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Toto ãíslo Ochrany pfiírody pfiiná‰í rozsáhl˘ (a nûkolik
let vyÏadovan˘) ãlánek J. G. Kukly o tom, zda nás ãeká
globální oteplení nebo nová doba ledová, ãi - jak se
ostatnû doãtete obojí - ale pûknû popofiadû. Na tomto
místû chci fiíct nûco o autorovi samotném a jeho roli pfii
v˘zkumu dnes tak bûÏn˘ch a tak moderních disciplín,
které jsou shrnovány pod pojem globální zmûny, i o tom,
co jeho ãlánek znamená z ponûkud ustaraného pohledu
na souãasné poãasí. Jifií Kukla (*14. 3. 1930) je o pût let
mlad‰í kolega a pfiítel Vojena LoÏka. Diplomovou práci
na téma krasové v˘plnû Zlatého konû dûlal u profesora
J. Koutka a R. Kettnera pod vzdálen˘m dohledem zar-
putilého J. Petrboka, jemuÏ ostatnû do nemocnice na
„Dûdovo smrtelné loÏe“ pfiinesl první plán Chlupáãovy
sluje na Kobyle, kde J. Petrbok tehdy kopal. Petrbok mûl

to jeskyÀáfiské ‰tûstí, Ïe do nemocnice byl odvezen pfiímo z jeskynních v˘kopÛ,
kdyÏ mu pfii návratu z Kobyly na plo‰inû tramvaje ãíslo 14 praskl vfied. Jifiího
prvních 14 publikovan˘ch prací se t˘ká jeskyní a krasu. Nûjakou dobu se jako
terénní geolog vûnoval prÛzkumu nerudn˘ch surovin zejména ‰tûrkÛ a kaolinÛ
v Nerudném prÛzkumu, pak v letech 1958-68 pracoval jako geolog na Ceylonû,
v Argentinû, v Archeologickém ústavu a posléze i v Geologickém ústavu âSAV.
V té dobû se jiÏ plnû zajímal o ãtvrtohorní sedimenty, zejména spra‰ové série
s vloÏen˘mi pÛdami interglaciálních cyklÛ.

Mezitím Ïil nûjak˘ ãas na Kubû jako podfiízen˘ Che Guevary („Bezvadn˘
chlapík, ale ne‰lo se s ním bavit o politice”), kter˘ mûl v té dobû na starosti
rozvoj kubánského prÛmyslu vãetnû vyuÏívání nerostn˘ch surovin. Od roku
1971 Ïije trvale v USA, kde pÛsobí jako nezávisl˘ v˘zkumník na Lamont-
Dohertyho laboratofii vûd o zemi, coÏ je oddûlení newyorské Columbia Uni-
versity. Je to místo, kde poãátkem 70. let zaãal b˘t znovu intenzivnû studo-
ván skleníkov˘ jev a v 80. letech dopad oceánické cirkulace na zemské klima
(díky v˘zkumÛm zejména W. Broeckera). Jifiího vliv na chod této instituce je
závaÏn˘ – mimo jiné zavedl kolektivní opékání ‰pekáãkÛ v lesíku za ústavem
nad srázem fieky Hudson.

O okolnostech Jifiího pfiíchodu do USA mi vyprávûl australsk˘ klasik kvartér-
ních studií Rhodes Fairbridge. V 60. letech probíhal v USA velmi intenzivní
v˘zkum mofiského dna. Souãástí celé fiady projektÛ byly hluboké vrty, které
byly na tehdej‰í dobu detailnû zpracovávány. Ukázalo se pfii tom, Ïe obsahují
kolem 17 tepl˘ch a studen˘ch v˘kyvÛ. Star˘ pohled na pleistocén jako na
období, bûhem kterého se udály ãtyfii, moÏná ‰est ledov˘ch dob se zaãal bortit.
Ve stejné dobû studoval J. Kukla nejprve s archeologem F. Pro‰kem a pozdûji
s V. LoÏkem spra‰ové série v Praze-Sedlci, na âerveném kopci u Brna a na celé
fiadû dnes jiÏ zanikl˘ch lokalit. Spra‰, Ïlutá cihláfiská hlína, je charakteristick˘
sediment ledov˘ch dob. Naproti tomu ãerné, hnûdé a ve star‰ím pleistocénu
i ãervené pÛdy vloÏené do spra‰í indikují teplé v˘kyvy meziledov˘ch dob. Sho-
dou okolností, i kdyÏ to byla spí‰ náhoda, bylo i na moravském âerveném kop-
ci a rakouském profilu v Kremsu odkryto a popsáno kolem 17ti fosilních pÛd.
Na samém âerveném kopci bylo v poslední magnetické epo‰e Brunhes zazna-
menáno osm ledov˘ch dob stejnû jako v mofii.

Obrázek se zaãal skládat dohromady – v oceánu i na sou‰i
docházelo k souãasn˘m klimatick˘m zmûnám. Oãekávalo
se, Ïe severní a jiÏní polokoule by mûly reagovat opaãnû –
tedy Ïe ledová doba na severní polokouli by odpovídala
meziledové dobû na jiÏní a naopak. Ukázalo se v‰ak, Ïe
následkem mofiského proudûní, které v mûfiítku celé zemû-
koule pfiená‰í jako ústfiední topení energii po celém glóbu
jsou obû polokoule spjaty do jednoho globálního systému.
Hlavní spou‰tûã  ledov˘ch dob v‰ak leÏí na severní polo-
kouli, protoÏe zde existuje dostateãnû velká pevnina, odkud
se kontinentální ledovec jako urãit˘ druh viskózní kapali-
ny, mÛÏe roz‰ifiovat do stfiedních ‰ífiek. Antarktida je
naproti tomu do znaãné míry izolována mofisk˘mi hfibety

roãník 58
IISSSSNN  11221100--225588XX    

1. strana obálky: CHKO âeské stfiedohofií,
pohled z NPR Raná k severu, uprostfied
ãediãová kupa PR Milá  Foto Karel Gregor

OBSAH
Václav Cílek: Jifií George Kukla a velká

klimatologie pfiírodních zmûn 257
George J. Kukla: Prohnan˘ trik 

matky pfiírody: Globálním oteplením
do nového glaciálu 259

Jan Plesník, Marcela Plesníková:
Rok 2003 vyhlá‰en Mezinárodním
rokem sladké vody 273

Roman Mlejnek, Pavel Krásensk˘:
Atheta (Mycota) spelaea (Erichson,
1839) Coleoptera: Staphylinidae:
Callicerini) nov˘ druh drabãíka 
pro âR 277

Krajinotvorné programy v územní
pÛsobnosti AOPK âR, stfiediska
Pardubice 280

Jan Plesník: Zapojení âR 
do mezinárodní péãe o pfiírodu
a krajinu v l. 2001–2003, ãást 3. 280

Recenze 288

Václav Cílek: Jifií George Kukla and the big
Climatology of Global Change 257

George J. Kukla: Foxy Trick of Mother Nature:
into a new Glacial by Global Warming 268

Roman Mlejnek, Pavel Krásensk˘: Atheta
/Mycota/ spelaea – New Staphylinid 

Species for the Czech Republic 279
Landscape Forming Programes in Agency 

for Nature Conservation and Landscape 
Protection of the Czech Republic 
(AOPK âR), Pardubice regional Centre 283

OCHRANA 
P¤ÍRODY 9

SUMMARY

âasopis státní ochrany pfiírody
Journal of the State Nature Conservancy

Vydává:
Agentura ochrany pfiírody
a krajiny âR 
v nakladatelství ENVIRONS

Vedoucí redaktor: RNDr. Bohumil Kuãera 
Redakãní rada: RNDr. Václav Cílek,
RNDr. Jan âefiovsk˘ CSc., 
ing. Josef Hlásek, Dr. Tomá‰ Kuãera,  
RNDr. Vojen LoÏek, DrSc., Ing. Petr Moucha,
Ing. Franti‰ek Urban, Ing. Vladimír Zatloukal
Grafická úprava: Zdenûk Vejrostek
Adresa redakce: Kali‰nická 4, 130 23 Praha 3
tel.: 283 069 252, 283 069 111, fax: 283 069 247
Tiskne: LD, s. r.o. – TISKÁRNA PRAGER, 
Radlická 2, 150 00 PRAHA 5-Smíchov
Distribuci pro pfiedplatitele provádí: v zastou-
pení vydavatele spoleãnost Mediaservis s.r.o. –
Abocentrum, Moravské námûstí 12D, 659 51
Brno. Pfiíjem objednávek: tel. 541 233 232, 
fax: 541 616 160, e-mail: abocentrum@media
servis.cz. Smluvní vztah mezi vydavatelem
a pfiedplatitelem  se fiídí v‰eobecn˘mi obchodními
podmínkami pro pfiedplatitele.
Pfiíjem reklamací, tel.: 800 800 890
Objednávky do zahraniãí vyfiizuje Mediaservis s.r.o.,
administrace v˘vozu tisku, Sazeãská 12, 225 62
Praha 10, tel.: +420 271 199 250, fax: +420 271 199
902, e-mail: psotova@mediaservis.cz

Jifií George Kukla
a velká klimatologie
globálních zmûn



258 OCHRANA P¤ÍRODY, 58, 2003, ã. 9

i cirkumantarktick˘m systémem mofisk˘ch proudÛ.
Nûkdy v letech 1965-75 vze‰la z tehdej‰ího âeskoslo-

venska  fiada prací J. Kukly a V. LoÏka, které na desítky
let ovlivnily paleoklimatické v˘zkumy na pevninû. Pojmy
jako hlinopísek – tedy pÛdní sediment sloÏen˘ z drobn˘ch
agregátÛ pÛdy spláchnuté pfiívalov˘mi de‰ti, nebo spra-
‰ov˘ marker – tedy sediment náhlé prachové boufie indi-
kující zaãátek chladného v˘kyvu, byly poprvé popsány
z ãesk˘ch a moravsk˘ch cihelen. Dnes jsou rozeznány  na
mnoha evropsk˘ch a asijsk˘ch spra‰ov˘ch profilech. Pra-
videlnû na mezinárodních sympoziích se k obûma v˘‰e
jmenovan˘m autorÛm hlásí jako k otcÛm-zakladatelÛm
generace badatelÛ z mnoha evropsk˘ch státÛ. Lokality
jako Modfiice ãi âerven˘ kopec jsou citovány napfi. v sou-
hrném pfiehledu J. a K. P. Imbriov˘ch „Ice ages – solving
the mystery” (1979), tedy v knize, která je doporuãenou
ãetbou mnoha americk˘ch studentÛ geologie.

Nicménû nazpátek k té nejménû jasné ãásti pfiíbûhu J. G.
Kukly, jak jej vyprávûl R. Faibridge. Jifiího jsme v Americe
nesmírnû potfiebovali, protoÏe byl jednou z klíãov˘ch postav
nového pohledu na svût  jako na jeden navzájem propojen˘
klimatick˘ systém. V té dobû, kdy se rodila velká klimatolo-
gie globálních zmûn, tímto zpÛsobem je‰tû skoro nikdo neu-
vaÏoval. Jifií v‰ak odmítal odjet bez své Ïeny Heleny. Byla
zahájena sloÏitá jednání s ãeskoslovensk˘m ministerstvem
zahraniãí, která podle Fairbridge (protoÏe J. Kukla se k této
vûci nevyjadfiuje ani v opilosti) skonãila urãitou v˘mûnou.
Socialistick˘ reÏim uvolnil Jifiího Kuklu i s Ïenou a USA na
oplátku mûly do Prahy poslat velmi v˘znamného mozkového
specialistu, kter˘ pomáhal stabilizovat zdravotní stav prezi-
denta Ludvíka Svobody. Dal‰í Jifiího Ïivotabûh by vydal za
nûkolik napínav˘ch ÏivotÛ – od prací v argentinsk˘ch pam-

pách, pfies propadnutí se do ledové trhliny v Antarktidû,
pfiedná‰ek v tibetském klá‰teru v dalajlámovû indickém síd-
le aÏ po zamûfiování pozice spra‰ového profilu pod srbskou
vojenskou základnou tûsnû pfied útokem NATO.

Na tomto místû není moÏné zmiÀovat jeho dÛleÏité práce,
ocenûní ãi setkání, jeÏ organizoval, ale zastavme se u nûko-
lika obrázkÛ z jeho ãlánku v tomto ãísle Ochrany pfiírody.
Pfiedev‰ím z ãlánku samotného je patrné, Ïe klimatické
zmûny jsou nûco nesmírnû sloÏitûj‰ího neÏ jenom dohado-
vání se o skleníkovém jevu. Není to ãlovûk, ale sluneãní
záfiení, které je stále tou nejvíce rozhodující silou klimatic-
k˘ch zmûn. Na otázku, jak vypadá souãasné oteplení
podává nejlep‰í odpovûì obrázek 15 na stranû 267. Na
grafu A vidíme, Ïe tropy se oteplují ve v‰ech mûsících roku,
zatímco ve vy‰‰ích ‰ífikách je situace v celkovém roãním
úhrnu spí‰e vyrovnaná, ale v prÛbûhu jednotliv˘ch mûsícÛ
znaãnû odli‰ná. Vy‰‰í ‰ífiky severní polokoule se nejvíce
oteplují v prÛbûhu prvních 4 mûsícÛ roku, pak zÛstávají
ponûkud nad teplotním prÛmûrem, ale poãínaje záfiím
pozorujeme oproti dlouhodobému prÛmûru ochlazování.
Z obrázku B je navíc patrné, Ïe rozdíl mezi tropy a severní-
mi vy‰‰ími ‰ífikami se v posledních desetiletích zvût‰uje.
Podobnû instruktivní je poslední (dolní) obrázek, kter˘ nám
fiíká, Ïe prÛmûrné sráÏky v tropech klesají ve v‰ech mûsí-
cích, ale ve vy‰‰ích ‰ífikách skoro ve v‰ech mûsících rostou.
V‰echny tfii obrázky je moÏné propojit do jednoho logického
celku vûtou: Ïe tropy se sice oteplují a tím odpafiují více
vody, ale tyto sráÏky jsou odná‰eny stále silnûj‰ími vûtry
do vy‰‰ích ‰ífiek, kde se riziko extrémních sráÏek ponûkud
pfiesouvá smûrem k zimním a jarním mûsícÛm. 

Václav Cílek, 
psáno pro Ochranu pfiírody v záfií 2003

SUMMARY

Jifií George Kukla and the big Climatology 
of Global Change

This issue of the Ochrana pfiírody magazine
brings a bulky (and requested during several past
years) paper by J.G. Kukla informing us, whether
we have to expect a global warming or a new ice age,
or - as you will have the opportunity to learn by its
reading – both of the above. Jifií Kukla (* 14. 3.
1930) is a five years younger colleague and friend of
Vojen LoÏek. From 1958 to 1968 he was working as
geologist in the Archeological, later in the Geologi-
cal Institutes of the Czechoslovak Academy of Sci-
ences, and as a geologist visited also Ceylon and
Argentine. At that time he already was fully interes-
ted in Quaternary sediments, particularly the loess
series with embedded soils of interglacial cycles.

In the meantime he did work for a certain period
in Cubas a subordinate of Che Guevara („A gorge-
ous chap, but impossible to talk politics with“), who
at that time had been responsible for the develop-
ment of the Cuban industry including the use of
mineral resources. Since 1971, Jifií Kukla is a per-
manent resident of the United States of America,
where he is active as an independent researcher in
the Lamont Doherty Earth Observatory geologie – a
department of the New York Columbia University.
In that place since early seventies they have started
again intensive studies in the greenhouse effect,
and during the eighties the impact of oceanic circu-
lation on the Earth’s climate (thanks to research
work, especially by W. Broecker). Jifií has influen-
ced functioning of that institution in a very signifi-
cant way – among other, he has introduced collec-
tive hot-dog barbecues in a small wood behind the
institute at the upper fringe of a steep incline falling
down to the Hudson River. 

About the circumstances around Jifií’s arrival in
the USA, I have been told by Rhodes Fairbridge, an
Australian classic of Quaternary studies. During
the sixties, the USA have very intensively explored
the seabed. A whole series of projects included dril-
ling of deep boreholes, which had been analysed in
detail not quite common at those times. The rese-
arch has proved that they contain about 17 warm
and cold oscillations. This started to question an
old view of Pleistocene as a time during which only
four or possibly six glacial periods had occurred. At
the same time, J. Kukla studied – first with the
archeologist F. Pro‰ek and later with V. LoÏek –
loess series in Praha-Sedlec, in âerven˘ kopec (Red
Hill) near Brno and in many now already vanished
localities. The loess, a yellow brick clay, is a cha-
racteristic sediment from glacial periods. Contrary
to it, black, brown and in earlier Pleistocene even
red soils embedded in loess, indicate warmer oscil-

lations during interglacial periods. Accidentally,
also in the Moravian âerven˘ kopec and in an Aus-
trian section at Krems, about 17 fossil soils have
been discovered and described. In the âerven˘
kopec alone, eight glacial periods – the same as in
the sea – have been recorded during the last Brun-
hes magnetic epoch.

This addressed another puzzling problem: in the
ocean as well as on the dry land, climatic changes
have occurred simultaneously. There was an expec-
tation the northern and the southern hemispheres
should react in an opposite way, e.g. a glacial peri-
od on the northern hemisphere should correspond
to an interglacial one on the southern hemisphere
and vice versa. It has proved, however, that both
hemispheres are bound within one global system by
oceanic circulation, which in a global extent is tran-
sporting energy over the entire globe functioning as
a kind of central heating. The main trigger of glaci-
al periods, however, is located in the northern
hemisphere, because here there exists a sufficient-
ly large landmass, from which the continental gla-
cier can – as a certain kind of a viscous liquid –
spread into the middle latitudes. The Antarctic, on
the contrary, is to a considerable extent isolated by
submarine ridges and by the circumantarctic sys-
tem of ocean currents.

Sometime during the period 1965 – 75 there has
emerged, from the former Czechoslovakia, a series
of J. Kukla’s and V. LoÏek’s papers, which have for
decades influenced palaeoclimatological research
on the mainland. Terms, such as loamy sand, i.e. a
soil sediment composed from tiny soil aggregates
washed down by rainstorms, or loess marker, i.e. a
sediment produced by a sudden dust storm indica-
ting the beginning of a cold oscillation, have been
for the first time described from Czech and Moravi-
an brickyards. Nowadays, they have been distingu-
ished in many European and Asian loess cross-sec-
tions. Whole generations of researchers from many
European countries regularly are at international
symposia acknowledging the both above quoated
authors as the founder-fathers. Localities such as
Modfiice or âerven˘ kopec are being referred to for
instance in the compendium “Ice ages – solving the
mystery“ by J. and K.P. Imbri (1979), i.e. in a book
which many American geology students are being
recommended to read. 

Nevertheless, let us go back to the least clear
chapter of J.G. Kukla’s story, how this had been
narrated by R. Faibridge. We in America needed Jifií
very urgently, because he has been one of the key
people with the new perception of the world as a
single interrelated climatic system. At that time,
when the big climatology of global change had been
in its natal stage, almost nobody had been thinking

that way. Jifií, however, refused to leave without
his wife Helena. Complicated negotiations with the
Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs were star-
ted. According to Fairbridge (as J. Kukla does not
comment that matter even when drunk), they
ended in a kind exchange was the result. The soci-
alist régime released Jifií Kukla and his family, and
the USA in return, would send to Prague a very
prominent cerebral specialist to help in stabilizig
health of the President Ludvík Svoboda. The furt-
her course of Jifií’s life would provide enough stuff
for several biographic thrillers – from the work in
the Argentinian pampas, over a fall into a crevasse
in an Antarctic glacier, lecturing in a Tibetian
monastery in the Indian headquaters of the Dalai
Lama, to measuring a location of a loess sequence
below a Serbian military base shortly before the
NATO attack.   

This editorial does not allow enough space for
quoting his important works, awards or meeting
that he organized, but let us stop for a few moments
at some pictures his paper in this Ochrana pfiírody
issue. First of all, from the paper itself there is evi-
dent the climatic change is something much more
intricate that a sole discussion of a greenhouse
effect would indicate. Not the humans, but the solar
radiation always is the most decisive power in cli-
matic changes. The best answer on, how the pre-
sent warming does look like, is to be found in the
picture 15 on the page 267. In the graph A we see
that the tropics are warming during all the months
of the year, whereas in the higher latitudes the situ-
ation is rather an balanced one when considering
the annual average. It is considerably different in
the course of different months. In higher latitudes
of the northern hemisphere most of the warming
occurs during the first 4 months of the year, then
the situation is slightly above the temperature ave-
rage, but since September we notice a cooling down
in comparison with a long-term average. From the
picture B, there is moreover evident the growing dif-
ference between the tropics and the northern higher
latitudes during the past decades. Equally instruc-
tive is the last picture (below) telling us average pre-
cipitation in the tropics are falling down during all
the months, but in the higher latitudes they are
growing almost during all the months. All the three
pictures may be integrated into one logical total by
means of the following sentence: it is true, that the-
re is a warming in the tropics with an increased
water evaporation as result, but that precipitation is
being transported by continuously stronger winds
into higher latitudes, where a risk of an extreme pre-
cipitation is slightly moving towards winter and
spring months.

Václav Cílek 
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Úvod
Lidská rasa má mnoho nedostatkÛ, ale pfiehnaná

skromnost mezi nû nepatfií. V‰ak si je‰tû dobfie pamatu-
jeme na socialistické „poruãení vûtru, de‰ti“. Dé‰È nepo-
slouchal a místo podzemkou se nedávno muselo do Dej-
vic pû‰ky.

Leã co Dejvice!
Máme dÛleÏitûj‰í problémy svûtového mûfiítka.
Napfiíklad svûtové oteplení! MnoÏí se dÛkazy, Ïe se

prÛmûrná teplota zemského povrchu zvy‰uje. Viníkem,
jak se doãítáme, není nikdo jin˘ neÏ ãlovûk sám, úhlav-
ní nepfiítel planety Zemû. Fyzikální mechanismus
vedoucí ke klimatické zmûnû je po ruce: spalování uhlí
a nafty, které dodává do vzduchu kysliãník uhliãit˘. Je
to plyn, kter˘, podobnû jako vlhkost,
brzdí ochlazování povrchu ohfiátého
sluncem. Matematické modely pfied-
povídají blíÏící se katastrofu, které
mÛÏe jedinû zabránit návrat ke koÀ-
sk˘m potahÛm a drastická reduk-
ce Ïivotní úrovnû lidstva. Zástu-
py „Zelen˘ch“ demonstrují
proti Bushovi, prÛmyslu,
a vÛbec v‰emu, co brání
návratu k idylickému Ïivo-
tu jeskynního ãlovûka. Alan
Gore se málem stal americ-
k˘m prezidentem na plat-
formû boje proti svûtovému
oteplování. I ti ubozí snûhulá-
ci na na‰em obrázku (obr. 1)
volají zoufale po zastavení
„Global Warming“. Leã není
jim pomoci. Pfii‰la obleva
a roztají.

Ani my se svûtovému
oteplení nevyhneme. PrÛ-
mûrná teplota zemského
povrchu se bude zvy‰ovat
po nûkolik pfií‰tích tisícile-

tí a to s Kjóto protokolem anebo bez nûho. Matka pfiíro-
da má k upravování zemûkoule prostfiedky stokrát sil-
nûj‰í neÏ skleníkové plyny. V jejím kalendáfii pfii‰el ãas,
kdy je tfieba uloÏit ãást vody z mofie do ledovcÛ v Grón-
sku a Antarktidû. A aãkoliv to zní k nevífie, potfiebuje
k tomu právû svûtové oteplení.

Kalendáfi ledov˘ch dob
Úkol to není nov˘. V posledním pÛl milionu let zaãaly

ledové doby ãtyfiikrát. Zaãaly a skonãily. Bez ãlovûka
a jeho kysliãníku uhliãitého! Co se stalo, víme pomûrnû
dobfie z paleoklimatick˘ch rekonstrukcí v hlubokomofi-
sk˘ch uloÏeninách (Lit. 1), spra‰ov˘ch sérií v Evropû
a Asii (Lit. 2), jezerních usazenin v ¤ecku a Francii (Lit.

3) a také z polárních ledovcÛ. Zatím
nejdetailnûj‰í záznam toho, jak se zem-
ské klima mûnilo za posledních 420
tisíc let, je v tfiíkilometrovém vrtu

antarktick˘m ledem ve Vostoku
(Lit. 4, obr. 2). Polární led ucho-

vává záznam prÛmûrné teplo-
ty snûhu, z kterého vznikl.

âím studenûj‰í sníh,
tím vy‰‰í je pomûr vodí-
ku k jeho tûÏkému izo-
topu. Navíc se v ledu

udrÏely vzduchové bub-
linky, z kter˘ch je moÏné

zmûfiit, jaké bylo sloÏení dáv-
né atmosféry. Pohfiben˘ led ve

Vostoku byl datován tak zvan˘mi
rheologick˘mi modely, zaloÏen˘mi

na fyzikálních zákonech stárnu-
tí ledu (Lit. 6). Ménû podrobné,

zato ale pfiesnûji datované,
jsou záznamy klimatu
v hlubokomofisk˘ch sedi-
mentech a fosilních korá-
lov˘ch útesech (Lit. 5).
Mofiské sedimenty, spra-

Prohnan˘ trik matky pfiírody:

GLOBÁLNÍM OTEPLENÍM DO NOVÉHO GLACIÁLU

George J. Kukla*

Abstrakt: Moderní radiometricky datované údaje o zmûnách klimatu za posledních 
pÛl milionu let ukazují, Ïe zrychlen˘ nárÛst polárních ledovcÛ koreluje s nízk˘m sklonem

ekliptiky a s perihéliem v severní zimû. Pfii nízkém sklonu ekliptiky se sluneãní záfiení zesiluje 
v nízk˘ch zemûpisn˘ch ‰ífikách a zeslabuje v polárních oblastech. Pfii zimním perihéliu 
je sluneãní paprsek silnûj‰í v zimû a na jafie neÏ pfii stejné konfiguraci ozáfiení v létû 

a na podzim. Obû zmûny, zpÛsobené dlouhodobou modulací obûhu Zemû kolem 
Slunce, vedou k zv˘‰enému ohfiívání tropÛ, ochlazování polárních ãepic 

a narÛstání ledu v polárních oblastech. ProtoÏe polovina zemského povrchu 
je mezi 30 stupni jiÏní a severní zemûpisné ‰ífiky a jenom sedmina mezi 

60 stupni a póly, prÛmûrná povrchová teplota planety na poãátku ledov˘ch dob 
se zvy‰ovala. Glaciály tedy s velkou pravdûpodobností zaãaly globálním oteplením. 
Nûkteré trendy souãasného klimatu, napfiíklad kontrast mezi siln˘m oteplováním 

na jafie a relativním ochlazováním na podzim, ãastûj‰í a silnûj‰í El niño neÏ La niña, 
rostoucí meridionální teplotní gradient na podzim a narÛstání ledu v Antarktidû, 

nasvûdãují tomu, Ïe mûnící se parametry obûhu Zemû kolem Slunce 
se podílejí aspoÀ z ãásti na souãasném globálním oteplování.

Obr. 1:  Jarní demonstrace snûhulákÛ
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‰e a led na vybran˘ch lokalitách mají v˘hodu nepfieru‰e-
ného záznamu klimatu a pomûrnû málo promûnné ane-
bo pfiibliÏnû známé rychlosti usazování.

Tyto údaje, spoleãnû s moderními radioizotopov˘mi
anal˘zami korálov˘ch útesÛ, umoÏÀují datování dáv-
n˘ch klimatÛ s pfiesností kolem jednoho aÏ nûkolika
málo tisíc let. Jednotlivé intervaly ukazující prudké zmû-
ny místního klimatu, napfiíklad v ledovcích, jsou zazna-
menány s relativní pfiesností jednoho aÏ deseti let.

Osm ledov˘ch stupÀÛ ve Vostoku
Základní jednotka pleistocenního klimatu je tak zva-

n˘ „glaciální cyklus“, kter˘ trvá 80 aÏ 120 tisíc let. Ten
je uÏ dlouho znám z mofisk˘ch sedimentÛ a ze spra‰o-
v˘ch sérií. Zaãíná a konãí rychl˘m oteplením a rozpa-
dem ledovcÛ spojen˘m s prudk˘m stoupáním mofií
a transgresemi. Má tfii hlavní ãásti: (a) interglaciál,
neboli dobu meziledovou, (b) ãasn˘ glaciál (Early Gla-
cial) a (c) pln˘ glaciál (Pleniglacial ) - obr. 3. Intergla-
ciály trvaly kolem deseti aÏ 15 tisíc let, ãasné glaciály
pfiibliÏnû 40 aÏ 50 tisíc let, a pleniglaciály 30 aÏ 60 tisíc
let. Klima v meziledov˘ch dobách bylo zhruba takové
jako dnes, v ãasném glaciálu se stfiídaly chladné v˘ky-

vy s mírn˘mi, i kdyÏ ne v˘raznû tepl˘mi, a koneãnû
v plném glaciálu svûtové klima oscilovalo mezi extrém-
nû studen˘mi a o nûco mírnûj‰ími intervaly. Základní
rozdíl mezi tûmito tfiemi obdobími byl objem a rozsah
ledovcÛ, nejmen‰í v interglaciálech a nejvût‰í v plenig-
laciálech. Hladina svûtov˘ch oceánÛ v posledním ple-
niglaciálu byla o 120 metrÛ níÏe neÏ dnes.

Hranice mezi interglaciálem a ãasn˘m glaciálem a mezi
ãasn˘m glaciálem a pleniglaciálem se vyznaãují zrychle-
n˘m nárÛstem ledu a poklesem hladin oceánÛ. Stfiední
zemûpisné ‰ífiky se v˘raznû ochladily, i kdyÏ zatím dobfie
nevíme, jestli to bylo souãasnû s nárÛstem ledu anebo
pozdûji, s jeho rozpadem. Podobnû rychl˘ a v˘razn˘,
av‰ak opaãn˘, byl pfiechod mezi glaciály a dobami mezi-
ledov˘mi (tzv. Termination). V stratigrafickém systému
hlubokomofisk˘ch sedimentÛ je interglaciál spoleãnû
s ãasn˘m glaciálem oznaãen lich˘m pofiadov˘m ãíslem
a pln˘ glaciál sud˘m ãíslem (obr. 2).

Zmínûné epizody prudkého narÛstání ledu a ochlaze-
ní snûhu mÛÏeme oznaãit za „ledové stupnû“. Ve vos-
tockém vrtu je jich zaznamenáno celkem osm. Jejich
hloubka a stáfií, odvozené z modelu deformace ledovcÛ
(Lit. 6), rychlostí ukládání mofisk˘ch a jezerních sedi-

Obr. 2:  Klima v posledních 420 tisíci letech podle v˘sledku  vrtu Vostok v Antarktidû (lev˘ panel A), porovnan˘
s astronomick˘m datováním sluneãního ozáfiení na 65. stupni severní ‰ífiky (prostfiední panel B) a s geologick˘m
dûlením evropsk˘ch zalednûní (prav˘ panel C).
V panelu A slabá plná linka ukazuje index prÛmûrné teploty snûhu rekonstruovan˘ z relativního obsahu tûÏkého
izotopu vodíku (horní ‰kála, Lit. 4). Kfiivka je datována rheologick˘m modelem (Lit. 6) a pfiekryta zjednodu‰enou
kfiivkou klimatu, rekonstruovanou z hlubokomofisk˘ch sedimentÛ (silná ãervená linka, Lit. 1). Chladné klima vlevo,
teplé vpravo. âasová stupnice v tisíciletích.
V panelu B plná kfiivka znázorÀuje zmûny povrchové insolace absorbované v minulosti na 65. stupni severní ‰ífiky
v letním období za pfiedpokladu roz‰ífiení snûhov˘ch polí v chladném klimatu. Období, ve kter˘ch je ozáfiení niÏ‰í neÏ
dnes na 70. stupni severní ‰ífiky jsou znaãena modfie. âíslice v levé ãásti panelu udávají dobu perihélia v zimním
slunovratu, ãíslice v závorce udávaji sklon ekliptiky ve stupních. W III aÏ M I oznaãují stupnû alpsk˘ch zalednûní
Würmu, Rissu a Mindelu, mylnû korelované Milankoviãem s astronomickou kfiivkou (Lit. 7).
Panel C oznaãuje glaciálni cykly A aÏ F a supercykly (Lit. 19), mofiské izotopové stupnû s chladn˘mi obdobími modfie
(Lit. 1), a klasické stupnû severoevropského zalednûní (Lit. 19).
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mentÛ (Lit. 1) a izotopov˘ch datování korálov˘ch útesÛ
(Lit. 5), jsou uvedeny na obrázku (obr. 2). V posledním
pÛl milionu let byly jejich zaãátky pfied 71, 116, 187,
231, 280, 324, 363 a 399 tisíci lety.

Milankoviãovy cykly a klima
Dnes uÏ není pochyb o tom, Ïe zmûny klimatu mezi

ledov˘mi a meziledov˘mi dobami byly zpÛsobeny zmû-
nami v geometrii obûhu Zemû kolem Slunce. Ty byly
vypoãteny ze zákonÛ nebeské mechaniky na miliony
uplynul˘ch i budoucích let. Podle jugoslávského astro-
noma MILANKOVIâE (Lit. 7), kter˘ je ve vztahu ke kli-
matu dÛkladnû propoãítal v první polovinû minulého
století, jsou tyto zmûny bûÏnû oznaãovány jako Milanko-
viãÛv mechanismus. Dnes jsou vût‰inou pouÏívány
podrobnûj‰í tabulky a rovnice belgického astronoma
BERGERA (Lit. 8). Tfii základní prvky zemského obûhu
jsou sklon ekliptiky, precese a excentricita.

Sklon ekliptiky (tilt, obliquity) oznaãuje úhel mezi
rovníkem a ekliptikou, tj. rovinou obûhu Zemû kolem
Slunce. Ten je dnes 23,5 stupnû, ale mûnil se mezi 22.
a 24,5 stupnûm v cyklu dlouhém 41.000 let.

Cyklus precese, dlouh˘ v prÛmûru 19-21 tisíc let,
zpÛsobuje zmûnu data perihélia, to je okamÏiku, kdy je
Zemû ve svém roãním obûhu nejblíÏe ke Slunci. Ponûva-
dÏ se vzdálenost ke Slunci a tudíÏ také intenzita sluneã-
ního záfiení bûhem roku mûní, má sluneãní záfiení na
povrchu atmosféry v˘razn˘ sezonní cyklus, jehoÏ ampli-
tuda obná‰í zhruba 90 W/m2. Na zaãátku posledního
glaciálu byla amplituda 240 W/m2 (obr. 3). Dnes je peri-
hélium ãtvrtého ledna, a afélium, nejvzdálenûj‰í pozice
Zemû od Slunce, je na zaãátku ãervence. Pfied sedmi sty
lety bylo perihélium pfiesnû v den zimního slunovratu
(solstice). Za 4 500 let bude v den jarní rovnodennosti.

Excentricita oznaãuje míru, do jaké se eliptick˘ obûh
Zemû li‰í od kruhu a tudíÏ jak˘ je rozdíl mezi nejbliÏ‰í
a nejvzdálenûj‰í pozicí Zemû od Slunce. Cyklus excentri-
city je dlouh˘ zhruba 95.000 let. Vy‰‰í excentricita zesi-
luje insolaãní a klimatick˘ dopad precese.

Frekvence astronomick˘ch cyklÛ odpovídá do detailu
frekvencím paleoklimatick˘ch zmûn, nezávisle datova-
n˘ch radioizotopy. To je hlavní dÛvod, proã dnes skoro
nikdo nepochybuje o tom, Ïe MilankoviãÛv mechanis-
mus je primární pfiíãinou dlouhodob˘ch zmûn klimatu.
Jak˘m zpÛsobem ale mohou pozvolné obûhové zmûny
zpÛsobit mnohem rychlej‰í zvraty na Zemi, zÛstávalo aÏ

do nedávna nejasné. Ani tûm nejdetailnûj‰ím matema-
tick˘m modelÛm poãasí, které dnes sebevûdomû pfied-
povídají klima na sto let dopfiedu, se zatím nepodafiilo
MilankoviãÛv mechanismus objasnit.

Roãní bilance sluneãní energie, kterou Zemû obdrÏí
bûhem jednoho roku, zÛstává stejná. Co se mûní, je její
distribuce mezi jednotlivé zemûpisné ‰ífiky a sezony

Obr. 3: Detail klimatu v glaciálním cyklu B ve Vostoku
a v hlubokomofisk˘ch sedimentech.  PG - pleniglaciál,  
CG - ãasn˘ glaciál,  IG - interglaciál, doba meziledová.
Jinak stejnû jako na obrázku 2.

Obr. 4: Roãní cyklus intenzity sluneãního záfiení na povrchu
zemské atmosféry dnes (A) a na konci poslední meziledové
doby pfied 116 tisíci lety (B, ãárkovanû). Pfii prÛmûrné
vzdálenosti Zemû od Slunce odpovídá sluneãní konstantû
(So),  pfii maximálním pfiiblíÏení v perihéliu je nejsilnûj‰í,
‰est mûsícÛ pozdûji, v aféliu, nejslab‰í. Levá stupnice ve
wattech, pravá v procentech sluneãní konstanty.

Obr. 5:  Síla sluneãního paprsku na povrchu Arktidy
v závislosti na v˘‰ce Slunce nad obzorem. 1 – stanice na
ledov˘ch krách,  2 aÏ 5 – kontinentální stanice (Lit. 10).
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roku. MilankoviãÛv mechanismus mÛÏe mûnit klima
jenom tehdy, kdyÏ nûkterá ãást planety anebo nûkterá
ãást roku je mimofiádnû citlivá ke zmûnám ozáfiení.
V pfiíslu‰né literatufie se vût‰inou uvádí, Ïe to je léto na
dalekém severu, reprezentované ãervnem na 65. stupni
severní ‰ífiky. Pfiedpokládá se, Ïe slab‰í letní záfiení
nestaãí roztát snûhová pole, ta pfieãkají do zimy a zaãne
akumulace ledu. Neboli v kostce: nejdfiív ochlazení,
potom nárÛst ledu.

Odli‰né vysvûtlení ledov˘ch dob podal TYNDALL v roce
1872 (Lit. 9). Tvrdil, Ïe nikoli ochlazení snûhov˘ch polí, ale
ohfiátí oceánÛ je tfieba k pfiesunu vody z mofie do pozem-
sk˘ch ledovcÛ. Vodní pára pfienesená do polárních oblas-
tí, kde uÏ je tak jako tak dost zima, umoÏní zv˘‰en˘
nárÛst ledu v Grónsku a v Antarktidû. PonûvadÏ led je
vlastnû viskózní tekutina, roste nejen do v˘‰ky, ale poma-
lu se rozlévá na okolní zem. Neboli v kostce: nejdfiív otep-
lení, v˘par z mofií a nárÛst polárního ledu, jeho expanze
do stfiedních ‰ífiek a teprve potom celosvûtové ochlazení.

Sv˘ch studentÛ se Tyndall a jeho následovník Croll
ptali: „JestliÏe ochlazení má zaãít dobu ledovou, jdûte do
extrému a zhasnûte Slunce. Co se stane? Zemûkoule,
obklopená mraziv˘m vesmírem, zmrzne na kost. Oceány
zamrznou do dna. Na Zemi ale nepfiibude ani ‰petka ledu,
protoÏe bude chybût teplo potfiebné k vypafiení vody
a vzniku snûhu.“

Porovnáme obû teorie s daty ledov˘ch stupÀÛ ve Vos-
toku. Jaká byla v tûch dobách konfigurace obûhov˘ch
parametrÛ? Mûla specifickou charakteristiku, která se
vyskytla jenom v dobû ledov˘ch stupÀÛ a nikdy jindy?

Skuteãnû! V rámci moÏné nepfiesnosti geologického
datování zaãátky ledov˘ch stupÀÛ odpovídají perihéliu
v dobû zimního slunovratu. Ale ne v‰em jedenadvaceti

z posledních 420 tisíc let. Jenom tûm, které nastaly
v dobû nízkého sklonu ekliptiky. A tûch bylo skuteãnû
jenom osm. Vostock˘ vrt nám tedy demonstruje dvû
základní podmínky zrychleného narÛstání ledu: zimní
perihélium a nízk˘ sklon ekliptiky.

Jak˘ ale mÛÏe mít nízk˘ sklon ekliptiky a zimní peri-
hélium vliv na mechanismus klimatu?

Zaãneme nejprve se sklonem ekliptiky.

Dilema nízkého sklonu ekliptiky
Pfii nízkém sklonu ekliptiky se dostane víc sluneãní

energie do oceánu v nízk˘ch ‰ífikách, kde velká ãást záfie-
ní je absorbována. Ménû pfiijde do polárních oblastí, kde
led a sníh odráÏejí pfieváÏnou ãást sluneãních paprskÛ
zpût do vesmíru. Navíc je-li Slunce nízko nad obzorem,
coÏ je bûÏná situace v polárních oblastech, odraz od snû-
hu, vody a mrakÛ je neúmûrnû vy‰‰í neÏ kdyÏ je slunce
vysoko (Lit. 10, obr. 5). To zpÛsobuje exponenciální
redukci sluneãní energie pfii nízkém sklonu ekliptiky
a ochlazení polárních ãepic. Obrázek 6 ukazuje, o kolik
krat‰í je ãást dne, kdy je Slunce v˘‰e neÏ dvacet stupÀÛ
nad obzorem pfii nízkém sklonu ekliptiky, neÏ pfii vyso-
kém. Ochlazené póly a oteplené tropy zvy‰ují teplotní roz-
díl mezi póly a rovníkem a zrychlují vzdu‰nou cirkulaci.

Polovina zemského povrchu je mezi 30. stupnûm jiÏní
a severní zemûpisné ‰ífiky, tedy pfieváÏnû v tropech, kte-
ré se oteplují. Stejn˘ch tfiicet stupÀÛ ‰iroké polární ãepi-
ce, co se ochlazují, zabírají jen necel˘ch 14 procent zem-
ského povrchu. Ve v˘poãtech prÛmûrné teploty Zemû,
vázan˘ch plochou, hraje niÏ‰í teplota vysok˘ch ‰ífiek
pramalou roli. Tropické oteplování proto v celkovém
prÛmûru zdaleka pfievaÏuje. V˘sledek nízkého sklonu
ekliptiky pfii jinak nezmûnûném charakteru zemského

Obr. 6: Rozdíl mezi dobou, po kterou je slunce nad obzorem v˘‰e neÏ 20 stupÀÛ nad obzorem pfii sklonu ekliptiky 
24,5 a 22,1 stupnû. A - v hodinách, B – v procentech dne. Od 60. do 90. stupnû zemûpisné ‰ífiky (latitude), na obou
polokoulích. Horní stupnice udává ãas roku ve stupních v tak zvaném angulárním kalendáfii. Datum rovnodennosti 
je 0 stupÀÛ, slunovratu je 90 a minus 90 stupÀÛ. Napfi. na konci kvûtna (60 stupÀÛ) nebo listopadu (minus 60 stupÀÛ)
je slunce nad póly v˘‰e neÏ 20 stupÀÛ nad obzorem pfii vysokém sklonu ekliptiky cel˘ den, kdeÏto pfii nízké nikdy. 
Na 80. stupni ‰ífiky je ãást dne s relativnû vysok˘m sluncem o jeden a pÛl hodiny del‰í (12,9 % dne) pfii vysokém
sklonu ekliptiky neÏ pfii nízkém.
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povrchu je tedy úãinnûj‰í vyuÏití sluneãního záfiení
a zv˘‰ení prÛmûrné teploty zemûkoule. Jin˘mi slovy glo-
bální oteplení.

Nejde tu snad o omyl? Z paleoklimatick˘ch dat víme
bezpeãnû, Ïe nízk˘ sklon ekliptiky byl souãasn˘ s vos-
tock˘mi ledov˘mi stupni a rychl˘m nárÛstem ledu. Jak
mÛÏe globální oteplení korelovat s rÛstem polárních
ledovcÛ? VÏdyÈ v‰echny matematické modely budoucího
poãasí ovlivnûného kysliãníkem uhliãit˘m pfiedpovídají
tání ledovcÛ v dÛsledku globálního oteplení.

Zb˘vá jediné vysvûtlení. TotiÏ, Ïe mûl Tyndall pfied
stotfiiceti lety pravdu a Ïe skuteãnû zv˘‰en˘ v˘par
z ohfiát˘ch oceánÛ a vût‰í rozdíl teploty mezi rovníkov˘-
mi mofii a polárními ãepicemi umoÏÀují zv˘‰en˘ pfiísun
vlhkého vzduchu nad severní a jiÏní snûhová pole

a narÛstání ledovcÛ. V takovém pfiípadû se ale musíme
zeptat: rozumíme v˘znamu globálního oteplení dobfie?
Pfiedpovídáme jeho následky správnû?

Zimní perihélium a klima
Proã ale zimní perihélium? Jak˘ vliv na klima mÛÏe mít

maximální pfiiblíÏení Zemû ke Slunci v prosinci? VÏdyÈ
dobfie víme, Ïe ãím je Slunce blíÏe, a ãím silnûj‰í je sluneã-
ní paprsek na povrchu atmosféry, tím rychleji obíhá Zemû
po své eliptické obûÏné dráze. TakÏe ãím blíÏe ke Slunci,
tím krat‰í je doba pÛsobení teplej‰ího sluneãního paprs-
ku. Energie dodaná Zemi za astronomickou sezonu anebo
za tfietinu sezony (astronomick˘ mûsíc), zÛstává stejná.
Klimatick˘ úãinek slab‰ího paprsku pÛsobící del‰í dobu
by se mûl vyrovnat s úãinkem silnûj‰ího paprsku pÛsobí-

Obr. 7:  Geocentrické schéma
souãasného roãního cyklu
slunce mezi zimním slunovra-
tem (solstice, P - 22. prosinec)
a letním slunovratem 
(22. ãerven - âV,  90 stupÀÛ
angulárního kalendáfie); 
7,8 aÏ 23,5 stupnû udává
v˘‰ku slunce nad obzorem 
na pólu.

Obr. 8: Rozdíl ve vzdálenosti Zemû od Slunce a tedy v síle sluneãního paprsku ve dvou extrémních pozicích perihélia,
pfii slunovratu (A) a rovnodennosti (B). Mûsíce se stejnou geometrií slunce jsou vyznaãeny stejnou ‰rafou 
(napfi. duben - D a srpen – S). V prvním pfiípadû jsou vzdálenosti od Slunce a tedy také síla sluneãního paprsku 
stejné, v druhém pfiípadû znaãnû rozdílné. Cyklus precese, kontrolující datum perihélia, trvá kolem 20 tisíc let. 
Od konfigurace A a ke konfiguraci B tedy ubûhne kolem 5 tisíc let (Lit. 20).
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cího krat‰í dobu. Nicménû paleoklima-
tická data nás pfiesvûdãují, Ïe tomu tak
nebylo a není, a Ïe intenzita sluneãní-
ho záfiení, nikoli celková mûsíãní anebo
sezonní suma dodané energie, kriticky
ovlivÀuje klima. Vliv na to má fiada pro-
cesÛ, které modulují sílu sluneãního
paprsku na prÛchodu atmosférou.

Pravá délka Slunce a „houpaãka
rovnodenností“

Na své kaÏdoroãní cestû na sever od
obratníku Kozoroha nad obratník
Raka a nazpût k jihu se geometrická
pozice Slunce nad kaÏd˘m místem
opakuje dvakrát (obr. 7). Jednou
v zimû a na jafie, podruhé v létû a na
podzim. V té dobû má Slunce stejnou
geometrickou pozici a jeho polední
v˘‰ka nad obzorem i délka dne jsou
stejné. Je zvykem oznaãovat pravou
délku letního slunovratu za pozitiv-
ních a zimního slunovratu za negativ-
ních 90 stupÀÛ. Jarní a podzimní
rovnodennost mají „pravou délku“ 0
stupÀÛ. Konec dubna stejnû jako
konec srpna mají hodnotu 30 stup-
ÀÛ, konec kvûtna stejnû jako konec
ãervence 60 stupÀÛ. JestliÏe boreální
astronomické jaro trvá od rovnoden-
nosti do letního slunovratu, pak
astronomick˘ duben je mezi 0 a 30
stupni, kvûten mezi 30 aÏ 60, a ãer-
ven mezi 60 a 90 stupni pravé délky
Slunce (viz obr. 7).

Obr. 10:  Souãasn˘ roãní cyklus sluneãního záfiení na povrchu atmosféry nad
45. stupnûm severní ‰ífiky a prÛmûrn˘ obsah vodní páry v atmosféfie v milimet-
rech na severní polokouli (Lit. 11). Vodní pára je nejsilnûj‰í skleníkov˘ plyn.

Obr. 9:  Rozdíl v intenzitû sluneãního paprsku v mûsících se stejnou angulární geometrií slunce mezi 100 a 140 tisíci
lety (prav˘ panel) a posledními 25 tisíci a budoucími 15 tisíci lety ( lev˘ panel). Napfi. pfied 17 tisíci lety byl  bfieznov˘
paprsek (B) o 100 wattÛ silnûj‰í neÏ záfiijov˘ (Z), pfied 6 tisíciletími o 100 wattÛ slab‰í.  Poslední interglaciál (MIS 5e)
a holocén (MIS 1) spolu s mírn˘m pozdním glaciálem vyznaãen˘ ‰rafou. MIS 5d je ãasn˘ glaciál, MIS 2 a MIS 6 jsou
poslední a pfiedposlední plné glaciály.
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KdyÏ je perihélium v den zimního
nebo letního slunovratu, vzdálenost
Zemû-Slunce a v dÛsledku toho
intenzita sluneãních paprskÛ ve
dnech se stejnou geometrií ozáfiení je
pfiesnû stejná (obr. 8). Tak napfiíklad
o jarní rovnodennosti v bfieznu je slu-
neãní paprsek stejnû siln˘ jako v den
podzimní rovnodennosti. Anebo kon-
cem dubna je stejnû siln˘ jako na
konci srpna, kdy délka dne a v˘‰ka
poledního Slunce nad obzorem jsou
stejné. To je ale v˘jimeãn˘ stav.
V kaÏdou jinou dobu, kdyÏ peri-
hélium postupuje mezi prosincem
a ãervnem, je sluneãní paprsek sil-
nûj‰í v astronomické zimû a na jafie
neÏ v symetricky odpovídající dobu se
stejnou geometrií Slunce v létû a na
podzim. KdyÏ perihélium postupuje
od letního k zimnímu slunovratu od
konce ãervna do prosince, je tomu
naopak. Síla paprsku v létû a na pod-
zim je vût‰í neÏ v pfiíslu‰nou dobu se
stejnou geometrií v zimû a na jafie.
Nejvût‰í rozdíl v síle paprsku nasta-
ne, kdyÏ perihélium je v den jarní
nebo podzimní rovnodennosti (obr.
9). To platí pro povrch atmosféry nad
kter˘mkoli místem na zemûkouli.

Zmûna perihélia by mûla pramal˘
klimatick˘ v˘znam, kdyby rozpoloÏe-
ní mofií a zemského povrchu obou
polokoulí bylo symetrické a prÛzraã-
nost a sloÏení atmosféry v‰ude stej-
né. Jaro na severu je podzimem na
jihu a naopak, takÏe klimatick˘
dopad sezonního rozdílu v síle slu-
neãního paprsku na jedné polokouli

Obr. 11:  PrÛmûrná odchylka sezonní teploty zemûkoule ve v‰ech El
niño a La niña anomáliích posledních padesáti let minulého století
(1950 aÏ 2000  n.l.).  Odchylky  jsou nejvy‰‰í v (severní) zimû a nejniÏ‰í
v létû. Astronomická zima je prÛmûrem ledna, února a bfiezna a tak
dále (Lit. 11).

Obr. 12: Odchylka prÛmûrné sezonní teploty pfii El niño a La niña anomáliích mezi 80 stupni severní a jiÏní 
zemûpisné ‰ífiky.  Pro severní podzim (fiíjen, listopad, prosinec) a astronomické jaro (duben, kvûten, ãerven), coÏ je
podzim na jiÏní polokouli.  SráÏky v tûchto obdobích ve vysok˘ch ‰ífikách jsou nejvy‰‰í (Lit. 11).
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by byl kompenzován opaãn˘m rozdílem na opaãné polo-
kouli. JenomÏe na severní polokouli pfievaÏuje suchá
zemû, kdeÏto na jiÏní pfievaÏuje mofie. Také cirkulace
mofisk˘ch proudÛ a vlhkost atmosféry je odli‰ná. PrÛ-
mûrn˘ obsah vodní páry v atmosféfie je nejniÏ‰í v bfieznu
a nejvy‰‰í v srpnu a záfií (obr. 10). Vodní pára je mocn˘
skleníkov˘ plyn, mnohem úãinnûj‰í neÏ kysliãník uhliãi-
t˘. Skleníkov˘ efekt má v dÛsledku toho také v˘razn˘
roãní cyklus, nejniÏ‰í v bfieznu a nejvy‰‰í v záfií. Snûho-
vá pole a areály mofiského ledu se roz‰ifiují na podzim
a ustupují na jafie a v létû. Snûhová pole, která zdaleka
pfievaÏují na severní polokouli, jsou nejroz‰ífienûj‰í
v únoru a bfieznu a nejmen‰í v záfií. V dÛsledku toho
prÛmûrná povrchová teplota planety má v˘razn˘ roãní
cyklus. Je nejniÏ‰í v únoru a nejvy‰‰í v srpnu.

V dÛsledku interakce síly sluneãního paprsku s povr-
chem mofií, s vlhkostí atmosféry a plochami snûhu
a ledu má precese perihélia znaãn˘ vliv na klima (Lit.
11). Porovnejme dvû extrémní situace perihélia: první
v bfieznu a druhou v záfií. V prvním pfiípadû je sluneãní
záfiení nejsilnûj‰í v dobû, kdy prÛmûrná teplota oceánu
je nejniÏ‰í, mraky nejfiid‰í a úãinek záfiení na ohfiívání
mofií nejsilnûj‰í. Vysoko na severu jsou vodní plochy
zamrzlé a zasnûÏené, takÏe velká ãást sluneãní energie je
odraÏena a such˘m vzduchem s nízk˘m skleníkov˘m
úãinkem uniká do vesmíru. ProtoÏe silnûj‰í paprsek na
jafie znamená slab‰í paprsek na podzim, sníh pfiichází
dfiíve a teplotní rozdíly mezi rovníkem a póly, a mezi
vodou a zemí se zvy‰ují. To má vliv na cirkulaci atmo-
sféry, která se zrychluje. De‰tû a snûhové boufie jsou sil-
nûj‰í a ãastûj‰í.

V druhém pfiípadû, kdy Slunce je nejblíÏe k Zemi
v záfií, je situace opaãná. Mofie jsou teplá a mraky ãasté
a husté. Zeslabuje se ohfiívání tropick˘ch oceánÛ.
Vysoko na severu jezera a mofie zamrzají pozdûji a snû-
hová sezona rovnûÏ zaãíná pozdû. Teplotní rozdíl mezi
tropy a póly je pomûrnû nízk˘ a cirkulace atmosféry
pomalej‰í.

Klimatick˘ dopad zimního a jarního perihélia je tedy
v podstatû stejn˘ jako dopad nízkého sklonu ekliptiky.
Kombinace nízkého sklonu ekliptiky se zimním a jarním
perihéliem tedy pfiiná‰í optimální podmínky k narÛstání
ledovcÛ. Ty jsou zv˘raznûny vysokou excentricitou, kte-
rá zesiluje úãinek precese a byla vysoká v posledních
tfiech interglaciálech, ale je nízká dnes.

El niño a La niña
Pozorování, která jsme zatím uvedli, by staãila

k vysvûtlení osmi vostock˘ch ledov˘ch stupÀÛ. Proã ale
zrychlen˘ nárÛst ledu tûsnû po datu zimního perihélia?
Poãasí na znaãné ãásti zemûkoule je ovlivnûno tak zva-
nou El niño jiÏní oscilací (ENSO). Je to variace teploty
oceánu ve v˘chodním rovníkovém Pacifiku, která zpÛ-
sobuje, Ïe v intervalech 4 aÏ 7 let se stfiídají epizody
anomálního oteplení mofie (El niño) s epizodami ochla-
zení (La niña). Mechanismus oscilace je podrobnû pro-
zkoumán a zanalyzován, takÏe umoÏÀuje pfiedpovûdût
anomálie na nûkolik sezon dopfiedu. Porovnání v˘chy-
lek prÛmûrné teploty rovníkov˘ch mofií a prÛmûrné tep-
loty celého svûta s v˘chylkami ENSO ukazuje, Ïe v La

Obr. 13: Modelovaná frekvence El niño a La niña 
anomálií na konci poslední doby meziledové 
a v ãasném glaciálu pfied 106 a 118 tisíci lety.  
PrÛmûrn˘ poãet anomálií za 500 let v horní stupnici, 
El niño znaãeno silnû a La niña slabû.  KrouÏky s déman-
tem oznaãují rychlost poklesu hladiny svûtového oceánu
v metrech za sto let podle údajÛ izotopu kyslíku v mofi-
sk˘ch sedimentech. Období klesající hladiny vyznaãeno
‰rafou. Nejprud‰í pokles byl pfied 113 tisíci lety.  Silná
ãára  na 115 500 letech znaãí ãas, kdy perihélium 
bylo ve stejnou dobu jako dnes (Lit. 1, 11 a 12).

Obr. 14: Insolaãní index za posledních 150 a budoucích
20 tisíc let. Ukazuje rozdíl mezi insolací rovníku za jarní
rovnodennosti a na 65. stupni severní ‰ífiky za podzimní
rovnodennosti. Plné ãíslice vpravo oznaãují ãasy perihélia
v zimním slunovratu, levé plné ãíslice v letním slunovratu.
Slabé ãíslice vpravo ukazují minimální rozdíl a odpovídají
vrcholn˘m tepl˘m a mírn˘m obdobím, vlevo jsou maximál-
ní rozdíly, které odpovídají vrcholn˘m studen˘m dobám.
Spodní stupnice ve wattech, vrchní  v procentech souãas-
ného rozdílu.  Index má nahradit ménû vhodnou ãervno-
vou insolaci na povrchu atmosféry bûÏnû pouÏívanou
geology k datování klimatick˘ch zmûn (Lit. 11).
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niña situaci je prÛmûrná teplota rovníkov˘ch mofií i celé
zemûkoule podprÛmûrná, zatímco v El niño je v˘raznû
nadprÛmûrná (obr. 11). Nejvût‰í rozdíl teploty vzduchu
mezi ENSO anomáliemi je v tropech a ve vysok˘ch ‰ífi-
kách. Teplotní gradient mezi póly a rovníkem pfii El
niño se zvy‰uje, pfii La niña sniÏuje (obr. 12). KdyÏ byl
model ENSO, pouÏívan˘ k dlouhodobé pfiedpovûdi sou-
ãasn˘ch anomálií, modifikován inzercí star˘ch sluneã-
ních dat, ukázal pfiekvapiv˘ v˘sledek. ENSO je pramálo
ovlivnûno skleníkov˘m efektem, zato je ale neobvykle
citlivé k rozdílu intenzity sluneãního paprsku na jafie
a na podzim. Prudce reaguje na perihélium v zimním
slunovratu. Pfied ním je sluneãní paprsek silnûj‰í v létû
a na podzim neÏ ve dny se stejnou geometrií sluneãní-
ho záfiení na jafie a v zimû. Po tomto datu je tomu obrá-
cenû. Krátce po tomto zvratu se také mûní relativní
frekvence El niño a La niña anomálií. Pfied datem pro-
sincového perihélia pfievaÏuje La niña nad El niño, po
tomto datu je El niño ãastûj‰í a intenzivnûj‰í neÏli
chladná La niña. Dobr˘ pfiíklad takového zvratu je
z konce posledního interglaciálu pfied 115 tisíci lety

(obr. 12, lit. 12). âastûj‰í El niño znamená ãastûj‰í tep-
lé anomálie tropick˘ch oceánÛ a jak mÛÏeme usoudit ze
souãasn˘ch pozorování, také globální oteplování. Posun
data perihélia ze zimního slunovratu pfies jarní rovno-
dennost k letnímu slunovratu trvá v prÛmûru kolem
deseti aÏ jedenácti tisíc let, bûhem kter˘ch je modelové
El niño ãastûj‰í a intenzivnûj‰í neÏ La niña. Diagram
znázorÀující vliv precese na klima za posledních 150
tisíc let je na obr. 14. âasové úseky charakterizované
vysok˘m rozdílem mezi ozáfiením rovníku v bfieznu
a tím na 65. stupni severní ‰ífiky v záfií korelují, v rám-
ci nepfiesnosti izotopového datování, s intervaly maxi-
málního úbytku oceánu a objemu svûtového ledu. 

Ze v‰eho, co dnes víme, mÛÏeme bezpeãnû uzavfiít, Ïe
v tûch dobách se povrch tropick˘ch oceánÛ ohfiíval,
zatímco polární ledovce rostly. Zpoãátku se pravdûpo-
dobnû také zvy‰ovala zprÛmûrovaná teplota Zemû.

Poslední glaciál tedy s velkou pravdûpodobností
zaãal globálním oteplením. Teprve kdyÏ polární
ledovce narostly natolik, Ïe se led roztekl do stfiedních
‰ífiek a ochladil oceány, se proces zalednûní zastavil
a obrátil.

Souãasné parametry a v˘hled: 
Pozorujme ledovce

Jak˘ je rozdíl mezi dne‰kem a zaãátkem poslední doby
ledové? Nepochybnû nemal˘. Koncentrace kysliãníku
uhliãitého a metanu, úãinn˘ch skleníkov˘ch plynÛ je
mnohem vy‰‰í neÏ kdykoliv v pfiedchozím pÛlmilionu let.
Vliv tûchto plynÛ je propoãítán nesãísln˘mi matematic-
k˘mi modely budoucího klimatu, jejichÏ v˘sledky jsou
pfiehlednû uvedeny v pravideln˘ch sumáfiích Intergo-
vernmental Panel of Climate Change (IPCC, lit. 14). 
Vût‰ina modelÛ se shoduje v tom, Ïe:
● prÛmûrná teplota zemûkoule se bude v pfií‰tích sto

letech zvy‰ovat;
● oteplení vlivem skleníkov˘ch plynÛ se projeví nejdfií-

ve v polárních oblastech v zimû a nejménû v tropech;
● vodní sráÏky ve vysok˘ch ‰ífikách pfiibudou a v polár-

ních oblastech se projeví zv˘‰enou akumulací snûhu
(Lit. 15).

Îádn˘ model zatím nevysvûtlil pfiíãiny ledov˘ch dob
a Ïádn˘ nepoãítá se zmûnami konfigurace orbitu v pfií‰tích
sto letech, anebo se zmûnami frekvence El niño a La niña.

Pokud se globálního oteplení t˘ká, zprávy IPCC
a novináfii vidí jako hlavního viníka ãlovûka. Stejné
oteplování, moÏná pomalej‰í, musíme ale také oãekávat
na zaãátku doby ledové. Dvû charakteristiky svûtového
oteplování v posledních padesáti letech silnû nasvûdãu-
jí vlivu Milankoviãova mechanismu. Je to v˘razn˘
vzrÛst teplotního gradientu na podzim, tedy v dobû
maximálních sráÏek na severu, a v˘razn˘ sezonní rozdíl
mezi jarním a podzimním teplotním trendem ve stfied-
ních a vysok˘ch severních ‰ífikách (obr. 16). Insolaãní
zmûny na povrchu atmosféry ukazují podobn˘ trend:
nejsilnûj‰í pfiírÛstek síly sluneãního paprsku v bfieznu
a jeho nejvût‰í zeslabení v záfií. Porovnáme-li v˘sledky
modelu se zmûnami v posledních padesáti letech (obr.
15, Lit. 13), vidíme, Ïe vodní sráÏky na vysokém severu
pfiib˘vají a to nejsilnûji na podzim a v zimû. Projevují se
zv˘‰enou akumulací snûhu, nárÛstem centrální ãásti
Grónského ledovce (Lit. 16) a vyslazováním severní ãás-
ti severního Atlantiku (Lit. 17). Také v Antarktidû
narÛstá led (Lit. 18). Problém je v tom, Ïe tyto zmûny
jsou pfiedpovídány nejen jako v˘sledek zv˘‰ené kon-
centrace skleníkov˘ch plynÛ, ale také jako oãekávan˘
v˘sledek pfiirozeného pfiechodu do nového zalednûní
v dÛsledku zmûnûného orbitu. Pokud se zmûn hladiny
oceánÛ t˘ká, ta je zatím podstatnû men‰í neÏ prognos-
tikovaná klimatick˘mi modely. Z nejvût‰í ãásti je zpÛ-
sobena zvût‰en˘m objemem vody v oteplujících se tro-
pick˘ch oceánech.

AÈ tak ãi onak, souãasné pfiirozené zmûny v ozáfiení
planety jsou mnohem slab‰í neÏ byly na konci posled-
ních meziledov˘ch dob. Na tomto základû nemÛÏeme
oãekávat návrat ledové doby. Zb˘vá jen otázka, jestli
umûl˘ pfiírÛstek skleníkov˘ch plynÛ zpomalí a nebo
zesílí pfiírodní procesy. Co nás ãeká? Rozpad ledovcÛ

Obr. 15: Zonální trendy teploty a sráÏek na konci
minulého století. (A) Lineární trend prÛmûrné zonální
teploty v tropech bûhem roku v letech 1945 aÏ 1994
v pln˘ch teãkách. (B) Trend ve vysok˘ch severních
‰ífikách (60 aÏ 75 N) znaãen ãtvereãky. Nejsilnûj‰í
oteplení na severu je v únoru, nejsilnûj‰í ochlazení
v fiíjnu.  (B) Trend rozdílu prÛmûrné zonální teploty 
mezi tropy a vysok˘mi severními ‰ífikami v období 1920
aÏ 1994  a v údobí 1945 aÏ 1994.  Únorov˘ rozdíl je
v mlad‰ím období v˘raznûj‰í. (C) Negativní zonální 
trendy sráÏek v tropech a pozitivní ve vysok˘ch 
severních ‰ífikách. Tam je nejvût‰í pfiírÛstek v zimû
a nejniÏ‰í v létû (Lit. 13 a doplÀky).



268 OCHRANA P¤ÍRODY, 58, 2003, ã. 9

a svûtová potopa anebo zaãátek nové doby ledové? Pro-
zatím se zdá, jak fiíkal ·vejk, Ïe to chce klid.

Budoucnost ukáÏe, kdo bude silnûj‰í, jestli pfiíroda
nebo ãlovûk. Nu coÏ: porouãeli jsme vûtru de‰ti, poruãí-
me i klimatu. Otázka je, jestli poslechne.

*) George J. KUKLA – USA Lamont Doherty Earth
Observatory of Columbia University, Palisades, NY
10964, USA; kukla@ldeo.columbia.edu
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George J. Kukla: Foxy Trick 
of Mother Nature: into a new Glacial
by Global Warming.

Modern radiometrically dated paleoclimatic
evidence from the last half million years
demonstrates that the growth of polar ice
accelerated at times of low obliquity and peri-
helion in boreal winter. In low obliquity the
insolation is channeled to low latitudes at the
expense of polar caps. In the winter perihelion

the solar beam in winter and spring is stron-
ger than at the same solar longitude in sum-
mer and autumn. Both changes, caused by
long term variation of the earth’s circumsolar
orbit, lead to increased warming of the tropics
and intensified cooling of the polar caps. Sin-
ce one half of planet’s surface is between lati-
tudes 30N and 30S but only one seventh bet-
ween the sixties and the poles, the average
surface temperature at the start of the glacia-
tions was increasing. Thus with high probabi-

lity the glacials started with global warming.
Several current trends indicate that the chan-
ging circumsolar orbit can at least in part con-
tribute to ongoing global warming. They inclu-
de the contrast between the strongest
warming in spring and relative cooling in
autumns, increased frequency and intensity
of El Nino opposed by less frequent La Nina,
increasing meridional surface temperature
gradient in boreal autumn and the recent
growth of Antarctic ice sheet. 

SUMMARY

Obr. 16: Trendy prÛmûrné mûsíãní zonální teploty
v závislosti na zemûpisné ‰ífice.  Únor - U, bfiezen -
B a duben - D ukazují nejsilnûj‰í oteplení na sever od 
45. stupnû severní ‰ífiky,  srpen - S, záfií - Z a fiíjen - R se
pfieváÏnû ochladily severnû od 25. stupnû.  Severní tropy
se oteplily  v obou ãástech roku (Lit. 13 a doplÀky).
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Pfiínos Jifiího Kukly k poznání
problematiky kvartéru a krasu

JiÏ v dobû vysoko‰kolsk˘ch studií se Jifií Kukla zají-
mal o v˘zkum jeskyní, pfii nûmÏ se seznámil s archeolo-
gem Franti‰kem Pro‰kem a jeho skupinou, která se
zab˘vala star‰í dobou kamennou s dÛrazem na pfiírodní
prostfiedí, v nûmÏ Ïil pravûk˘ ãlovûk. Tyto snahy posléze
vedly ke komplexnímu v˘zkumu kvartéru, kter˘ byl rea-
lizován zejména v souvislosti s v˘kopy v˘znamn˘ch
paleontologick˘ch nalezi‰È, jako byly travertiny v Gánov-
cích, jeskynû Dzeravá skála v Mal˘ch Karpatech a pfie-
dev‰ím Zlat˘ kÛÀ u Konûprus v âeském krasu, kde
poãátkem padesát˘ch let byla objevena nejvût‰í jeskynû
na území âech. Pro‰ek krom toho soustfiedil pozornost
i na nálezy spra‰í, které v té dobû byly odkryty velk˘mi
profily v cihelnách na sever od Prahy, pfiedev‰ím v Sedl-
ci a Letkách nebo ve známé cihelnû v Dolních Vûstoni-
cích, a poskytovaly nejnázornûj‰í doklady o sledu klima-
tick˘ch zmûn charakterizujících kvartérní éru. 

Na zmínûn˘ch lokalitách jakoÏ i na fiadû geologick˘ch
v˘zkumÛ doma i v daleké cizinû, napfi. na Ceylonû,
v Argentinû a nejdéle na Kubû, získal Kukla vynikající
pfiehled o problematice kvartéru, která se v na‰ich
zemích pfiedtím tû‰ila pomûrnû malé pozornosti s v˘jim-
kou sedimentÛ, které mûly velk˘ plo‰n˘ rozsah nebo

hospodáfisk˘ v˘znam jako tfieba spra‰e a fiíãní ‰tûrko-
písky vyuÏívané ve stavebnictví. Vût‰ímu zájmu se tû‰i-
ly i ‰tûrkopískové terasy jako doklad o v˘voji fiíãní sítû.   

Ve svûtle zku‰eností z domova i ciziny se Kuklova vûdec-
ká ãinnost zamûfiila jednak na problematiku terciérních
a kvartérních sedimentÛ v krasu, pfiedev‰ím v jeskynních
v˘plních, jejichÏ pfiínos k poznání paleoklimatického v˘vo-
je nebyl do té doby ani zdaleka docenûn a patfiiãnû vyuÏit,
jednak na stavbu spra‰ov˘ch sérií, které na kontinentû
pfiedstavují nejúplnûj‰í záznam sedimentaãního a podneb-
ného v˘voje od sklonku terciéru do souãasnosti.

Spoleãnû s paleontologem V. LoÏkem uvefiejnil Kukla
zásadní studie o dynamice jeskynní sedimentace vãetnû
tafonomie zoofosilií a jejím pfiínosu k detailnímu zachy-
cení klimatického a pÛdního v˘voje v tepl˘ch obdobích
kvartéru. Podafiilo se tak vrhnout i zcela nov˘ pohled na
problematiku nejmlad‰ího období – holocénu, jehoÏ
poznání a ãlenûní do té doby jednostrannû vycházelo
z pylov˘ch rozborÛ ra‰elin a jezerních sedimentÛ, které
právû v na‰ich zemích mají jen omezené roz‰ífiení.

Nejvût‰ím a svûtovû uznávan˘m pfiínosem  k poznání
nejmlad‰í geologické éry byl v‰ak KuklÛv v˘zkum spra-
‰ov˘ch sérií, kter˘ potvrdil a roz‰ífiil platnost polyglacia-
listického pojetí, neboÈ ukázal, Ïe stavba spra‰ov˘ch
sérií zachycuje nejen jednotlivé fáze v˘voje klimatu
v podobû charakteristick˘ch sedimentÛ a pÛd s v˘znaã-
n˘mi spoleãenstvy mûkk˘‰Û, ale i to, Ïe jednotlivé fáze
se opakují v zákonitém kolobûhu, coÏ dokládá, Ïe jde
o zmûny cyklické, jejichÏ hlavní pfiíãinou jsou oscilace
pfiíkonu sluneãního tepla na Zemi a nikoli nûjaké jedno-
rázové události, jak se dfiíve ãasto pfiedpokládalo. Kukla
se dále velmi zaslouÏil o korelaci tohoto klimatického
záznamu se zmûnami v hlubokomofisk˘ch sedimentech.
V˘znamnû pfiitom pfiispûl k uplatnûní novodob˘ch geo-
chronologick˘ch metod, zvl. paleomagnetismu. Sv˘mi
pfiipomínkami dále podstatnû zlep‰il názornost diagra-
mÛ statisticky zpracovan˘ch paleontologick˘ch v˘sled-
kÛ, jako bylo zafiazení jednotliv˘ch druhÛ fosilních mûk-
k˘‰Û do skupin vyjadfiujících jejich vztah k urãit˘m
typÛm prostfiedí a klimatu.

Nelze opominout, Ïe Kukla vy‰el z místních v˘zkum-
n˘ch tradic, s nimiÏ se seznámil v poãátcích své vûdec-
ké práce a které se tehdy skromnû rozvíjely v omezeném
prostoru na‰ich zemí bez vût‰ího mezinárodního ohlasu.
Tyto základy rozhojnil a zev‰eobecnil neb˘valou mûrou
a úspû‰nû reprezentoval na mezinárodním fóru, takÏe
na‰e v˘sledky se zafiadily mezi základní pilífie poznání
nejmlad‰í geologické éry – kvartéru ve svûtovém rámci.

Vojen LoÏek

J. Kukla pfii v˘kopu v jeskyni Dudlavá skála 
v Horehroní (rok 1954) Foto A. Absolon

George J. Kukla 
(rok 2003)
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âerné mofie je nyní
svûtlej‰í

âerné mofie je na cestû
k uzdravení. Podle nejnovûj‰ích
anal˘z vody by mohlo mofie
skonãit se zatíÏením Ïivotního
prostfiedí z uplynul˘ch desetile-
tí. V sedmdesát˘ch a osmdesá-
t˘ch letech minulého století
zavlekly pfiítoky do âerného
mofie dusík a fosfor ze zemûdûl-
sk˘ch hnojiv. Nákladní lodû pfii-
vezly navíc ze zámofií cizí druh
medúz, které se Ïiví mal˘mi
rybami. SloÏení vody, která se
mÛÏe jen málo vymûÀovat se
Stfiedozemním mofiem, se proto
zmûnilo tak drasticky, Ïe se
situace v potravû zásadnû zmû-
nila. To, Ïe je na tom nyní mofie
lépe, zpÛsobily mezinárodní
programy pro zlep‰ení Ïivotního
prostfiedí.
SCIENCE, sv. 297, str. 1482,
2002

Pouze jeden
zástupce ‰plhavcÛ
táhne do tepl˘ch
krajin

Zatímco ostatní ‰plhavci -
datel ãern˘, Ïluny a strakapoudi
jsou stálí ptáci, nenápadnû zbar-
ven˘ a skrytû Ïijící krutihlav
obecn˘ (Jynx torquila) patfií mezi
na‰e pfiísnû taÏné ptáky. Z tro-
pické Afriky pfiiletuje zaãátkem
dubna a svou pfiítomnost pro-
zradí intenzivním voláním, nej-
ãastûji v ãasn˘ch ranních hodi-
nách. Volají jak samci, tak
samice, které vyhledávají stro-
mové dutiny. Spáfiené samice
pak v kvûtnu na dno dutiny bez
jakékoli v˘stelky sná‰í (z na‰ich
‰plhavcÛ nejvíce) okolo 8 -10
bíl˘ch vajec. V jejich zahfiívání se
stfiídají oba ptáci po 11 aÏ 14 dní
a mláìata jsou ve hnízdû krme-
na témûfi tfii t˘dny. Potravu tvofií
hlavnû zemní mravenci rodu
Lasius a jejich kukly.

Prostfiedím krutihlava je ãle-
nitá otevfiená krajina se zarost-
l˘mi mezemi, men‰ími lesíky,
alejemi, bezlesé údolnice poto-
kÛ a fiek s bfiehov˘mi porosty,
rozvolnûné okraje listnat˘ch
a smí‰en˘ch lesÛ, staré zahrady
a parky. Podmínkou jeho v˘sky-
tu je dostatek potravy a pfiesto,
Ïe zahnízdí i v budkách, dosta-
tek pfiirozen˘ch stromov˘ch
dutin. Vzhledem k znaãnému

varují pfied tím, Ïe by sníÏení
poãtu králíkÛ vedlo k tomu, Ïe by
zavleãené li‰ky lovily malé savce
z domácností.
JOURNAL of APPLIED ECOLOGY,
sv. 39, str. 549, 2002
NEW SCIENTIST, sv. 175, ãís.
2355, str. 4,2002

Jak mûní oteplení
zemského klimatu
svût zvífiat

T˘m americk˘ch vûdcÛ vypoãí-
tal pro Mexiko, nakolik mÛÏe otep-
lení zemského povrchu zmûnit
cel˘ svût zvífiat.

Vût‰ina z 1800 druhÛ ptákÛ,
savcÛ a mot˘lÛ bude muset
v pfií‰tích padesáti letech oÏelet
velké ãásti svého Ïivotního pro-
storu, zv˘‰í-li se podle oãekávání
teploty o 0,6 aÏ 2,5 °C a sníÏí-li
se znaãnû sráÏky. 5 aÏ 20 % Ïivo-
ãichÛ ztratí více neÏ polovinu
svého Ïivotního prostoru a 2,4 %
jich bude zcela ohroÏeno vyhynu-
tím.
NATURE, sv. 416, str. 626, 2002.

-sk-

Ledovec 
na KilimandÏáru
roztává

Ledová ãepice na KilimandÏá-
ru, nejvy‰‰í africké hofie, stûÏí
pfieãká dal‰ích deset let. V obdo-
bí 2015 aÏ 2020 ledovec na
vrcholu vysokém 5895 metrÛ
úplnû roztaje. V souãasné dobû
ztrácí pÛl metru aÏ 1 metr tlou‰È-
ky.

Vûdci dospûli k tomuto
poznatku, kdyÏ zkoumali pomo-
cí vrtÛ v kráteru vulkánu histo-
rii klimatu v tropické Africe.
Pfied 11 000 aÏ 4 000 roky byla
oblast u KilimandÏára nejen
teplej‰í neÏ dnes, ale rovnûÏ
více pr‰elo. Podobnû jako Evro-
pa zaÏila tropická Afrika v obdo-
bí kolem roku 1270 aÏ 1850
pomûrnû chladnou epochu, kte-
rá je tam známa jako malá doba
ledová.

Vûdci nalezli rovnûÏ stopy tfií
dlouh˘ch období sucha pfied
8300, 5200 a 4000 lety v ledu
hory KilimandÏáro, kter˘ jiÏ není
povaÏován za vûãn˘.
SCIENCE, sv. 298, str. 589, 2002.

jsk

úbytku, zvlá‰tû star˘ch nebo
nemocn˘ch stromÛ s mnoÏ-
stvím dutin a zniãením stano-
vi‰È travních mravencÛ, kruti-
hlav v druhé polovinû 20.
století silnû ustoupil. Pfiesto
dosud nehojnû hnízdí po celé
âeské republice a populace je
odhadována na 2500 aÏ 5000
párÛ. Zahnízdí i v nadm. v˘‰ce
1000 m n. m., ale ãastûji v niÏ-
‰ích polohách, kde poãetnost
mÛÏe v pfiízniv˘ch oblastech
dosahovat i více neÏ 10 párÛ na
100 ha.
âerv. kniha: V, Vyhl. MÎP âR
ã 395/1992 Sb.: SO, SPEC: 3,
ETS: D, Bern II.

Josef Hlásek

Jak Australané
bojují s „huÀat˘m
morem“

Australané bojují jiÏ 150 let
s králíky – tímto „huÀat˘m
morem“. Uzávûry, ploty, li‰ky,
viry a jedy pomohly pouze krát-
kodobû anebo vÛbec ne. Králíky
zavlekli do Austrálie Angliãané,
aby je mohli lovit. Dnes zpÛso-
bují Austrálii ‰kody 600 milionÛ
dolarÛ roãnû.

JiÏ 50 let pouÏívají Australané
prostfiedek k potlaãování králí-
kÛ „natriumfluoracetát“, proti
kterému si jiÏ králíci vytvofiili
genetickou rezistenci.

Geobotanick˘ ústav v Curychu
varuje pfied pouÏitím biologic-
k˘ch prostfiedkÛ, jelikoÏ by se
viry velmi rychle rozmnoÏovaly
a neustále mûnily. Jiní experti

Foto L. Hlásek
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PÛdní bezobratlí
zvy‰ují sukcesi
a rozmanitost 
travinn˘ch 
ekosystémÛ

Proces v˘voje spoleãenstev
v ekosystému postupn˘m
nahrazováním populací ur-
ãit˘ch druhÛ populacemi
jin˘ch druhÛ oznaãujeme jako
sukcesi. Jedním z nejdÛleÏitûj-
‰ích témat ekologie zÛstává
objasnûní ãinitelÛ, ktefií fiídí
v˘voj ekosystémÛ a tak ovliv-
Àují druhovou rozmanitost
(diverzitu) pfiirozené vegetace.
Za dÛleÏité mechanismy pova-
Ïujeme v této souvislosti mnoÏ-
ství a dostupnost zdrojÛ a vliv
nadzemních b˘loÏrav˘ch obrat-
lovcÛ. Teprve nedávno se potvr-
dilo, Ïe také symbiotiãtí a pato-
genní mikrobi mají znaãn˘ vliv
na sloÏení vegetace a její zmû-
ny. Nicménû aÏ dosud vûnovali
badatelé malou pozornost
pÛsobení vlivu pÛdních bezo-
bratl˘ch na sukcesi. Pfiitom
edafon, soubor v‰ech Ïiv˘ch
organismÛ Ïijících v pÛdû, hra-
je naprosto nezastupitelnou
roli pfii tvorbû pÛdy a udrÏování
její úrodnosti.

G. B. D. DEYN z Nizozemské-
ho ekologického ústavu v Hete-
renu se sv˘mi kolegy informo-
val, Ïe pÛdní bezobratlí by
mohli podporovat jak sekundár-
ní sukcesi, tak druhovou roz-

zásobování dusíkem v nedotãe-
n˘ch lesích v jiÏním Chile
a Argentinû. Obûh dusíku je
tam zcela jin˘ neÏ ve stfiední
Evropû. Na severní polokouli
hraje hlavní roli ‰iroce roz‰ífie-
n˘ prvek ve formû anorganic-
k˘ch iontÛ: polní rostliny
a stromy se zásobují pfiedev‰ím
dusiãnanem a amoniem, kter˘-
mi jsou bohatû zásobena umûlá
hnojiva a v˘fukové plyny spalo-
vacích motorÛ. Z lesní pÛdy se
dostane dusiãnan napfiíklad ze
spodní vody, coÏ vede k zatíÏení
pitné vody. V JiÏní Americe zís-
kávají rostliny dusík hlavnû
z anorganick˘ch slouãenin.
Místo dusiãnanu pfiicházejí do
spodní vody ne‰kodné organic-
ké dusíkaté slouãeniny.
NATURE, sv. 415, str. 516, 2002

sk

Agresivita sniÏuje
poãet mláìat

Poãet sluk bahenních v Anglii
a Skotsku se pravidelnû zvy‰uje
a sniÏuje s pfiihlédnutím k mnoÏ-
ství potravy a cizopasníkÛ. Poãet
zvífiat v‰ak ovlivÀuje i agresivita
jejich sameãkÛ.

Sluky brání své území pfied
jin˘mi samci tím agresivnûji,
ãím je tam více pfiíslu‰níkÛ
téhoÏ rodu. Vûdci proto apliko-
vali dospûl˘m samcÛm implan-
táty s muÏsk˘m sexuálním hor-
monem testosteronem, aby
zv˘‰ili jejich agresivitu po dobu
tfií mûsícÛ. Samci mezi sebou
udrÏovali vût‰í vzdálenost
a zapuzovali mladé sameãky.
V dÛsledku nedostatku samcÛ
sedûla následující jaro na vej-
cích pouze polovina samiãek
a poãet zvífiat se celkovû sníÏil.
KdyÏ je v blízkosti ménû sokÛ,
sníÏí se agresivita samcÛ
a umoÏní, aby se v jejich blíz-
kosti usadili i mladí samci.
NATURE, sv. 421, str. 738, 2003.

sk

Pavouci klamou
vãely svûtlem

Pavouci jsou mistry masková-
ní. Svou barvu pfiizpÛsobují
okvûtním lístkÛm, na kter˘ch
ãíhají na svou kofiist. Jejich mas-
kování je natolik dobré, Ïe vãely
mají stûÏí ãas lovci uniknout.

Druh pavoukÛ Thomisus spec-

manitost místních rostlinn˘ch
spoleãenstev (Nature, 422,
711–713, 2003). O sekundární
sukcesi hovofiíme tehdy, jestliÏe
místo, které organismy postup-
nû osidlují, není úplnû nov˘m
stanovi‰tûm, jako jsou kupfi.
sopeãné ostrovy, ale vzniklo
odstranûním pÛvodního spole-
ãenstva. Ukázalo se, Ïe pÛdní
fauna v fiadû studií sekundární
sukcese travinn˘ch ekosysté-
mÛ v˘bûrovû potlaãovala rost-
linné druhy, pfievládající
v ran˘ch sukcesních stadiích.
Bezobratlí, Ïijící v pÛdû, tak
zvy‰ují relativní poãetnost
ménû zastoupen˘ch druhÛ pla-
nû rostoucích rostlin a také
rostlinn˘ch druhÛ z pozdûj‰ích
sukcesních stadií. Nejsilnûj‰í
vliv v tomto smûru mûla pÛdní
fauna v prostfiedních stadiích
sukcese.

ProtoÏe popsaná zji‰tûní proka-
zují, Ïe pÛdní fauna znaãnû ovliv-
Àuje sloÏení pfiírozené vegetace,
domnívají se autofii, Ïe právû tato
znalost by mohla zlep‰it obnovu
a ochranu rozmanitosti rostlin-
n˘ch spoleãenstev (fytocenóz). 

Marcela Plesníková

Neãistoty mûní
dusíkov˘ cyklus

Ameriãtí vûdci zjistili, nakolik
ovlivÀuje energetika a zemûdûl-
ství ekologické systémy a jejich

Mezi v˘znamné pÛdní bezobratlé fiadíme i mnohonoÏky (Diplopoda), Ïivící
se rostlinn˘mi a Ïivoãi‰n˘mi zbytky. Pfiíslu‰níci rodu Julus Ïijí ve vlhké
pÛdû polí a zahrad Foto L. Havel
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tabilis, se kter˘m se setkáváme
v Austrálii, pfiipravuje je‰tû rafi-
novanûj‰í léãku. Pro lidské oko
jsou pavouci bílí jako kvûty
kopretin, na kter˘ch sedí. Pavou-
ci odráÏejí ultrafialové svûtlo
vlnové délky, ve které urãité vãe-
ly dobfie vidí. RovnûÏ kvûty lákají
vãely ultrafialov˘mi signály. Vãe-
ly si tak spletou svûtlo a stanou
se jejich obûtí.
NATURE, sv. 421, str. 334, 2003.

sk

Bakterie poÏírají
jedovaté molekuly

Vûdci na univerzitû ve Witten-
bergu jako první zjistili kmen
bakterií, které mohou vyãistit
vody a pÛdu od dioxinÛ. Ve vodû
Spittelu (pfiítok Labe) izolovali
bakterie Dehabococcides, které
odstraÀují atomy chlóru a dioxi-
nÛ. Vznikající slouãeniny jsou
daleko ménû toxické a zÛstávají
v okolním prostfiedí krat‰í dobu
neÏ v˘chozí látka. Pfii tomto pro-
cesu získávají mikrobi energii
a rozmnoÏují se.
NATURE, s. 421, str. 357, 2003

sk

Vulkány pod 
oceány umoÏÀují
cirkulaci vod

Vulkány pod oceány jsou
v˘chozími místy mohutného pod-
mofiského systému kanálÛ. Dvû
sopky na dnû Severov˘chodního
pacifiku se naz˘vají GRIZZLY
BARE a BABY BARE. Jsou od
sebe vzdáleny asi 50 km a slouÏí
jako vtoky a v˘toky mohutného
cirkulaãního systému na dnû
oceánu. Normálnû je dno oceá-
nu, které sestává z porézní hor-
niny, pokryto tlustou vrstvou
kalu.

Není tomu tak u podmofisk˘ch
sopek, které z nûho vyãnívají.
Voda tak mÛÏe vniknout do
porézní horniny u GRIZZLY BARE
a ‰tûrbinami v odtoku pod kalem
aÏ k malému BABY BARE. To se
opût projevuje v hork˘ch podoce-
ánsk˘ch pramenech. Pro tento
úsek potfiebuje voda 40 aÏ 400
let. Motorem pro mohutnou ma‰i-
nérii pro pfienos tepla je Ïár uvnitfi
Zemû. Jednu tfietinu pfiedává
mofiská voda.
NATURE, s. 421, str. 618, 2003

sk

ela Fialová, tel. 482 751 195
nebo 732 254 086, e-mail:
spp@cmelak.cz.

D. F.

Péãe o pfiírodu 
pro zemûdûlce 
na CD-Romu 
a internetov˘ch
stránkách

Poradní skupina pro britské
zemûdûlství a divokou pfiírodu
(FWAG) pfiipravila digitální formu
komunikace. Zemûdûlci mohou
dnes vyuÏívat CD-ROM k tomu,
aby zhotovili akãní plán biodiver-
zity a mohou vyuÏít internetové
stránky skupiny FWAG, aby se
informovali, jak jiní farmáfii
peãují o pfiírodu.

Projekt FWAG pro pfiírodu
a zemûdûlské hospodafiení pfiíz-
nivé pro Ïivotní prostfiedí v Ang-
lii, Skotsku a Walesu zaãal jiÏ
v roce 1995. 85 poradcÛ této
skupiny pfiipravilo pro farmáfie
450 plánÛ hospodafiení pfiízni-
v˘ch pro pfiírodu. V nich bylo
vyuÏito zku‰eností farmáfiÛ
a znalostí poradcÛ v péãi o pfiíro-
du a krajinu k pfiípravû indivi-
duálního programu ãinnosti pro
kaÏdou farmu. Dobrovolníci poté
pomohli farmáfiÛm k uskuteãÀo-
vání plánu. V˘znamn˘m bodem
projektÛ je podpora poskytovaná
fietûzcem supermarketÛ Sains-
bury’s a spoleãnosti ochrany pfií-
rody English Nature umoÏÀující
pfiímé vazby mezi v˘robci a spo-
tfiebiteli. Do roku 2005 chce
FWAG realizovat nejménû 1200
akãních plánÛ a proto v poslední
dobû zavedli poãítaãové technolo-
gie, které by mûly napomoci
urychlit program. Pfii pouh˘ch
pûti otázkách o lokalizaci a typu
farmy a farmáfiov˘ch zájmech
vytvofií GIS individuální doporu-
ãení pro vhodnou péãi o pfiírodu
a krajinu. GIS program obsahuje
databázi specifick˘ch regionál-
ních hodnot divoké pfiírody
a vhodn˘ch opatfiení pro obhos-
podafiování pfiíznivé pro pfiírodu
a krajinu (vãetnû penûz a nezbyt-
ného ãasu, které je nutné vûno-
vat na pfiíslu‰ná opatfiení). Tato
doporuãení jsou pak základem
diskuse mezi poradcem a zemû-
dûlcem. 

Internetové stránky obsahují
dodateãné informace a také
seznámení s farmami, jejichÏ
majitelé jiÏ program realizují.

Mul pfieváÏí 
zvífiata pfies mofie

Na mul, kter˘ se plaví po mofii,
se mohou dostat cizí organismy
na vzdálené pobfieÏí a usadit se
tam. Drobní mûkk˘‰i, jako napfi.
ãervi ‰tûtinatí, ne‰tovice apod.,
se usazují v plastov˘ch lahvích
a sáãcích nebo jin˘ch odpadech
a jsou po nich pfiepravovány na
cizí pobfieÏí.

Brit‰tí a ir‰tí biologové uvádûjí,
Ïe jejich zavlékání do subtropÛ se
zdvojnásobilo a do oblastí kolem
pólÛ dokonce ztrojnásobilo. Na
pobfieÏí se v‰ak dostane podstat-
nû ménû civilizaãního mulu neÏ
v pfiedchozích letech. Ve vodách
Arktidy je jejich podíl znaãnû
vysok˘. Je nebezpeãím pro tuto
oblast, ponûvadÏ mnoho druhÛ
ÏivoãichÛ, ktefií tam dnes Ïijí, má
zúÏenu oblast pro své rozmnoÏo-
vání.
NATURE, s. 416, str. 808, 2002

sk

Strom(y) 
m˘ma oãima

V nedûli 19. 10. 2003 byl
v Severoãeském muzeu v Liber-
ci zahájen jiÏ tfietí roãník sou-
tûÏní v˘stavy konané k oslavû
Dne stromÛ, nazvané „Strom(y)
m˘ma oãima“. Jedná se
o v˘stavu amatérské fotografie,
kreseb, maleb a jin˘ch ztvárnû-
ní stromÛ. Letos dostali pofia-
datelé ze Spoleãnosti pfiátel pfií-
rody pfies 350 prací od asi 300
tvÛrcÛ ve vûku od 5 do 70 let.
V‰ichni tvÛrci tvofiili s obrov-
skou fantazií. Mezi nejzajíma-
vûj‰í exponáty patfií sklenûné
stromy studentÛ VO· a SP·S
z Nového Boru. K programu
úvodního dne v˘stavy budou
patfiit i tvofiivé dílny a kvíz
o lese. O pfiíjemnou atmosféru
tohoto podzimního dne se sta-
rali nejen pofiadatelé, ale i Jaro-
mír Jirásek hrou na kytaru.
Mimo odbornou porotu má
moÏnost ovlivnit v˘sledek sou-
tûÏe kaÏd˘ náv‰tûvník. Na kon-
ci v˘stavy budou hlasy seãteny
a udûleny ceny náv‰tûvníkÛ.
Souãástí akce bude i pfiedná‰ka
PhDr. Marie Hru‰kové a Bedfii-
cha Ludvíka o nejstar‰ích
památn˘ch stromech, která se
bude konat 11. 11. v 17.00 také
v Severoãeském muzeu v Liber-
ci. V˘stava konãí 16. 11.

BliÏ‰í informace: SPP – Dani-
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Na návrh vlády TádÏikistánu vyhlásilo Valné
shromáÏdûní OSN 20. prosince 2000 rok 2003

Mezinárodním rokem sladké vody. Samotná akce
byla slavnostnû zahájena 12. prosince 2002 v new-
yorském sídle OSN. Jejím cílem je zv˘‰it povûdomí
nej‰ir‰í vefiejnosti i nûkter˘ch cílov˘ch skupin oby-
vatelstva o v˘znamu ochrany, péãe a udrÏitelného
vyuÏívání sladk˘ch vod na Zemi.

Nedávno publikovaná podrobná zpráva o stavu
vodních zdrojÛ na na‰í planetû, kterou spoleãnû
vypracovalo celkem 23 odborn˘ch institucí a pro-
gramÛ OSN a sekretariátÛ mezinárodních více-
strann˘ch úmluv na ochranu Ïivotního prostfiedí
pod vedením Organizace Spojen˘ch národÛ pro
v˘chovu, vûdu a kulturu (UNESCO), není právû
optimistická (UN 2003). JiÏ pfied ní zvefiejnily
varovné údaje i dal‰í organizace a badatelské
t˘my, zab˘vající se touto problematikou (IUCN
2000, REVENGA et al. 2000, WORLD COMMIS-
SION ON DAMS 2000, BRÖNMARK & HANSSON
2002, LOH 2002, REVENGA & KURA  2002,
SAUNDERS et al. 2002). Z tûchto podkladÛ jsme
ãerpali informace pro ná‰ ãlánek. 

Lidstvo mÛÏe v souãasnosti vyuÏívat nanejv˘‰
200 000 km3 vody. Toto na první pohled ohromné
ãíslo ve skuteãnosti pfiedstavuje ménû neÏ 1 pro-
cento sladké vody na zemûkouli. De‰Èové a snûho-
vé sráÏky obnovují dostupné zdroje vody rychlostí
40 – 50 km3 za rok.

Pfiitom z 500 nejdÛleÏitûj‰ích svûtov˘ch fiek je 250
váÏnû zneãi‰tûno nebo nadmûrnû vyuÏíváno. KaÏd˘
den do fiek lidé vypustí 2 miliony tun nejrÛznûj‰ího
odpadu. Jenom v USA bylo jiÏ v roce 1998 40 % fiek
oficiálnû prohlá‰eno za nevhodné pro rekreaci, a to
v dÛsledku jejich zneãi‰tûní zemûdûlskou v˘robou
nebo pfiíli‰ vysokého obsahu minerálních látek
a tûÏk˘ch kovÛ. Ani Evropa na tom není o mnoho
lépe. Jen 5 z 55 fiek, zkouman˘ch na na‰em konti-
nentû, mÛÏeme oznaãit za málo kontaminované
rozmanit˘mi cizorod˘mi látkami. V Asii jsou silnû
zneãi‰tûny fieky, protékající velk˘mi mûsty, a to
jsou v jihov˘chodní ãásti tohoto svûtadílu v‰echny.
Nicménû dva velké fiíãní systémy, Amazonka a Kon-
go, zÛstávají pomûrnû ãisté. Zatím je totiÏ neovliv-
Àují Ïádná prÛmyslová stfiediska, zemûdûlská v˘ro-
ba ãi husté osídlení. ZmiÀované veletoky ale
musíme povaÏovat za ony povûstné v˘jimky potvr-
zující pravidlo. Na 70 % v‰ech prÛmyslov˘ch odpa-
dÛ totiÏ v rozvojov˘ch zemích konãí ve sladké vodû,
aniÏ by pro‰ly jak˘mkoli ãi‰tûním.

V dÛsledku ãinnosti ãlovûka je v souãasnosti
po‰kozena témûfi polovina svûtov˘ch jezer. Mezi
jejich hlavní ohroÏující ãinitele fiadíme nadmûrn˘
odbûr vody, zneãi‰tûní zemûdûlskou a prÛmyslovou
v˘robou, roz‰ifiování zástavby a v neposlední fiadû
také zámûrné ãi neúmyslné vysazování invazních
vetfieleck˘ch organismÛ, které ohroÏují jiné druhy,
biotopy nebo i celé ekosystémy. U stovky ãínsk˘ch

Rok 2003 vyhlá‰en Mezinárodním
rokem sladké vody

Jan Plesník, Marcela Plesníková

Rozloha svûtov˘ch mokfiadÛ se sníÏila na polovinu pÛvodní-
ho stavu. Nejvût‰í úbytek tûchto v˘znamn˘ch ekosystémÛ
byl zaznamenán v posledním pÛlstoletí. Mokfiady pfiitom
hrají nezastupitelnou roli mj. ve vodním reÏimu krajiny,
ãistí vodu zachycováním Ïivin, usazenin a zneãi‰Èujících
látek a stabilizují místní klima. V neposlední fiadû poskytu-
jí biotop ãetn˘m rostlinám a ÏivoãichÛm

¤eka Mara tvofií pfiirozenou hranici mezi KeÀou 
a Tanzanií, pfiesnûji fieãeno mezi svûtovû proslulou
národní rezervací Masai Mara a neménû znám˘m
národním parkem Serengeti. Pfii pravideln˘ch 
migracích ji pfiekraãují statisícová stáda 
velk˘ch b˘loÏravcÛ
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jezer tvofií 70 % jejich celkového objemu zneãi‰tûná
voda z lidsk˘ch sídel a prÛmyslov˘ch závodÛ. Nika-
ragujské jezero Managua je doslova mrtvé, protoÏe
do nûj od r. 1925 pfiitéká obrovské mnoÏství odpad-
ních vod. Ze stejného dÛvodu nemá jezero Ukerewe,
známûj‰í spí‰e pod star‰ím oznaãením jako Viktorii-
no jezero, v tanzanské ãásti v hloubce vût‰í neÏ 30
metrÛ Ïádn˘ kyslík. Vysazené druhy ryb jako je
robalo nilsk˘ ãili „nilsk˘ okoun“ (Lates niloticus)
a tilápie nilská (Oreochromis niloticus) jiÏ v jezefie
nahradily vût‰inu pÛvodních vrubozobcovit˘ch
(Cichlidae). Tyto akvaristÛm dobfie známé ryby,
oznaãované bûÏnû jako cichlidy, v nûm stejnû jako
v nûkolika dal‰ích v˘chodoafrick˘ch jezerech vytvo-
fiily neãekanû vysok˘ poãet druhÛ. VÛbec nejvût‰í
zásobárna sladké vody na Zemi, jezero Bajkal, je
zneãi‰tûno 74 miliony m3 prÛmyslov˘ch odpadÛ.
Sladkovodní ryby b˘vají povaÏovány za nejohroÏe-
nûj‰í skupinu obratlovcÛ, hned po obojÏivelnících
(Amphibia). Usuzujeme, Ïe rozsah a rychlost, kter˘-
mi budou z pfiírody mizet sladkovodní Ïivoãichové,

mohou b˘t témûfi pûtkrát vût‰í neÏ u suchozemsk˘ch
ÏivoãichÛ a tfiikrát vût‰í neÏ v pfiípadû savcÛ, ob˘va-
jících mofiská pobfieÏí. 

Dnes lidstvo vyuÏívá 54 % v‰ech dostupn˘ch
zásob sladké vody. Podle realistick˘ch pfiedpovûdí
se tento podíl bude neustále zvy‰ovat, takÏe v roce
2025 má dosáhnout neuvûfiiteln˘ch 90 %! Jin˘mi
slovy, jiÏ v této dobû nebudou zásoby sladké vody
lidské populaci staãit a dvû tfietiny obyvatel na‰í
planety budou trpût dlouhodob˘m nedostatkem
Ïivotadárné tekutiny, protoÏe „pfiídûl“ vody na jed-
noho obyvatele poklesne na dvû tfietiny souãasného
mnoÏství. Podle nejpesimistiãtûj‰ího scénáfie by
kolem r. 2050 mohlo b˘t suÏováno nedostupností
zdravotnû nezávadné vody aÏ 7 miliard lidí, Ïijících
v 60 zemích. JiÏ tak závaÏné tûÏkosti se zabezpeãe-
ním kvalitní vody bezesporu prohloubí probíhající
zmûna podnebí, opakovanû vyvolávající v nûkter˘ch
oblastech svûta v˘razná sucha, a roz‰ifiování pou‰tí
(desertifikace). Odborníci, zab˘vající se globálními
problémy lidstva, proto nedostatek zdravotnû nezá-

Mofie a oceány fascinovaly ãlovûka od pradávna pro svou nekoneãnost, promûnlivost a záhadn˘ Ïivot. Obrázek
ukazuje, jak vypadali mofi‰tí Ïivoãichové podle pfiedstav lidí 16. století 

(Münsterova kosmografie, vydaná v první polovinû 16. století)
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vadné vody zafiadili mezi nejzávaÏnûj‰í hrozby pro
dal‰í existenci ãlovûka na Zemi na druhé místo,
hned za celosvûtovou zmûnu podnebí. PfiestoÏe
hodnocení urãitého jevu v globálním mûfiítku mÛÏe
b˘t z pochopiteln˘ch dÛvodÛ zatíÏeno urãitou chy-
bou, jiÏ nejménû 10 let hovofií experti v souvislosti
s dostupností sladké vody o celosvûtové krizi. 

Pfiitom 70 % vody, kterou lidé spotfiebují, „pad-
ne“ na v˘robu potravin, pfiedev‰ím na zavlaÏování.
JestliÏe chceme získat pouh˘ kilogram obilí, potfie-
bujeme k tomu celou tunu vody. Nepfiekvapí nás
proto, Ïe odbûr vody na zavlaÏování je v nûkter˘ch
ãástech svûta (Pfiední Asie, b˘valá sovûtská stfiední
Asie, âína, Egypt) tak velk˘, Ïe pÛvodnû vodnaté
fieky se pfii svém prÛtoku krajinou doslova ztráce-
jí pfied oãima. Nane‰tûstí v˘sledek není zrovna
uspokojiv˘. JiÏ dnes trpí celá desetina zavlaÏova-
n˘ch ploch zhutnûním (stlaãením pÛdy tûÏkou
mechanizací s vysok˘m mûrn˘m tlakem, sniÏující
rostlinnou produkci na zemûdûlsk˘ch plochách
o 10 – 20 %) a zasolením. Na prÛmysl pak pfiipadá
22 % celosvûtové spotfieby sladké vody, zbytek
vyuÏívají domácnosti. Z tohoto celosvûtového sché-
matu se ponûkud vymyká Evropa. Na na‰em kon-
tinentû zÛstává zdaleka nejvût‰ím spotfiebitelem
vody prÛmysl (54 %), následován zemûdûlstvím
(33 %).  PfiestoÏe prÛmûrn˘ Evropan vyÏaduje den-
nû 250 – 350 litrÛ vody, tedy 12 – 35x více neÏ
obyvatel Afriky jiÏnû od Sahary, pfiipadá na domác-
nosti 13 % celkové spotfieby zmiÀované kapaliny.

Nerovnomûrné rozmístûní sladké vody na Zemi
a její vysoká spotfieba mají pochopitelnû hospodáfi-
ské, spoleãenské i politické dopady. Padesát litrÛ
vody dennû by mûlo ãlovûku staãit, aby netrpûl Ïízní,
mohl si pfiipravit jídlo, m˘t se a pfiitom se nenakazit
infekãními onemocnûními ze závadné vody. Celosvû-
tová spotfieba vody vzrostla od r. 1950 více neÏ dvoj-
násobnû. KaÏd˘ ãtvrt˘ obyvatel na‰í planety dosud
nemá pravideln˘ pfiístup ke kvalitní pitné vodû a celá
polovina lidstva strádá nedostatkem vody, kterou by
mohli pouÏít alespoÀ k hygienick˘m úãelÛm. Není
divu, Ïe zdravotnû závadná voda vyvolává rok co rok
onemocnûní asi 200 milionÛ lidí. Více neÏ pût milio-
nÛ lidí roãnû na choroby, související s vodou jako je
kupfi. cholera, umírá. Tfietinu tûchto obûtí pfiitom
tvofií dûti mlad‰í pûti let. Pro srovnání: je to desetkrát
více obûtí neÏ si za stejné období vyÏádají v‰echny
váleãné konflikty dohromady. A je‰tû jednu skuteã-
nost nesmíme v této souvislosti opomenout: organis-
my, Ïijící ve vnitrozemsk˘ch sladkovodních eko-
systémech, zÛstávají v celosvûtovém mûfiítku
hlavním zdrojem nejrÛznûj‰ích parazitárních nákaz. 

A jak˘ v˘znam mají vodní zdroje pro v˘robu elek-
trické energie? Hydroelektrárny se na celosvûtové
produkci elektrické energie podílejí 19 %. I kdyÏ
z pohledu péãe o Ïivotní prostfiedí jde o bezesporu
‰etrnûj‰í zpÛsob neÏ napfi. v˘roba v tepeln˘ch elekt-
rárnách, mohou v˘stavbu velk˘ch pfiehrad doprová-
zet nemalé problémy. Vodní nádrÏe 45 000 pfiehrad
na celém svûtû zatopily na 400 000 km2, tedy plochu
5x vût‰í neÏ âeská republika. V mnoha pfiípadech ‰lo
z produkãního hlediska o kvalitní pÛdu a svÛj
domov muselo opustit více neÏ 60 milionÛ lidí. 

Odborníci si dali tu práci a spoãítali, Ïe 215 v˘znam-
n˘ch fiek na celém svûtû protéká více neÏ jedním stá-

tem a Ïe celou tfietinu v‰ech státních hranic na na‰í
planetû tvofií právû fieky. Proto není Ïádn˘m pfiekva-
pením, Ïe za posledních 50 let vzplálo kvÛli vodû 507
mezistátních konfliktÛ, pfiiãemÏ 37 z nich provázelo
násilí a 21 vojenské akce. PfieváÏná ãást z nich se
t˘kala Izraele a jeho sousedÛ. Politologové v této sou-
vislosti upozorÀují, Ïe na Zemi existuje na 300 dal‰ích
míst, kde by v budoucnosti mohl mezi státy vypuk-
nout spor o vodu. Nûktefií z nich proto otevfienû hovo-
fií o 21. století jako o století válek o vodu.

V˘razné zlep‰ení celosvûtové situace se sladkou
vodou patfií mezi rozvojové cíle pro 21. století, které
vyhlásil generální tajemník OSN Kofi Annan a které
v záfií 2000 schválilo Valné shromáÏdûní OSN. âlen-
ské státy OSN se proto na Svûtovém summitu o udr-
Ïitelném rozvoji (WSSD), konaném v jihoafrickém
Johannesburgu na pfielomu srpna a záfií 2002,
zavázaly, Ïe do r. 2015 sníÏí poãet lidí, trpících
nedostatkem vody, na polovinu. Aãkoliv jde o jistû
chvályhodn˘ slib, zÛstávají k nûmu nûktefií odbor-
níci znaãnû skeptiãtí. Znamenalo by to totiÏ, Ïe by
kaÏd˘ den muselo 250 000 lidí získat pfiístup k pit-
né vodû a dvakrát tolik by jich muselo mít novû
k dispozici dostateãné mnoÏství uÏitkové vody. Jest-
liÏe zmiÀovan˘ závazek pfievedeme do fieãi financí,
muselo by se do jeho splnûní roãnû investovat 154
miliard eur (49,4 bilionu Kã). Pro porovnání pfiipo-
meÀme, Ïe v souãasnosti lidé na zaji‰tûní kvalitní

OSN nedávno sestavila Ïebfiíãek státÛ podle kvality jejich
sladkovodních zdrojÛ a zpÛsobu péãe o nû. Druhé místo
v nûm obsadila Kanada. Na na‰em snímku jezero Lac
Monroe v pásmu seversk˘ch jehliãnat˘ch lesÛ (tajgy)
v provincii Québec
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pitné vody vynakládají pfiibliÏnû polovinu, podle
nûkter˘ch údajÛ dokonce jen tfietinu uvedené ãást-
ky. Pfii vyhla‰ování Mezinárodního roku sladké vody
‰li politici v této souvislosti nejdále. Pfiístup kaÏdé-
ho obyvatele na‰í planety ke kvalitní pitné vodû,
dostupné navíc v dostateãném mnoÏství, byl vÛbec
poprvé prohlá‰en jedním ze základních lidsk˘ch
práv. Pokud chceme b˘t objektivní, musíme pfiiznat,
Ïe obdobné ãi je‰tû ambicióznûj‰í cíle si svûtové spo-
leãenství stanovuje nepfietrÏitû posledních 30 let.   

Znaãné nadûje upírala vefiejnost k Svûtovému
fóru o vodû (World Water Forum), které se uskuteã-
nilo 16. – 23. bfiezna 2003 v Kjótu, ·ize a Ósace.
Velkolepû pojaté akce se zúãastnilo témûfi 12 000
delegátÛ ze 160 zemí. PfiestoÏe delegáti, mezi nimiÏ
nechybûlo na 100 ministrÛ, schválili zmiÀovanou
zprávu  OSN a pfiesnû pojmenovali pfiíãiny globální
sladkovodní krize, na skuteãnû úãinném fie‰ení se
neshodli. A tak v˘stupem fóra jsou sice bezesporu
správná, ale právnû nezávazná a nevymahatelná
doporuãení a také fiada dílãích projektÛ, financo-
van˘ch jak vládami, tak dobrovoln˘mi organizace-
mi a soukrom˘m sektorem.

Existuje vÛbec pro souãasnou a budoucí situaci
se sladkou vodou na Zemi nûjaké pfiijatelné fie‰ení?
Obdobnû jako v‰echny ostatní globální problémy,
související se Ïivotním prostfiedím, také jiÏ dnes se
v˘raznû projevující nedostatek hygienicky nezávad-
né pitné vody je dÛsledkem pokraãující populaãní
exploze, zejména v ekonomicky ménû vyspûl˘ch
zemích. K tomu pochopitelnû musíme pfiipoãítat
nehospodárné nakládání s vodou, k nûmuÏ dochá-
zí pfiedev‰ím pfii zavlaÏování ploch, vyuÏívan˘ch pro
zemûdûlskou v˘robu. Jak jsme jiÏ uvedli, zlep‰it by
se mûla i péãe o vodní zdroje, která by mûla chápat
povodí jako pfiirozené funkãní jednotky. Je zfiejmé,
Ïe souãasn˘ stav sladk˘ch vod dokonale odráÏí pro-
blémy, negativnû pÛsobící na celá povodí. Dokud
nebudou pfiíslu‰né úfiady státní správy uskuteãÀo-
vat takové obhospodafiování sladkovodních zdrojÛ,
které je ‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí a pfiitom bere

v úvahu pfiirozené celky jako jsou povodí (ekosysté-
mov˘ pfiítup), situace se v blízké budoucnosti v˘raz-
nûji nezlep‰í.

V˘znamnou roli pfii zabezpeãování kvalitní vody
pro lidstvo by mûly sehrát i podzemní zdroje sladké
vody, které by vystaãily pro miliardy lidí na celá sta-
letí. Aãkoliv nejvût‰í zásobárny sladké vody pod zem-
sk˘m povrchem jako je nubijská pískovcová sousta-
va pod severov˘chodní Saharou, Guaraní v JiÏní
Americe nebo podzemní zdroj v oblasti Kalahari-Kor-
ru v jihozápadní Africe leÏí na území hned nûkolika
státÛ, zatím nebyla uzavfiena Ïádná mezinárodní
smlouva, která by se jich v˘slovnû t˘kala. Meziná-
rodní sdruÏení hydrologÛ (IAH) teprve nedávno zahá-
jilo rozsáhl˘ projekt, jehoÏ cílem je zmapovat rozlohu
a objem nejvût‰ích podzemních sladkovodních zdro-
jÛ. Pesimisté v této souvislosti upozorÀují hned na
nûkolik skuteãností. Nûkteré dosavadní pokusy
o velkoplo‰né získávání podzemní vody hloubkov˘mi
vrty si kupfi. v âínû vyÏádaly nemalé finanãní nákla-
dy a vyvolaly vysychání rozsáhl˘ch ploch. BohuÏel
v souãasnosti víme jen málo o tom, jak se konkrétnû
projeví odãerpání podzemních zdrojÛ pitné vody ve
velkém mûfiítku. Pfiitom odebírání podzemní vody
mohou lidé pocítit aÏ za desítky, moÏná stovky let.    

K pozitivní zmûnû pfii péãi o vodní zdroje a hos-
podafiení s vodou zatím do‰lo v nûkter˘ch státech
Severu. V prÛmyslovû vyspûl˘ch zemích se totiÏ
voda pouÏívá v dÛsledku ãi‰tûní aÏ 60x. Abychom
nebyli neobjektivní, pfiipomeÀme, Ïe zaãátkem 50.
let 20. století mûla zaji‰tûn pfiístup ke kvalitní pit-
né vodû ménû neÏ tfietina svûtové populace. Pfiesto
je zfiejmé, Ïe k odvrácení ãi alespoÀ v˘raznému
zmírnûní celoplanetární sladkovodní krize ani
takové úsilí nemusí staãit. Právû k pfiipomenutí
zvy‰ujícího se v˘znamu sladké vody, jejího udrÏi-
telného (rozumného, moudrého) vyuÏívání a citlivé
ochrany jejích zdrojÛ má slouÏit Mezinárodní rok
sladké vody.  

LITERATURA
BRÖNMARK Ch., HANSSON L.-A. (2002): Environmen-

tal issues in lakes and ponds: current state and per-
spectives. Environ. Conserv. 29: 290 – 306. - IUCN
(2000): Vision for water and nature: a world strategy for
conservation and sustainable management of water
resources in the 21st century. IUCN Gland, Switzerland
and Cambridge, U.K., 52 pp. + xii. – LOH J. ed. (2002):
Living Planet Report 2002. WWF International Gland,
Switzerland, 36 pp. - REVENGA C., BRUNNER J., HEN-
NINGER N., KASSEM K., PAYNE R. (2000): Pilot analysis
of global ecosystems. Freshwater systems. World Resour-
ces Institute Washington, D.C., 83 pp. - REVENGA C.,
KURA Y. (2002): Status and trends of inland water biodi-
versity. World Resources Institute Washington, D.C., 90
pp. – UN (2003): Water for people, water for life. The Uni-
ted Nations World Water Development Report. UNESCO
Publishing/Berghahn Books Paris, 576 pp. – SAUNDERS
D.L., MEEUWIG J.J., VINCENT A.C.J. (2002): Freshwa-
ter protected areas: strategies for conservation. Conserv.
Biol. 16: 30 – 41. - WORLD COMMISSION ON DAMS
(2000): Dams and development. A new framework for
decision-making. Report of the World Commission on
Dams. Earthscan London and Sterling, 404 pp. + xxxvii.

Problematice péãe o sladkou vodu byl vûnován v roce
2003 i Den Zemû. Aktivní sdruÏení pro ekologickou
v˘chovu TEREZA pozvalo zájemce o Ïivotní prostfiedí na
festival „Voda, voda, voda“ do Prokopského údolí v Praze
13: jeho  souãástí byla i soutûÏ o nejlep‰í dûtskou kresbu
s touto tematikou V‰echny snímky J. Plesník 
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V rámci typick˘ch jeskynních
broukÛ (Coleoptera) je ãeleì

drabãíkovit˘ch (Staphylinidae) za-
stoupena spí‰e ojedinûle. Pfiesto, Ïe
drabãíka Atheta (Mycota) spelaea
(Erichson, 1839) nelze povaÏovat za
pravého troglobionta, fiadí se k vzác-
n˘m prvkÛm stfiedoevropské fauny
jeskyní. Druh je nalézán pfieváÏnû
v jeskyních, kde vyhledává netop˘fií
guáno a jiné hnijící látky. Na tûchto
organick˘ch zbytcích loví drobné
bezobratlé Ïivoãichy. Nález tohoto
druhu v Hranické propasti na Mora-
vû je prvním nálezem pro území
âeské republiky a zároveÀ i nejse-
vernûj‰í známou lokalitou z celého
areálu roz‰ífiení.

Biotop
Hranická propast, v níÏ byla Atheta

spelaea zji‰tûna, je souãástí Hranic-
kého krasu. Izolovan˘ ostrÛvek de-
vonsk˘ch vápencÛ vystupuje z podloÏí
karpatsk˘ch pfiíkrovÛ jiÏnû od mûsta
Hranice. Po stránce geomorfologické
je fiazena do Západních Karpat (geo-
morfologick˘ celek Podbeskydská
pahorkatina) (DEMEK a kol. 1987).
Podle stfiedoevropského síÈového ma-
pování fauny, spadá lokalita do kva-
drantu ãíslo 6472 (PRUNER & MÍKA
1996). Propast hydrotermálního
pÛvodu, která je zahrnuta do NPR
HÛrka (k.ú. Hranice), se nachází
nedaleko lázní Teplice nad Beãvou na
lesnaté plo‰inû nad srázem pravého
bfiehu fieky Beãvy. Mohutné ústí pro-
pasti pfiechází ve tfii svislé skalní stû-
ny, svírající svah o sklonu cca 40°.
Vodní plocha v hloubce 69,5 m (245,5
m n.m.) zakonãuje suchou ãást pro-
pasti, která celá náleÏí k eufotické
zónû (pronikání denního svûtla). Pro-
past následnû pfiechází v jezero
neznámé hloubky, kde potápûãi
dosáhli prozatím hloubky – 181
metr a dálkovû ovládaná sonda – 205
metrÛ (TRAVùNEC 2002).

Mimo jiÏ vzpomínanou vstupní
ãást, jsou souãástí propasti je‰tû
ãtyfii nezatopené jeskynní prostory –
Nebe I., Nebe II., Monika a Rotunda
suchá (dále jen RS). Tyto ãásti jiÏ
pfiedstavují zónu afotickou (zónu
temna). Jednoznaãnû nejvût‰í jesky-
ní je RS, která je vysoká 27 m, dlou-
há 43 m a ‰iroká do 7,5 m. PrÛnik
do této izolované prostory je moÏn˘
pouze po pfiekonání 48 m hluboké-
ho sifonu. Atheta spelaea byla
odchycena právû v této ãásti, a to do
návnadov˘ch pastí v období 16.2.-
14.9.2002 (pasti instaloval potápûã

Morfologie
Vedle prvopopisu (ERICHSON 1839)

se morfologií a systematikou zab˘vají
autofii BENICK & LOHSE (1974)
a ASSING & SCHÜLKE (2001). Drab-
ãík Atheta spelaea se dá charakterizo-
vat ãernou hlavou se zaoblen˘mi
spánky, hustû teãkovanou, ‰ir‰í neÏ
del‰í. Oãi jsou pfiibliÏnû stejnû dlouhé
jako spánky. Tykadla jsou tmavû hnû-
dá se svûtlej‰í bází. Makadla jsou hnû-
doÏlutá. ·tít tmavû hnûd˘ se svûtlej‰í-
mi apikálními rohy, hustû zrnitû
teãkovan˘, dopfiedu zfietelnû roz‰ífien˘
a nej‰ir‰í v pfiední polovinû. Zadní
rohy jsou v˘razné. Chloupkování ve
stfiedu ‰títu smûfiuje dozadu. ·tít je po
celém obvodu jemnû, ale zfietelnû
obrouben˘. Krovky jsou Ïlutohnûdé se
ztmavûl˘mi vnûj‰ími zadními rohy,
okolím ‰títku a podél ‰vu. Hustû jem-
nû zrnitû teãkované. Zadeãek je tmavû
hnûd˘ se svûtlej‰ími apikálními okraji
tergitÛ, dozadu zfietelnû zúÏen˘. Mno-
hem fiidãeji a jemnûji teãkovan˘ neÏ
krovky. Teãkování není zrnité. ·tít,
hlava a krovky jsou matné se zfietel-
nou isodiametrickou mikrostruktu-
rou. Nohy jsou Ïlutohnûdé. Délka
(mûfieno bez zadeãku): 1,3 – 1,7 mm.

U jednotliv˘ch druhÛ rodu Atheta,
resp. zástupcÛ podrodu Mycota, je
znaãnû problematická determinace
podle vnûj‰ích znakÛ. Atheta spelaea
se dá bezpeãnû determinovat pouze
podle znakÛ na kopulaãních orgá-
nech. DÛleÏité je v‰ak i zafiazení do
správného podrodu podle chaetotaxe
na ‰títu. Dá se tedy pfiedpokládat, Ïe
u nezku‰en˘ch determinátorÛ mÛÏe
docházet k zámûnû s jin˘mi druhy
rodu Atheta.

Exempláfie pocházející z Hranické
propasti a z jeskyní na Slovensku
(Revúcka vrchovina a Slovensk˘
kras) se v˘raznû li‰í napfi. od exem-
pláfiÛ z Bulharska (Stará planina,
Lakatnik) zfietelnû pfiíãnûj‰ím ‰títem
a men‰í velikostí. Je tedy více neÏ
pravdûpodobné, Ïe jednotlivé popula-
ce v rámci celého areálu roz‰ífiení
budou pfii podrobnûj‰ím taxonomic-
kém studiu vykazovat nûkteré dal‰í
specifické znaky.

Roz‰ífiení
Druh Atheta spelaea popsal Erich-

son (1839) z jeskynû Postojnska jama
(Adelsberger Grotte) ve Slovinsku.
Hlavní roz‰ífiení je v jihov˘chodní
Evropû a v oblasti jiÏních Alp. Ve
stfiední Evropû, kde je jiÏ okraj roz‰í-
fiení, se druh vyskytuje od v˘chod-
ních Tyrol aÏ po Dolní Rakousy a Slo-

FraÀo Travûnec). Celkem bylo evido-
váno cca 1500 dospûlcÛ a 200 larev.
Nadmofiská v˘‰ka nálezÛ ãiní 246-
254 m. Klimatické podmínky jsou
v RS v prÛbûhu roku velice vyrovna-
né. Není bez zajímavosti, Ïe v‰echny
od povrchu izolované prostory Hra-
nické propasti i nedaleké Zbra‰ov-
ské aragonitové jeskynû, jsou nej-
teplej‰í jeskynû v âeské republice.
Mûfiení v RS ze dne 16.2.2002: tep-
lota vzduchu 15,2 °C; teplota vody
17,0 °C; vlhkost 91,2 %. Nad hladi-
nou vody namûfieno 1,0 % CO2.
V okolí instalovan˘ch pastí byly

vrstvy guána o mocnosti do 20 cm.
Netop˘fii sem pronikají z povrchu
pfies malé skalní pukliny. V RS byla
prokázána existence velké repro-
dukãní kolonie netop˘ra velkého
Myotis myotis (BARO≈ & ¤EHÁK
2001).

Atheta (Mycota) spelaea (Erichson, 1839) 
(Coleoptera: Staphylinidae: Callicerini) nov˘ druh

drabãíka pro âeskou republiku

Roman MLEJNEK, Pavel KRÁSENSK¯

Exempláfi drabãíka Atheta spelaea
z Hranické propasti

Kresba Pavel Krásensk˘
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vensko (SCHEERPELTZ 1968,
BENICK & LOHSE 1974, STROUHAL
& VORNATSCHER 1975). NejbliÏ‰í
dosud známá lokalita je vzdálena od
Hranické propasti (bod ã. 1) cca 200
km jihozápadnû. Jedná se o jeskyni
ve vrchu Anninger, která se nachází
asi 20 km jiÏnû od Vídnû, nedaleko
obce Mödling (bod ã. 6). NejbliÏ‰í
lokalita na Slovensku, Veºká drien-
ãanská jaskyÀa v Revúcke vrchovinû
(bod ã. 2), je vzdálená cca 215 km
jihov˘chodnû. Dal‰í slovenskou evi-
dovanou lokalitou je Ardovská jasky-
Àa (bod ã. 3) ve Slovenském krasu
(·USTEK 2001), kde byl druh zji‰tûn
ve vstupní chodbû. Ve Slovenském
krasu se nachází také Stará brzotín-
ska jaskyÀa (bod ã. 4) odkud ji uvádí
JÁSZAY (1999) pod jiÏ neplatn˘m
jménem Atheta slovenica Likovsk˘,
1984. V sousedním Maìarsku byla
Atheta spelaea nalezena v jeskyni
Szabadság-barlang (bod ã. 5), patfiící
do Aggteleckého krasu. V rámci
stfiední Evropy je tfieba vzpomenout
i jeskyni Eisensteinhöhle (bod ã. 7)
v blízkosti rakouského mûsta Bad
Fischau. Dal‰í dva neovûfiené údaje
ze Slovenska, uvádûjí autofii MAJZ-
LAN & RYCHLÍK (1992) z hnízda bfie-
hule fiíãní (Riparia riparia), bez udání
konkrétních lokalit. Je více neÏ prav-
dûpodobné, Ïe v˘‰e uveden˘ pfiehled
bude postupnû doplÀován o dal‰í

a kol. (1987): Hory a níÏiny. Zemûpis-
n˘ lexikon âSR.: 584 pp., Academia.
Praha. – ERICHSON, W. F. (1839):
Genera et species Staphylinorum
insectorum coleopterorum familiae.
(1): 1-400., Berlin: F. H. Morin. – JÁS-
ZAY, T. (1999): Niekoºko poznámok
k poznaniu chrobákov Slovenského
krasu. In: ·mídt, J., (ed.): V˘skum
a ochrana prírody Slovenského kra-
su, Brzotín: 101-109. – MAJZLAN, O.
& RYCHLÍK, I. (1992): Topicko-trofic-
ké vzÈahy chrobákov (Coleoptera)
v hniezdach vtákov na Slovensku.
Práce Slov. Entomol. Spol., 9: 71-92.
– PRUNER, L. & MÍKA, P. (1996):
Seznam obcí a jejich ãástí v âeské
republice s ãísly mapov˘ch polí pro
síÈové mapování. Klapalekiana, 32
(Suppl.): 1-175. – SCHEERPELTZ, O.
(1968): Catalogus Faunae Austriae
XV. Coleoptera-Staphylinidae. Sprin-
ger-Verlag Wien: 279 pp. – STROU-
HAL, H. & VORNATSCHER, J. (1975):
Katalog der rezenten Höhlentiere
Österreichs. Ann. Naturhistor. Mus.
Wien, 79: 401-542. – ·USTEK, Z.
(2001): First records of two staphyli-
nid species (Coleoptera, Staphylini-
dae) from Slovakia. Biologia, Bratisla-
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Národní pfiírodní rezervací HÛrka
s nejhlub‰í ãeskou propastí.: 39 pp.

lokality. V této souvislosti by bylo tfie-
ba podrobit taxonomické revizi
i mnoÏství sbírkového materiálu, kte-
r˘ byl moÏná chybnû druhovû deter-
minován.

Skuteãností v‰ak zÛstává, Ïe izolo-
van˘ v˘skyt drabãíka Atheta spelaea
v Hranické propasti je doposud nej-
severnûj‰í lokalitou z celého areálu
roz‰ífiení. Je rovnûÏ velice zajímavé, Ïe
moravská lokalita se nachází na styku
dvou odli‰n˘ch geologick˘ch jednotek
– prvohorního âeského masivu a tfieti-
horní Karpatské soustavy. Není proto
vylouãené, Ïe Atheta spelaea bude
v budoucích letech nalezena i v jin˘ch
jeskyních âeské republiky.
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Vyznaãení nálezÛ Atheta spelaea v Hranické propasti
Kresba FraÀo Travûnec

Leteck˘ snímek centrální ãásti Hranického krasu
Foto FraÀo Travûnec

Roz‰ífiení druhu Atheta spelaea ve stfiední Evropû
Kresba Pavel Krásensk˘
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Vegetaãní pásy na okraji polí
a spoleãenstva bezobratl˘ch:
dÛleÏité je sloÏení

Vût‰í ãást zemûdûlské krajiny v Evropû tvofií mozaika
orné pÛdy, pfiírodû blízk˘ch biotopÛ, dopravní infra-
struktury, zejména silnic a Ïeleznic, a v nûkter˘ch pfiípa-
dech i pfiírodních stanovi‰È. V obdobném typu prostfiedí
pfiedstavují pfiírodû blízké biotopy okraje polí. ProtoÏe ve
skuteãnosti nejde o vyhranûn˘ typ prostfiedí, osídlují ho
rozmanitá rostlinná spoleãenstva (fytocenózy) rÛzné
struktury. ¤ada studií potvrdila, Ïe mezi ornou pÛdou
a jejími okraji existuje nemálo vzájemn˘ch vazeb. Nûkte-
ré druhy planû rostoucích rostlin  mohou proniknout
z okrajÛ polí do pûstovan˘ch kultur a stát se plevely. Na
druhou stranu polní okraje ãasto mívají nesporn˘
v˘znam pro opylovaãe nebo predátory ekonomicky nebo
epidemiologicky závaÏn˘ch organismÛ. Navíc pomáhají
udrÏet v agrobiocenózách i Ïivoãichy, stojící na vrcholu
potravní pyramidy jako jsou kupfi. ptáci. ProtoÏe okraje
polí tak podstatn˘m zpÛsobem podporují zachování bio-
logické rozmanitosti (biodiverzity) v kulturní krajinû

a v nûkter˘ch pfiípadech navíc sniÏují dávky pesticidÛ
(chemick˘ch látek, pouÏívan˘ch na regulaci ekonomicky
a epidemiologicky závaÏn˘ch organismÛ), uplatÀuje se
v západní a severní   ãásti na‰eho kontinentu hned nûko-
lik metod, jak podpofiit biodiverzitu na okrajích polí vãet-
nû vyuÏití travních smûsí a vytváfiení bylinn˘ch pásÛ.

Pracovní skupina badatelÛ, vedená B. MEEKEM ze
známého britského Stfiediska pro ekologii a hydrologii
v Monks Wood, se zab˘vala otázkou, do jaké míry urãu-
je sloÏení okrajÛ polí rozmanitost (diverzitu) spoleãen-
stev bezobratl˘ch (Biol. Conserv., 106, 259 – 271, 2002).
Na okraji ãtyfi rÛzn˘ch polí v severním Yorkshire vytvo-
fiili pût pokusn˘ch ploch (72 x 6 m): oset˘ch (1) plodina-
mi aÏ k samému okraji,  (2) travní smûsí,  (3) smûsí tra-
vin a kvetoucích rostlin a (4) travní smûsí u Ïivého plotu
a smûsí travin a kvetoucích rostlin u porostÛ pûstova-
n˘ch plodin. Pát˘ typ pokusné plochy pfiedstavoval pás
ponechan˘ pfiirozené obnovû.  

Údaje o druhovém sloÏení a poãetnosti bezobratl˘ch
získali badatelé pomocí padacích pastí, sm˘káním
a v pfiípadû mot˘lÛ (Lepidoptera) a ãmelákÛ (Bombus
spp.) také odchytem na vytyãen˘ch transektech. Sou-
ãasnû zkoumali, jaké druhy planû rostoucích rostlin
ãmeláci nav‰tûvují.

PfiestoÏe na zaãátku experimentu ovlivÀoval v‰echny
pokusné plochy pfiísun semen jednolet˘ch plevelÛ, jiÏ do
poloviny léta se sloÏením vegetace odli‰ovaly. Stfievlíci
(Carabidae), pavouci (Araneida), mot˘li, ãmeláci, mnoho-
noÏky (Diplopoda) a sekáãi (Opiliones) se vyh˘bali plo‰e,
oseté plodinami aÏ po úpln˘ okraj do té míry, Ïe na ostat-
ních pokusn˘ch plochách s vegetaãními pásy dosahovali
pfiinejmen‰ím dvojnásobné populaãní hustoty. ¤ada
hmyzích druhÛ, Ïivících se nektarem nebo pylem, upfied-
nostÀovala okraje polí s vyset˘mi kvetoucími rostlinami
(ãmeláci, mot˘li okáã luãní Maniola jurtina a okáã prosiã-
kov˘ Aphantopus hyperantus, brouci bl˘skáãci Meligethes
spp. ãi pátefiíãek Ïlut˘ Rhagonycha fulva). Bezobratlí pre-
dátofii, Ïijící na vegetaci,  jako známé slunéãko sedmiteã-
né (Coccinella septempunctata) rovnûÏ preferovali plochy
s kvetoucími rostlinami. Sekáãi se na podzim snaÏili
vyhnout biotopÛm, kde probíhala pfiirozená regenerace,
a vyhledávali pásy s vyset˘mi travinami nebo kvetoucími
rostlinami. Pouze jeden druh, drobn˘ stfievlík Nebria bre-
vicollis, byl chytán ve vût‰ím poãtu na plo‰e, oseté plodi-
nami aÏ k samému okraji, neÏ na zb˘vajících ãtyfiech
typech ploch, a to je‰tû jen na podzim. Pokud jde o ‰est
sledovan˘ch druhÛ ãmelákÛ, dva s nejdel‰ím sosákem
nav‰tûvovaly jiné druhy rostlin neÏ zb˘vající ãtyfii. 

Uvedené v˘sledky jasnû dokládají, Ïe pásy vegetace,
vyseté na okrajích polí, mohou v˘znamnû podporovat
biodiverzitu na orné pÛdû a Ïe jejich rÛzné typy ovlivÀu-
jí spoleãenstva bezobratl˘ch odli‰n˘m zpÛsobem.  

- jpl -

Atheta (Mycota) Spelaea – New Staphy-
linid Species for the Czech Republic 

The staphylinid beetle Atheta (Mycota) spelaea
(Erichson, 1839) ranks among important speci-
es of central-European cave fauna. In the paper,
finding of the species in the Hranická propast
chasm (shown as no. 1 in the map) is described.
It is the first record of this species in the Czech

Republic and the northernmost site of the spe-
cies‘ distribution range. Within the chasm, a
numerous population of the species is restricted
to an isolated cave space called „Rotunda
suchá“. This part is accessible only through a
48 m deep water siphon.

The nearest sites in central Europe are
caves in Austria and Slovakia. The individu-
als found in the Hranická chasm and in caves

in Slovakia (Revúcka vrchovina and Sloven-
sk˘ kras) are markedly different e.g. from
individuals from Bulgaria (Stara Planina) –
different pronotum and smaller body size are
the most important characters. It is of high
probability that individual populations within
the species‘ range will show some other speci-
fic characters under a detailed taxonomic
study. 

SUMMARY

Pásy vegetace na okraji polí poskytují vhodné prostfiedí
ãetn˘m druhÛm bezobratl˘ch, pro nûÏ v zemûdûlské
krajinû fungují v fiadû pfiípadÛ jako útoãi‰tû (refugia)

Foto J. Plesník
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Krajinotvorné programy zaji‰Èované Minister- 
stvem Ïivotního prostfiedí jsou urãeny k nápravû

lidsk˘ch chyb, které byly napáchány v minulosti na
krajinû a na pfiírodû kolem nás. Za úãelem obnovy eko-
logické stability krajiny jsou od poãátku devadesát˘ch
let realizována v krajinû opatfiení v rámci tzv. krajino-
tvorn˘ch programÛ. V územní pÛsobnosti Agentury
ochrany pfiírody a krajiny âR, stfiediska Pardubice byla
za tuto dobu realizována fiada  zdafiil˘ch i ménû zdafii-
l˘ch akcí. Za v˘znamnou akci z hlediska zájmu ochra-
ny pfiírody a krajiny povaÏujeme realizaci opatfiení
v národní pfiírodní rezervaci  Bohdaneãsk˘ rybník
a rybník Matka. 

Státní pfiírodní rezervace Bohdaneãsk˘ rybník a ryb-
ník Matka byla vyhlá‰ena Ministerstvem ‰kolství, vûd

a umûní dne 9.11.1951. Vyhlá‰kou Ministerstva Ïivotní-
ho prostfiedí âeské republiky ã. 395 ze dne 11.6.1992
byla pfievedena do kategorie národní pfiírodní rezervace.
Rezervace je svojí rozlohou nejvût‰ím polabsk˘m rybní-
kem s pfiilehl˘mi mokfiady a s velmi bohatou avifaunou.
V˘znam rezervace je srovnateln˘ s Lednick˘mi rybníky
na Moravû a s rybniãní soustavou na TfieboÀsku.

Pfiedmûtem ochrany jsou rybniãní spoleãenstva,
vlhké louky, rákosiny, mokfiadní ol‰iny a vrbiny se
vzácnou flórou a faunou. 

Vzhledem k tomu, Ïe v minulosti nebyly v rezervaci
provádûny Ïádné fiízené zásahy, do‰lo k negativní-
mu v˘voji pfiírodního prostfiedí, které lze charakteri-
zovat následovnû:

Krajinotvorné programy v územní pÛsobnosti 
AOPK âR,  stfiediska Pardubice

Leteck˘ snímek NPR Bohdaneãsk˘ rybník a rybník Matka s vyznaãením pfied realizací opatfiení z PR¤S a PPK MÎP
(záfií 1997) Foto J. Vesel˘
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● postupné zazemÀování rybníka v dÛsledku
erozních smyvÛ z pfiilehlého povodí a násled-
né  zv˘‰ení trofie rybníka,

● zarÛstání litorálu a pfiilehl˘ch mokr˘ch luk
rákosem a náletov˘mi dfievinami, postupné
sniÏování druhové diverzity rostlin,

● sniÏování poãtu druhÛ ptactva v dÛsledku
intenzifikaãního chovu ryb, zánik hnízdi‰È
nûkter˘ch druhÛ, 

● ‰patn˘ stav rybniãních objektÛ, které zne-
snadÀují fiádnou manipulaci s vodou. 

Pro zachování a obnovu tûchto biotopÛ bylo
nutno pfiistoupit k fiadû fiízen˘ch zásahÛ, které
byly financovány z prostfiedkÛ Programu revitali-
zace fiíãních systému a Programu péãe o krajinu. 

1. Program revitalizace fiíãních systémÛ

Investor akce: AOPK âR Praha 
Projektant: projekãní kanceláfi AGRO AQUA
s.r.o. Pardubice
Dodavatel: Firma VOSMIK, Mûstec Králové
Investiãní náklady: 5 627 000 Kã - 100% dotace
z PR¤S

Revitalizace  rybníka Matka byla provedena
v roce 1999 v období leden - záfií. Cílem revita-
lizace bylo obnovení rybníka a pfiilehl˘ch pod-
máãen˘ch luk. Hlavní rozsah prací zahrnoval
plo‰né odbahnûní rybníka, odtûÏení zazemnû-
n˘ch okrajÛ a vytvofiení mûlk˘ch lagun. Bûhem
revitalizaãních prací byl rybník vypu‰tûn.
Odbahnûní bylo provádûno klasickou technolo-
gií pomocí bagru, buldozeru, odvozem náklad-
ními auty na mezideponie a po vyschnutí na
zemûdûlské pozemky. Vodní plocha byla obno-
vena na 7,014 ha a mnoÏství vytûÏené zeminy
bylo 54 000 m3. Bfiehy litorálních pásem byly
svahovány ve sklonu 1:5 aÏ max. 1:10-15, aby
bylo moÏné provádût fiízené zásahy. V litorál-
ním pásmu byly vytváfieny v˘bûÏky (laguny) do
rybníka o délce 20 – 50 m.  Podél jv. a sv. okra-
je byly obnoveny mokfiadní louky o plo‰e 4,2
ha. Dále byl vybudován spojovací kanál mezi
rybníky Bohdaneãsk˘m a Matkou v délce 210
m vãetnû propustku na lesní cestû a bylo obno-
veno v˘pustné zafiízení. 

V˘znam revitalizace
● zv˘‰ení retenãní schopnosti a kvality vody;
● zv˘‰ení druhové diverzity území.

2. Program péãe o krajinu

Katastrální území: Láznû Bohdaneã
Projektant: projekãní kanceláfi AGRO-AQUA
s.r.o., Pardubice
Rok realizace: I. etapa - 1999,  

II. etapa - 2000.
Náklady: I. etapa:  1,538.250,- Kã,

II. etapa:     599.380,- Kã.

V roce 1999 byla z prostfiedkÛ Programu péãe
o krajinu realizována I. etapa akce „Mokfiady
v severozápadní zátoce - NPR Bohdaneãsk˘
rybník a rybník Matka“.  Pro lep‰í pochopení
zámûru AOPK âR, stfiediska Pardubice je nutno
fiíci, Ïe severozápadní zátoka je okrajov˘m
v˘bûÏkem NPR o rozloze cca 30 ha a v minulos-
ti byla souãástí vodní plochy Bohdaneãského
rybníka. Postupn˘m zazemÀováním a poklesem
vodní hladiny do‰lo v severozápadní zátoce ke
zmûnám biotopÛ. Spoleãenstva rostlin a Ïivoãi-
chÛ vázaná na vodní plochu a litorál byla
nahrazena monocenózou rákosu obecného
s náletem vrb a ol‰e lepkavé. Do‰lo k v˘razné-
mu sníÏení diverzity druhÛ i jejich spoleãen-
stev.

Pohled na tÛnû v severozápadní zátoce po ukonãení terénních
prací (únor 2000)  Foto Z. RÛÏiãková

Zaãátek sukcese na obnaÏen˘ch plochách severozápadní zátoky
v první vegetaãní sezonû (srpen 2000) Foto Z. RÛÏiãková

JiÏ první rok po realizaci opatfiení se v tÛních objevila silná
populace bublinatky jiÏní (Urticularia australis) - potenciálnû
ohroÏen˘ druh v rámci âR (srpen 2000) Foto J. Vesel˘
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Cílem v˘‰e uvedeného projektu bylo zmûnit stávající
stav, vytvofiit v lokalitû nové biotopy a souãasnû inici-
ovat sukcesní procesy smûfiující k obnovû spoleãen-
stev rostlin a ÏivoãichÛ, která se v minulosti v lokalitû
vyskytovala. V rámci I. etapy byla v podzimních mûsí-
cích roku 1999 z prostfiedkÛ Programu péãe o krajinu
MÎP vytvofiena soustava dvanácti tÛní o prÛmûru 15 –
30 m. Pfied zahájením prací byly odstranûny porosty
náletov˘ch dfievin s v˘jimkou mokfiadní ol‰iny o plo‰e
cca 0,25 ha a nûkolika vybran˘ch jedincÛ vrby pûti-
muÏné, vrby popelavé, vrby trojmuÏné, vrby u‰até.
âást rákosov˘ch porostÛ byla pojeÏdûna tûÏkou
mechanizací, ãást byla odtûÏena. Dále byla podél
západní hrázky zátoky vybudována ãást oddûlovacího
kanálu.

V roce 2000 pokraãoval fiízen˘ zásah do ekosystému stár-
noucího rybníka II. etapou. Na jiÏní hranici zátoky byla
vytvofiena tzv. mokrá rákosina, a to odtûÏením ãásti kom-
paktní rákosiny na bfiehu rybníka s ponecháním malého
ostrÛvku. OstrÛvek slouÏí jako potenciální zdroj diaspor
pro zahájení sukcese k obnovení rákosiny, popfi. jako hníz-
di‰tû pro kachny. ZaloÏení nového biotopu tzv. mokr˘ch
rákosin umoÏní roz‰ífiení dal‰ích druhÛ ptákÛ a zv˘‰í

diverzitu rákosov˘ch porostÛ. Mokré rákosiny vytvofií
v NPR vhodné prostfiedí pro hnízdûní vodního a rákosino-
vého ptactva. Jak jiÏ bylo uvedeno, v roce 1999 byla na
západní hranici zátoky vyhloubena ãást kanálu v délce 300
m. V rámci II. etapy byl vyhlouben dal‰í úsek v délce cca
325 m. Jeho dobudováním do‰lo k propojení hladiny Boh-
daneãského rybníka a vodního toku Hlavniãka a vznikl  tzv.
vodní pfiíkop. Jeho cílem je chránit severozápadní zátoku
s novû zaloÏen˘mi tÛnûmi pfied predátory. Dal‰ím dÛvodem
vytvofiení této bariéry je ohroÏování novû zaloÏené plochy
ãinností ãlenÛ mysliveckého sdruÏení (naváÏky plev a dal-
‰ích krmiv a s tím spojené nebezpeãí introdukce alochton-
ních rostlin na obnaÏené plochy).

Od  ukonãení realizace v˘‰e uveden˘ch opatfiení
uplynuly tfii roky. AOPK âR, stfiedisko Pardubice pro-
vádí v rezervaci v˘zkum v rámci grantu VaV
610/10/00 „Vliv hospodáfisk˘ch zásahÛ na zmûnu bio-
logické diverzity ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích –
Monitorování zmûn biologické rozmanitosti v NPR Boh-
daneãsk˘ rybník a rybník Matka“. PrÛzkumy specialis-
tÛ, které jsou v území pravidelnû provádûny, potvrzují
pfiínos realizovan˘ch fiízen˘ch zásahÛ pro NPR. Proto
AOPK âR pokraãuje v dal‰í etapû revitalizace v národ-
ní pfiírodní rezervaci.

Jaroslava Vopr‰alová, Mária Jemelíková

Okraje obtokového kanálu, vybran˘ch tÛní a ostfiicové
louky v severozápadní zátoce jsou udrÏovány pravidel-
n˘m kosením (duben 2002) Foto Z. RÛÏiãková

Osídlení obnaÏen˘ch ploch u rybníka Matka mokfiadní
vegetací (kvûten 2001) Foto Z. RÛÏiãková

SUMMARY

Landscape forming Programmes in
Agency for Nature Conservation
and Landscape Protection of the
Czech Republic (AOPK CR), Pardu-
bice Regional Centre 

Landscape forming programmes financed by
the Ministry of Environment are assigned to a
reparation of the mistakes caused in the past. 

Programme of the landscape management is
focused on the three main spheres: a) landsca-
pe protection against erosion, b) maintenance of
the landscape cultural state, c) species diversi-
ty preservation.

Programme of the river systems revitalization
is assigned to a support of measures focused on
recovery and improvement landscape water
regime. 

Programme of the small water-management
actions aims to the environment improvement
due to sewage water purification in smaller
municipalities.

In the territorial responsibility of the AOPK
CR, Pardubice regional centre has been imple-
mented number of those successful or less
successful works. An important measures have
been done in the National Nature Reserve of
Bohdaneãsk˘ rybník a rybník Matka.

NNR was declared in 1951 because of the
fishpond vegetation, wet meadows, reed beds,
alder and willow carrs with the rare flora and
fauna. Despite of any controlled impacts in the
reserve in the past, a negative development has
followed: 

fishpond successive silting-up as a result of
erosion drift from the adjacent catchment and
the subsequent raised fishpond trophy

succession of littoral and adjacent wet mea-
dows by reed beds and self-seeding trees and
decreasing plant species diversity

decreasing of bird species number as a result
of intensive fish keeping, some species breeding
places extinction

bad state of some fishponds makes the proper
water management difficult.

To maintain and recover those biotopes it was
neccessary to accept a number of controlled
impacts that have been  supported by the
means of Programme of the river systems revi-
talization and Programme of the landscape
management.

Programme of the river systems revitalization
Revitalization of the Matka fishpond was

done in 1999. The aim was fishpond and adja-
cent waterlogging meadows recovery. The
main work extend included mud removal from
the whole surface of the fishpond, removal of
silting edges and creating shallow lagoons. In
the course of revitalization works the fishpond
was discharged. Mud removal was carried out
by excavator, bulldozer, carrying away by
trucks on inter-deposits and after drying up
on the agricultural lands. Water plane has
been recovered at 7,014 ha and a mass of
exploited earth was 54 000  m@. Lagoons in
littoral area were created in the length of
20–50 m. Along south-east and north-east
edges were restored wet meadows on the sur-
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Leteck˘ pohled na odbahnûn˘ rybník Matka a soustavu tÛní s oddûlovacím kanálem po ukonãení revitalizaãních
opatfiení  v kvûtnu 2001

face of 4,2 ha. There was also built up a con-
necting channel between Bohdaneãsk˘ and
Matka fishponds in the length of 210 m.
Investment costs 5 627 000 Kã – 100 % grant
from Programme.

Programme importance – rise of storage abili-
ty and water quality, higher species diversity of
the territory.

Programme of the landscape management –
project north-west cove

North-west cove forms an edge bulge of NNR
(area cca 30 ha) and in the past it was a part
of the water plane of the Bohdaneãsk˘ rybník
fishpond. Successive silting and water level
decrease caused biotope changes in the
north-west cove. Plant and animal communi-
ties fixed to the water plane and littoral zone
were replaced by stands of reed Phragmites
communis with self-seedings of willows and
alder Alnus glutinosa. Significantly has been
decreasing of species and also community
diversity. 

The project aimed to change current state, to

create new biotopes in the locality and to initia-
te succession in order to recover plant and ani-
mal communities.

In the course of  I. stage has been set up a
system of 12 pools with diameters between 15
– 30 m. Stands of self-seeding trees were
removed with exception of alder carr on the
area of 0,25 ha and several selected individu-
als of bay willow, gray willow, Salix triandra,
Salix aurita. A part of the reed beds was trea-
ted by heavy means of mechanization, a part
was removed. There was also built up a part
of dividing channel along the western cove
dam.

In the course of II. stage in 2000 was crea-
ted so–called wet reed bed when a part of
compact reed bed stand on the pond bank
was removed and only a small island has
been kept up. This island serves as a potenti-
al source of diasporas for setting off successi-
on leading to the reed beds recovery, event. as
a breeding place for wild ducks. Establish-
ment of  a new biotop so–called wet reed beds

enable to disperse next bird species and to
rise diversity of reed bed stands. Wet reed
beds will set up in NNR a convenient environ-
ment for breeding of the water and reed bed
bird species. A further part of the channel
was pitted in the length cca 325 m and it con-
nects NNR with the stream. The aim of the
channel is to protect the north-west cove with
the newly established pools against preda-
tors. Another reason of working up such a
barrier is to prevent members of hunting
association to endanger newly established
areas by storage of husks and other feedings
there because it means a danger of allochto-
nous plants introduction on the denudated
places/soil.

It has been already three years since the mea-
sures had been done. Experts investigations
confirm good results of the controlled impacts
for NNR. Revitalisation in NNR goes on in its
next stage.

I. stage: 1,538.250,- Kã, II. stage: 599.380,-
Kã.
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Spolupráce s mezinárodními organizacemi, iniciati-
vami a programy

âinnost Programu OSN pro Ïivotní prostfiedí (UNEP)
se nesoustfieìuje jen na podporu mezinárodních více-
strann˘ch úmluv, zamûfien˘ch v celosvûtovém mûfiítku
na péãi o Ïivotní prostfiedí, ale zahrnuje i fiadu dal‰ích
aktivit. O konkrétním zapojení âR do ãinnosti UNEP
a o aktuálních otázkách Ïivotního prostfiedí jednal v Pra-
ze na pozvání tehdej‰ího ministra Ïivotního prostfiedí Dr.
M. KuÏvarta v bfieznu 2001 námûstek generálního
tajemníka OSN a v˘konn˘ fieditel UNEP Dr. K. TŒpfer.
Bûhem své náv‰tûvy se setkal s pfiedstaviteli vlády a Par-
lamentu âR a nav‰tívil CHKO âesk˘ kras.     

V pofiadí 9. zasedání Komise OSN pro udrÏiteln˘
rozvoj (CSD) pfiedsedal v dubnu 2001 v newyorském

sídle OSN Prof. B. Moldan (Centrum pro otázky Ïivotní-
ho prostfiedí UK). Jednání se soustfiedilo zejména na
problematiku ochrany ovzdu‰í, energetiky a dopravy.
Jak jsme jiÏ uvedli, stalo se následné 10. zasedání CSD
Pfiípravn˘m v˘borem Svûtového summitu o udrÏitelném
rozvoji (WSSD).

ProtoÏe snaha nûkter˘ch zemí i mezivládních
a nevládních organizací, aby byla v prÛbûhu zmiÀované
Konference OSN o Ïivotním prostfiedí a rozvoji (UNCED,
Rio de Janeiro, ãerven 1992) pfiijata závazná právní nor-
ma, zab˘vající se ochranou lesÛ, nevedla k úspûchu, byl
v rámci CSD ustaven Mezivládní panel o lesích (Intergo-
vernmental Panel on Forests, IPF). Po vypr‰ení mandátu
byl nahrazen Mezivládním fórem o lesích (Intergovern-
mental Forum on Forests, IFF). Jeho pokraãovatelem se

Zapojení âR do mezinárodní péãe 
o pfiírodu a krajinu v l. 2001 - 2002 

âást 3.

Jan Plesník

Organizace Spojen˘ch národÛ pro v˘Ïivu a zemûdûlství
(FAO) patfií mezi nejstar‰í odborné instituce OSN. 
Její ústfiedí se nachází nedaleko 
fiímského Kolossea

Úãastníci 3. evropské konference o ochranû planû
rostoucích rostlin mûli moÏnost nav‰tívit nûkteré
botanicky v˘znamné lokality v âR. Terénní exkurze pod
vedením Dr. V. Petfiíãka (AOPK âR) smûfiovala do stfied-
ních âech. Na snímku zahraniãní hosté pfii prohlídce
spoleãenstva bíl˘ch strání v PP BáÀ na Nymbursku
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stalo kaÏdoroãnû svolávané Fórum OSN o lesích (United
Nations Forum on Forests, UNFF).

UNFF se poprvé se‰lo ve dnech 11. –  22. ãervna
2001 v New Yorku a zamûfiilo se ponejvíce na organi-
zaãní záleÏitosti – na pfiípravu víceletého programu
ãinnosti a akãního plánu, v jehoÏ rámci by mûly b˘t
realizovány návrhy IPF/IFF. Dal‰í, 2. zasedání UNFF
se uskuteãnilo ve dnech 4. – 15. bfiezna 2002 opût
v newyorském sídle OSN. Jeho úãastníci diskutovali
zejména problematiku velkoplo‰ného niãení lesÛ,
ochrany nejohroÏenûj‰ích lesních ekosystémÛ
a postupy, jak uchovat zmiÀovan˘ typ prostfiedí
v zemích, vyznaãujících se pfiirozenou nebo ãlovûkem
vyvolanou nízkou lesnatostí.

Tradiãní spolupráce s Organizací Spojen˘ch náro-
dÛ pro v˘chovu, vûdu a kulturu (UNESCO) v oblasti
péãe o pfiírodu a krajinu probíhala v letech 2001 –
2002 pfiedev‰ím prostfiednictvím âeského národního
komitétu Programu UNESCO âlovûk a biosféra a v jeho
rámci pÛsobící specializované pracovní skupiny pro
biosférické rezervace. Program, zkrácenû oznaãovan˘
podle svého anglického názvu jako MAB, se totiÏ
z pÛvodních 14 projektÛ postupnû zamûfiil na biosfé-
rické rezervace. Ty pfiedstavují reprezentativní ukázky
jednotliv˘ch biomÛ, v nichÏ se dafií vytváfiet rozumn˘
soulad mezi ãlovûkem a pfiírodou. EuroMaB, sdruÏení
evropsk˘ch zemí vãetnû b˘val˘ch republik SSSR, USA
a Kanady, organizoval hodnotící setkání 7. – 13. fiíjna
2002 v ¤ímû. Úãastnila se jej i delegace âR, tvofiená
pracovníky AV âR, MÎP a Správy CHKO âR.

ProtoÏe spolupráce s dal‰í odbornou institucí OSN,
Organizací Spojen˘ch národÛ pro v˘Ïivu a zemûdûl-
ství (FAO), se v âR t˘ká hned ‰esti resortÛ, byl pfii
Ministerstvu zemûdûlství ustaven âesk˘ v˘bor pro FAO.
Dr. J. Plesník se jako zástupce Úmluvy o biologické roz-
manitosti podílel v l. 2001  - 2002 na dvou aktivitách
FAO, na pfiípravû Zprávy o stavu svûtov˘ch Ïivoãi‰n˘ch
genetick˘ch zdrojÛ a na harmonizaci definic, t˘kajících
se lesních ekosystémÛ a pouÏívan˘ch jak na mezinárod-
ním fóru, tak v legislativû jednotliv˘ch zemí. 

Rada Evropy (RE) uspofiádala v kvûtnu 2001 5.
zasedání V˘boru Rady Evropy pro ãinnosti v oblasti
biologické a krajinné rozmanitosti. ProtoÏe RE spolu
s Regionálním úfiadem UNEP pro Evropu pfievzala
v roce 1995 gesci nad realizací Celoevropské strategie
biologické a krajinné rozmanitosti (Pan-European Biolo-
gical and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS),
navázalo na nûj bezprostfiednû 5. zasedání Rady pro
PEBLDS. Jednání schválilo hlavní zamûfiení ãinnosti
a odsouhlasilo 2. akãní plán, vztahující se na období
2001 – 2005.  V roce 2002 se oba v˘bory se‰ly bûhem
jiÏ zmiÀované 2. mezivládní konference Biodiverzita
v Evropû (Budape‰È, 24. – 28. února 2002). Potû‰itelné
je, Ïe se státy evropského regionu OSN, kter˘ kromû
vlastního kontinentu zahrnuje i b˘valé republiky
SSSR, nesnaÏí vyvíjet izolované aktivity, ale v poslední
dobû usilují o jejich úzkou provázanost s celosvûtov˘mi
procesy jako je naplÀování CBD a pfiíprava a realizace
závûrÛ WSSD.

Zemûdûlsky vyuÏívaná krajina zabírá více neÏ polovi-
nu celkové rozlohy evropského kontinentu, zemûdûlská
v˘roba ovlivÀuje celé ekosystémy a navíc biologická roz-
manitost zahrnuje i odrÛdy a kultivary kulturních plo-
din a plemena domácích ãi hospodáfisk˘ch zvífiat a bio-
logickou bezpeãnost. Z tûchto dÛvodÛ uspofiádala Rada
Evropy a Regionální úfiad UNEP pro Evropu za podpory
francouzské vlády 5. – 7. ãervna 2002 v PafiíÏi celoev-
ropskou konferenci Zemûdûlství a biodiverzita. Její
závûreãná deklarace zdÛrazÀuje nezbytnost podpory
multifunkãního charakteru zemûdûlství a zaãlenûní nej-
rÛznûj‰ích opatfiení na ochranu a péãi o biodiverzitu
a na udrÏitelné vyuÏívání jejích sloÏek do rozmanit˘ch
zemûdûlsk˘ch koncepcí, strategií a programÛ a obdob-
n˘ch dokumentÛ rozvoje venkova. V pracovní skupinû
pro zemûdûlství a Ïivotní prostfiedí (WGAE), která kon-
ferenci od r. 2000 pfiipravovala, byla zastoupena i âR
(Ing. M. Roudná, MÎP).   

Jednou z priorit PEBLDS zÛstává vytvofiení Celoev-
ropské ekologické sítû (Pan-European Ecological Net-

work, PEEN), ve stfiední Evropû známé i pod oznaãením
Evropská ekologická síÈ (European Ecological Network,
EECONET). Pod patronací RE a za odborné podpory
Evropského stfiediska ochrany pfiírody (ECNC), sídlícího
v nizozemském Tilburgu, pÛsobí od r. 1997 v˘bor
expertÛ pro vytváfiení PEEN, fie‰ící politické, organizaã-
ní i odborné otázky, související s touto ãinností.
V poslední dobû vûnuje zv˘‰enou pozornost biologick˘m
koridorÛm v rÛzném typu prostfiedí, podpofie vytváfiení
národních ekologick˘ch sítí a návrhu indikaãní mapy
PEEN ve stfiední a v˘chodní Evropû, kterou vypracova-
lo právû ECNC. ProtoÏe se schází v tûsné návaznosti na
jednání skupiny expertÛ RE pro vytváfiení soustavy
SMARAGD, uskuteãnila se jeho zasedání v fiíjnu 2001
v Istanbulu a v fiíjnu 2002 v Rize (viz Ochrana pfiírody,
58, 128, 2003). 

RE se nedávno zamûfiila i na otázky péãe o geologic-
ky a geomorfologicky v˘znamné lokality na‰eho konti-
nentu. ProtoÏe Stál˘ v˘bor Bernské úmluvy na svém
21. zasedání v listopadu 2001 ve ·trasburku nedopo-
ruãil, aby byla geodiverzita zafiazena mezi témata zmi-
Àované konvence, bude tato problematika fie‰ena
v rámci Rady Evropy jin˘m zpÛsobem. Ve skupinû
expertÛ, pfiipravující pfiíslu‰né podklady, pÛsobí
i zástupce âR (Dr. B. Kuãera). 

Dal‰í v˘znamná mezivládní organizace, Organizace
pro hospodáfiskou spolupráci a rozvoj (OECD), sdru-
Ïuje ekonomicky nejvyspûlej‰í státy svûta. V roce 2001
jí byla pfiedloÏena národní pfiípadová studie Aplikované
hodnocení biodiverzity, koordinovaná Ing. J. Sejákem
(âesk˘ ekologick˘ ústav, âEÚ). Zab˘vá se ekonomic-
k˘m ocenûním biotopÛ na místní, regionální a celo-
státní úrovni. 

V roce 2001 byl ukonãen projekt, realizovan˘ MÎP ve
spolupráci se Svûtovou bankou a financovan˘ Svûto-
v˘m fondem Ïivotního prostfiedí (GEF), zamûfien˘ na
pfiípravu Národní strategie ochrany biodiverzity a návaz-
ného Akãního plánu (viz ãást 1). GEF byl ustaven v roce
1991, v dobû vrcholícího zájmu svûtové vefiejnosti
o Ïivotní prostfiedí. Poskytuje finanãní prostfiedky rozvo-
jov˘m zemím a zemím s transformujícím se hospodáfi-
stvím na projekty, zamûfiené na takové globální problé-
my jako je ub˘vání biologické rozmanitosti, zneãi‰Èování
mezinárodních vod, niãení horní ozonové vrstvy, zmûna
podnebí, po‰kozování pÛd ãi pÛsobení zneãi‰Èujících
organick˘ch látek, dlouhodobû pfietrvávajících v prostfie-
dí. âR pfiispûje v l. 2002 – 2005 do GEF ãástkou 5,2 mili-
onu USD (152 milionÛ Kã) a naopak z jmenovaného fon-
du získá mj. prostfiedky na ochranu druhovû bohat˘ch
luãních ekosystémÛ v CHKO, na integrovanou péãi v NP
âeské ·v˘carsko a na vytvofiení vnitrostátního systému
pro zaji‰tûní biologické bezpeãnosti. 

Spolupráce s nejv˘znamnûj‰í mezinárodní nevládní
organizací na ochranu pfiírody, IUCN - Svûtov˘m sva-
zem ochrany pfiírody, má v âR znaãnou tradici.  Po
dlouholetém úsilí se âeská republika stala v roce 2000
státním ãlenem IUCN. Jako poradní orgán ministra
Ïivotního prostfiedí byl v srpnu 2001 ustaven V˘bor pro
spolupráci s IUCN. Usiluje o prohloubení spolupráce
s touto organizací vãetnû naplÀování závazkÛ, vypl˘vají-
cích ze státního ãlenství âR, a také o zv˘‰ení zájmu
o ãlenství v IUCN mezi nevládními organizacemi.  

âR se jiÏ od r. 1998 úãastní projektu Komise IUCN pro
v˘chovu, vzdûlávání a komunikaci (CEC/IUCN) Efektiv-
ní komunikace pro zachování biodiverzity – budování
kapacity. Cílem projektu, jehoÏ fie‰itelem je âEÚ, je
vytvofiit v pûti vybran˘ch kandidátsk˘ch zemích EU síÈ
odborníkÛ, pro‰kolen˘ch v úãinné komunikaci, ovûfiit
jejich moÏnosti na konkrétních problémech formou
pilotních projektÛ a získané zku‰enosti mj. vyuÏít pfii
vytváfiení soustavy NATURA 2000 (viz Ochrana pfiírody,
57, 131 – 133, 2002). V roce 2002 byla zahájena jiÏ ãtvr-
tá etapa projektu, opût finanãnû podpofiená nizozem-
skou vládou.

Mezi tradiãní ãinnosti IUCN patfií jiÏ od poãátku 60. let
20. století vydávání ãerven˘ch seznamÛ a knih celosvû-
tovû ohroÏen˘ch druhÛ. ProtoÏe propracovan˘ systém
hodnocení taxonÛ flóry a fauny, zaloÏen˘ na soudob˘ch
poznatcích ochranáfiské biologie, umoÏÀuje jejich klasi-
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fikaci jen v globálním mûfiítku, pfiistoupily mezitím
nûkteré státy k jeho modifikacím. V listopadu 2002 pro-
to uspofiádala Komise IUCN pro pfieÏití druhÛ
(SSC/IUCN) v nizozemském Leidenu ‰kolící semináfi.
Jeho úãastníci, mezi nimiÏ nechybûli ani pracovníci
AOPK âR, na nûm byli seznámeni s pouÏíváním uvede-
n˘ch kritérií pfii pfiípravû národních ãerven˘ch seznamÛ
a knih a se zku‰enostmi z rÛzn˘ch evropsk˘ch zemí.

Také v l. 2001 – 2002 pokraãovalo vydávání uznáva-
ného zpravodaje IUCN pro stfiední a v˘chodní Evropu
(IUCN Newsletter Central and Eastern Europe, redaktor
Dr. J. âefiovsk˘).

Na konci záfií 2002 se v NP ·umava uskuteãnila na
pozvání MÎP náv‰tûva odborníkÛ  IUCN, jejímÏ úkolem
bylo nezávisle zhodnotit zpÛsob péãe o pfiírodu, usku-
teãÀovan˘ správou tohoto v˘znamného velkoplo‰ného
zvlá‰tû chránûného území. 

Ze spolupráce s dal‰í známou svûtovou nevládní orga-
nizací, Svûtov˘m fondem na ochranu pfiírody (WWF
International), jmenujme alespoÀ konání mezinárodní-
ho sympozia o vytvofiení pfieshraniãního chránûného
území evropského v˘znamu. Uskuteãnilo se v rakous-
kém Leopoldschlagu 22. – 23. listopadu 2002 a t˘kalo se
povodí Mal‰e/Maltsch (Novohradské hory – Freiwald).

Partnerem mezinárodní organizace na ochranu ptákÛ
a jimi ob˘van˘ch biotopÛ  BirdLife International se v âR
stala âeská spoleãnost ornitologická (âSO). Ta se kromû
fiady sv˘ch tradiãních ãinností zab˘vá v posledních letech
i pfiípravou âR na vstup do EU, zejména naplÀováním
legislativy ES vãetnû vytváfiení soustavy NATURA 2000,
agroenvironmentálními programy, podporujícími zemû-
dûlské postupy, ‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí, a otázkou
budoucí role myslivosti ve sjednocené Evropû. 

Ve dnech 23. – 28. ãervna 2001 uspofiádala AOPK
âR a Planta Europa, mezinárodní organizace na
ochranu planû rostoucích rostlin a jejich prostfiedí na
na‰em kontinentû, 3. evropskou konferenci o ochranû
planû rostoucích rostlin. Do PrÛhonic u Prahy se sjelo
160 odborníkÛ z 38 zemí, ktefií v prÛbûhu zasedání
pfiipravili první návrh Evropské strategie ochrany rost-

lin.  Uveden˘ dokument pfiedstavuje vhodn˘ pfiíklad
naplÀování v rámci CBD pfiijaté Svûtové strategie
ochrany rostlin. Souãástí konference se stalo i zase-
dání skupiny expertÛ Bernské úmluvy pro ochranu
rostlin. Mimofiádného uznání  se ochranû pfiírody
v âR dostalo udûlením hlavní ceny Jeana Paula Gal-
landa Dr. J. âefiovskému (AOPK âR), kter˘ pfiedsedal
organizaci Planta Europa v období 1995 – 2001. Oce-
nûny byly i v celoevropském mûfiítku v˘znamné akti-
vity dal‰ího ãeského botanika – Ing. F. Procházky (viz
Ochrana pfiírody, 56, 254, 2001).  

âR se zapojila i do dvou nedávno zahájen˘ch aktivit.
Svûtová informaãní soustava o biodiverzitû (Global Biodi-
versity Information Facility, GBIF) byla ustavena v bfiez-
nu 2001 a pokou‰í se vytvofiit celosvûtov˘ informaãní
systém o biologické rozmanitosti, dostupn˘ zdarma kaÏ-
dému zájemci na internetu jako vzájemnû propojená síÈ
databází, shromaÏìujících pfiíslu‰né údaje v jednotli-
v˘ch státech, které se k nûmu pfiipojí (viz Ochrana pfiíro-
dy, 56, 277 – 279, 2001). âR se stala pfiidruÏen˘m ãle-
nem GBIF v fiíjnu 2002. Jádrem v˘stupu znaãnû
ambiciózního megavûdeckého projektu Hodnocení eko-
systémÛ na pfielomu tisíciletí (Millennium Ecosystem
Assessment, MA) bude soubor scénáfiÛ, popisujících, jak
se v nadcházejících desetiletích zmûní kvantita a kvalita
ekosystémov˘ch statkÛ a sluÏeb v jednotliv˘ch ãástech
svûta a jak se uvedené zmûny následnû promítnou do
v˘voje lidské civilizace (viz Ochrana pfiírody, 58,  67 – 69,
2003).  Dr. J. Plesník byl v l. 2001 – 2002 ãlenem jak
správní rady, tak v˘konného v˘boru projektu a mezi
hlavní autory jedné z kapitol byl nominován i Prof. B.
Moldan.

Dvoustranná spolupráce a rozvojová pomoc
Pravidelná spolupráce s pfiíslu‰n˘mi institucemi Slo-

venské republiky v rámci pracovní skupiny pro ochra-
nu pfiírody se soustfiedila zejména na konzultace v pfií-
pravû na vstup do EU, na prvním místû na vytváfiení
soustavy NATURA 2000. V lednu 2001 se v Súkenické
ve Star˘ch Hamrech v CHKO Beskydy uskuteãnilo jed-

V lednu 2001 se v Súkenické v CHKO Beskydy  
konala pracovní porada zástupcÛ MÎP âR a MÎP SR
o ochranû velk˘ch ‰elem. Informaãní tabule 
s kresbou L. Kunce  upozorÀuje náv‰tûvníky NPR 
Salajka na moÏn˘ v˘skyt tûchto savãích predátorÛ

V‰echny snímky J. Plesník

Známé vûdeckov˘zkumné pracovi‰tû Alterra se zab˘vá
zejména krajinnou ekologií, územním plánováním a péãí
o vodní zdroje. V nizozemském Wageningenu vyuÏívá
budovu, v˘stavbou a provozem maximálnû ‰etrnou k Ïivot-
nímu prostfiedí. V ní pÛsobí i Evropsk˘ regionální úfiad
BirdLife International a svûtové ústfiedí dal‰í v˘znamné
mezinárodní organizace, Wetlands International
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nání mezi pfiedstaviteli ministerstev Ïivotního prostfiedí
SR a âR, jehoÏ cílem byla koordinace pfii ochranû vel-
k˘ch ‰elem, vlka (Canis lupus), rysa ostrovida (Lynx
lynx) a medvûda hnûdého (Ursus arctos) v západní ãásti
Karpat – viz Ochrana pfiírody, 56, 60, 2001.

RovnûÏ dvoustranná spolupráce s ãlensk˘mi státy
EU se v oblasti péãe o pfiírodní a krajinné dûdictví
v letech 2001 – 2002 zamûfiila pfiedev‰ím na budování
soustavy NATURA 2000. Ve dnech 5. – 6. listopadu
2001 uspofiádala AOPK âR z povûfiení MÎP ãesko-fran-
couzsk˘ semináfi Zku‰enosti s vytváfiením soustavy ES
NATURA 2000 ve Francii a v âR, zejména v lesních eko-
systémech. Akce se uskuteãnila v rámci naplÀování
dohody o spolupráci v oblasti Ïivotního prostfiedí mezi
Francií a âR, podepsané 21. ãervna 1991. Pracovníci
Národního pfiírodovûdeckého muzea PafiíÏ a Národního
úfiadu pro lesy Toulouse na semináfii pfiedstavili zatím-
ní zku‰enosti státní správy a odborn˘ch institucí s pfií-
pravou návrhu, která území, v˘znamná nejen pro
Francii, ale i celou EU, zafiadit do pfiipravované sou-
stavy NATURA 2000. 

V˘sledky dosavadní spolupráce v jednotliv˘ch pra-
covních skupinách vãetnû ochrany pfiírody projednalo
4. zasedání âesko-nûmecké spoleãné komise pro
Ïivotní prostfiedí, konané 29. - 30. fiíjna 2001 v Berlí-
nû. Pfii této pfiíleÏitosti urãilo úkoly pro nejbliÏ‰í
budoucnost. V kvûtnu 2001 se v Bad Schandau
a v Liberci uskuteãnila pracovní jednání vûnovaná prá-
vû soustavû NATURA 2000, a to jako souãást dlouho-
dobé spolupráce v ochranû pfiírody mezi âR a Svobod-
n˘m státem Sasko. Vedle jiÏ tradiãní kooperace mezi
správou CHKO Labské pískovce  a Správou NP Saské
·v˘carsko se rozvíjí i spolupráce mezi správami obou
národních parkÛ – NP Saské ·v˘carsko a NP âeské
·v˘carsko. Ve dnech 9. – 10. kvûtna 2001 probûhla
v Augsburgu na stejné téma konzultace mezi pracovní-

ky AOPK âR a pfiedstaviteli Bavorského úfiadu Ïivotní-
ho prostfiedí. V rámci pomoci kandidátsk˘m zemím
financuje vÛbec nejvût‰í sponzor ochrany pfiírody
a krajiny v zemích stfiední a v˘chodní Evropy, Minis-
terstvo zemûdûlství, pfiírody a kvality potravin Nizo-
zemského království, projekt na podporu budování
soustavy NATURA 2000 v âR, kter˘ se uskuteãÀuje mj.
modelovû v CHKO a BR TfieboÀsko. 

O intenzivní spolupráci státÛ Visegrádské skupiny
(Maìarsko, Polsko, Slovensko a âR) v oblasti Ïivotního
prostfiedí vypovídá skuteãnost, Ïe v l. 2001 – 2002 jed-
nali ministfii Ïivotního prostfiedí uveden˘ch zemí na
sv˘ch setkáních (srpen 2001 Olomouc; bfiezen 2002
Visegrád; fiíjen 2002 GdaÀsk) také o nûkter˘ch otázkách
péãe o pfiírodu jako je ochrana ptákÛ pfied úrazy, pÛso-
ben˘mi elektrovody, naplÀování CITES, vytváfiení sou-
stavy  NATURA 2000 ãi prevenci proti pfiírodním
katastrofám vãetnû povodní. Poslednû jmenovanou pro-
blematikou se zab˘vají ve stfiední Evropû specializované
skupiny Mezinárodní komise na ochranu Labe, Mezi-
národní komise na ochranu Odry a Mezinárodní
komise na ochranu fieky Dunaje. 

âeská republika jako ãlensk˘ stát OECD a od r. 2004
také EU postupnû pfiechází z role pfiíjemce zahraniãní
pomoci do úlohy jejího dárce. V lednu 2002 vzala vláda
âR na vûdomí Koncepci zahraniãní rozvojové pomoci âes-
ké republiky na období let 2002 – 2007, zaloÏenou na
omezení chudoby v ménû vyspûl˘ch zemích svûta udrÏi-
teln˘m rozvojem. V letech 2000 – 2001 se ve spolupráci
s UNEP uskuteãnil projekt Aplikace ãesk˘ch zku‰eností
s biologickou a krajinnou rozmanitostí v zemích stfiední
a v˘chodní Evropy. Probíhal prostfiednictvím nejrÛznûj-
‰ích ‰kolících kurzÛ a semináfiÛ, pfiípravy metodick˘ch
pfiíruãek a videodokumentÛ a podpory úãasti nevládních
organizací a nej‰ir‰í vefiejnosti na rozhodování státní
správy o pfiírodû a krajinû. 

Rys ibersk˘ v krizi
Konstatovali to úãastníci konference v závûru loÀského

roku v Andujar ve ·panûlsku za úãasti ‰panûlsk˘ch orga-
nizací, Rady Evropy a Skupiny specialistÛ pro koãkovité
‰elmy. Poãetnost rysa iberského se sníÏila za posledních
ménû neÏ 15 let témûfi o 90 %. Úãastníci zejména volali
po zabezpeãení vhodn˘ch stanovi‰È, která by umoÏÀova-
la ‰ífiení populace a dále po úãinn˘ch opatfieních k zame-
zení úmrtí pÛsoben˘ch ãlovûkem. Je také nutné zaãít
neprodlenû s odchovem rysa iberského. Podle posledních
prÛzkumÛ je v souãasnosti ve ·panûlsku ve dvou mnoÏí-
cích se populacích v Coto Doñana a Andujar - Cardena
ménû neÏ 150 jedincÛ. Roztrou‰enû je‰tû Ïijí jedinci
v East Montes de Toledo, Sistema Central a v nûkter˘ch
oblastech pohofií Sierra Morena. Nejsou odtud ale dÛka-
zy o rozmnoÏování. Obdobn˘ prÛzkum v r. 1988 odhadl
celkovou populaci na 1000 aÏ 1200 jedincÛ. Je to dÛkaz,
Ïe malá izolovaná území roztrou‰ená podél Sierra More-
na a dále aÏ k Portugalsku nebyla dostateãná pro zaji‰-
tûní potfiebn˘ch podmínek. Je nebezpeãí, Ïe nûjaké dal‰í
‰kodlivé vlivy (napfi. choroby), které by zasáhly rysy nebo
králíky, mohou zpÛsobit vyhynutí druhu. 

Novinky z Portugalska jsou katastrofální. PrÛzkum-
n˘ odchyt do pastí, provádûn˘ zaãátkem loÀského
roku portugalsk˘m Ústavem ochrany pfiírody selhal.
Intenzivní prÛzkum v údolí Guadiány (pfiedpokládá
se, Ïe je to  jediné místo, kde by mohl rys Ïít) bylo
zatím bezv˘sledné. V 80. letech pfiitom sãítání odha-
dovalo poãet rysÛ v Portugalsku na 40 - 50 jedincÛ. 

Ibersk˘ rys je podle pracovníkÛ z biologické stanice
Doñana ohroÏen pfiedev‰ím: omezen˘m rozsahem svého
roz‰ífiení, omezenou potravní základnou a nedostateãn˘m
spektrem stanovi‰È. V posledních letech se k tûmto nepfiíz-
niv˘m faktorÛm pfiidal je‰tû vysok˘ poãet ãlovûkem zavinû-
n˘ch úmrtí, zhroucení populace králíka a niãení stanovi‰È. 

IUCN má tento druh v ãerveném seznamu z r. 2002
v kategorii ohroÏen˘ aÏ kriticky ohroÏen˘.
Species, leden - ãerven 3003

Podpora stanovi‰È na farmách 
ve Stfiedozemí

V Portugalsku není dobfie rozvinuta péãe o pfiírodu
provádûná zemûdûlci. Ti si teprve zaãínají uvûdomovat,
Ïe péãe o pfiírodu kombinovaná s ekoturismem mÛÏe
znamenat nové pfiíleÏitosti. Obecnû je v‰ak obtíÏné zemû-
dûlce motivovat a spojit.

Lidé, ktefií se zab˘vají organick˘m zemûdûlstvím
v organizaci Agrobio v Portugalsku vûfií, Ïe jsou zpÛsoby,
jak zastavit pÛdní erozi a zv˘‰it úrodnost pÛd a zlep‰it
biologickou rozmanitost.

Nûktefií zemûdûlci vysazují místní stromy a kefie, jako dub
korkov˘, rozmar˘n, levandule a jiné, jiní se zajímají o vytvá-
fiení men‰ích krajinn˘ch prvkÛ. Farmáfii pûstující r˘Ïi zno-
vu zavádûjí zaplavování pozemkÛ, které pfiitahuje ptáky.

Zdá se, Ïe spojení trvale udrÏitelného zemûdûlství a agro-
turismu by mohlo b˘t v Potugalsku úspû‰né. Zemûdûlci,
ktefií se podílejí na programech agroturismu musejí udrÏo-
vat nebo zlep‰ovat stav krajiny a  jejich charakteristick˘ch
prvkÛ. Zaãínají chápat, co by turisté chtûli. Existuje i plán
na pfiemûnu vesnic v desertifikovan˘ch územích na centra
agroturismu. Agrobio se také snaÏí vytvofiit ve spolupráci
s obcemi na okraji mûst zahrady jako v˘chovná centra
zamûfiená na  organické zemûdûlství. To by vytváfielo zelené
koridory v mûstsk˘ch oblastech a krajinû. Tak je moÏné oÏi-
vovat a zlep‰ovat krajinu a sniÏovat vliv eroze. Zatím jsou to
v‰ak jen zaãátky. Pfiedev‰ím je tfieba zlep‰it nedostateãnou
úroveÀ v územním plánování, docílit spolupráce nevládních
organizací, vefiejnosti a soukrom˘ch organizací.

ku
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JAN DUNGEL & KAREL HUDEC
(2001): ATLAS PTÁKÒ âESKÉ
A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. 250
str. - 118 tabulí, 436 druhÛ. Vyda-
lo nakladatelství Academia Praha
2001

Po celá léta chybûla na ãeském trhu
úplná pfiíruãka pro urãování ptákÛ v pfií-
rodû. Ornitologové pouÏívali nezfiídka
cizojazyãné pfiíruãky ti‰tûné v malém for-
mátu, ãasto prakticky upravené pro pou-
Ïívání v terénních podmínkách. âesk˘m
pfiíznivcÛm ptákÛ se koneãnû dostává do
rukou první taková pfiíruãka v ãeském
jazyce. Kniha má pfiíjemn˘ men‰í formát
a tvrdou vazbu s hladk˘m povrchem, coÏ
ji pfiedurãuje právû k pouÏití v terénu.
Ptáci hnízdící, protahující, zimující, ale
i vzácní zatoulanci, jsou vyobrazeni na
118 barevn˘ch tabulích. Pfiíruãka zahrnu-
je i nepÛvodní druhy, které obãas unik-
nou ze zajetí a pfieÏívají nûjak˘ ãas v na‰í
pfiírodû. Krátk˘ text ke kaÏdému druhu
obsahuje maximum uÏiteãn˘ch informací
o v˘skytu v âR, o typickém chování, hla-
sov˘ch projevech vãetnû transkripce
pomocí slabik. U nûkter˘ch druhÛ jsou
údaje o snÛ‰ce, umístûní hnízda
a u zvlá‰tû v˘znamn˘ch druhÛ také roz-
mûry vejce. U vût‰iny druhÛ je uveden
i odhad poãetnosti v âR a SR.

Texty jsou doprovázeny grafick˘m
zobrazením v˘skytu v âeské a Slovenské
republice s pfiesahem do sousedních
zemí. ·koda, Ïe tyto mapky nepokr˘vají
je‰tû vût‰í plochu Evropy, aby bylo zfiejmé
roz‰ífiení druhu v kontextu minimálnû
sousedních zemí. Diagramy roãního prÛ-
bûhu rÛzn˘ch aktivit vhodnû doplÀují tex-
ty. Za zmínku stojí i velmi uÏiteãné urão-
vání ptákÛ podle prostfiedí, které je pfied
systematickou ãástí.

Cílem pfiíruãky je urãení pozorovaného
druhu na základû vizuálního porovnání
s vyobrazením. Pfiíruãka obsahuje vyobra-
zení 436 druhÛ. Ptáci jsou vyobrazeni
v ‰atû prostém, svatebním a mlad˘ch
a v pfiípadû odli‰ného zbarvení téÏ samec
a samice. Vynikajícím doplnûním je ãárka
upozorÀující na rozdíly mezi podobn˘mi
druhy, ale i mezi pohlavími a rÛzn˘mi
vûkov˘mi kategoriemi téhoÏ druhu. Vy-
obrazení v‰ech u nás hnízdících druhÛ je
je‰tû doplnûno o hnízdo se snÛ‰kou
a detailní zvût‰ení vejce. Hnízda bohuÏel
jsou nakreslena prakticky v‰echna velmi
podobnû, pfiíli‰ schematicky, vût‰inou se
ani nedá rozli‰it stavební materiál. Nao-
pak, vyobrazení mláìat nûkter˘ch druhÛ
v prachovém pefií je vynikajícím doplnû-
ním zejména u vrubozob˘ch, hrabav˘ch,
krátkokfiídl˘ch a dlouhokfiídl˘ch. Vzhle-
dem k tomu, Ïe hlavní poÏadavek by mûl
b˘t  kladen na co nejpfiesnûj‰í vyobrazení
morfologick˘ch znakÛ jednotliv˘ch dru-
hÛ, je nutno se zmínit, Ïe ne ve v‰ech pfií-
padech se to podafiilo dodrÏet. Nejãastûj-
‰ím nedostatkem je posun barev k jinému
odstínu aÏ zámûna barvy. Pfiíkladem
barevného posunu je napfi. dobfie známá
hrdliãka zahradní, která ve skuteãnosti
nemá hnûdou svrchní, ani spodní ãást

tûla, ale ‰edavou s nepatrn˘m odstínem
okrové.  Pfiípad zámûny barev lze ukázat
na slípce zelenonohé, která má v souladu
se sv˘m názvem nohy opravdu zelené,
nikoli sytû Ïluté, jak je na vyobrazení
v pfiíruãce. Takov˘ch rozdílÛ oproti sku-
teãnosti je moÏné nalézt celou fiadu.

I pfies zmínûné nedostatky v ilustrované
ãásti je pfiíruãka jako celek rozhodnû pfií-
nosem pro laickou i odbornou vefiejnost
a doplÀuje tak dlouho chybûjící publikaci
psanou ãesk˘m autorem.

Lucie Brej‰ková

CH. GRAY-WILSON, M. BLAMEY:
MEDITERRANEAN WILD FLOWERS
(Kvûtena Stfiedomofií); 560 stran,
2500 barevn˘ch ilustrací; nakl.
Collins, Lond˘n, Glasgow, Sydney,
Toronto, Johannesburg; 2. vydání;
ISBN 0-00-219901-7; cena 30 GBP

Obûma tvÛrcÛm jmenované, polygrafic-
ky neobyãejnû v˘pravné, populárnû nauã-
né knihy se podafiilo úspû‰nû sestavit
v˘bûr asi 2500 druhÛ nejtypiãtûj‰ích
pfiedstavitelÛ rostlin z pestré mediteránní
flóry, tvofiící celkovû na 10 tisíc forem
bylin, kefiÛ a stromÛ vegetujících v této
obrovské oblasti.

Témûfi v‰echny rozmanité druhy stfiedo-
mofiské kvûteny jsou v kníÏce provázeny
jednou nebo nûkolika v˘teãn˘mi barevn˘-
mi obrázky, které pofiídila v˘hradnû pro
tuto publikaci talentovaná britská malífika
rostlin – Marjorie Blamey. Její pÛvabné
realistické ilustrace pfiíspívají znamenitû
k v˘jimeãné úrovni celé práce a byly vytvo-
fieny bezpochyby s velk˘m osobním zauje-
tím v˘tvarnice. Anglická zahradnická spo-
leãnost The Royal Horticultural Society za
obrázkovou v˘zdobu této knihy odmûnila
M. Blamey nejvy‰‰í cenou, Zlatou medailí.
Pûkné perokresby po stranách textové ãás-
ti knihy (je jich pfies 1200) nakreslil s peã-
livou názorností Ch. Grey-Wilson.

Flóra Stfiedomofií nevyniká pouze svou
v˘vojovou a historickou hodnotou nebo
jedineãnou krásou, ale je i druhovû velice
bohatá. VÏdyÈ kupfiíkladu v samotném
¤ecku roste dnes více druhÛ kvetoucích
rostlin neÏ v celé stfiední, severní a západ-
ní Evropû. A právû v ¤ecku jsou stále je‰-
tû místa, napfi. ostrovy Korfu a Kréta, kte-
ré ‰tûdfie nabízejí zvûdav˘m turistÛm
plnou náruã charakteristick˘ch rostlin
z rozkvetlého Stfiedomofií.

Tato uÏiteãená kniha je vÛbec první
botanickou prací, která souãasnû popisuje
a zobrazuje kvûtenu v‰ech stfiedomofisk˘ch
zemí a ostrovÛ, od jejich pobfieÏí aÏ do
nadmofiské v˘‰ky 1000 m ve vnitrozemí.

Zabírá území od Portugalska a ·panûl-
ska po Libanon na v˘chodû a táhne se
zpût na západ severní Afrikou pfies Egypt
aÏ po Maroko. V kníÏce jsou také uvedeny
nûkteré konifery, kapradiny, pfiesliãky
i trávy. Vynechány jsou jen kosmopolitní
rostliny (tfieba plevele) ze severnûj‰ích
krajin celé Evropy.

V˘znamnou sloÏkou speciálního oddílu
této botanické rukovûti tvofií podrobné

informace o ekologii a morfologii stfiedo-
mofiské flóry. Jedná se pfiedev‰ím o jejich
klasifikaci (katalogizaci druhÛ), o vegetaã-
ních formách a zónách ve Stfiedomofií
(napfi. píseãné duny, baÏiny, makchie
a podobnû) ãi o charakter mediteránního
podnebí (suchá a horká léta, mírné a de‰-
tivné zimy). Poznámky jsou tu téÏ o nûkte-
r˘ch rostlinách introdukovan˘ch sem
z celého svûta pro svou exotickou krásu,
barevnost, nápadnost a dekorativnost. Za
pozornost je‰tû stojí ta skuteãnost, Ïe ze
stfiedomofiského genetického centra
pochází pravdûpodobnû olivovník evrop-
sk˘, vavfiín prav˘, rohovník obecn˘, levan-
dule lékafiská, máty, p‰enice tvrdá (Triti-
cum durum) ãi bob obecn˘ atd.

Dal‰í dÛleÏitou souãástí odborného
oddílu zmiÀovaného prÛvodce po medite-
ránní kvûtenû jsou podrobné poznámky
o velikosti, stavbû a barvû a dobû kvûtÛ
a jejich dobû rozkvûtu, dále tvarÛ listÛ,
plodÛ a ãasu jejich zrání i o kofienech jed-
notliv˘ch zástupcÛ zde studované medite-
ránní kvûteny. Uveden je je‰tû areál zemû-
pisného roz‰ífiení kaÏdého z 2500 druhÛ
a subspecií zde popisovan˘ch rostlin.
Tuto odbornou partii uzavírá dÛkladn˘
ilustrovan˘ glosáfi zástupcÛ sledované
kvûteny Mediteránu. Za stranou 534 je
pak zvefiejnûn v˘bûr pouÏité a doporuãené
pfiíslu‰né botanické literatury i index
v‰ech anglick˘ch a vûdeck˘ch názvÛ
v knize urãovan˘ch stromÛ, kefiÛ a bylin.

V mediteránu se dnes valem zhor‰uje
jakost Ïivotního prostfiedí, zpÛsobená
Ïiveln˘m budováním obrovsk˘ch rekreaã-
ních a obchodních komplexÛ. Celé Stfiedo-
mofií, hlavnû jih Evropy, se stále více stává
oddechov˘m parkem pro statisíce Skandi-
návcÛ, BritÛ a StfiedoevropanÛ. Pro toho,
kdo chce v souãasné dobû je‰tû naplno
proÏít nezapomenutelné chvíle na bfiezích
Stfiedozemního mofie, doporuãuji u‰etfiit si
aspoÀ trochu ãasu z rekreaãní dovolené
k objevnému a nûkdy velmi vzru‰ujícímu
botanizování po blízkém okolí svého kem-
pu nebo hotelu s recenzovanou pfiíruãkou
v ruce. Domnívám se totiÏ, Ïe bliÏ‰í kon-
takt s památnou stfiedomofiskou krajinou
a její kvûtenou kaÏdého opravdového obdi-
vovatele jiÏní pfiírody a kvûtin nesmírnû
povznese a stojí opravdu zato.

Jako ãervená niÈ se táhne celou knihou
Grey-WilsonÛv dÛraz na ochranu rostlin ve
Stfiedomofií. Varuje zde pfied trháním
a niãením jak˘chkoliv zkouman˘ch rostlin
neodborníky ãi vandaly. VÏdyÈ nyní není
vÛbec nutné, aby amatér utrhl a nosil urão-
vanou rostlinu ke kníÏce, ale aby naopak
pfiinesl kníÏku ke kaÏdému zkoumanému
exempláfii rostlinky nalezené nûkde v teré-
nu, a tak jí poté spolehlivû identifikoval.

Knihu doporuãují v‰em pfiátelÛm pfiíro-
dy, ochranáfiÛm, uãitelÛm a studentÛm
biologie, zahrádkáfiÛm, amatérsk˘m bota-
nikÛm, ale i specialistÛm, profesionálním
prÛvodcÛm turistÛ a zejména téÏ pfiehoj-
n˘m ãesk˘m náv‰tûvníkÛm stfiedomofi-
sk˘ch pláÏí.

Je jisté, Ïe kniha zaujme i pozornost cti-
telÛ krásnû vyti‰tûn˘ch a umûlecky ilus-
trovan˘ch publikací.

Vilém ·trych

recenze      recenze      recenze      recenze      recenze      recenze



GREGOROVÁ B.: ¤ez dfievin ve mûstû a krajinû – cena: 70,- Kã

CHÁN V. (ed.): Pfiíroda 16 – Komentovan˘ ãerven˘ seznam kvûteny jiÏní ãásti âech – cena: 70,- Kã

KIRSCHNEROVÁ L., KUâERA T. (eds): Pfiíroda 17 – Studies at permanent vegetation 

plots in protected areas – cena: 70,- Kã

PROCHÁZKA F. (ed.): Pfiíroda 18 – âern˘ a ãerven˘ seznam 

cévnat˘ch rostlin âeské republiky (stav v roce 2000) – cena: 70,- Kã

DANIHELKA J. (ed.): Pfiíroda 19 – Botanick˘ v˘zkum a ochrana pfiírody – cena: 70,- Kã

KLAUDISOVÁ A. (ed.): Metodika pro zpracování záchrann˘ch programÛ 

pro zvlá‰tû chránûné druhy cévnat˘ch rostlin a ÏivoãichÛ – cena: 25.- Kã

On the Permeability of Road of Wildlife – a Handbook 70,- Kã

MIKÁTOVÁ B., VLA·ÍN M., ZAVADIL V. (eds.): 

Atlas roz‰ífiení plazÛ v âeské republice – cena: 210,- Kã

CHYTR¯ M., KUâERA T., KOâÍ M. (eds.): Katalog biotopÛ âeské republiky – cena: 200,- Kã

KOPECKÁ V., VASILOVÁ D. (eds.): Seznam zvlá‰tû chránûn˘ch území âR 

k 31. 12. 2002 Ústfiední seznam ochrany pfiírody – cena: 100,- Kã

CD-ROM Seznam ZCHÚ âR Ústfiední seznam ochrany pfiírody k 31.12. 2002  – cena:  70,- Kã

Prokopské a Dalejské údolí – pfiírodní park – cena: 150,– Kã

Atlas hnízdního roz‰ífiení ptákÛ Prahy – cena: 249,– Kã

BENE· J., KONVIâKA M. (editofii): Mot˘li âeské republiky: Roz‰ífiení a ochrana I a II; 

(Butterlies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II);

oba díly celkem 857 stran, barevné fotografie, mapky roz‰ífiení, obsáhlé souhrny

ãi samostatné kapitoly v angliãtinû; na textech spolupracovala fiada autorÛ, 

vydala Spoleãnost pro ochranu mot˘lÛ, Praha 2002 – cena 800,– Kã

Publikace lze objednat nebo zakoupit na adrese:

AOPK âR Studijní a informaãní stfiedisko 

Kali‰nická 4-6, 130 23 Praha 3

Tel.: 283 069 276, fax: 222 580 012

e-mail: vasilova@nature.cz

AGENTURA OCHRANY P¤ÍRODY A KRAJINY âR 
VYDALA NÁSLEDUJÍCÍ PUBLIKACE:


