroká ‰kála rÛzn˘ch metod a technik na územích
Natury 2000 v celé EU, od nejexperimentálnûj‰ích
po klasické.
Nûkteré zahrnovaly poãáteãní speciální investice
k obnovû území na úroveÀ, kdy dlouhodobá péãe je
ménû obtíÏná a nákladná (vyﬁezávání kﬁovin, znovu-obnovení meandrÛ tokÛ, odstraÀování invazních druhÛ, koupû pozemkÛ…). Jiné investice
pomohly zahájit nebo pﬁemûnit péãi o území tak,
aby bylo vyhovûno potﬁebám Natury 2000 (napﬁ.
testování postupÛ, zda pouÏitá technika je úãinná,
ukázkové zámûry k podnícení ‰ir‰ího pouÏití v území…). Byly tu i dal‰í projekty, zamûﬁené na péãi
o druhy, zaji‰Èující, napﬁ. doplÀkové vyÏivovací stanice a místa k rozmnoÏování, kompenzaãní opatﬁení na zpÛsobené ‰kody nebo dokonce programy
odchovÛ pro repatriace druhÛ do pﬁírodních stanovi‰È.
Jakékoliv metody byly nakonec pouÏity, fond
LIFE-Nature byl nápomocen pﬁi zavedení dlouhodobû zaji‰tûné péãe skuteãnû o v‰echna území, na
která byly projekty zamûﬁeny (napﬁ. také pﬁi pouÏití agroenvironmentálních opatﬁení).
Projekty také pomohly zv˘‰it znalosti o rÛzn˘ch
stanovi‰tích a druzích ve vztahu k jejich ochranáﬁsk˘m potﬁebám a tak mûly dopad v˘raznû pﬁesahující samotná ﬁe‰ená území.
To platí zvlá‰tû o projektech zamûﬁujících se více
na strategické pﬁístupy k ﬁe‰ení urãit˘ch problémÛ
ochrany pﬁírody napﬁíã cel˘m souborem pﬁírodních
stanovi‰È. Nejen Ïe pamatovaly na uÏiteãnou v˘mûnu zku‰eností mezi rÛzn˘mi místy v rámci stejného projektu, ale ãasto také vyústily ve zpracování
dobr˘ch vzorov˘ch postupÛ nebo v internetové
stránky vûnované zpÛsobu péãe o urãitá pﬁírodní
stanovi‰tû nebo druhy, které mohou b˘t pouÏity jin˘mi správci území kdekoliv v zemi nebo
v Evropû.
Typick˘m pﬁíkladem je britsk˘ projekt zamûﬁen˘
na moﬁské zvlá‰tní oblasti ochrany. Zji‰tûní, Ïe
o Ïivotním prostﬁedí moﬁe v územích Natury 2000
je známo velmi málo, vedlo ke zpracování projektu,
kter˘ by zaplnil mezery v na‰ich znalostech ochrany pﬁírody ve vztahu k moﬁsk˘m stanovi‰tím a druhÛm zapsan˘m v pﬁílohách smûrnice o stanovi‰tích
a na jejich vzájemné vazby s rÛzn˘mi podnikatelsk˘mi nebo rekreaãními ãinnostmi a zájmy. Navíc
byly zpracovány modelové plány pro 14 moﬁsk˘ch

Koordinace akcí pro ohroÏené druhy v celé EU
Pokud jde o ohroÏené druhy zapsané ve smûrnicích o stanovi‰tích a ptácích je mnohem obtíÏnûj‰í
hodnotit vliv fondu LIFE, protoÏe mnoho z nich
bude automaticky prospívat z aktivit ﬁízené péãe
o stanovi‰tû v územích soustavy Natura 2000. Je
v‰ak jasné, Ïe celkovû byly projekty zamûﬁené na
dÛleÏitou ãást populací v˘znamného mnoÏství druhÛ EU zapsan˘ch ve smûrnici o ptácích a smûrnici
o stanovi‰tích. Zahrnují i nejohroÏenûj‰í druhy
Evropy jako je medvûd hnûd˘, vlk, tuleÀ stﬁedomoﬁsk˘, moﬁské Ïelvy, li‰ka polární, norek evropsk˘, orel jestﬁábí, sup hnûd˘, bukaã velk˘ a chﬁástal polní. To v‰e jsou druhy s komplexními
a nûkdy kontroverzními ochranáﬁsk˘mi poÏadavky,
které by podstatnû získávaly sladûn˘mi akcemi.
Toho dosáhly projekty LIFE, aÈ formálním nebo
neformálním pospojováním a tak také pomohly
vypracovat (v pﬁípadû velk˘ch ‰elem) nebo uskuteãÀovat (v pﬁípadû celosvûtovû ohroÏen˘ch druhÛ ptákÛ) specifické akãní plány pro tyto druhy.
Pro nûkteré druhy jsou dosaÏené v˘sledky skromnûj‰í, av‰ak v národním mûﬁítku pﬁesto v˘znamné.
V Dánsku se napﬁíklad ochrana 95 % populace
kuÀky obecné zlep‰ila díky jednomu projektu LIFE.
Podobn˘ pﬁístup byl zvolen ve ·védsku pro páchníka hnûdého (Osmoderma eremita) pomocí sladûn˘ch akcí na 45 místech nebo v Portugalsku ãi na
Kanársk˘ch ostrovech pro ochranu vzácn˘ch endemitÛ jako jsou samaruk ‰panûlsk˘ (Valencia hispanica) nebo holub kanársk˘ a holub vavﬁínov˘
(Columba bolii a C. junonidae).
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Okno do Natury 2000
Závûrem je tﬁeba uvést, Ïe fond LIFE-Nature
nejen zv˘‰il úroveÀ znalostí a zku‰eností v péãi
o typy stanovi‰È a druhy zapsané na seznamech
smûrnice o ptácích a smûrnice o stanovi‰tích, ale
také pomohl zv˘‰it jejich stav z hlediska ochrany.
Tím pﬁispûl v˘znamnû k budování soustavy Natura
2000 jak v EU, tak (v poslední dobû) v nov˘ch ãlensk˘ch státech. Jedním z klíãov˘ch hledisek jeho
úspûchu je schopnost jít k jádru problému a pracovat na úrovni samotn˘ch jednotliv˘ch území. To
pomohlo zv˘‰it reputaci Natury 2000 tam, kde je to
nejvíce tﬁeba a zapojit místní podílníky a spoleãenství v hledání trvale udrÏiteln˘ch ﬁe‰ení na jejich
obhospodaﬁování specificky pﬁizpÛsoben˘ch místním podmínkám. Zkrátka, poskytují pﬁíklady ze
„skuteãného Ïivota“ o tom, co Natura 2000 vlastnû
znamená v praxi, která je absolutnû nutná k získávání pﬁíznivého pﬁijímání a podpory pro celou soustavu.
Natura 2000 17/2004, EC Newsletter

ZPRÁVY
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Tﬁináctá zpﬁístupnûná jeskynû AOPK âR
1. ãervence 2004 pﬁevzal ﬁeditel AOPK âR Ing. Martin
Du‰ek od âeské speleologické spoleãnosti a mûsta Mikulov provoz jeskyní Na Turoldu. AOPK âR tak nyní spravuje jiÏ tﬁináct zpﬁístupnûn˘ch jeskyní v âR. Jeskynû
byla dosud ve správû âeské speleologické spoleãnosti ZO Jihomoravsk˘ kras a byla pﬁístupná pro odborné
exkurze po pﬁedchozí domluvû. Nyní budou zaji‰Èovány
kaÏdodenní prohlídky s prÛvodcem od kvûtna do ﬁíjna.
Na povrchu se mohou náv‰tûvníci také seznámit s pﬁírodou PR Turold na nauãné stezce.
Nejstar‰í zmínka o archeologicky v˘znamné Turoldovû
jeskyni (pozdûji odlámané) je z r. 1669 od J. P. Hertoda.

Dne‰ní labyrint chodeb, síní, celkové délky cca 0,5 km
byl objeven pﬁi prÛzkumech mikulovsk˘ch jeskyÀáﬁÛ
pod vedením B. Závady v r. 1951. Dal‰í chodby objevili
mikulov‰tí jeskyÀáﬁi v r. 1976–1977. V létech 1958–1967
byla jeskynû pﬁístupná pro veﬁejnost. Do jeskynû se vstupuje spletí velmi ãlenit˘ch chodeb v nûkolika patrech.
Stûny nûkter˘ch prostor jsou korodovány do velmi ãlenit˘ch dutin a drobn˘ch dutinek, takÏe vzniká dojem,
jako by tu byla ztuhlá bílá kamenná pûna. Místy jsou na
stûnách hojné pﬁekryvy hrá‰kovit˘ch aÏ keﬁíãkovit˘ch
sintrov˘ch v˘rÛstkÛ s trsy tﬁpytiv˘ch krystalkÛ kalcitu.
Prohlídková trasa je 300 m dlouhá.

Foto J. Flek

Foto J. Hromas

Za Karlem Absolonem (1956 – 2004)
„Je to vÏdycky taková malá chvíle. Tak akorát na
jeden tulipán."
Tûmito slovy popsal v jednom ze sv˘ch legendárních
blues konec lidského bytí guru ãeské poezie zaãátku 60.
let 20. století Václav Hrabû.
Ver‰e, dlouhou dobu ‰íﬁené jen opisem, mi vytanuly
na mysli v souvislosti s Karlem Absolonem. S jmenovcem slavného ãeského geologa, speleologa a archeologa
jsem mûl moÏnost spolupracovat více neÏ patnáct let.
A co víc, urãitou dobu
jako jeho podﬁízen˘.
Pﬁipomínám to proto,
Ïe pro nûkteré ãinovníky stále platí nadãasov˘ postﬁeh Henryho
Kissingera o tom, Ïe
vÛbec nejvût‰ím afrodisiakem zÛstává moc.
V˘chodoãesk˘ rodák
mûl to ‰tûstí, Ïe se
nároãné profesi zoologa specialisty na bezobratlé Ïivoãichy vyuãil

hned na tﬁech skupinách: mûkk˘‰ích, roztoãích
a pavoucích. Karel Absolon mûl navíc dar, jenÏ je dán
jen nemnoh˘m. Své pozoruhodné znalosti ze zoologie
bezobratl˘ch umûl nav˘sost poutavou formou pﬁedávat
ostatním. Obor, jenÏ u ﬁady posluchaãÛ odborné biologie ãi uãitelsk˘ch kombinací na Pﬁírodovûdecké fakultû
UK v Praze vzbuzoval (ãásteãnû oprávnûnou) hrÛzu, pﬁibliÏoval snesiteln˘m zpÛsobem, aÈ uÏ pﬁi praktick˘ch
cviãeních nebo pﬁi terénních exkurzích v praÏském okolí nebo je‰tû lépe ve svérázném kraji pod Pálavou.
K tomu pﬁipoãteme i rozsáhlou organizaãní práci, kterou vykonával jako tajemník katedry zoologie PﬁF UK
nebo redaktor podle mého názoru nedocenûného odborného periodika Vûstník âs. spoleãnosti zoologické, jenÏ
v poslední dekádû vychází pod názvem Acta Societatis
Zoologicae Bohemicae. Technické nadání dokazoval
Absolon mj. tím, Ïe v dobû, kdy se muselo spoléhat nikoli na grafiku propracovan˘ch poãítaãov˘ch programÛ,
skenery ãi laserové tiskárny, ale na r˘sovací soupravy
a ãernou tu‰, ochotnû pﬁekresloval nûkter˘m kolegÛm
vãetnû mé maliãkosti ilustrace k nejrÛznûj‰ím ãlánkÛm.
V‰echny uvedené vlastnosti mohl Karel Absolon
uplatnit po té, co v r. 1991 pﬁe‰el na tehdy nedávno zﬁíOCHRANA P¤ÍRODY, 59, 2004, ã. 7
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zen˘ âesk˘ ústav ochrany pﬁírody. V odboru pro
v˘zkum a v˘voj dostal za úkol koordinovat v úzké spolupráci s V˘zkumn˘m a monitorovacím pracovi‰tûm
(VAMP) v Brnû, veden˘m Mojmírem Vla‰ínem, pﬁípravu
celostátního programu biomonitoringu ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích. Na starosti mûl i v té dobû objemem
práce i finanãních prostﬁedkÛ nejvût‰í grantov˘ projekt
âÚOP Teoretické a praktické principy druhové ochrany
organismÛ. Od r. 1993 potom odbor ﬁídil. ManaÏérská
práce a ãasté koãování mezi Prahou a Brnem zpÛsobily,
Ïe nena‰el ãas potﬁebn˘ k dokonãení rozpracované kandidátské disertace.
Po ustavení Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR
pÛsobil Absolon urãitou dobu jako námûstek ﬁeditele.
I v této funkci zÛstal kamarádsk˘ a otevﬁen˘, moÏná aÏ
pﬁíli‰. Pozdûji v rámci AOPK âR koordinoval v‰echny
probíhající a pﬁipravované grantové projekty. Také pﬁi
této ãinnosti mohl plnû osvûdãit své znalosti, rozhled
a v neposlední ﬁadû schopnost jednat s lidmi, a to

Zemské jádro se vytvoﬁilo z jader nûkolika planet
Vûdci z Ústavu izotopové laboratoﬁe cury‰ské univerzity zjistili, Ïe
zemské jádro je zãásti produktem
recirkulace a Ïe sestává z nûkolika
zárodeãn˘ch planet.
Podle dosud platné teorie vytvoﬁilo
se zemské jádro pﬁi vzniku sluneãní
soustavy asi pﬁed 4,5 aÏ 5 miliardami let. Na‰e zemûkoule se tehdy
vzná‰ela jako hust˘ mrak kosmického prachu a zbytkÛ planet ve vesmíru. JelikoÏ hmota stále pﬁitékala,
Zemû se otáãela a radioaktivní prvky
uvnitﬁ se rozpadaly, ohﬁívala se mladá Zemû na Ïhavou kouli pﬁi 2000
°C. Nitro Zemû se pﬁitom pﬁetvoﬁilo.
Vût‰ina Ïeleza a niklu se ponoﬁila
v roztavené kosmické hmotû do centra a vytvoﬁila jádro. AlespoÀ jeho
ãást se vytvoﬁila pﬁímo z jader
mal˘ch planet, se kter˘mi se stﬁetla.
Nûkteré z tûchto planet se asi
podobaly Marsu. Mûly jak sloÏení
dﬁívûj‰í Zemû, tak i planety THEIA,
která se po nárazu na mladou Zemi
odrazila o Mûsíc. Hmota mladé Zemû

recenze

recenze

P¤ÍRODNÍ PAMÁTKY, REZERVACE
A PARKY, napsal Josef Rubín a kol.,
str. 186, vydalo nakl. Olympia 2004
Dal‰í zásluÏn˘ svazek vhodn˘
k putování po na‰í pﬁírodû vydalo
nakladatelství Olympia ve stejném
tvaru (formát 20,5 x 12) jako pﬁedchozí svazek Národní parky a chránûné krajinné oblasti. Svazek je zamûﬁen na tzv. maloplo‰ná zvlá‰tû
chránûná území (národní pﬁírodní
rezervace, pﬁírodní rezervace, národní
pﬁírodní památky, pﬁírodní památky)
a na pﬁírodní parky. Maloplo‰n˘ch
zvlá‰tû chránûn˘ch území zde nalezneme – s podrobn˘m popisem – 211
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i s vyhranûn˘mi osobnostmi nebo s tûmi, kteﬁí péãi
o pﬁírodu a krajinu nejsou z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ
naklonûni.
Pak Karel z ochrany pﬁírody ode‰el. Nejprve do vysoké funkce na Ministerstvu obrany, po sniÏování stavÛ
civilních pracovníkÛ hledal uplatnûní jinde.
Jako ãlovûk, kter˘ ho zaÏil pﬁi plné práci na Pﬁírodovûdecké fakultû i pﬁi ﬁe‰ení úkolÛ v ochranû pﬁírody
mohu na závûr jen konstatovat, Ïe Karel patﬁil k tûm
nûkolika málo vysloven˘m talentÛm, které jsme ve státní ochranû pﬁírody mûli a máme, a Ïe tyto dispozice byly
jeho odchodem ztraceny. Ve svém oboru i v ochranû pﬁírody (zejména ve v˘zkumu a v druhové ochranû) v‰ak
po sobû zanechal mnoho dobré práce a zÛstává v na‰ich
vzpomínkách.
„Je to vÏdycky taková malá chvíle. Tak akorát na jeden
tulipán, zhoupne se svût"
Pro Karla se zhoupl 25. dubna 2004.
Jan Plesník

a planety THEIA mûla podobnû jako
Mars tûkavé sloÏky. V souãasné dobû
má Zemû tûchto tûkav˘ch sloÏek
(jako napﬁ, kyslíku a vodíku) ménû.
Ty byly ztraceny pﬁi pozdûj‰ích kolizích Zemû s planetami.
NATURE, sv. 424, str. 505, 2004

Proã se sniÏují
stavy ÏralokÛ
v Atlantickém oceánu
V severozápadní ãásti Atlantického oceánu se sníÏily v pomûrnû
krátké dobû stavy témûﬁ v‰ech
druhÛ ÏralokÛ.
Vûdci v kanadské univerzitû
v Halifaxu, kteﬁí shromáÏdili v‰echny
dosupné údaje o v‰ech chycen˘ch
Ïralocích, zjistili, Ïe kromû obrovsk˘ch ÏralokÛ se sníÏil stav v‰ech
druhÛ ÏralokÛ u pobﬁeÏí Kanady
a Spojen˘ch státÛ o více neÏ o polovinu. NejhÛﬁe jsou na tom kladivouni, jejichÏ poãet se od roku 1986 sníÏil o 89 %.
Podle názoru vûdcÛ souvisí velk˘
úbytek s pﬁemnoÏením. Îraloci zahynuli hladem, ponûvadÏ velké flotily
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(Praha 16, Stﬁedoãesk˘ kraj 33, Jihoãesk˘ kraj 18, PlzeÀsk˘ kraj 17, Karlovarsk˘ kraj 17, Ústeck˘ kraj 17,
Libereck˘ kraj 17, Královéhradeck˘
kraj 12, Pardubick˘ kraj 8, Vysoãina
5, Jihomoravsk˘ kraj 7, Olomouck˘
kraj 14, Zlínsk˘ kraj 9, Moravskoslezsk˘ kraj 21). Dal‰ích nûkolik set
maloplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch
území, která jsou na území národních
parkÛ a CHKO, je popsáno v pﬁedchozím svazku. V˘bûr 211 území tohoto
svazku (z celkového poãtu více neÏ
2000 vyhlá‰en˘ch MZCHÚ) se ﬁídil
potﬁebami turistÛ, takÏe byla vybrána
území s nauãn˘mi stezkami nebo
jinak pﬁístupná a atraktivní. Popisy

pro lov ryb odchytily ve‰kerou moÏnou koﬁist. Abychom zachovali ekologické systémy oceánÛ poÏadují
vûdci velká chránûná území.
SCIENCE, sv. 298. str. 389, 2003

Co zmûnilo ekologick˘
systém v Severní Americe
Pﬁíchod osadníkÛ ze Starého svûta
trvale zmûnil ekologick˘ systém
v Severní Americe. VÏdyÈ jiÏ pﬁedtím
koãovnû Ïijící pÛvodní obyvatelé tento systém znaãnû zmûnili. Eskymáci
zavedli jiÏ asi pﬁed 1000 roky techniku lovu velryb z Alja‰ky do Arktidy
a Grónska. Svá zimní obydlí si stavûli z kostí zabit˘ch velryb. Jejich chatrãe byly ãasto blízko jezer a po opu‰tûní jejich pﬁístﬁe‰í dostávaly se kosti
bohaté na Ïiviny do sladké vody.
Usazeniny tak vykazují zv˘‰ené
mnoÏství kﬁemiãit˘ch ﬁas jiÏ od 13.
století bez zﬁejmé pﬁíãiny. Nálezy ﬁas
spolu s dusíkat˘mi izotopy specifick˘mi pro velryby jednoznaãnû ukazují na zásah ãlovûka.
PNAS Online, doi 0307570100
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jednotliv˘ch území pocházejí od zku‰en˘ch pﬁírodovûdcÛ, jsou dostateãnû
obsaÏné a plnû srozumitelné. Na konci po-pisu kaÏdého území je pﬁipojen
návod, jak je moÏné se k území nejlépe dostat. Ke svazku je pﬁipojen popis
37 pﬁírodních parkÛ (z vyhlá‰en˘ch
asi 110). Pﬁírodní parky nejsou podle
zákona o ochranû pﬁírody a krajiny
zvlá‰tû chránûn˘m územím, ale jedním z nástrojÛ k ochranû krajiny.
KaÏd˘ z nich v‰ak stojí za náv‰tûvu.
Uvádûn˘ svazek je pokraãováním jiÏ
úctyhodné ﬁady prÛvodcÛ nakladatelství Olympia vûnovan˘ch památkám,
mûstÛm a pﬁírodû âR.
bk

První dÛkaz
o spojení mezi
africk˘mi
populacemi
plameÀáka malého
PlameÀák mal˘ (Phoeniconaias
minor) ob˘vá na africkém kontinentû tﬁi vzájemnû oddûlené
oblasti. Jádrová populace osídluje
sodná (alkalická) jezera v Keni
a Tanzanii, leÏící na dnû V˘chodoafrické pﬁíkopové propadliny. Její
poãetnost se odhaduje na 2,5 – 4
miliony jedincÛ, pﬁiãemÏ jedinou
kolonii mÛÏe tvoﬁit aÏ milion plameÀákÛ. Druh vyvádí mláìata
v období de‰ÈÛ a hnízdní úspû‰nost do znaãné míry ovlivÀuje
stav vodní hladiny na lokalitû. Na
jihu Afriky, v Namibii, Botswanû
a Jihoafrické republice, Ïije na
100 000 plameÀákÛ mal˘ch.
V západní ãásti kontinentu (Mauretánie, Senegal a Guinea-Bissau)
pﬁeÏívá zbytková populace, ãítající
na 6 000 ptákÛ. Pro úplnost
uveìme, Ïe ãtvrtá populace plameÀákÛ mal˘ch vznikla mimo
Afriku, konkrétnû v severozápadní Indii a Pákistánu.
AÏ donedávna se pﬁedpokládalo, Ïe africké populace plameÀáka malého jsou vzhledem k velké
vzdálenosti izolovány i geneticky
tím, Ïe mezi nimi nedochází
k v˘mûnû dospûl˘ch jedincÛ.
Ornitologové pﬁi tûchto úvahách
vycházeli z pﬁedpokladu, Ïe mezi
jednotliv˘mi ãástmi areálu roz‰íﬁení druhu existuje jen málo
míst, kde by se plameÀáci mohli
pﬁi moÏn˘ch pﬁesunech zastavit,
aby si odpoãinuli a získali potravu. V úvahu musíme brát i nezanedbatelnou skuteãnost, Ïe plameÀáci malí letí rychlostí 50 – 60
km/hod.
Nicménû v posledních letech
zaznamenali odborníci neãekané
zv˘‰ení poãetnosti u jihoafrické
populace, zejména pokud na ni
pﬁíznivû pÛsobily podmínky vnûj‰ího prostﬁedí. Podle nûkter˘ch
názorÛ mohla uveden˘ nárÛst
poãetnosti zpÛsobit imigrace
jedincÛ z v˘chodoafrick˘ch hnízdi‰È. Pro obdobné tvrzení ale chybûl jednoznaãn˘ dÛkaz. Stejnû
tak se nepodaﬁilo prokázat, Ïe by
existovalo spojení mezi západoafrickou a zb˘vajícími mnohem
poãetnûj‰ími populacemi.
V roce 1962 vyuÏil znám˘ ornitolog Leslie Brown spolu s Alanem Rootem, uznávan˘m tvÛrcem
pﬁírodovûdeck˘ch filmÛ,
mimoﬁádné dostupnosti kolonie
plameÀákÛ mal˘ch na sodném
jezeru Magadi, nacházejícím se
na dnû proslulého kráteru Ngorongoro v Tanzanii, a okrouÏkoval 8 000 mláìat.

B. CHILDRESS nedávno upozornil, Ïe Britská nadace pro ornitologii (BTO), která prostﬁednictvím Britského muzea v Lond˘nû
poskytla Brownovi potﬁebné
krouÏky, obdrÏela zajímavé zpûtné
hlá‰ení (AEWA Newsletter, 9, 13,
2004). PlameÀák mal˘, krouÏkovan˘ 30. ﬁíjna 1962 na jezeru
Magadi, byl 28. záﬁí 1997 zaznamenán poblíÏ Laayoune v Západní Sahaﬁe. V blízkosti zmiÀovaného sídla se nachází málo známé
bezejmenné jezero, zaklínûné mezi
píseãn˘mi dunami. Právû na nûm
se ãasto zdrÏují poãetná hejna
plameÀákÛ. Pﬁitom pﬁímá vzdálenost mezi jezerem Magadi a Laayoune ãiní 6 197 km. Jak a kdy se
plameÀák pﬁesunul z V˘chodoafrické pﬁíkopové propadliny do
Západní Sahary, nevíme. Pﬁesto
uvedené zpûtné hlá‰ení pﬁineslo
vÛbec první dÛkaz o v˘mûnû
jedincÛ mezi v˘chodoafrickou
a západoafrickou populací plameÀáka malého.
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Co zmûnilo
ekologick˘ systém
v Severní Americe
Pﬁíchod osadníkÛ ze Starého
svûta trvale zmûnil ekologick˘
systém v Severní Americe. VÏdyÈ
jiÏ pﬁedtím koãovnû Ïijící pÛvodní
obyvatelé tento systém znaãnû
zmûnili. Eskymáci zavedli jiÏ asi
pﬁed 1000 roky techniku lovu
velryb z Alja‰ky do Arktidy
a Grónska. Svá zimní obydlí si
stavûli z kostí zabit˘ch velryb.
Jejich chatrãe byly ãasto blízko
jezer a po opu‰tûní jejich pﬁístﬁe‰í dostávaly se kosti bohaté na
Ïiviny do sladké vody. Usazeniny
tak vykazují zv˘‰ené mnoÏství
kﬁemiãit˘ch ﬁas jiÏ od 13. století
bez zﬁejmé pﬁíãiny. Nálezy ﬁas
spolu s dusíkat˘mi izotopy specifick˘mi pro velryby jednoznaãnû
ukazují na zásah ãlovûka.
PNAS Online, doi 0307570100

Rozklad toxinu
v tkáních geneticky
modifikované kukuﬁice
v terénu: dÛleÏité je
monitorování lokalit
Otázka, nakolik mohou geneticky modifikované organismy
(GMO) ohrozit jiné organismy,
zejména volnû Ïijící Ïivoãichy
a planû rostoucí rostliny, rozdûlila vûdce do dvou vyhranûn˘ch
táborÛ. âást z nich zastává
názor, Ïe by plodiny, u nichÏ lidé

pozmûnili genom, nemûly b˘t
pûstovány
mimo
laboratoﬁe
a pﬁísnû kontrolované plochy do
té doby, neÏ vûdecké poznatky
moÏn˘ negativní vliv GMO na
Ïivou sloÏku ekosystémÛ jednoznaãnû vylouãí. Naopak jiní tvrdí,
Ïe uplatnûní principu pﬁedbûÏné
opatrnosti není v tomto ohledu
na místû, protoÏe zpomaluje dal‰í
rozvoj zemûdûlství a napomáhá
udrÏovat v rozvojov˘ch zemích
souãasnou potravinovou krizi.
Geneticky modifikovaná Bt
kukuﬁice má stejnou genetickou
v˘bavu jako bûÏná kukuﬁice
s v˘jimkou jediného genu. Ten
byl získán ze známé pÛdní bakterie Bacillus thuringiensis. Ta pﬁi
sporulaci vytváﬁí ve své buÀce
krystal bílkoviny, která proto
dostala název Cry-protein. AÏ
dosud bylo popsáno 89 rÛzn˘ch
kmenÛ zmiÀované bakterie, tvoﬁících rÛzné Cry-proteiny. KdyÏ bílkovinu pozﬁe urãit˘ hmyz, krystal
se za vhodn˘ch podmínek rozpustí. Uvolnûná bílkovina se váÏe
specificky na urãité struktury
(receptory) bunûk v˘stelky trávicí
trubice hmyzu. ProtoÏe naru‰í
bunûãnou membránu, buÀka
hyne a v dÛsledku tohoto procesu
uhyne i hmyz. Je tedy zﬁejmé, Ïe
urãit˘ typ Cry-proteinu pÛsobí na
úzkou cílovou skupinu hmyzu,
kupﬁ. na housenky mot˘lÛ (Lepidoptera) ãi na brouky (Coleoptera)
a jejich larvy. Pﬁi genetické úpravû se gen bakterie pro Cry-protein vnese pﬁímo do genomu rostliny, která pak ve sv˘ch buÀkách
tvoﬁí pﬁíslu‰n˘ protein a hmyz
konzumující rostlinu je usmrcen.
Zastánci soudob˘ch biotechnologick˘ch postupÛ zdÛrazÀují
zejména skuteãnost, Ïe zasaÏen
je jen hmyz, kter˘ konzumuje Btplodinu. âást geneticky upraven˘ch plodin s vnesen˘m bt genem
zÛstává po sklizni na poli, coÏ
mÛÏe mít urãit˘ dopad na pÛdní
ekosystém. MoÏn˘ vliv na pÛdní
organismy bude také záviset na
pﬁetrvávání Bt toxinu ve zbytcích
rostlin.
C. ZWAHLEN z bernské univerzity se sv˘mi spolupracovníky
pokusil zjistit, jak dlouho se Bt
toxin udrÏí v rostlinn˘ch zbytcích
(Mol. Ecol., 12, 765 - 775, 2003).
Proto na dvou plochách v kukuﬁiãné oblasti ·v˘carska zkoumal
v období podzim – jaro rozklad
toxinu Cry1Ab v listech geneticky
upravené Bt kukuﬁice.
Na první lokalitû, obhospodaﬁované i orbou, nebyl bûhem prvního mûsíce zaznamenán Ïádn˘
rozklad zkoumaného toxinu. Nicménû jiÏ v prÛbûhu dal‰ího mûsíce poklesla koncentrace jedu proti v˘chozímu stavu pﬁibliÏnû o 20
%. Bûhem zimy se rozpad studované látky zastavil. Po zv˘‰ení
teploty vzduchu a pÛdy na jaﬁe
OCHRANA P¤ÍRODY, 59, 2004, ã. 7
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pﬁí‰tího roku degradace toxinu
Cry1Ab opût pomalu pokraãovala. Pﬁesto jej badatelé zaznamenali na lokalitû je‰tû v ãervnu.
Druhá lokalita se od první li‰ila
zejména tím, Ïe na ní byla zcela
vylouãena orba. Bûhem prvních
40 dní se koncentrace monitorované bílkoviny sníÏila v porovnání s v˘chozím stavem o 38 %, a to
bez poãáteãního zpoÏdûní, zji‰tûného na první lokalitû. Úbytek
toxinu pokraãoval, takÏe v ãervnu
následujícího roku, tedy po 200
dnech, stanovili ‰v˘car‰tí odborníci jeho hodnotu na 0,3 %
pÛvodního mnoÏství.
Popsaná zji‰tûní naznaãují, Ïe
pro hodnocení dlouhodobého vlivu Bt toxinu ve zbytcích transgenních rostlin na pÛdní organismy je nezbytné sledovat dotãené
plochy pﬁed a po vysetí geneticky
modifikovan˘ch plodin.

- jpl-

Proã se sniÏují
stavy ÏralokÛ
v Atlantickém oceánu
V severozápadní ãásti Atlantického oceánu se sníÏily v pomûrnû
krátké dobû stavby témûﬁ v‰ech
druhÛ ÏralokÛ.
Vûdci v kanadské univerzitû
v Halifaxu, kteﬁí shromáÏdili v‰echny dosupné údaje o v‰ech chycen˘ch Ïralocích, zjistili, Ïe kromû
obrovsk˘ch ÏralokÛ se sníÏil stav
v‰ech druhÛ ÏralokÛ u pobﬁeÏí
Kanady a Spojen˘ch státÛ o více
neÏ o polovinu. NejhÛﬁe jsou na
tom „kladivouni“, jejichÏ poãet se
od roku 1986 sníÏil o 89 %.
Podle názoru vûdcÛ souvisí velk˘ úbytek s pﬁemnoÏením. Îraloci zahynuli hladem. ponûvadÏ velké flotily pro lov ryb odchytily
ve‰kerou moÏnou koﬁist. Abychom zachovali ekologické systémy oceánÛ poÏadují vûdci velká
chránûná území.
SCIENCE, sv. 298. str. 389, 2003
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Genom vãel rozlu‰tûn
Americk˘ Národní ústav pro
v˘zkum lidského genomu zkoumal DNS u vãely medonosné.
K rozlu‰tûní genomu asi u 300
milónÛ párÛ potﬁebovala skupina
vûdcÛ rok. Velikost vãelího genomu ãiní asi desetinu rozlu‰tûného lidského genomu. Informace
o dûdiãnosti byla zveﬁejnûna
v nûkolika genov˘ch databankách. Tyto informace umoÏní roz‰íﬁit poznatky o sociálním instik-

226

OCHRANA P¤ÍRODY, 59, 2004, ã. 7

tu. Projekt stál více neÏ 7 miliónÛ
dolarÛ.
Vãely by mohly slouÏit jako
model pro lidské nemoci, napﬁíklad alergie.
Süddeutsche
Zeitung,
ãís.
9/2004. str. 4

První transatlantick˘
dinosaurus
V roce 1877 byla v Coloradu
nalezena kostra dravého dvounohého je‰tûra Allosaurus fragilis.
Pozdûji bylo její stáﬁí odhadnuto
na 150 miliónÛ let. Paleontologové v Madridu nyní uvádûjí, Ïe
mohou pﬁiﬁadit kosti téhoÏ druhu a pﬁibliÏnû téhoÏ stáﬁí. Je to
první druh dinosaurÛ, o kterém
lze bezpeãnû ﬁíci, Ïe byl roz‰íﬁen
jak v Americe, tak i v Evropû.
Nyní se ﬁe‰í záhada, jak se tito
je‰tûﬁi mohli dostat z jednoho
kontinentu na druh˘. Superkontinent Panges byl v té dobû jiÏ
nûkolik miliónÛ let rozlomen
a ibersk˘ poloostrov byl oddûlen
od Ameriky moﬁem na sta kilometrÛ.
SCIENCE, ãís. 284, str. 903
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Zemské jádro
se vytvoﬁilo z jader
nûkolika planet
Vûdci z Ústavu izotopové laboratoﬁe cury‰ské univerzity zjistili,
Ïe zemské jádro je zãásti produktem recirkulace a Ïe sestává
z nûkolika zárodeãn˘ch planet.
Podle dosud platné teorie vytvoﬁilo se zemské jádro pﬁi vzniku
sluneãní soustavy asi pﬁed 4,5 aÏ
5 miliardami let. Na‰e zemûkoule
se tehdy vzná‰ela jako hust˘ mrak
kosmického prachu a zbytkÛ planet ve vesmíru. JelikoÏ hmota stále pﬁitékala, Zemû se otáãela
a radioaktivní prvky uvnitﬁ se rozpadaly, ohﬁívala se mladá Zemû na
Ïhavou kouli pﬁi 2000 °C. Nitro
Zemû se pﬁitom pﬁetvoﬁilo. Vût‰ina
Ïeleza a niklu se ponoﬁila v roztavené kosmické hmotû do centra
a vytvoﬁila jádro. AlespoÀ jeho ãást
se vytvoﬁila pﬁímo z jader mal˘ch
planet, se kter˘mi se stﬁetla.
Nûkteré z tûchto planet se asi
podobaly Marsu. mûly jak sloÏení
dﬁívûj‰í Zemû, tak i planety THEIA, která se po nárazu na mladou
Zemi odrazila o Mûsíc. Hmota
mladé Zemû a planety THEIA
mûla podobnû jako Mars tûkavé
sloÏky. V souãasné dobû má Zemû
tûchto tûkav˘ch sloÏek (jako napﬁ,
kyslíku a vodíku) ménû. Ty byly
ztraceny pﬁi pozdûj‰ích kolizích
Zemû s planetami.
NATURE, sv. 424, str. 505, 2004
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P¤ÍRODNÍ PAMÁTKY, REZERVACE A PARKY, napsal Josef
Rubín a kol., str. 186, vydalo
nakl. Olympia 2004
Dal‰í zásluÏn˘ svazek vhodn˘
k putování po na‰í pﬁírodû
vydalo nakladatelství Olympia
ve stejném tvaru (formát 20,5
x 12) jako pﬁedchozí svazek
Národní parky a chránûné krajinné oblasti. Svazek je zamûﬁen
na tzv. maloplo‰ná zvlá‰tû chránûná území (národní pﬁírodní
rezervace, pﬁírodní rezervace,
národní pﬁírodní památky, pﬁírodní památky) a na pﬁírodní
parky. Maloplo‰n˘ch zvlá‰tû
chránûn˘ch území zde nalezneme – s podrobn˘m popisem –
211 (Praha 16, Stﬁedoãesk˘ kraj
33, Jihoãesk˘ kraj 18, PlzeÀsk˘
kraj 17, Karlovarsk˘ kraj 17,
Ústeck˘ kraj 17, Libereck˘ kraj
17, Královéhradeck˘ kraj 12,
Pardubick˘ kraj 8, Vysoãina 5,
Jihomoravsk˘ kraj 7, Olomouck˘ kraj 14, Zlínsk˘ kraj 9,
Moravskoslezsk˘ kraj 21). Dal‰ích nûkolik set maloplo‰n˘ch
zvlá‰tû chránûn˘ch území, která jsou na území národních parkÛ a CHKO, je popsáno v pﬁedchozím svazku. V˘bûr
211
území tohoto svazku (z celkového poãtu více neÏ 2000 vyhlá‰en˘ch MZCHÚ) se ﬁídil potﬁebami
turistÛ, takÏe byla vybrána území s nauãn˘mi stezkami nebo
jinak pﬁístupná a atraktivní.
Popisy
jednotliv˘ch
území
pocházejí od zku‰en˘ch pﬁírodovûdcÛ,
jsou
dostateãnû
obsaÏné a plnû srozumitelné.
Na konci popisu kaÏdého území je pﬁipojen návod, jak se lze
k území nejlépe dostat. Ke svazku je pﬁipojen popis 37 pﬁírodních parkÛ (z vyhlá‰en˘ch asi
110). Pﬁírodní parky nejsou
podle zákona o ochranû pﬁírody
a krajiny zvlá‰tû chránûn˘m
územím, ale jedním z nástrojÛ
k ochranû krajiny. KaÏd˘ z nich
v‰ak stojí za náv‰tûvu. Uvádûn˘
svazek je pokraãováním jiÏ
úctyhodné ﬁady prÛvodcÛ vûnovan˘ch památkám, mûstÛm
a pﬁírodû âR.
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