Bulletin české společnosti pro ekologii
1/2012
Milé čtenářky, mílí čtenáři,
na rozdíl od předchozího „pragocentrického“ čísla je toto číslo zaměřeno převážně
na jižní Čechy. Ekologický výzkum zde probíhá zejména na Jihočeské univerzitě a několika
ústavech Biologického centra AV ČR, v.v.i., v Českých Budějovicích a na třeboňském
pracovišti Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. Záměrně jsme přitom po předchozím rigorózním
scientometrickém zhodnocení v minulém čísle Bulletinu zvolili odlišný přístup: oslovili jsme
jednotlivé skupiny a dali jim relativní volnost v tom, jak svůj výzkum představí.
V tomto čísle převažují botanické výzkumy - zoologové, hydrobiologové a entomologové
budou následovat v dalších číslech. Dočtete se i o zajímavých výzkumech brněnských ekologů
a pohledech zvenčí od neziskových organizací a entuziastů na středních školách. Mezi nimi
chceme vyzdvihnout zejména aktivity občanského sdružení Calla, které letos se svým
projektem vyhodnocujícím možnosti přirozené obnovy pískovny Cep II. nedaleko Suchdola
nad Lužnicí zvítězilo v mezinárodní konkurenci v soutěži International Quarry Life, pořádané
koncernem Heidelberg-Cement Group.
V sekci Vycházející hvězdy se pouštíme do zviditelňování nově vzniklých disertačních
prací s ekologickou tématikou. V sekci Anketa přinášíme odpovědi řady přispěvatelů do
letošního Bulletinu na několik volně formulovaných otázek, díky kterým se možná ekologický
výzkum u nás podaří představit z jiného úhlu. Doufáme, že díky různorodosti témat si každý z
vás v letošním čísle najde něco zajímavého. Budeme zároveň rádi za zpětnou vazbu ohledně
obsahu Bulletinu, který se stále vyvíjí. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli k obsahu
tohoto čísla, a všem čtenářům a členům ČSPE přejeme co nejlepší vstup vstup do roku 2013.
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Anketa
Autory letošního Bulletinu a další členy ČSPE jsme požádali o odpovědi na následující otázky:
1. Co mě přivedlo ke studiu ekologie?
2. Jaký článek nebo kniha s ekologickou tématikou mě v poslední době zaujaly?
3. Jaké nejzajímavější akce s ekologickou tématikou jsem se v poslední době zúčastnil(a)?
4. Co mě v oblasti ekologie v ČR v poslední době nejvíc potěšilo?
5. Co mě v oblasti ekologického výzkumu v ČR v poslední době nejvíc nepotěšilo?

Lukáš Čížek, BC AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav
1. Od malička jsem rád chytal a v krabicích a krabičkách trápil vše, co se hýbalo. Že jsem pomalý a krátkozraký,
skončil jsem nakonec u hmyzu.
2. Moc užitečná je knížka Biodiversity in Dead Wood z pera severských autorů, z českých knih jsem zhltnul třeba
Neklidné časy od Petra Pokorného. Svěží vítr slibuje knížka Ochrana přírody: Proč a jak chránit českou přírodu
od party mladých autorů, ale zatím jsem se k ní nedostal.
3. Zajímavá byla účast na projektu Jirky a Kláry Řehounkových v pískovně Cep II. v soutěži the Quarry Life
Award. Soutěž různých ekologických projektů s vazbou na těžební prostory zjevně otevřeně a vcelku bez
postranních úmyslů pořádala a sponzorovala HeidelbergCement Group. Zkuste si představit, jak by asi podobná
soutěž vypadala třeba v režii Lesů ČR. A to je HeidelbergCement Group nadnárodní gigant, který – na rozdíl od
zmíněného státního podniku – ani nemá ochranu přírody v popisu práce.
4. Tak toho bohužel moc není. Nevládkový sektor se začíná odstřihávat od závislosti na státu. Což je dobře, ale
je to taková z nouze ctnost, protože nic jiného mu ani nezbývá. Což je v době, kdy republikou sviští miliardy
z OP ŽP, na pováženou. A opravdu moc velkou radost mi udělaly Vojenské lesy a statky návratem zubra. Jen
houšť a větší stáda!
5. Nejde o výzkum, ale neschopnost našeho státu chránit přírodu je do nebe volající. Jihomoravské luhy –
klíčová část biologicky nejbohatšího území ČR – jsou stále bez ochrany a starší porosty z nich velmi rychle mizí.
Je ale otázka, jaký statut by jihomoravské luhy potřebovaly, aby to k něčemu vedlo. Biosférická rezervace
UNESCO ani Natura 2000 zjevně nestačí. V našich podmínkách ostatně nemá vyhráno ani národní přírodní
rezervace, jak naznačuje následující příklad. Kvůli drobnosti se stále nepodařilo schválit nový plán péče o NPR
Pouzdřanská step – Kolby. Naše snad nejvýznamnější stepní rezervace tak v r. 2013 bude už čtvrtým rokem
utěšeně zarůstat. Jiné než dobrovolnické managementy totiž bez schváleného plánu péče údajně nelze
realizovat. Na stepi plné ranně sukcesních organizmů to je docela problém...

Ondřej Mudrák, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Třeboň
1. Odmalička jsem se zajímal o přírodu. Fascinovala mě především složitost a provázanast vztahů, které navíc
často nebývají na první pohled zřejmé. No a studium ekologie se právě těmito vztahy zabývá.
2. Mason N.W.H., Richardson S.J., Duane A. Peltzer D.A., de Bello F., Wardle D.A., Allen R.B. (2012) Changes in
coexistence mechanisms along a long-term soil chronosequence revealed by functional trait diversity. Journal
of Ecology 100: 678–689.
3. The 8th European Conference on Ecological Restoration, České Budějovice (Pozn. red.: vice viz příspěvek
Kláry Řehounkové a Karla Pracha).
4. Vznik iniciativy Fórum ochrany přírody.
5. Pád systému GA ČR a reakce vedení GA ČR na tento incident.

Simona Poláková, DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
1. Já jsem začínala jako ornitolog a co se nejlépe na ptácích studuje – ekologie . Navíc mě hrozně baví, jak
jsou ty věci propojené a komplikované a zajímavé…
2. Lesní zákon. Ne, to byl vtip. Ekologická obnova v České republice.
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3. IENE 2012: safeguarding ecological functions across transport infrastructure. Úžasné setkání lidí, kteří se
zabývají ekologií a technologií silnic, od vědců přes lidi z nevládek po úředníky a projektanty.
4. Projekt Fóra ochrany přírody.
5. Státní ochrana přírody a její vztah k výzkumu.

Jan Riegert, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
1. Se studiem přírody jsem začal již na základní škole. Vzpomínám si, že klíčová pro mě tehdy byla publikace
manželů Dobrorukových Malá tajemství přírody. Postupně jsem si pořizoval odbornou literaturu, za
nejucelenější stále pokládám edici Fauna ČR.
2. Erkki Korpimäki & Harri Hakkarainen 2012: The Boreal Owl: Ecology, Behaviour and Conservation of a ForestDwelling Predator. Cambridge University Press.
3. Přednáška na katedře Zoologie PřF JU: Thomas Bugnyar: Raven Politics: Understanding and use of social
relationships.
4. Realizace managementu v bývalém VVP Milovice.
5. Přístup vedení NP Šumava k vědecké práci.

Jiří Řehounek, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice
1. Protože nejsem vědec, ale spíše ochranář – praktik, studium ekologie je pro mě prostředkem, jak účinně
chránit ohrožené druhy a co nejméně toho přitom pokazit. K ekologii mě přivedlo sbírání brouků, kterému jsem
propadl někdy ve čtyřech letech. Postupně mi při čtení knih a prohlížení starých sbírek hmyzu docházelo, o co
všechno jsme v naší přírodě za poslední desítky let přišli. Svými aktivitami v ochraně přírody se teď snažím
broukům (a nejen jim) vracet, co mi dali.
2. Doležalová J., Vojar J., Solský M. (2012) Využití sukcesích ploch při rekultivaci území ovlivněných těžbou.
Ochrana přírody 5/12: 10–13.
3. ECER 2012 (8. evropská konference o ekologické obnově), 9. – 14. září 2012, České Budějovice (Pozn. red.:
vice viz příspěvek Kláry Řehounkové a Karla Pracha).
4. Přibývající projekty využívající ekologickou obnovu (ecological restoration) jako rovnocennou alternativu k
lesnickým a zemědělským rekultivacím technického typu, především možnost podílet se na aktuální etapě
rekultivace dobývacího prostoru Cep II na Třeboňsku.
5. Popírači ekologické obnovy z řad „vědců“. Znevažování odborného kreditu opravdových vědců, kteří se
angažují v dění kolem Národního parku Šumava. Politizace odborných problémů v ochraně přírody.

Klára Řehounková, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
1. V necelých třech letech jsem se podle svědectví rodičů uprostřed blesků intenzivně věnovala výzkumu
vysokohorské květeny na Velkém Rozsutci a už mi to zůstalo. K opravdové ekologii jsem se ale dostala až při
práci na bakalářské a magisterské práci na Univerzitě Palackého, kde mě do fascinujícího světa ekologie obnovy
uvedl můj školitel Vlastik Rybka. Věnovala jsem se tehdy studiu spontánní sukcese vegetace v rekultivované
části tzv. Chomutovského jezera u Olomouce. Těžebním prostorům a sukcesi jsem už od té doby zůstala jim
věrná. Lépe řečeno: Beznadějně jsem jim propadla a zavlekla na tato stanoviště i svého muže.
2. Kniha Lawrence R. Walkera The Biology of Disturbed Habitats.
3. ECER 2012 (8. evropská konference o ekologické obnově), 9. – 14. září 2012, České Budějovice.
4. Měla jsem možnost aktivně ovlivňovat rekultivaci dobývacího prostoru Cep II. na Třeboňsku a zažít souhru
mezi praktiky, vědci, těžaři i lidmi provádějícími konkrétní terénní úpravy. Společně s kolegy jsme mohli
navrhnout modelaci terénu v pískovně, kde jsme založili experimenty a budeme studovat procesy spontánní a
řízené sukcese. Z výzkumů kolegů mě zaujaly pokusy Luboše Tichého v kamenolomu Mokrá, které si pohrály
s obnovou lesa po těžbě surovin.
5. Potíže, které v České republice provázejí snahu o aplikaci vědeckých výzkumů ekologie obnovy v rekultivační
praxi. Ačkoli máme patrně celosvětově ojedinělý a velmi komplexní soubor dat o spontánní sukcesi na
nejrůznějších narušených stanovištích, v praxi často stále sázíme nekonečné řady boroviček v zákrytu.
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David Storch, ředitel Centra teoretických studií, Praha, a předseda ČSPE
1. Kombinace zájmu o přírodu, v níž jsem rád pobýval, a zároveň o teoretické disciplíny, jako je matematika a
fyzika. Spojení dobrodružství provázející pobyt v přírodě s vhledem do fungování světa kolem nás. Na konci
gymnázia už mi bylo jasné, že všechny tyhle moje touhy se spojují právě v ekologii.
2. Jared Diamond: Kolaps – proč společnosti zanikají a přežívají. Výsostně ekologický pohled na náš možný
osud.
3. Gordon research conference „Metabolic ecology“ v červnu v Maine, USA. Setkání lidí, kterým jde o
pochopení základních principů fungování přírody a kteří si uvědomují, že právě tyto základy pořádně neznáme.
4. Soukromě mě pochopitelně nejvíc potěšila naše vlastní publikace v Nature, spočívající v odhalení universální
species-area křivky v kontinentálním měřítku. Ale celkově mě těší, že kamkoli ve světě přijedu, zjišťuji, že česká
ekologie má ve světě překvapivě dobré renomé. A na konci roku mě strašně potěšila kniha “Ochrana přírody z
pohledu biologa – proč a jak chránit českou přírodu”, kterou napsali studenti, a kterou považuji za nejlepší dílo,
které o nás o ochraně přírody vyšlo. (viz upoutávka dole)
5. Bohorovnost, s jakou dokáží média, ale i někteří kolegové z jiných disciplín, shazovat a zesměšňovat
odbornou způsobilost a erudici našich špičkových ekologů, kteří se zcela nezištně občas angažují v ekologických
kauzách.

Právě vyšla kniha Ochrana přírody z pohledu biologa – proč a jak chránit českou přírodu,
Dokořán, 2012 (autoři Filip Kolář, Jan Matějů, Magdalena Lučanová, Zuzana Chlumská,
Kateřina Černá, Jindřich Prach, Vojtěch Baláž, Lukáš Faltejsek)!
Kniha “ochrana přírody z pohledu biologa” je jiná než předchozí dvě učebnice ochranářská
biologie, které u nás vyšly. Oproti knihám Richarda Primacka a jeho českých kolegů (Pavla
Kindlmanna a Jany Jersákové) je v ní méně varujících čísel, schémat a směrnic, ale o to víc
konkrétních příběhu a kauz, díky nimž má čtenář šanci dobře porozumět, jaké jsou skutečné
problémy naší ochrany přírody. Situaci u nás vykládá zasvěceně, aniž rezignuje na teorii
ochrany přírody nebo na zásadní otázky, které se v této souvislosti kladou, jako třeba proč je
vlastně vůbec potřeba chránit přírodu. Jde mnohem víc do hloubky a zároveň se drží při zemi
– vychází totiž z přirozené zkušenosti s naší přírodou a s tím, co se v ní děje. Takto moderně
pojatou a profesiálně vyvedenou učebnici napsali kupodivu studenti, všichni narození po
roce 1980. Hlavní text je doplněn velkým množstvím vysvětlujících rámečků a aktuálních
příkladů konkrétních prostředí a kauz, nechybí ani barevná příloha, přitom ale kniha
nerezignuje na přehlednost a „učebnicovost“. Po úvodní, spíše teoretické kapitole
„Biodiverzita a priority ochrany přírody“ následuje zevrubné pojednání o příčinách ohrožení
biodiverzity a dále kapitola o ochraně populací, která se nevyhýbá ani obtížnějším a
abstraktnějším tématům jako je metapopulační dynamika nebo populační genetika. Další
kapitola, „Krajina, biotopy a péče o ně“ vyčerpávajícím způsobem shrnuje všechny současné
poznatky o změnách naší krajiny a přírody, jejich příčinách a možnostech řešení z nich
vyplývajících problémů. Následuje kapitola o ekologii obnovy a kniha je zakončena
praktickou kapitolou o institucionálním a právním zajištění ochrany naší přírody. Hlavní síla
knihy spočívá v jasné formulaci všech podstatných problémů i v přesvědčivém nastínění cest,
jak je řešit. Pro porozumění tomu, co se u nás v přírodě děje a jak s tím lze něco dělat, jde o
klíčové a průlomové dílo.
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Ochrana postindustriálních stanovišť: Blýská se na lepší časy?
v těžebních prostorech a také vlivu různých
typů managementu na (původně) necílové
skupiny organismů.
Základním směrem v praktické ochraně
pískoven jsou v našem sdružení zásahy na
podporu
biodiverzity
v pískovnách,
v omezené míře pak i na jiných typech
postindustriálních území. Kromě již
klasického vytváření tůní jsme se zaměřili
na obnovu kolmých stěn pro hnízda břehulí
(http://www.calla.cz/brehule) nebo narušování vegetačního pokryvu a vyhodnocení
těchto zásahů nejen ve vztahu k cílovým
druhům a skupinám. S našimi dlouhodobými spolupracovníky jsme např. sledovali vliv zásahů v pískovnách na břehule
(Heneberg 2009), obojživelníky, žahadlové
blanokřídlé (Heneberg 2010, Heneberg et
al. 2012), vodní brouky (Boukal 2010) nebo
pavouky (Heneberg 2011), řadu poznatků
jsme také využili při zpracování publikací
Ekologická obnova území narušených
těžbou nerostných surovin a průmyslovými
deponiemi (Řehounek et al. 2010) a
Bezobratlí postindustriálních stanovišť:
Význam, ohrožení a ochrana (Tropek &
Řehounek 2012).
Hlavním poznatkem, který z většiny
provedených průzkumů vyplývá, je určitě
potvrzení vhodnosti mozaikovitého managementu pro ochranu biodiverzity. Důraz
přitom musíme klást především na ochranu
a vytváření oligotrofních stanovišť, jako
jsou písčiny, suché trávníky nebo málo
úživné mokřady. Právě na ně je totiž vázán
výskyt řady ohrožených druhů, z nichž
mnohé se již nejčastěji vyskytují právě na
postindustriálních plochách a některé už na
jiných stanovištích neobjevíme vůbec.
Jednotlivé průzkumy a jejich závěry později
zohledňujeme také při úpravách metodiky
managementových zásahů nebo v poradenské činnosti pro těžební firmy, úřed-

Obnova hnízdní stěny pro břehule v Pískovně Lžín.
Foto: J. Řehounek.

Calla je jihočeské občanské sdružení
vzniklé v roce 1991, které se zabývá
především ochranou přírody a udržitelnou
energetikou. V ochraně přírody se mimo
jiné soustředí na oponování problematickým záměrům, které by mohly
poškodit přírodu, účast v rozhodovacích
procesech, praktickou ochranu cenných
lokalit nebo problematiku ochrany starých
stromů a na ně vázaného hmyzu
(http://www.calla.cz/stromyahmyz). Calla
patří mezi vyhledávané ekoporadny a
věnuje se i ekologické výchově. Pro
veřejnost pořádá dva úspěšné cykly akcí –
přírodovědné vycházky na zajímavá místa
v Českých Budějovicích a okolí a Zelené
čtvrtky, besedy nad aktuálními tématy
v ochraně životního prostředí.
Jednou z oblastí, jimiž se v posledních
letech Calla zabývá, se stala také ekologická
obnova postindustriálních území. Od
jednoduchých zásahů na podporu břehulí
říčních a mapování přírodovědně zajímavých pískoven jsme se v poslední době
dostali až ke konzultování rekultivačních
plánů, účasti v rozhodovacích procesech
nebo návrhům legislativních změn. Stále se
však věnujeme i praktické ochraně přírody
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níky, nevládní organizace i širokou
veřejnost.
Je všeobecně známou skutečností, že
současná legislativa a částečně také
setrvačnost v rozhodování některých orgánů státní správy příliš ekologické obnově
nepřejí. Při prosazování spontánní či řízené
sukcese do rekultivačních plánů je tedy
nutné maximálně využít stávajících legislativních možností. Jakýmsi návodem, jak
toho dosáhnout, se nedávno stala metodika týmu kolem Tomáše Gremlici z Ústavu
pro ekopolitiku (Gremlica et al. 2012). Ta se
však nezabývá nutnými změnami v zákonech, které by mohly konečně zrovnoprávnit ekologickou obnovu s ostatními
způsoby rekultivací.
I přes legislativní nepřízeň a zažité
stereotypy některých úředníků se v poslední době podařilo prosadit několik
zajímavých projektů. Průkopníkem ekologické obnovy pískoven se v ČR bezesporu
stala Správa CHKO Třeboňsko (Hátle 2008).
Právě na Třeboňsku najdeme několik
lokalit, které mohou sloužit jako příklady
dobré praxe. Kromě správy je to nesporně
také zásluha vstřícnosti dalších partnerů
v péči o krajinu, zejména těžebních firem
nebo třeboňské lesní správy. Jedná se

v mnoha případech o menší lokality, jako
např. Přírodní památka Pískovna u Dračice,
pískovna Lesů ČR u Cepu nebo obecní
pískovna Záblatí, existují však i rozsáhlejší
projekty v dobývacích prostorech Cep I.
nebo Cep II., z jejichž realizace dnes
vycházejí požadavky správy pro další
těžebny štěrkopísku. Další příklady dobré
praxe s podrobnějším popisem naleznou
zájemci
na
webu
http://www.calla.cz/piskovny/praxe.php.
Těžební prostory poskytují úžasnou
příležitost pro ochranu přírody i vědecký
výzkum. Zatímco práce českých vědců
bádajících na postindustriálních lokalitách
dosáhla
i
mezinárodního
ohlasu,
ochranářský potenciál těchto míst zůstává
z velké části nevyužitý. V poslední době se
však na řadě míst podařilo prosadit
rekultivační projekty, které v sobě spojují
ochranářský i experimentální potenciál
postindustriálních ploch. Snad se tedy
blýská na lepší časy, práce s prosazením
moderních přístupů v rekultivacích však
bude ještě dost a dost.
Jiří Řehounek
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898

Literatura:
Boukal M. (2010) Zhodnocení usměrněné spontánní obnovy z hlediska vodních brouků na několika vybraných
jihočeských pískovnách, doplněné poznámkami k jejich dalšímu managementu. Elateridarium 4: 78–93.
Gremlica T., Cílek V., Vrabec V., Zavadil V., Lepšová A. (2012) Využívání přirozené a usměrňované ekologické
sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin (metodika). [nepublikovaná práce,
deponovaná na Ústavu pro ekopolitiku, Praha]. Online na http://www.calla.cz/piskovny/soubory/
Metodika-rekultivace-a-management-neprirodnich-biotopu-v-CR.pdf.
Hátle M. (2008) Zásady sanace a rekultivace těžeben štěrkopísku z hlediska ochrany přírody na území CHKO
Třeboňsko (příloha Plánu péče CHKO Třeboňsko na roky 2008 – 2017). [nepublikovaná práce, deponovaná
na AOPK ČR – Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň].
Heneberg P. (2009) Analýza hnízdní populace břehule říční v Jihočeském kraji v r. 2009. [nepublikovaná práce,
deponovaná v sídle sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice].
Heneberg P. (2011) Výsledky pilotního průzkumu epigeických pavoukovců ve vybraných jihočeských
pískovnách. [nepublikovaná práce, deponovaná v sídle sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí,
České Budějovice].
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Heneberg P. (2010) Analýza vlivu managementu břehule říční na populace blanokřídlého hmyzu ze skupiny
Apocrita. [nepublikovaná práce, deponovaná v sídle sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí,
České

Budějovice].

Online

na

http://www.calla.cz/piskovny/soubory/2010-heneberg-analyza-

blanokridlych-v-piskovnach.pdf.
Heneberg P., Bogusch P., Řehounek J. (2012) Sandpits provide critical refuge for bees and wasps (Hymenoptera:
Apocrita). Journal of Insect Conservation 9: 1–18.
Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) (2010) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných
surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice, 175 pp.
Tropek R., Řehounek J. (eds.) (2012) Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management.
ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, 152 pp.

Pískovna u Dračice - celkový pohled na suchou část pískovny. Foto: Calla.
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Ekologie obnovy a 8. evropská konference o ekologické obnově ECER 2012
Při katedře botaniky Přírodovědecké
fakulty JU pracuje již mnoho let pracovní
skupina Ekologie obnovy, jejíž činnosti se
kromě zaměstnanců a studentů katedry
zůčastní i řada externistů. Věnujeme se
výzkumu
sukcese
na
rozmanitých
člověkem narušených místech, např.
obnově těžebních prostorů, obnově luk na
bývalé orné půdě nebo obnově druhového
složení degradovaných luk (zejména
v Bílých Karpatech) či lesních porostů.
V současné době zpracováváme rozsáhlá
data z téměř 40 různých sukcesních sérií
(asi 2500 fytocenologických snímků,
s účastí asi 1500 druhů) a hledáme obecné
sukcesní zákonitosti.
Dosavadním vrcholem v naší práci se
stala 8. evropská konference o ekologické
obnově (ECER 2012), která proběhla od 9.
do 14. září tohoto roku v Českých
Budějovicích. Celkem přijelo 328 vědců
i praktiků ze 40 zemí. V oboru ekologie
obnovy se letos jednalo o nejdůležitější
akci ve světě, což se odrazilo
i v přítomnosti špičkových vědců z Evropy
i zámoří, mezi nimi např. přední ekolog
Richard Hobbs z Austrálie a vůdčí světová
osobnost výzkumu sukcese Lars Walker
z Nevady. Čtyři konferenční dny byly
věnovány různým tématickýcm okruhům,
např. obnově území po těžbě nerostných
surovin,
průmyslových
deponií,
zanedbaných luk, přírodě blízkých lesních
ekosystémů,
ale
i
společenským
souvislostem ekologické obnovy v krajině.
Zaznělo celkem 12 zvaných plenárních
přednášek a jednalo se většinou v pěti
paralelních sekcích, kde zaznělo dalších
zhruba 160 referátů. Na exkurzích jsme
prezentovali příklady praktické obnovy
u nás.
Účastníci konference ECER 2012 přijali
na závěr toto usnesení:

„Apelujeme na vládu České republiky,
zvláště příslušná ministerstva životního
prostředí a zemědělství, aby věnovala více
pozornosti ekologické obnově, a tak byl
plněn cíl Evropské unie, který požaduje,
aby každá členská země do roku 2020
obnovila alespoň 15 % degradovaných
nebo zničených ekosystémů. Naléhavě
doporučujeme, aby byly přednostně
využívány levné a většinou efektivní
způsoby přírodě blízké obnovy namísto
převážně
zbytečných
a
drahých
technických rekultivací.“
Nezapomínáme ani na praktické
aplikace výzkumu. Propagujeme využití
přírodě
blízkých
způsobů
obnovy
(především spontánní, případně mírně
usměrněné sukcese) těžbou narušených
mist jako nejlepšího a nejlevnějšího
způsobu rekultivace. Spolupracujeme
přitom s úřady, nevládními organizacemi
i těžebními firmami. V poslední době např.
porovnáváme různé způsoby rekultivací
v dobývacím prostoru Cep II. na Třeboňsku
a výrazným způsobem se podílíme na
následné rekultivaci této pískovny, která
má potenciál stát se laboratoří ekologické
obnovy. Účastníme se také jednání o
legislativním i praktickém zrovnoprávnění
ekologické
obnovy
s rekultivacemi
technického typu, konzultujeme některé
těžební a rekultivační projekty a
propagujeme svůj obor v populárně
vědecké literatuře.
Naše pracovní skupina se podílí i na
výchově studentů, kteří mohou vědecké
poznatky
zúročit
v těžebních
i rekultivačních firmách, na úřadech nebo
v nevládních organizacích. Další zájemci o
ekologii obnovy jsou proto vždy vítáni.
Klára Řehounková a Karel Prach
Web pracovní skupiny:
http://botanika.prf.jcu.cz/restoration/
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Účastníci konference ECER 2012 (http://www.ecer2012.eu)
Vybrané publikace pracovní skupiny z poslední doby:
Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (eds.) (2011) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining
sites in the Czech Republic. – Faculty of Science USB, České Budějovice, 211 p.
Prach K., Walker L. R. (2011) Four opportunities for studies of ecological succession. TREE 26: 119-123.
Prach K., Řehounková K., Řehounek J., Konvalinková P. (2011) Ecological restoration of central European mining
sites: a summary of a multi-site analysis. Landscape Research 36: 263-268.
Lencová K., Prach K. (2011) Restoration of hay meadows on ex-arable land: commercial seed mixtures vs.
spontaneous succession. Grass and Forage Science 66: 265-271.
Jírová A., Klaudisová A., Prach K. (2012) Spontaneous restoration of target vegetation in old fields in a central
European landscape: a repeated analysis after three decades. Appl. Veget. Sci.15: 245-252.
Prach K., Jongepierová I., Řehounková K. (2013) Large-scale restoration of dry grasslands on ex-arable land
using a regional seed mixture: establishment of target species. Restoration Ecology 21, doi:
10.1111/j.1526-100X.2012.00872.x
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DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
aneb o aplikované ekologii a neziskovém sektoru v Jižních Čechách
Psal se podzim roku 2003 a na půdě
tehdy ještě Biologické fakulty Jihočeské
univerzity vznikla Daphne ČR. Po vzoru
slovenské Daphne – Inštitútu aplikovanej
ekológie se skupina studentů rozhodla, že
se chce vydat do džungle neziskového
sektoru a zprostředkovávat poradenství i
samotné realizace projektů zaměřených na
ochranu přírody a šetrné hospodaření,
které jsou postaveny na základě vědeckých
poznatků.
Za těch devět let se hodně změnilo.
Daphne ČR opustila prostory fakulty,
přibyly tři další pobočky (Praha, Žumberk,
Lutová), přišli lidé se zkušenostmi ze státní
sféry atd. Hlavní cíl však zůstává stejný:
přinášet nejnovější odborné poznatky do
ochrany přírody, provádět vlastní výzkum a
snažit se zprostředkovat komunikaci mezi
všemi zasaženými subjekty v projektech
týkajících se ochrany přírody.
Jednotlivé pobočky se liší svým
zaměřením – českobudějovická je věnuje
především poradenství pro zemědělce,
pražská
koncepčním
projektům
a
vědeckému výzkumu, žumberská terénním
pracím a lutovská hydrobiologii.
Mezi českobudějovickými projekty je
nejvýraznější příprava plánů šetrného
hospodaření pro celou farmu, tzv.
farmplánů. Proto byla Daphne přizvána i
k přípravě nových agroenvironmentálních
opatření, která by měla začít platit po roce
2014 a k přípravě státní strategie a metodik
pro farmplány, které by se měly stát
mnohem
rozšířenějším
nástrojem
zemědělské politiky.
Martin Střelec a Jiří Koptík spolupracují
s řadou zemědělců, z nichž nejvýznamnější
je farma Bemagro v Malontech,
obhospodařující plochu 2000 ha. Na takové
ploše je možné testovat postupy
hospodaření, které jsou ekonomicky stále
únosné a zároveň napomáhají biodiverzitě.
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Na počátku pracovníci Daphne za pomoci
odborníků z Entomologického ústavu BC
AV ČR zmapovali biologickou hodnotu
jednotlivých částí farmy, vytipovali ty
hodnotné a na nich doporučili upravené
způsoby hospodaření. Na nepříliš hodnotné
louce byl založen experiment hodnotící vliv
různých kombinací běžné zemědělské
praxe hnojení a sečení na druhové složení
vegetace a výživnou hodnotu píce v období
cca 15 let (zatím běží 3 roky). Pro
zaměstnance Bemagra se pořádají exkurze
po okolí a přednášky o smyslu jednotlivých
opatření, které se u nich zavádějí.
Momentálně se menší důraz klade na
výzkum a návrhy managementů pro
člověkem ovlivněné biotopy, jako jsou
opuštěné vojenské prostory nebo lomy,
kterým se Jirka Koptík věnoval ještě před
dvěma roky. Tato činnost je totiž
koordinována především z pražské pobočky
a momentálně se týká nejihočeských
lokalit, např. Blšanského chlumu. Lze ale
zmínit opuštěný lom Zrcadlová huť, kde
v roce 2011 probíhal biologický průzkum a
návrh dalšího managementu.
Vedoucím lutovské pobočky je David
Pithart. Ten se věnuje aplikované ekologii
aluviálních ekosystémů a vodních toků.
Zejména se zabývá vlivem úprav, regulací a
změn vodních toků a říčních niv na jejich
ekologický stav a ekosystémové funkce a
služby. Aktivně se angažuje v dialogu
ekologie a vodního hospodářství hlavně
prostřednictvím Koalice pro řeky, jejíž je
předsedou.
Ekosystémovým službám se věnoval
například projekt NAZV Retence vody
v nivách a možnosti jejího zvýšení (2008–
2011), na kterém spolupracovala řada
hydrologů, geografů, ekologů a dalších
odborníků. V rámci projektu se podařilo na
několika modelových úsecích kvantifikovat
diskutovaný efekt říčních niv na tlumení
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povodňových vln a získat základní poznatky
o distribuci a dynamice vody v aluviálním
ekosystému při vybraných hydrologických
situacích. Analýza přinesla široce pojaté
srovnání stavu, funkcí a služeb (včetně
ekonomického vyjádření) přírodě blízkých a
transformovaných niv. Výsledky projektu
jsou shrnuty v publikaci Význam retence
vody v říčních nivách, která vyjde počátkem
roku 2013.
Daphne ČR neopomíjí ani potřebu
popularizace nejnovějších poznatků vědy a
výzkumu. V rámci projektu OP VK Zdravá
jihočeská krajina se připravují výukové
nástroje pro vysvětlení a demonstraci
klíčových fenoménů v krajině, které jsou
určené hlavním zájmovým skupinám:
zemědělcům,
úředníkům,
lesníkům,
vodohospodářům
a
správcům
postindustriálních
stanovišť.
Asi
nejzajímavější bude velký voskový model
říční nivy, schopný demonstrovat průběh
povodňové vlny v přirozeném a
transformovaném úseku. To by bylo, aby to
všichni nepochopili!

účastnit pomocí chatu. První webinář
proběhl v listopadu 2012 s Michaelem
Hoškem, náměstkem ředitele AOPK, o
ochraně přírody v ČR v kontextu zbytku
světa a druhý v prosinci s Janem Šímou z
MŽP na téma zvláště chránění živočichové
a aktualizace jejich seznamu. Třetí bude 28.
ledna 2013 v 17.00. Petr Voříšek z ČSO
bude mluvit o tom, v čem česká ochrana
přírody selhává a proč ubývají polní ptáci.
Videozáznamy z těchto webinářů můžete
najít na https://www.youtube.com/user/
forumochranyprirody.
Od února začne e-learning, který se
bude skládat z 6 kurzů, které můžete
absolvovat samostatně. Jednotlivé kurzy se
týkají nových poznatků a paradigmat
v úrovni základních vysokoškolských kurzů.
Témata jsou vývoj české krajiny (V.
Abrahám), lesnictví (T. Vrška), voda (D.
Pithart), zemědělství (S. Poláková), zvláštní
typy ochrany přírody (P. Marhoul) a
legislativa (J. Zika). Každý kurz znamená cca
10 h přednášek, které si budete procházet
tehdy, kdy budete mít čas a budete on-line.
Součástí jsou testy a drobné domácí úkoly,
které slouží k procvičení a ujasnění si
tématu.
V lednu 2013 pak spustíme webový
portál
www.forumochranyprirody.cz
zaměřený
na
odborné
informace
s přesahem do praxe. Bude se naplňovat
postupně, například českými souhrny
vědeckých prací (tzv. conservation
evidence), příklady dobré a špatné praxe
ochranářských zásahů, různé české
metodiky, nepřekládané inovativní a
demonstrativní dokumenty ze zahraničí,
legislativní oříšky, poradnou pro veřejnost
a především diskuzním fórem pro všechny
zainteresované v ochraně přírody v ČR.
Máte-li jakékoliv dotazy, chcete-li přispívat
do webového portálu nebo se přihlásit na
e-learning nebo webináře, pište na
forumochranyprirody@email.cz.

Simona Poláková a David Pithart

Fórum ochrany přírody:
připojte se k on-line vzdělávání!
Moderní technologie šetří čas i peníze.
Ve vzdělávání se uplatňují především
vyhledávání na internetu, webináře a elearning. To vše se rozhodlo propojit Fórum
ochrany přírody v rámci projektu OP VK
Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany
přírody pomocí odborné informační
platformy a nabídnout to především
odborné veřejnosti.
Webináře jsou on-line semináře, kdy
se účastníci kdekoliv v daný čas připojí do
konferenční místnosti a mohou se účastnit
přednášky a diskuze odborníků. Není
potřeba speciální vybavení či program, není
potřeba nikam jet. Posluchači sledují
přednášku v powerpointu, slyší a vidí
přednášející a sami se mohou diskuze
Bulletin ČSPE 1/2012
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Výuka ekologie na střední škole v Kaplici
Ekologii jako vědu mají střední školy
začleněnou do Školního vzdělávací
programu. Ekologie se přímo nabízí
k využití různých forem výuky – od
frontálního typu, kde jsou vysvětlovány
základní pojmy a vztahy, přes výuku a práci
ve skupinách až po projektovou výuku.
V posledních letech se snažíme, aby
byla výuka co nejvíce praktická: (i) snažíme
se co nejvíce využívat naši malou venkovní
zahradu a učebnu – na ní máme malé
broukovitě a nově i hmyzí hotel (uměle
vytvořené úkryty pro hmyz), (ii) zařazujme
aktivity z programu Les ve škole, (iii)
během každého roku zařazujeme různé
exkurze – letos jsme například byli na
dotřiďovaní lince elektroodpadu ve firmě
Rumpold v Týně nad Vltavou, kde jsme
zároveň navštívili přírodovědné muzeum
Semenec, (iv) pořádáme přednášky a
exkurze s ekologickou tématikou – dle
nabídky je každý rok obměňujeme, (v) nižší
ročníky víceletého gymnázia se účastní
vícedenního pobytu v SEV Stožec a (vi)
každý rok pořádáme projektový den Zelená
domácnost.
O projektovém dni bych se ráda zmínila
podrobněji. Jedná se o celoškolní akci
zaměřenou na ekologicky příznivé chování
jednotlivců. Témata pokrývají různorodou
problematiku trvale udržitelného životního
stylu a naším cílem je, aby vedly i ke
skutečné změně hodnot a chování
studentů v jejich každodenním životě.
Všichni studenti si z nabídky předem
vyberou dvě stanoviště, na kterých budou
pracovat. Systém projektového dne je
takový, že během svého studia projde
každý student všemi stanovišti. Příklady
stanovišť a aktivit: Užiteční pomocníci
v zahradě – zaměřené na živočichy
v zahradě, Jak neprovařit - úspory energie
při vaření, Chemický dům – škodlivé látky
v prostředí domácností, Aby nás spotřebiče
nesežraly – měření spotřeby zejména
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výpočetní techniky při různých režimech
apod.
Díky neúnavné práci kolegyně Ing.
Kýbusové a ekotýmu složeného především
ze studentů naše škola od konce loňského
školního roku získala titul Ekoškola. Díky
Ekoškole si studenti více uvědomují, jak
mohou ovlivňovat své okolí (prostředí
školy), učí se spolupracovat, prosazovat své
návrhy, ale také umět se vyrovnat
s nepochopením a lhostejností ostatních.
To vše jsou ostatně dovednosti, které se
mohou v životě hodit každému. Program je
přínosný zejména tím, že myšlenkám a
slovům dodává třetí rozměr: dovede je
převádět v činy. Je však třeba také říci, že
zájem o práci v ekotýmu mají převážně žáci
nižšího stupně gymnázia a středoškoláky se
nám daří oslovit jen zcela výjimečně. Více o
činnosti ekotýmu se můžete dozvědět na
http://www.ekoskola.webnode.cz.
Možná bude tento článek pro některé
kolegy inspirací, jak zpestřit výuku ekologie
na středních školách. Druhou věcí je
motivace k práci, která se bohužel
v dnešním školství naprosto ztrácí. Většina
výše uvedených aktivit leží na bedrech
učitele, kterému mnohdy jedinou odměnou
bývá dobrý pocit z odvedené práce…
Hana Císařová
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice

Plnění hmyzího hotelu. Foto: Archiv H. Císařové.
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Funkční ekologie rostlin: skupiny v Českých Budějovicích a Třeboni
Skupina funkční ekologie rostlin na
Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty
JU studuje mechanismy, které určují
složení rostlinných společenstev a které
ovliňují jejich dynamiku. Ptáme se, do jaké
míry je složení společenstva určeno faktory
působící v rámci společenstva (tedy hlavně
vlivem abiotických faktorů a biotických
interakcí), a jak moc je společenstvo
omezeno
dostupností
druhů.
Předpokládáme, že jsou druhy, které by ve
společenstvu mohly úspěšně přežívat, ale
na místo nedoputovaly. Zvláštní pozornost
věnujeme koexistenci druhů, a tím i
faktorům, které přispívají k zachování
druhové diverzity společenstev. K tomu
nám pomáhá znalost funkčních vlastností
rostlin („functional traits“), pomocí nichž
studujeme jednotlivé komponenty funkční
diverzity. Rostlinný ekolog se neobejde bez
dobré znalosti flory území, kde pracuje, a
řada analýz ekologie společenstev vyžaduje
znalost jejich fylogenetické struktury.
Naším
modelovým
sytémem
jsou
„polopřirozené“ louky (t.j. tradičně
obhospodařované, druhově bohaté, avšak
nepříliš produkční louky), které jsou velmi
ohroženým společenstvem. Výsledkem
našeho výzkumu jsou tedy nejen příspěvky
k ekologické teorii, ale také praktická
ochranářská doporučení.
Ve svém výzkumu kombinujeme
experimentální přístupy, matematické
modelování (jak dynamické modely, tak
srovnání terénních dat s různými nulovými
modely), a dále se specializujeme na
statistickou analýzu ekologických dat.
Reakce společenstva vytrvalých rostlin na
experimentální zásahy může být velmi
pomalá, a proto jsou naše experimenty
dlouhodobé – nejdelší experiment,
zahrnující kosení, hnojení a odstranění
dominantního druhu probíhá od roku 1994.
Další
experimenty
zahrnují
např.
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odstraňovámí celých funkčních skupin
nebo naopak vysévání a vysazování rostlin
do existujících společenstev, případně
přímo syntézu společenstev nových.
Experimenty
v terénu
doplňujeme
krátkodobějšími experimenty ve skleníku.
Zvláštní pozornost věnujeme vztahům
mezi populacemi, a to nejen v rámci rostlin,
ale i mezi organismy různých trofických
úrovní. Při studiu vztahů mezi cévnatými
rostlinami se specializujeme hlavně na
hemiparazitismus, kde se věnujeme všem
aspektům od evolučních vztahů přes
ekofyziologii (např. příjem organického
uhlíku od hostitelů) až po vliv přítomnosti
poloparazitů na složení a fungování
hostitelského společenstva a možnosti
využití poloparazitů při obnově druhově
bohatých společenstev. Zvláštní pozornost
věnujeme kořenovým systémům a vlivu
mykorhizní symbiosy. V poslední době
začínáme také s výzkumem rozšiřování
semen rostlin mravenci.
Na katedře botaniky je studium
ekologie těsně propojeno s taxonomií a
fylogenetickou analýzou. Populační ekologii
se věnují i primárně „taxonomické“ skupiny
– z vyšších rostlin je nejvíce studována
populační ekologie ohrožených druhů
cévnatých rostlin a mechorostů. Také
algologická skupina představuje těsné
propojení taxonomie a ekologie sinic a řas.
Jan Šuspa Lepš
Web skupiny funkční ekologie:
http://botanika.prf.jcu.cz/suspa/skupina_nove/
Web skupiny pro studium hemiparazitů:
http://botanika.prf.jcu.cz/hemiparasiticplants/
Web skupiny pro studium kořenových systémů:
http://regent.jcu.cz/roots/index.html
Web algologické skupiny:
http://www.sinicearasy.cz/
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Oddělení funkční ekologie rostlin, které
je součástí Třeboňského pracoviště
Botanického ústavu AV ČR, má více než
čtyřicetiletou tradici.
Náš výzkum se zabývá ekologií
cévnatých rostlin a mechorostů. Studujeme
morfologické a fyziologické adaptace
rostlin vystavených stresu, narušení a
kompetici. Tyto procesy na úrovni jedinců
se pak využívají při vysvětlování změn ve
společenstvech. Poslední dobou studujeme
především následující témata: vliv změny
obhospodařování na luční společenstva,
úloha banky pupenů v regeneraci narušené
vegetace, ekologie temperátních lesních
porostů, struktura a biodiverzita tropických
lesních porostů, interakce opylovačů
s rostlinami, život rostlin na horní hranici
jejich rozšíření, ekofyziologie vodních
masožravých rostlin a rašeliníků, sukcese
na těžbou narušených lokalitách a biologie
šumavských šídlatek.
Velkou pozornost věnujeme funkčním
vlastnostem
rostlin,
tedy
snadno
měřitelným
charakteristikám,
které
vypovídají o důležitých vlastnostech druhu.
Například snadno změřitelná výška rostliny
vypovídá o její konkurenční zdatnosti.
Součástí výzkumu je proto tvorba
rozsáhlých databází funkčních vlastností,
které se stávají důležitým nástrojem při
výběru vhodných pokusných druhů, při
formulování ekologických hypotéz nebo při
jejich testování. Některé databáze vznikají
jen pro potřeby řešených projektů (např.
databáze cévnatých rostlin v oblasti Ladáku
v západním Himaláji), ale na internetu
volně přístupná Databáze klonálního růstu
rostlin střední Evropy (CLO-PLA), která
zahrnuje údaje asi 3000 druhů, je světově
unikátní a je široce využívána i v zahraničí.
Naše pracoviště disponuje i plně
vybavenou dendrologickou laboratoří,
která provádí analýzy jak v rámci řešení
projektů pracoviště, tak i na zakázku pro
externí pracovníky. Ke studijním účelům
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slouží i sbírka vodních a mokřadních rostlin,
která je unikátní svým rozsahem a
zaměřením na repatriaci ohrožených
druhů. Osahuje více než 400 druhů
mokřadních rostlin, které jsou poskytovány
jako studijní a pokusný materiál pro
domácí i zahraniční pracoviště.
Výzkumné projekty se v současné době
zaměřují
v rámci
České
republiky
především na oblast jižních Čech, Železných
hor a Bílých Karpat. Mimo Českou
republiku je to především Ladák
v západním Himaláji, Jižní Korea, Kamerun
a Svalbard.
Ondřej Mudrák
Web:
http://www.butbn.cas.cz/

Zakládání experimentu v náročných vysokohorských
podmínkách Ladáku (západní Himaláj). Foto: Z.
Chlumská.

Odečítání vegetace za každého počasí. Foto: Archiv
skupiny funkční ekologie KBO PřF JU.
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Výzkum v Bamenda Higlands v Kamerunu
Výzkum v Bamenda Highlands probíhá
od roku 2003. Na projektu se podílí
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích a Botanický ústav
AV ČR v Třeboni. V rámci projektu byla na
studijní lokalitě v nadmořské výšce 2 200 m
n. m. zřízena výzkumná stanice o kapacitě
10 osob.
K výběru této lokality nás vedly dva
hlavní důvody: Za prvé, Kamerun leží
v oblasti tropů, které se obecně vyznačují
velkou rozmanitostí rostlin, živočichů a
jejich vzájemných interakcí. Tyto přírodně
bohaté oblasti tak poskytují ekologům
široké možnosti k testování základních
ekologických a evolučních hypotéz. Pro
představu, na jediné hoře Mt. Cameroon
(4095 m n. m.) byl nalezen přibližně stejný
počet rostlinných druhů jako je v celé české
flóře. Za druhé, fauna i flóra Kamerunského
pohoří je v mnoha směrech unikátní.
Vysoký počet endemických druhů je dán
především vývojem a značnou izolovaností
této horské oblasti od ostatních horských
celků tropické Afriky. Období glaciálů a
interglaciálů, kdy evropská krajina zažívala
masivní proměny, totiž výrazně zasáhla i do
vývoje krajiny v subsaharské Africe.
Střídavé změny klimatu vedly k rozpínání a
zmenšování lesních celků a relativně
stabilní
horské
oblasti
se
staly
v interglaciálech přirozeným refugiem
druhů. V Kamerunských horách tak
nalézáme celou řadu endemických druhů.
Z ptáků lze uvést například turaka Tauraco
bannermani,
leskňáčka
Platysteira
laticincta nebo apalise Apalis pulchra,
z rostlin
například
lobelku
Lobelia
columnaris či netýkavku Impatiens
sakerana.
Cílem výzkumu je stanovit vztahy mezi
ptačími
a
hmyzími
opylovači
a
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hostitelskými rostlinami. Jedním z výsledků
je například odhalení koevolučního vztahu
mezi endemickým strdimilem Cyanomitra
oritis a zmíněnou netýkavkou Impatiens
sakerana. Soužití obou druhů doprovází
celá řada morfologických, fyziologických i
behaviorálních adaptací. Během projektu
se však nezaměřujeme jenom na tyto
specializované vztahy, ale studujeme i
komplexní sítě opylovačů a jejich
hostitelských rostlin a jejich změny
v důsledku nejčastějších zásahů do krajiny
jako je vypalování vegetace, odlesňování či
pastva. V současné době se také věnujeme
behaviorální ekologii vybraných druhů
ptáků, především strdimila Cinnyris
reichenowi, který využívá sociální chování
k obraně zdrojů nektaru v teritoriích.
Paralelně zde také probíhá celá řada
dalších projektů, které běží pod vedením
studentů a pracovníků PřF JU v Českých
Budějovicích, PřF UK v Praze a Adam
Mickiewicz University v Poznani.
Jan Riegert
Katedra zoologie
PřF JU v Českých Budějovicích

Strdimil Cyanomitra oritis a netýkavka Impatiens
sakerana. Foto: J. Riegert.
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Bankéři z hory Mt. Wilhelm
Náš konvoj tří terénních landcruiserů
se šplhal půl dne kamenitými serpentinami
vzhůru po svahu Mt. Wilhelmu, nejvyšší
hory Papuy-Nové Guineje, než dorazil na
konec cesty ve vesnici Keksugl. Tam nás již
očekával natěšený dav vesničanů, neboť
nastal den konečného zúčtování a výplaty
všech, kdož s námi pracovali na průzkumu
této hory.
Na svazích rovníkového Mt. Wilhelmu
se střídá celá škála pralesních typů, od
liánami propleteného lesa dusné tropické
nížiny na úpatí přes koberci mechů zcela
obrostlé stromy vysokohorského lesa až po
zakrslé keříky na lesní hranici 3700 m nad
mořem, následované alpinskými trávníky
se stromovými kapradinami a nakonec
skalnatým vrcholem s občasným sněhem.
Cílem naší expedice bylo zjistit, jak tato
vegetační zonace zvyšuje rozmanitost
horského hmyzu. K tomu jsme v osmi
táborech, strategicky rozmístěných na
svahu hory a zásobovaných nosiči, umístili
a měsíc provozovali sběrné pasti několika
typů, některé pasivně zachytávající, jiné
aktivně lákající buď létající nebo naopak po
zemi či vegetaci lezoucí hmyz.
Abychom tábory, postavené obvykle na
pralesní mýtině někde v divočině, chránili
před loupežnými přepadeními, jež bohužel
patří do pracovní náplně řady horalů,
nedali jsme jejich osádce žádné peníze.
Místo obvyklých výplat nosičům a
pomocníkům v hotovosti jsme rozdávali
předtištěné poukázky na příslušný obnos,
honosící se logem našeho výzkumného
centra a podepsané vedoucím tábora.
Dnešní konvoj tří landcruiserů sestával
i z policejního automobilu s dobře
vyzbrojenou posádkou, neboť jsme vezli
čtyři pytle s půl milionem korun v malých
papuánských bankovkách, abychom s nimi
proplatili stovky peněžních poukázek,
rozdaných během výzkumu. Na výplatním
místě jsme očekávali dlouhou frontu nosičů
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a dalších zaměstnanců, každý třímající
svých pár poukázek.
Jak se ovšem záhy ukázalo, podařilo se
nám na svazích Mt. Wilhelmu nechtěně
zavést novou měnu. Lidé začali našimi
poukázkami
platit
ve
vesnických
obchodech, poukázky cestovaly z jedné
vesnice do druhé jako skutečné oběživo a
staly se i médiem krátkodobých úspor a
předmětem krádeží. Spontánně vznikla
v kraji do té doby neznámá profese
směnárníka, vyměňujícího poukázky za
skutečné novoguinejské kiny každému, kdo
nechtěl čekat na náš výplatní den. Směnný
kurs 0.7 až 0.9 kiny za každou nominální
kinu na poukázce učinil profesi bankéře i
tady značně lukrativní. Slabý kurs poukázek
byl ovšem jistým zklamáním, uvážíme-li, že
byly spolehlivě kryté prostředky Grantové
agentury ČR a tedy zprostředkovaně i prací
českého lidu.
Kromě dlouhé řady malých klientů
s jednou či několika poukázkami nás tak
v den výplaty očekávali i směnárníci a
majitelé obchodů s jejich tlustými svazky.
Není divu, že kmenové společnosti jsou
pověstné přísným étosem rovnostářství,
jinak by mechanismy volného trhu velmi
rychle soustředily většinu bohatsví v rukou
několika jedinců. Tady stačil pouhý měsíc
divokého kapitalismu, aby si celá třetina
nového oběživa našla cestu do rukou
pouhých pěti vesničanů. Když jsme si s nimi
potřásali rukou po výplatě mnoha tisíc kin,
bylo nade vší pochybnost jasné, že
v pralesích hory Mt. Wilhelmu právě
vznikla, jakožto vedlejší produkt českého
výzkumu
ekologie
hmyzu,
nová
společenská třída financiérů.
Vojtěch Novotný
Přírodovědecká fakulta JU a Biologické
centrum AV ČR. v.v.i., Entomologický ústav
(psáno pro Reflex)
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Ekologický výzkum na Sibiři
Program ekologického výzkumu na
Sibiři, koordinovaný Ústavem botaniky a
zoologie PřF MU v Brně, je zaměřen
zejména na studium současných analogií
ekosystémů mladšího pleistocénu a raného
holocénu, zabývá se však také současnou
biodiverzitou této málo prozkoumané
oblasti a faktory, které ji ovlivňují. Tento
výzkum systematicky probíhá od roku 2003
a v současné době je podpořen projektem
GA ČR pro období let 2011–2015, na němž
spolupracují také ekologové z PřF JU
v Českých Budějovicích. Dílčí úkoly byly
nebo jsou řešeny také ve spolupráci
s kolegy z FŽP ČZU v Praze, PřF UK v Praze,
Botanického ústavu AV ČR a několika
zahraničních pracovišť.
Hlavními výsledky našeho dosavadního
výzkumu jsou
(1) potvrzení domněnky, že altajskosajanská oblast jižní Sibiře je zřejmě
nejlepší současnou analogií pleistocénních
ekosystémů
střední
Evropy.
Tuto
domněnku jsme prokázali (i) srovnáním
pylových spekter ze současného spadu na
Sibiři s fosilními pylovými spektry
z vrcholného a pozdního glaciálu ve střední
Evropě, (ii) objevem společenstva měkkýšů,
které bylo typické pro chladná období
středoevropského
glaciálu
v
době
sedimentace spraší, ale dosud se vyskytuje
v altajsko-sajanské oblasti, (iii) zjištěním, že
míra vymírání savců mezi vrcholným
glaciálem a současností byla v altajskosajanské oblasti nejmenší v rámci celé
severní Eurasie.
(2) nalezení a prozkoumání analogie
raně holocénních ekosystémů na podhůří
Jižního Uralu. Tato analogie nám umožnila
popsat hypotetický proces ochuzování
diverzity bylinného patra a obohacování
měkkýší fauny mezi raným a středním
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holocénem v důsledku šíření stromů se
snadno rozložitelným a živinami bohatým
opadem (lip, jilmů a javorů).
(3) objevení lesních společenstev
s extrémně druhově bohatým bylinným
patrem na severním Altaji. Srovnávací
studie ukázala, že jde o lesy s největším
známým počtem původních rostlinných
druhů v temperátní a boreální zóně Eurasie
a Severní Ameriky. V návaznosti na tento
objev jsme prováděli srovnávací studie
rostlinné diverzity v různých oblastech
Sibiře a kvantifikovali jejich vztahy
k hlavním faktorům prostředí, zejména
k primární produktivitě bylinného patra a
pH půdy.
V současné době se zabýváme zejména
studiem vztahů mezi podnebím a
diverzitou biotopů v sibiřské krajině a
dostupností živin v rostlinné biomase
různých biotopů. Tyto výzkumy by měly
přispět jednak k diskusi o příčinách vymření
velkých pleistocénních herbivorů, jednak
k poznání vzniku a vývoje diverzity flóry a
fauny Sibiře.
Milan Chytrý
Ústav botaniky a zoologie
PřF MU v Brně

Expediční tábor v altajské stepo-tundře. Foto. M.
Chytrý.
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Výzkum biodiverzity evropských měst
Spolu s kolegy z Ústavu botaniky a
zoologie PřF MU v Brně se zabýváme
studiem biodiverzity Evropských měst.
Pomocí standardizovaných protokolů sběru
dat studujeme tři modelové taxonomické a
ekologické skupiny: cévnaté rostliny,
terestrické plže a epilitické a epixylické
terestrické řasy a sinice. Výzkum prozatím
probíhal ve vybraných antropogenních
biotopech a městech různých klimatických
oblastí střední a severozápadní Evropy.
Sledovali jsme vztah mezi šířením
různých
taxonomických
skupin
a
makroklimatem (Horsák et al. 2009, Chytrý
et al. 2012, Lososová et al. 2012a). Zjistili
jsme, že diverzita plžů, původních i
nepůvodních druhů cévnatých rostlin závisí
na typu disturbance na stanovištích
(Horsák et al. 2009, Lososová et al. 2011).
Sledovali jsme, zda urbanizace způsobuje
biotickou
homogenizaci
městských
biotopů, a pokud ano, zda se projevuje
homogenizace na úrovni druhů i na úrovni
druhových vlastností (Lososová et al.
2012b).
V současnosti připravujeme navazující
projekt spolu s kolegy z Irska, Německa,
Francie a Estonska a chceme rozšířit okruh
studovaných organismů o půdní rozsivky.
Studiem diverzity městských biotopů se
v rámci své disertační práce zabývají dvě

doktorandky: Barbora Chattová a Natálie
Čeplová.
Zdeňka Lososová
Pedagogická fakulta MU v Brně
Publikace:
Horsák M., Juřičková L., Kintrová K., Hájek O. (2009):
Patterns of land snail diversity over a gradient of
habitat degradation: a comparison of three
Czech cities. Biodiversity and Conservation 18:
3453–3466.
Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T.,
et al. (2012): Dispersal limitation is stronger in
communities of smaller than larger organisms
across Central European cities. Journal of
Biogeography 39: 1101–1111.
Lososová Z., Horsák M., Chytrý M., Čejka T.,
Danihelka J., et al. (2011): Diversity of Central
European urban biota: effects of human-made
habitat types on plants and snails. Journal of
Biogeography 38: 1152–1163.
Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J.,
Fajmon K., et al. (2012a): Native and alien floras
in urban habitats: a comparison across 32 cities
of

Central

Europe.

Ecology

and

Biogeography 21: 545–555.
Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J.,
Fajmon K., et al. (2012): Biotic homogenization
of Central European urban floras depends on
residence time of alien species and habitat
types. Biological Conservation 145: 179–184.

Botanické snímkování na ruderální ploše. Foto: Z. Lososová.
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Výzkum ekologie saproxylického hmyzu
V Laboratoři ekologie saproxylického
hmyzu na Entomologickém ústavu
Biologického centra AV ČR, v.v.i, se
věnujeme výzkumu nejrůznějších aspektů
ekologie a ochranářské biologie organizmů
vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo,
známých pod odborným termínem
„dřevobrouci“.
Protože dřevobrouci patří mezi
nejbohatší a nejohroženější složky naší
přírody, je hlavním cílem naší práce jejich
efektivní ochrana. Klíčem k ní je pochopit,
jak dřevobrouci fungují, jaké podmínky
potřebují a jak přítomnost takových
podmínek zajistit. Naše výzkumy proto
sahají od nejrůznějších aspektů biologie
jednotlivých, ochranářsky významných
druhů, přes ekologii společenstev po
krajinnou ekologii a modelování vlivu
managementu stromů na dynamiku
stanovišť ohrožených druhů. Okrajově se
zabýváme také ohroženými organizmy
bezlesí a z našich chladných krajů občas
podnikáme vědecké exkurzy do tropů. A
protože sebelepší informace o potřebách
ohrožených organizmů samy o sobě
nestačí, snažíme se získané poznatky
popularizovat i prosadit do praxe.
Těžiště našeho zájmu spočívá
v jihomoravských luzích při dolních tocích
řek Moravy a Dyje. Zejména proto, že
z hlediska saproxylických organizmů jde o
bezkonkurenčně nejvýznamnější oblast u
nás a také jednu z nejbohatších ve střední
Evropě. Zároveň toto území – navzdory až
neuvěřitelné
akumulaci
nejrůznějších
národních i mezinárodních ochranářských
statutů – prakticky postrádá ochranu a je
likvidováno drastickými těžbami. Naše
analýzy ukazují, že jen mezi roky 1990 a
2009 byla vytěžena polovina starších
porostů. A těží se dál. Ta asi 2% rozlohy
jihomoravských luhů, jejichž management
může
ochrana přírody významněji
ovlivňovat, byla zase ponechána na pospas
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sukcesi. Výsledkem je jednak drastický
pokles
rozlohy
starých
porostů
v posledních 20 letech, jednak rychlý
úbytek
řídkých
a
prostorově
strukturovaných lesů. Z unikátní dubové
savany se jihomoravské luhy rychle
proměnily v plantáž. Momentálně v oblasti
luhů provádíme inventarizaci starých
stromů a rozsáhlé sběry hmyzu. Snažíme se
tak zdokumentovat mizející bohatství
biologicky nejbohatších lesů v ČR, mapovat
výskyt chráněných druhů a zároveň
kvantifikovat vliv historické i současné
podoby lesů na rozmanitost jejich broučích
obyvatel. A protože biodiverzitu netvoří jen
dřevobrouci, jako další modelové skupiny
nám slouží ptáci a rostliny. Na výzkumech
spolupracujeme s Botanickým ústavem AV
ČR a třemi univerzitami – Jihočeskou
v Českých
Budějovicích,
Ostravskou
v Ostravě a Českou zemědělskou v Praze.
Další projekt běží v doubravách
Národního parku Podyjí ve spolupráci se
Správou NP, Botanickým ústavem AV ČR a
čtyřmi univerzitami - Jihočeskou, Českou
zemědělskou, Karlovou v Praze a Palackého
v Olomouci. Správa NP - v rámci péče o
jasoně dymnivkového - vytvořila v 1. zóně
NP 12 pasek. Na nich a na okolních
habitatech sledujeme odpověď epigeických
a saproxylických brouků, denních i nočních
motýlů, plazů, ptáků a rostlin. Výzkum
slibuje mimo jiné odpovědět na otázky jaký
je význam aktivního managementu
doubrav pro zachování jejich biologické
rozmanitosti, odkud se pasekové druhy
berou. Rozmístění pasek umožní zjistit, zda
světlomilné lesní organizmy potřebují řídký
les nebo jim stačí malé izolované světliny
v hustém lese. Jde zřejmě o jeden
z největších
cílených
ekologických
experimentů v naší republice.
Naším oblíbeným modelem se stává
tesařík alpský. Je sice schopen žít od nížin
do hor, je zřejmě vysoce mobilní
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(středoevropské populace jsou geneticky
téměř shodné), a zároveň vlastně není
příliš náročný na stanoviště, přesto ale
dokázal vyhynout v podstatné části svého
areálu. Jeho hlavním problémem je zřejmě
neschopnost
přežívat
v malých,
izolovaných populacích. Zdá se tak být
přesným opakem většiny doposud blíže
zkoumaných ohrožených saproxylických
brouků.
Většinu pracovníků laboratoře tvoří
doktorandi a studenti Jihočeské univerzity,
intenzivně spolupracujeme s výzkumnými
institucemi v zahraničí i nevládními
státními ochranářskými organizacemi u
nás.
Lukáš Čížek
Biologické centrum AV ČR., v.v.i.
Entomologický ústav

Vybrané práce z poslední doby:
Basset Y., Čížek L., Cuénoud P., Didham R. K.,
Guilhaumon F., Missa O., Novotný V., et al.
(2012) Arthropod diversity in a tropical
rainforest. Science 338: 1481-1484.
Albert J, Platek M & Cizek L (2012 Vertical
stratification and microhabitat selection by the
Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo)
(Coleoptera: Cerambycidae) in open-grown,
veteran oaks. European Journal of Entomology
109: 553–559.
Pokluda P., Hauck D., Cizek L. (2012) Importance of
marginal habitats for grassland diversity:
Fallows and overgrown tall-grass steppe as key
habitats of endangered ground-beetle Carabus
hungaricus. Insect Conservation and Diversity
5: 27-36.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Zimmermann K., Cizek
L. (2011) Demography and Dispersal Ability of a
Threatened Saproxylic Beetle: A MarkRecapture Study of the Rosalia Longicorn
(Rosalia alpina). PLoS ONE 6: e21345.

Web laboratoře:
http://www.entu.cas.cz/en/departments/depa
rtment-of-ecology-and-conservationbiology/laboratory-of-ecology-of-saproxylic-insects/

Ve dnech 16. – 18. dubna 2013 pořádá ENKI o.p.s. ve spolupráci s Českou limnologickou
společností, Českou společností pro ekologii a Těžební unií konferenci s názvem:

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů
Jedním ze způsobů rekultivace těžebních jam po těžbě nerostů je jejich zaplavení a
vytvoření jezer s volnou vodní hladinou nebo podmáčených mokřadů. Mezi typické příklady
patří zatopené kamenolomy, štěrkoviska a pískovny, kaolinové lomy, povrchové uhelné
lomy, vytěžená slatiniště a rašeliniště. Takto vytvořené plochy plní celou řadu funkcí – od
ekologických, kdy tyto lokality zvyšují biodiverzitu, přes rekreační (rybolov, potápění a další
vodní sporty) až po vodohospodářské, kdy zatopené nádrže představují významný zdroj
vody. Podmínky jejich prostředí mohou být natolik specifické (například z hlediska chemie
vody), že na nich často nelze hospodařit s vodou způsobem běžným u jiných vodních nádrží.
Konference je určena lidem z různých profesních oblastí, kteří „vody“ v post-těžebních
oblastech projektují, budují, využívají, odborně či vědecky studují nebo sledují z pohledu
veřejné správy.
Více mimo jiné i na www.cspe.cz

Bulletin ČSPE 1/2012

21

ČSPE a LTER
Koncept dlouhodobého ekologického
výzkumu (LTER = Long-Term Ecological
Reserch) asi mnoha členům ČSPE
nemusíme představovat, protože řeč o
něm byla na všech dosavadních
konferencích ČSPE. Dovolím si dokonce
tvrdit, že vznik ČSPE významně přispěl
k rozvoji a podstatnému zkvalitnění
národní sítě LTER. Rád bych ve svém
příspěvku tuto úspěšnou trasformaci
zrekapituloval.
Česká síť LTER vznikla z podnětu
americké National Science Foundation,
která během 90. let minulého století ideu
LTER „exportovala“ do rozvojových a tzv.
postkomunistických zemí. Iniciativy a
přípravy české sítě LTER se ujal především
Český národní komitét pro mezivládní
program UNESCO Člověk a biosféra – MAB
(ČNK MAB) za předsednictví prof. Jana
Jeníka, který jako LTER lokality navrhl všech
6 biosférických rezervací (Bílé Karpaty,
Krkonoše, Křivoklátsko, Pálava – dnes
rozšířená Dolní Morava, Šumava a
Třeboňsko) a dlouhodobě studované
údolní nádrže v povodí Vltavy (zejména
Římov a Slapy). ČNK MAB také formálně
garantoval aplikaci ČR do ILTER v r. 1996.
První národní koordinátorkou byla (do
2003)
dr.
Viera
Straškrábová
(Hydrobiologický ústav AV ČR), která také
koordinovala „rozjezdový“, a dosud jediný
český
integrační
projekt
(GAČR
206/98/0727, 1998–2000: Zhodnocení a
prognóza změn ekosystémů na základě
analýzy dlouhodobých sérií dat), a později i
českou účast v projektu 6. rámcového
programu EU (GOCE-CT-2003-505298,
2004–2009: A Long-Term Biodiversity,
Ecosystem and Awareness Research
Network (ALTERnet) – Network of
Excellence EU). Přes určitý „excelentně
síťový“ – především finanční – impuls NoE
ALTERnet český LTER bohužel „pospával“,
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protože se mi jako novému národnímu
kordinátorovi nedařilo vyřešit zásadní
problém – ani správy příslušných
velkoplošných chráněných území, ani
výzkumné instituce (až na čestné výjimky)
se totiž do LTER nedařilo zapojit.
Když jsem v Třeboni, tak trochu ad hoc
a na okraj úvodní přednášky Viery
Straškrábové, vyzval zájemce o LTER k větší
integraci, byl jsem mile překvapen pozitivní
odezvou řady kolegů, z nichž jsem mnohé
jako hydrobiolog poprvé potkal právě na
ustavující konferenci ČSPE (duben 2008).
Poté jsme uspořádali informativní schůzku
na Mendelově univerzitě v Brně o výzkumu
na území BR Dolní Morava, která mne spíš
utvrdila v tom, že biosférické rezervace
nejsou s mezinárodními standardy LTER
příliš kompatibilní. Nicméně vzájemné
povědomí zůstalo a také moje přednáška o
síti ILTER na ostravské konferenci ČSPE
měla dobrý ohlas. Mezitím začala tehdejší
Rada pro zahraniční styky AV ČR z iniciativy
dr. Jana Květa, tehdejšího předsedy ČNK
MAB, projednávat ustavení samostatného
Českého
národního
komitétu
pro
dlouhodobý
ekologický
výzkum.
Akademická rada si vyžádala dobrozdání
našich předních ekologů – prof. Jana Lepše
a prof. Milana Chytrého – mj. členů ČSPE,
kteří myšlenku podpořili, takže na podzim
2009 oficiálně vznikl ČNK pro ILTER.
Na ustavujícím zasedání ČNK pro ILTER
jsme se dohodli, že uspořádáme otevřenou
konferenci, na niž pozveme všechny
zájemce o dlouhodobý ekologický výzkum,
posoudíme jednotlivé kandidáty podle
jednotných
minimálních
kritérií
a
mezinárodních
standardů.
Vydařená
dvoudenní konference „Český LTER na
rozcestí“ proběhla v Českých Budějovicích
koncem dubna 2010 a na základě
prezentací dlouhodobého výzkumu na
jednotlivých plochách provedl ČNK pro
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ILTER celkovou reorganizaci české sítě. Jak
je vidět z připojené mapky, žádná
z původních biosférických rezervací ze sítě
úplně nevypadla, ale nově definované
plochy představují lokality, na nichž
opravdu probíhá dlouhodobý ekologický
výzkum v gesci nějaké výzkumné instituce,
která by měla garantovat datovou a
projektovou kontinuitu, koordinaci LTER na
ploše, a v neposlední řadě i publikační
výstupy (viz mapka a www.lter.cz).
Velmi zřetelně vynikla „přirozená
osnova“ národní sítě LTER tvořená několika
akademickými pracovišti: Přírodovědecká
fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a Biologické centrum AV ČR,
v.v.i.
(sdružujícího,
kromě
Hydrobiologického ústavu s „LTER věnem“
obou údolních nádrží a ledovcových jezer,
ještě odborníky z Ústavu půdní biologie a
Entomologického ústavu), dále Botanický
ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum
globální změny AV ČR, v.v.i., Mendelova
univerzita v Brně (Ústav ekologie lesa LDF),
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v.v.i. (brněnské
oddělení ekologie lesa, resp. skupina
Pralesy.cz), dále Česká geologická služba
(síť povodí GEOMON) a v neposlední řadě
reprezentatni velkoplošných chráněných
území (Agentura ochrany přírody ČR,
KRNAP a NP Šumava) a dalších institucí.
Ukázalo se, že mnohá dlouhodobá
sledování navazují na ekologický výzkum
založený v dekádě IBP (International
Biological
Program,
1964–1974)
–
konkrétně plochy LTER Rájec-Němčice,
Lednice – Horní les, Třeboňské mokré louky
či údolní nádrž Slapy, případně na jestě
starší výzkum pralesních rezervací (Boubín,
Žofín a Hojná Voda) či šumavských jezer.
Inspirováni exteritoriálními ambicemi USA
(McMurdo Dry Valleys a Palmer Antarctica
v Antarktidě) či Itálie (Himalájská jezera
v Nepálu a mořská výzkumná stanice
v Antarktidě) jsme neváhali zahrnout do
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české sítě i výzkumnou stanici Wanang
v tropickém deštném lese na Papui-Nové
Guinei.
Protože u některých ploch jsme měli
určité
pochybnosti
o
dlouhodobé
udržitelnosti, personálním zabezpečení či
publikační aktivitě apod., zvolili jsme
přechodný dvouletý statut kandidátských
ploch. V dalším období se většina
koordinátorů
zapojila
do
třídění
metainformací o datových souborech,
projektech a publikacích, takže významně
pokročila jak integrace české národní sítě,
tak i její propojení s mezinárodními – LTEREurope a ILTER Network.
Při revizi na letošním zasedání ČNK pro
ILTER jsme zkonstatovali, že všechny
kandidátské plochy splnily základní
požadavky a kritéria. Mezinárodní kritéria
pro tzv. „master site“ splňují tři české
plochy,
vybavené
dostatečnou
infrastrukturou a kontinuálním měřením –
Povodí Lysina a Pluhův Bor (ČGS),
Třeboňské mokré louky (CVGZ AV ČR, v.v.i.)
a Rájec-Němčice (Mendelova univerzita);
kritéria pro „regular site“ 5 ploch LTER
s menší vybaveností (údolní nádrže Slapy a
Římov, šumavská Rašeliniště a Ledovcová
jezera a krkonošské Horské povodí
Modrého potoka), a ostatních 15 ploch má
status „extensive site“. Oba národní parky,
resp. BR Šumava a Krkonoše (s tradičním i
potenciálním
socio-ekologickým
výzkumem) chceme postupně konstituovat
jako
bilaterální,
přeshraniční
LTER
platformy. Ani zařazení do kategorií, ani
současná podoba české národní sítě LTER
není konečná a neměnná – naopak, ČNK
pro ILTER uvítá jakékoliv další náměty na
rozšíření a posílení LTER. Pevně věřím, že
členové ČSPE budou v dalším rozvíjení
dlouhodobého ekologického výzkumu
stejně aktivní jako doposud.
Kategorizace našich ploch souvisí nejen
s infrastrukturou a intenzitou výzkumu na
plochách, ale také s jeho finančním,
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personálním a projektovým zajištěním.
Dostupnost a kompletnost metainformací,
kvalita internetových stránek a elementární
institucionální
podpora
(koordinátoři
ploch) nejen zvyšují šanci na zapojení do
mezinárodních projektů, publikačních
metaanalýz apod., ale jsou základním
předpokladem dlouhodobě udržitelného
výzkumu na ploše. Právě na klíčových
pozicích vědeckých koordinátorů ploch se
opakovaně potýkáme s dopady „úsporných

opatření“, a to jak v akademických
institucích, tak především v resortu MŽP –
propouštění „nadbytečných“, a často
„nepohodlných“ ekologů je dnes bohužel
českou realitou...
Jaroslav Vrba
ČNK pro ILTER
Web LTER: www.lter.cz

Mapa současné české národní sítě LTER, která původně zahrnovala celé biosférické rezervace a obě údolní
nádrže. Některé plochy jsou lokalizovány schematicky (podrobnosti na www.lter.cz).
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Šumavské ohlédnutí za národním parkem
Dopis České společnosti pro ekologii
(21. 3. 2011), který reagoval na aktuální
ohrožení samotného smyslu Národního
parku Šumava po nástupu ředitele
Stráského, stál na počátku aktivního
vystoupení odborné i laické veřejnosti proti
snahám o vyprázdnění obsahu ochrany
přírody v Česku. Členové původní vědecké
sekce Rady NPŠ, odstoupivší po tzv.
rekonstrukci Rady, a další odborníci
vytvořili Stínovou vědeckou radu (SVR)
NPŠ, která se průběžně vyjadřovala k dění
v NPŠ a některým krokům Správy pod
vedením Jana Stráského.
Někteří politici obratem nastolili
požadavek „obnovy zaniklých obcí, např.
Bučiny a Knížecích Plání“ (předseda Svazu
Obcí NPŠ), někteří zákonodárci najednou
zjistili, že „NPŠ byl vyhlášen nezákonně“ a
zastupitelé Plzeňského kraje rovnou
odhlasovali návrh zákona o NPŠ, který zcela
odporuje platné legislativě.
Již tak dost zpolitizovaná situace kolem
NPŠ se zásluhou nového vedení dostala na
pokraj „válečného střetu“. Vedení parku
vyhlásilo „kůrovcovou kalamitu tisíciletí“ a
boj
s broukem
přerostl
v blokádu
nesmyslného kácení v cenné, dosud
bezzásahové lokalitě Na Ztraceném.
Mediálně nejsledovanější kauza loňského
léta měla zřejmě otestovat, co vše ještě na
Šumavě projde, a navíc odvedla pozornost
od jiných nepravostí a skrytých zájmů.
Soudní dohry s ročním odstupem jasně
ukazují, že jak zásahy dřevorubců proti
kůrovci, tak zásahy policistů proti občanům
byly skutečně za hranou zákona!

poslanci neodvážili ani začít projednávat.
Kulatý stůl ve skutečnosti řešil kvadraturu
kruhu,
takže
výsledný
ministrův
„kompromisní návrh“ nikoho neuspokojil.
Východiskem „politiků“ (od starostů
většiny obcí, přes zástupce krajů, až po
většinu poslanců a senátorů ze všech stran)
se stala platná zonace z doby ředitele
Žlábka (13 % prvních zón fragmentovaných
v roce 1995), zástupci SVR a další
„ochranáři“ prosazovali zonaci nově
připravovanou už od roku 2004 (39 %
zcelených prvních zón do 10–15 let),
zhruba v rozloze bezzásahových zón
vyhlášených ministrem Bursíkem po
orkánu Kyrill. Výsledný kompromis sice
počítá perspektivně s 36 % prvních zón
(ovšem v horizontu 15–45 let), přičemž na
téměř polovině té rozlohy by se různě
dlouho zasahovalo proti kůrovci (vznik
holin tedy nelze vyloučit!). Součástí
„kompromisu“ (fakticky spíš ultimáta) byla
politiky dlouhodobě prosazovaná stavba
lanovky Klápa–Hraničník (samozřejmě
s „evakuační“ sjezdovkou). Pro tu byl
z prvních zón vyjmut pruh protínající
nejcennější původní smíšené porosty na
Šumavě (mj. s vysokou rozmanitostí
lišejníků a hub). Že tento Chalupův
„chirurgický řez“ logicky povede „k nekróze
okolní tkáně“, upozornil lakonicky nejen
zástupce SVR, ale na velké nebezpečí
poškození porostů větrem poukázali
samotní lesníci!
Legislativní perlou návrhu, na jejíž
problematičnost
u
kulatého
stolu
upozorňovali i legislativci MŽP, pak je
uzákonění cestní sítě formou přílohy
zákona. Že by úlitba řediteli NPŠ a bonus
předsedovi Klubu českých turistů? Je
ostatně příznačné, že ani Chalupův návrh
zákona o NPŠ zatím poslanci projednávat
nezačali. Jediným hmatatelným výsledkem
téměř půlročních jednání kolem kulatého
stolu je tedy fakt, že dnes už se žádný

Kulatý stůl a zákon o NPŠ
Logickým důsledkem mediálního tlaku
byl tzv. kulatý stůl ministra Chalupy, který
si vytkl za cíl přípravu zákona o NPŠ – podle
tehdejšího tvrzení politiků prý NPŠ „vznikl
nezákonně“ a tzv. plzeňský návrh byl
zjevně natolik mimo právní realitu, že se ho
Bulletin ČSPE 1/2012

25

politik neodváží veřejně tvrdit, že NPŠ
existuje nezákonně…

náměstek vloni vyhlásil „kůrovcovou
kalamitu tisíciletí“, rok poté stejně
sebevědomě oznámil, že „kůrovcová
gradace na Šumavě skončila“ – zásluhy
samozřejmě připsal důsledným asanačním
zásahům
nového
vedení.
Přitom
(přirozený) konec gradace předpovídali
mnozí odborníci i členové SVR již vloni,
když kritizovali nesmyslné zásahy Na
Ztraceném a jinde. Právě Mánek od svého
nástupu
do
vedení
NPŠ
pořádá
jednostranné odborné workshopy pro
účelově vybrané odborníky (příznačně
nezvou ty, kteří zkoumají šumavské
ekosystémy) a v neposlední řadě se snaží
přiblížit problematiku ochrany přírody i
obyvatelům a návštěvníkům Šumavy
přístupnou formou, např. pořádáním
fotbalových turnajů, předvolebním sázením
stromků
či
čepováním
zeleného
velikonočního piva.
Při svém nástupu ředitel Mánek slíbil
dialog i s oponujícími odborníky, a
skutečně v zápětí oslovil třetinu členů SVR
– veškerý „dialog“ se zatím omezil na náš
souhlas s účastí v jeho neformálním
poradním orgánu. Mezitím nový ředitel
stanovil jako své priority rozvoj péče o
bezlesí (např. ekofarmy) a rozvoj
podnikání. Bude ovšem zajímavé sledovat
proměnu státní příspěvkové organizace
v „úspěšnou moderní firmu“. Ekonomové
se shodují, že bez pohrdání právem a
zákony to půjde stěží.
A protože IUCN neustále upozorňuje,
že některé aktivity nového vedení nejsou
slučitelné s mezinárodním statutem
národních parků, tedy kategorií II IUCN,
Mánek obratem navrhl přeřazení NPŠ do
kategorie IV, jež mu Rada v září ochotně
schválila. Tím by se územně nejrozsáhlejší
národní park, v němž předmětem ochrany
byly celé ekosystémy a jejich přirozený
vývoj, rázem octl v kategorii chráněného
území zřízeného za účelem ochrany druhu
– asi především smrku ztepilého (před
kůrovcem)? V současnosti je území NPŠ

Profesionálové a propagandisti
Správě NPŠ se rozhodně nedá upřít
velké úsilí, a zřejmě i nemalé finanční
prostředky, které letos věnovala na
manipulaci veřejným míněním. Na jaře
zaplatila přes půl miliónu korun za
nekompetentní
„naturový“
posudek
slovenské geoložky, který se měl
legitimizovat „fytosanitární zásahy“ Na
Ztraceném. Tento paskvil odmítli čeští
naturoví posuzovatelé v otevřeném dopise
ministru Chalupovi a premiérovi. Ministr
zareagoval příznačně – chce tzv. naturové
posuzování „otevřít konkurenci“.
Další slovenští „experti“, tentokrát na
tetřeva, mezitím pro Správu vypracovali
posudek údajně dokazující, že turistický
ruch prý tetřevovi vůbec neškodí, a snad
dokonce prospívá… Poté, co se veřejně
ohradili skuteční odborníci, spustila proti
nim Správa NPŠ dehonestační kampaň. Jak
vehementně současné vedení NPŠ „vrtí
psem“ dostatečně ilustruje nedávno
zveřejněné stanovisko České ornitologické
společnosti k oné tetřeví studii.
O skutečných důvodech jmenování
„zkušeného politika“ Stráského do čela NPŠ
můžeme jen spekulovat, ale během svého
ředitelského působení
nejen
jasně
prokázal, že v ochraně přírody je dost
nekompetentní, ale navíc zcela pohrdá
právem a zákony. Od poloviny letošního
roku řídí největší a (zatím) nejcennější
český národní park opět přírodovědec –
bývalý Stráského náměstek Jiří Mánek. Má
nesporně zkušenosti z dlouholeté práce na
Správě – za ředitele Pavlíčka mimochodem
připravoval novou zonaci (2004) a v roce
2005 v časopisu Šumava, jistě upřímně,
obhajoval
přirozenou
obnovu
a
bezzásahovost. Mezitím, po odchodu ze
Správy, získal politické ostruhy a kontakty,
a zjevně i zkušenosti s formováním
veřejného mínění. Zatímco jako Stráského
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zbavováno povalujícího se dřeva (původně
ponechaného k zetlení) bez ohledu na
zonaci a probíhá personální obměna
z důvodů racionalizace a zefektivnění práce
a transferu informací. Po plánovaném
zavedení elektrických vláčků, vozících
turisty do prvních zón, by se pak Jiří Mánek
mohl stát ředitelem největšího zákonem
chráněného lunaparku v Evropě.

systému), ale jistě i na obnovu zaniklých
obcí, jak se opakovaně dožaduje
představitel šumavských obcí. Jistě není
náhodou, že právě na Bučině, u svého
hotelu Alpská vyhlídka, zřídil jeden
z největších
šumavských
podnikatelů
členům Stínové vědecké rady nenávistný
pomník (viz foto). Je jistě náhodou, že
v době jeho odhalení (31. 8. 2012) se na
místě sešly všechny šumavské politické
celebrity – počínaje senátorem Jirsou a
konče
prezidentským
kandidátem
Zemanem.
Bereme to jako nezvratný důkaz, že
naše téměř dvouleté angažmá v SVR má
smysl a není ztrátou času. Zároveň
děkujeme za širokou podporu všem
kolegům, studentům a široké veřejnosti.

Pomník Stínové vědecké radě
Těžko v této chvíli předvídat, kam až
současně vedení Správy NPŠ dojde
v realizaci vizí svých, či zájmů dalších
vlastníků, pod „odborným dohledem“
MŽP? Pokud dojde k jeho uvažovanému
sloučení s ministerstvem zemědělství,
dohled se jistě ještě rozostří a ekofarmy
dostanou zelenou nejen ve třetích zónách…
Evropské dotace se budou čerpat nejen na
budování kvalitní cestní sítě (přeci pro
hladký provoz integrovaného záchranného
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Vycházející hvězdy
V této rubrice chceme přinášet základní informace o disertačních pracích s ekologickou
tématikou, obhájených v nedávné době v České Republice. Není v našich silách udržet si
kompletní přehled o všech relevantních pracích, a proto prosíme čerstvě obhájené
doktorandy a jejich školitele o zasílání základních informací nebo celých autoreferátů na
adresu info@cspe.cz. Pokud je nám známo, v roce 2012 obhájili své práce tito studenti:
Irena Axmanová (školitel Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.)
The effect of productivity and other environmental factors on the forest herb-layer diversity
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Irena Axmanová si ve čtyřech kapitolách klade za cíl odpovědět na následující otázky: Jaký je vztah diverzity a
produktivity bylinného patra temperátních a boreálních lesů? Závisí pokles druhové bohatosti s rostoucí
produktivitou zejména na kompetičním vyloučení nebo na omezené zásobě adaptovaných druhů? Je diverzita
bylinného patra ovlivněna i jinými faktory, zejména půdním pH a dostupností světla, a jsou tyto méně nebo více
významné než produktivita? Co podmiňuje produktivitu bylinného patra? Je možné odhadnout produkci
biomasy u dříve zapsaných ploch?

Alena Bartušková (školitel doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.)
Strategies in aboveground space occupancy in herbs from disturbed habitats
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Disturbance je důležitým fenoménem ovlivňujícím život rostlin a formujícím strategie rostlin narušovaných
míst. Pro specifické přírodní ekosystémy nebo růstové formy bylo představeno několik ekologických konceptů
zabývajících se individuální odpovědí rostliny na poranění. Ve střední Evropě jsou častým příkladem
narušovaných míst stanoviště ovlivňovaná člověkem. Proto bylo cílem této práce použít čtyři vybrané koncepty
právě na tato místa. Práce se skládá ze čtyř původních studií provedených ve dvou modelových ekosystémech:
opakovaně narušovaný ruderál a pravidelně kosená středoevropská louka. Obsazování nadzemního prostoru po
narušení bylo studováno jako obnova biomasy nebo architektury. U bylin osidlujících narušovaná místa byly
popsány regenerační strategie a byly konfrontovány s dříve navrženými koncepty, vytvořenými pro ekosystémy
vystavené přírodnímu režimu narušování.

Alžběta Čejková (školitel prof. RNDr. Karel Prach, CSc.)
Dendrochronologie vybraných autochtonních dřevin na gradientech prostředí
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dendrochronologické metody a přístupy byly využity pro výzkum ekologických a historických aspektů vybraných
lesních společenstev, jejich vývoje ovlivněného lidskou činností spojeným mimo jiné s historickým využitím
dřeva. Práce se zabývala přírůstovými reakcemi autochtonních dřevin s rozdílným typem morfologie stavby
dřeva v různých typech lesních společenstev zahrnujících smrčiny, olšiny a lužní lesy. Zároveň tato práce
ukázala nutnost dynamického rozvoje regionálních chronologií pro Českou republiku.

Michaela Drozdová (školitel RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.)
Prostorové a časové změny predačního tlaku na hmyzí společenstva
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku predace na společenstva hmyzu v temperátních
ekosystémech a představuje výsledky několikaletého komplexního výzkumu klíčových faktorů, které tuto
interakci ovlivňují. Navržená metodika byla založena na měření relativního predačního tlaku pomocí živých
návnad, které byly exponovány podél gradientu prostředí, a po 30 minutách bylo vyhodnoceno množství
napadených larev. Finální analýza pomocí zobecněných aditivních modelů nepotvrdila rozdíly v predačním tlaku
na hmyz v závislosti na druhu dřeviny (sledováno 15 druhů dřevin temperátního lužního lesa). Siginifikantní
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rozdíly však byly nalezeny podél gradientu od otevřeného do lesního ekosystému a také podél vertikálního
gradientu v lesních ekosystémech (v různých výškách na stromech). Lišila se také aktivita a kompozice
predátorů během vegetačního období a také v různých denních hodinách.

Pavel Fibich (školitel prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.)
The effects of neighbours in plant communities: mathematical and experimental approaches
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
The effect of plant neighbourhood was investigating for hemiparasitic plants, productivity and
diversity effects, constant final yield and recruits establishment. The research was based on a wide
range of methods including the system of differential equations for population dynamic, individual
based model with field of neighbourhood approach, glasshouse experiment and field experiment
with gaps in the wet meadow.

Lenka Filipová (školitel doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.)
Genetic variation in North American crayfish species introduced to Europe and the prevalence
of the crayfish plague pathogen in their populations
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Biologické invaze korýšů představují vážnou hrozbu pro původní druhy v Evropě. Ve své dizertační
práci jsem se zaměřila na nepůvodní sladkovodní raky introdukované do Evropy, a jejich parazita
Aphanomyces astaci, původce račího moru.

Dobromil Galvánek (školitel prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.)
Impact of management on diversity of species-rich grasslands
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Práce analyzuje mechanismy změn ve vybraných parametrech druhově bohatých travních společenstev (počet
druhů, druhové složení, produktivita a recruitment semenáčků) v závislosti na managementu. Studovány byly
dva procesy, sekundární sukcese po opuštění společenstva a obnova degradovaných stanovišť.

Jan Hrček (školitel Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.)
Caterpillar - parasitoid food webs in New Guinea rainforest
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
The thesis establishes baseline ecological parameters (parasitism rate, host specificity, and food web structure)
for tropical external folivore - parasitoid food webs and finds the parasitoids strongly host specific. Further, it
presents a new method for molecular detection of herbivore - parasitoid relationships, and describes some of
the studied species to ensure long-term value of the ecological data.

Alena Jírová (školitel Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.)
Vegetation succession in old fields at broad landscape scales
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Práce je zaměřena na sukcesi opuštěných polí v České republice. První zahrnutý článek jest opakování
snímkování opuštěných polí v CHKO Český kras po 30ti letech. Druhý článek rozšířil oblast zájmu na okolí
opuštěných polí do vzdálenosti 1km. Do třetího článku byly navíc zahrnuty snímky z celé České republiky s cílem
odhalit základní principy sukcese v co nejširším krajinném měřítku.

Vojtěch Kasalický (školitel prof. RNDr. Karel Šimek, CSc.)
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Ecophysiological characteristics of key members of Betaproteobacteria in freshwater
bacterioplankton
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
This thesis primarily focuses on one segment of freshwater Betaproteobacteria, the Limnohabitans genus
(including the RBT lineage). As opposed to other recent research directions, the major aim was to recover the
members of the previously uncultured RBT lineage through their isolation from various freshwater habitats.
However, the results presented in this thesis have also ambitions to go far beyond the taxonomic descriptions
only; the dissertation intends to contribute significantly to unveiling of important ecophysiological
characteristics of the studied lineage in a set of both laboratory and field research. Therefore, understanding of
growth characteristics, mortality, diversity and life strategies of aquatic microbes is of highest importance
regarding profound human impact on water quality and increasing need of drinking water supplies.

Jana Knappová (školitel doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.)
Landscape structure, habitat properties, species traits or chance: What determines
distribution of grassland plants in abandoned fields?
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Polopřirozené trávníky patří mezi nejohroženější evropské biotopy, zejména kvůli opouštění tradičních způsobů
obhospodařování a celkově kvůli změnám ve využití půdy. V posledních desetiletích bylo provedeno množství
výzkumů ve snaze dobře popsat příčiny velké druhové bohatosti evropských trávníků a poskytnout tak vodítka
pro jejich efektivní ochranu. Bohužel díky velmi pomalé reakci vytrvalých rostlin na změny v krajinné struktuře
je velmi obtížné přesně určit, proč se jednotlivé druhy někde vyskytují a jinde ne. Opuštěná pole jsou
považována za potenciální stanoviště druhů ohrožených trávníků a mnoho z nich skutečně opuštěná pole
osidluje. Další druhy ovšem na opuštěných polích zcela chybějí a otázkou zůstává, co jejich úspěšnému uchycení
brání. Navíc pokud zodpovíme tuto otázku, může nám to zároveň pomoci lépe pochopit rozšíření druhů na
samotných trávnících. Osidlování opuštěných polí je totiž proces probíhající v současnosti a není ovlivněn a
zamlžen historickými změnami v krajinné struktuře. Základním cílem mé disertační práce tedy bylo popsat
status quo trávníkových druhů na opuštěných polích. Následně jsem se snažila co nejpodrobněji určit, které
faktory úspěšnou kolonizaci polí omezují, ať už jde o podmínky prostředí nebo druhově specifické vlastnosti.

Vratislav Laška (školitel Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.)
Vliv vybraných charakteristik půdy na diverzitu edafonu
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
(bez dalších veřejně dostupných údajů)

Jaroslav Maloň (školitel RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.)
Ekologie bobra evropského v podmínkách střední Evropy
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Bobr evropský je již 30 let opět součástí naší přírody. Tento v minulosti v ČR dvakrát vyhubený druh je výrazným
činitelem v naší kulturní krajině. Vzhledem k tomu, že svou činností výrazně ovlivňuje lokality, kde se nachází,
se dostává velmi často do střetu s lidskými zájmy. Svou činností může výrazně ovlivnit vodohospodářská díla
jako jsou hráze vodních toků nebo rybníků, lesní nebo zemědělské celky. Ze zpočátku kriticky ohroženého
druhu se bobr v poslední době stává běžným druhem. Nicméně vzhledem k tomu, jak je snadné bobra ohrozit,
je třeba věnovat jeho přítomnosti náležitou pozornost a k zásahům do jeho prostředí přistupovat se zřetelem
na možné následky pro bobra.
Monitoring populace je základní součástí managementu druhu a data v něm získaná slouží jako podklad pro
vyhodnocování dalších faktorů ovliv
ujících bobra. V současnosti jsou detailně sledovány oblasti, které jsou
klíčové pro zachování druhu v ČR a pro vytvoření stabilní populace. Monitoring umožňuje odhad početnosti na
základě počtu teritorií, nicméně pro zjištění početnosti na úrovni jedinců bylo třeba také zjistit početnost rodin
v jednotlivých typech habitatů. Výsledky monitoringu navíc poukázaly na zajímavý jev, kdy bobři reagují na
rozdílné teploty během zimních měsíců zvětšením, nebo zmenšením teritoria mezi jednotlivými lety. Posledním
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sledovaným faktorem bylo využívání dřevin bobry, ať už jako potrava, nebo jako stavební materiál. Dřeviny,
které bobr v ČR využívá, se nijak významně neliší od toho, jak se chová v jiných zemích.

Ondřej Mudrák (školitel doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.)
Plant-soil interactions in succession on post-mining sites
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Field observation and manipulative experiments were carried out to describe and test important processes
affecting the plant succession on Sokolov post-mining sites. Examined was mainly effect of dominant tree
species (which are planted or spontaneously established) on understory plants, litter decomposability and
effect of earthworms (Lumbricidae) on late successional plant species.

Václav Poustka (školitel prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.)
The role of wood decay fungi in the dynamics of a mountain spruce forest
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Práce je zaměřena na ekologické nároky dřevokazných hub a jejich vztahy ke struktuře a vývoji lesů. Vztahy hub
k vlastnostem dřeva a lesních porostů byly zkoumány ve středoevropských horských smrčinách. Přístup na
úrovni ploch byl zvolen k porovnání obecného uspořádání rozmanitosti hub v jednom lesním porostu a také v
různých porostech. Analýza struktury porostů posloužila jako základ pro přístup na úrovni ploch. Přístup na
úrovni substrátu byl zvolen ke studiu ekologických nároků jednotlivých druhů a jejich společenstev. Také byl
zkoumán vliv vlastností dřeva (včetně hub a jejich hnilob) na obnovu smrku na ležících kmenech.

Milan Říha (školitel prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.)
Dynamics of fish spatial distribution in reservoirs
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Disertační práce se zeměřila na několik aspektů ekologie ryb v údolních nádržích a na metodiku vzorkování
rybích obsádek v těchto vodních tělěsech. Práce je členěna do tří částí. První část se věnuje změnám
prostorového rozmístění ryb, a to jak během sezóny tak během diurnálního cyklu. Druhá část pojednává o
účinnosti a selektivitě různých odlovných prostředků používaných pro vzorkování rybích obsádek ve stojatých
vodách. Třetí část popisuje dlouhodobý vývoj populací dominantních druhů ryb v údolní nádrži Římov.

Dagmara Sirová (školitel doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.)
Hunters or gardeners? Plant-microbe interactions in rootless carnivorous Utricularia
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Various aspects of the ecophysiology of rootless carnivorous Utricularia plants were assessed, with focus on
nutrient acquisition and mutualistic interactions within trapping organs. The study includes extracellular
enzyme measurements, the evaluation of commensal microbial community structure and function, stable
isotope labelling to determine plant carbon allocation, and ion chromatography analyses of trap fluid
composition.

Irena Šímová (školitel doc. RNDr. Davdi Storch, CSc.)
Mechanisms of species-energy relationships across spatial scales
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Jedním z hlavních cílů ekologie je vysvětlení příčin variability v druhovém bohatství. Mnohé studie ukázaly, že
druhová bohatost závisí na dostupné energii. Hypotézy, které vysvětlují, jak může dostupná energie ovlivňovat
počet druhů, se dají rozdělit do dvou hlavních kategorií: i) hypotézy založené na předpokladu, že počet druhů
na daném stanovišti je omezen celkovým množstvím zdrojů a ii) hypotézy předpovídající že hlavní vliv na
současnou variabilitu v počtu druhů mají historické a evoluční procesy. Testovali jsme předpoklady hypotéz
týkajících se jak limitací zdroji tak historických procesů s použitím dat bylinné vegetace, stromů a vážek.
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Táňa Štechová (školitel Mgr. Jan Kučera, Ph.D.)
Ecological study of the moss Hamatocaulis vernicosus
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
The thesis is focused on the endangered wetland moss Hamatocaulis vernicosus. The studies included
vegetation and chemical characteristics of the species? habitats and long-term reaction to management and
other environmental factors, comparison of ecological requirements of H. vernicosus and two related species,
differences of habitat preferences among some European regions (Bohemian Massif, Western Carpathians,
Southern Europe) and among parts of the Czech Republic. Recent and historical distribution of the species was
compared, including the quantification of all recent populations.

Karolína Tahovská (školitel prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.)
Nitrogen availability and transformation in soils of acidified and nitrogen saturated mountain
forest ecosystems
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Nitrogen availability and transformation in acidified and N saturated soils of Czech (The Bohemian Forest, Ore
Mountains) and Ukraine (Pop Ivan massif) mountain forest ecosystems were investigated. The study was
primarily focused on the role of microbial immobilization in soil N retention. The study was based on field
measurements (ion exchange resins), analyses of selected soil biochemical and microbial characteristics, and on
laboratory experiments (15N labelling).

Zuzana Urbanová (školitel Ing. Tomáš Picek, Ph.D.)
Effect of drainage and restoration on the ecology of peatlands in the Šumava Mountains
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
The effect of drainage and restoration on the ecology of different types of peatlands in the Šumava Mountains
was investigated. The study was focused primarily on peat properties, vegetation dynamics, carbon gas fluxes
and their linkages under the affected hydrological regimes.

Vychází v elektronické podobě dne 28. prosince 2012.
Foto na titulní straně: Terénní vycházka pro veřejnost do prostor bývalého vojenského cvičiště v Českých
Budějovicích (J. Řehounek, Calla).
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