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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Bulletin České společnosti pro ekologii se vám na obrazovky a displeje dostává po dvouleté
pauze. Příčinou tohoto cestování časem není technický pokrok, nýbrž rozvážnost jednoho z nových
editorů. Čtenářům se tímto omlouváme a doufáme, že čerstvá editorská krev v žilách vašeho
netrpělivě očekávaného Bulletinu se projeví i jinak než jeho zpožděním. Pro příští číslo vám můžeme
slíbit obměnu editorského týmu, která jistě povede k výraznému zrychlení vydávání příštích Bulletinů.
Již tradičně otevíráme nové číslo Bulletinu rozhovorem. Opět tradičně jde o pokračování
rozhovoru s Janem “Hony“ Květem, který s tímto nestorem ekologického výzkumu u nás vedli Hana
Šantrůčková a David S. Boukal. Najdete jej na straně 3.
V předminulém roce proběhla konference a zároveň také valné shromáždění naší společnosti.
Shromáždění způsobilo též částečnou obměna výboru ČSpE. Doufáme, nový výbor bude alespoň tak
funkční, pracovitý a krásný jako ten předchozí. Reportáž z konference z klávesnice Roberta Tropka
vám přinášíme na straně 8. Pikantnosti z valného shromáždění ČSpE pro vás zapsal Ondra Mudrák
(strana 9). Stručnější reportáže přinášíme i z dalších dvou akcí, které proběhly pod záštitou ČSpE
v loňském roce: Jan Dušek na straně 14 shrnuje konferenci „Ochrana přírody: věda a praxe“, kterou
společnost organizovala společně s Fórem ochrany přírody; Robert Tropek informuje na straně 15 o
exkurzi do Milovic pořádané společně s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univezity.
Naše společnost společně s katedrou ekologie PřF UK na předchozí konferenci poprvé udělila
Cenu Vojtěcha Jarošíka. Informace, které k ocenění vynikající studentské publikace v oboru ekologie,
připravil Adam Petrusek najdete na straně 10.
Vyjádření ČSpE k problematickému záměru Ministerstva životního prostředí zrušit naši zřejmě
největší přírodní rezervaci a nahradit ji dvěma menšími, převážně bezzásahovými národními
přírodními rezervacemi najdete na straně 12. Na stranách 16 až 18 najdete zamyšlení Štěpána
Janečka nad občas problematickými způsoby vědecké práce a vůbec směřováním ekologické vědy.
V rámci vyplňování prostoru a na naléhání autora se editoři rozhodli zařadit také chvalozpěv na žížalu
od Lukáše Čížka (strana 19).
Snad si i mezi pozorováním odlétajících vlaštovek, sbíráním hub a začátkem semestru na Bulletin
najdete čas. Děkujeme všem, kteří přispěli k obsahu tohoto čísla, i všem, kteří do něj nahlédnou.
Rovněž se těšíme na setkání s řadou z vás na nadcházející konferenci Ekologie 2017.
Výbor ČSPE
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Paměti – Rozhovor s Janem „Hony“ Květem
2. díl

Jan “Hony“ Květ coby instruktor výuky ekologie mokřadů v Mezinárodním
postgraduálním limnologickém kursu UNESCO pro účastníky z rozvojových
zemí, pořádaném Limnologickým ústavem Rakouské akademie věd v Mondsee
a Universitou IHE Delft ve spolupráci s úsekem ekologie rostlin Botanického
ústavu AV ČR v Třeboni. Odběr biomasy vodních makrofyt v rybníku Stehlík u
Lomnice nad Lužnicí s účastnicí z východní Afriky.
Foto: Štěpán Husák
Přinášíme druhé pokračování
s Janem „Hony“ Květem.

rozhovoru

JHK: Již před cestou do U.K., v květnu r. 1962,
jsem na vlastní žádost přešel fyzicky a po
návratu z Anglie i administrativně z Průhonic
do brněnského ekologického oddělení nově
vytvořeného Botanického ústavu ČSAV. Chtěl
jsem posílit produkční ekologii a začít
spolupracovat s Milenou Rychnovskou. Do Brna
jsem také z Bruselu přinesl první zvěst o IBP.

V Českých Budějovicích se 3. prosince 2012 ptali
a hlavně naslouchali H. Šantrůčková a D. Boukal

První část rozhovoru se točila okolo snah
prosadit v komunistickém Československu
ekologii jako vědní obor a peripetií spjatých se
snahami tento obor etablovat na mezinárodní
scéně. První část končí líčením zapojení naší
ekologie do programu IBP (International
Biological Programme) v 60. letech minulého
století.
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DB: takže to byla pořád součást AV.
JHK: Ano, brněnské ekologické oddělení bylo
součástí Botanického ústavu ČSAV. Přešel jsem
vlastně jen z oddělení do oddělení. Těsně po
mně tam přišla i Blanka Úlehlová. Jen taková
3

pikantnost: jižní Morava tehdy platila pro
komunistickou partaj za takové testovací území
toho, co je ještě snesitelné. Brněnští komunisti
mě chtěli proto znovu kádrovat a Milena je
musela třikrát přesvědčovat, že jde jen o
administrativní přechod a není k tomu důvod.
Při poslední návštěvě ten soudruh, on byl
docela natvrdlej, debatu uzavřel slovy: „Aha,
tak už to, soudružko, chápu. Tady soudruh
zůstává v Průhonicích, sedět ale bude tady a
vyžívat ve složkách se bude taky tady u nás.“
[JHK a HŠ se smějí, DB ne] Dneska když řeknu
studentům „vyžívat ve složkách“, tak nevědí, co
to znamená. Oni už ani nevědí, co to bylo Rádio
Jerevan.

toho, co jsem věděl z Bruselu. Už tenkrát jsme
začali uvažovat o výběru ploch. Nejřív se
mluvilo o lesích jako o přirozené vegetaci.
Bučiny už měli obsazeny Němci pod vedením
H. Ellenberga, ale chyběly habrové doubravy.
Byl tam brněnský profesor Alois Zlatník, velký
znalec vegetace, a ten navrhl plochu u Bábu
blízko Nitry. Brzo nato jsme pozvali Helmuta
Lietha, který byl tenkrát ještě v Německu, a jeli
jsme se tam společně podívat. Kromě mě tam
z Bratislavy jeli doc. A. Jurko, doc. Magic a M.
Džatko. Liethovi se Báb líbil a tak se stal první
plochou navrženou v Československu ke studiu
v rámci IBP.
Později se přidali lesníci pod vedením Slávka
Vinše ze Strnad a Vladimíra Peřiny z Opočna se
sledováním horských smrčin v Orlických
horách. O rok až dva později se k IBP přihlásila
velmi intenzivně Vysoká škola zemědělská
v Brně pod vlivem rektora prof. Vyskota a byl
vybrán lužní les u Lednice, který v IBP v Evropě
také ještě nebyl zastoupen. Pokud jde o vodní
ekosystémy, tak hydrobiologové studovali
hlavně Slapskou přehradu. Co se týká
terestrických a ekosystémů, tak Milena
Rychnovská do IBP hned zařadila hydrosérii luk
na jižní Moravě u Lanžhota. Ty louky jsou
dneska už dlouho odvodněné a rozohrané. My
jsme s D. Dykyjovou do čs. podílu na IBP
zařadili srovnání rybničních pobřežních porostů
v hercynských jižních Čechách a na pannonské
jižní
Moravě,
čili
suboceanickou
a
subkontinentální oblast s odlišným podložím,
půdami, vodami, atd. Rákosiny jsme si zvolili
proto, že ke srovnávacím studiím primární
produktivity byly navrženy druhy a rody rostlin
s téměř kosmopolitním rozšířením - jednak
rákos, jednak borovice, tj. rod Pinus. Ze začátku
jsme se drželi srovnávání produkce rákosu a
dalších rostlin pobřežní vegetace a až později
jsme svůj výzkum pojali ekosystémově a
rozšířili sledování na celý pobřežní ekoton
včetně mikrobiální složky díky Blance Úlehlové
a na živočišnou složku díky Slávkovi Pelikánovi
a Karlovi Hudcovi, který byl také v přípravném

DB: Já už vlastně taky nevím, co to je“ vyžívat
se ve složkách“.
JHK a HŠ: Ve složkách Národní fronty, třeba
odborech, svazu mládeže, na prvomájových
průvodech a tak dále.
HŠ: Takže tohle vlastně byl důvod, proč se
Brno a pak Kameničky pro terestrické
ekosystémy staly centrem IBP.
JHK: K terestrickým ekosystémům se ještě
vrátím. My jsme od roku 1959 pořádali
rostlinně fyziologické a ekofyziologické
instruktáže. První byla velice úspěšná
instruktáž metod studia fotosyntézy v Košicích,
kterou
organizoval
Ivan
Šetlík
se
Štěpánem Kubínem, Jiřím Bartošem a dalšími.
Druhá byla v roce 1960 v Praze, metody studia
vodního provozu rostlin, kterou organizoval
Bohdan Slavík s Jiřím Čatským, Zdeňkem
Šestákem a dalšími. Třetí byla, pokud vím,
v roce 1963 v Bratislavě. To jsem byl v Anglii,
organizoval ji dr. Jozef Kolek a byla zaměřena
na metody studia minerální výživy rostlin.
V roce 1964 jsme pak organizovali v Brně
metody studia ekologické fyziologie rostlin.
Tam jsme se jednoho večera sešli v užším
kruhu v ekologickém oddělení na Staré ulici a
podal jsem zprávu o chystaném IBP na základě
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výboru ekologické společnosti. To začalo v
letech 1964-65 a ekosystémový přístup jsme
někdy od začátku 70. let začali naplno
uplatňovat tím, že jsme do výzkumů zapojovali
nejrůznější obory.
HŠ: Takže studium vodních ekosystémů vedl
Jaroslav Hrbáček a v lužních lesích do toho byl
zapojen Jan Čermák?
JHK: Ano, vůdčí osobností u hydrobiologů byl
Hrbáček a Čermák se zúčastnil studia lužních
lesů, jejichž studium obětavě řídil velice
skromný člověk, ing. Ferdinand Vašíček. A do
sekce PP se zapojily rostlinně fyziologické
skupiny Bohdana Slavíka, Ivana Šetlíka a v
podsekci fixace dusíku Eva Hamatová s rhizobii
a Mikrobiologický ústav se sinicáři, mezi nimi
zejména Jirkou Komárkem, z Třeboně. Na
fotosyntéze potom hodně pracovali i lidé z
Nitry vedení prof. J. Repkou a doc. A.
Kostrejem na Vysoké škole poľnohospodárské.
Jan
“Hony“
Květ
jako
vedoucí
hydrobotanické expedice a stanového
tábora mládeže z biologického kroužku
pražského Domu pionýrů a mládeže u
Záhorského rybníka u Vodňan. Červenec
1964.
Foto: Karel Gregor

Výzkumný program IBP byl nevládní a po svém
skončení plynule přešel do mezivládního
programu MAB (Man and Biosphere) pod
záštitou UNESCO, který měl ze začátku 14
mezinárodních projektů. Z našich do MABu
spadalo
pokračování
lučního
výzkumu
v Kameničkách na Českomoravské vysočině
v pramenné oblasti řek Moravy a Sázavy. Už ne
Lanžhotě, kde louky mezitím meliorátoři
odvodnili a zemědělci rozorali. Potom jsme do
MAB zařadili výzkum na Třeboňsku, který se
rozšířil z pobřežních rybničních ekosystémů na
veškeré vody a krajinu Třeboňska. Na jižní
Moravě se aktivity výzkumu mokřadních
ekosystémů utlumily a dostal jsem na
vybranou, jestli chci dělat mokřady nebo louky.
Chtěl zůstat u mokřadů, a protože v Třeboni
byla paní doktorka Dykyjová, tak jsem tam v r.
1973 přešel. Nejdřív pracovně a v r. 1979 se
z Prahy do Třeboně i přestěhoval.
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DB: Rád bych se ještě vrátil k IBP. Ty jsi říkal,
že to byl nevládní program. Znamená to, že se
také financoval z nevládních peněz?
JHK: Ne. Když jsme začínali pracovat na IBP, tak
akademik Málek v roce 1965 u předsedy
tehdejší státní plánovací komise ministra
Vlasáka získal peníze na 40 nových pracovních
míst pro Akademii věd, které se přidělily
ústavům zůčastněným v IBP. To bylo něco
v ČSSR do té doby nevídaného. Do Botanického
ústavu jsme takto získali, mimo jiné, dvě
vynikající osobnosti. Nejprve jako technika pro
mne jsme v r. 1965 přijali do Brna Josefa
Svobodu, který byl jen o rok mladším studijním
kolegou Mileny Rychnovské na Masarykově
5

univerzitě, když ho v r. 1949 komunisti zavřeli
„pro velezradu“ na 9 let. Poté nesměl studovat,
ale při zaměstnání u nás byl přijat na pražskou
přírodovědu díky přímluvě S. Hejného u rektora
UK prof. Starého. Po srpnu 1968
z pochopitelných důvodů odešel do Kanady a
postupně se vypracoval na arktického ekologa
světového jména. Z vládní dotace pro IBP jsme
na Josefovo doporučení přijali v r. 1966 do
Třeboně jeho přítele a spoluvězně Josefa Petra
Ondoka, který se tam záhy stal jedním z pilířů
hydrobotanické pracovní skupiny a svým
matematickým hodnocením a modelováním
podstatně zhodnocoval naše empirické
výsledky. Po odchodu z Botanického ústavu do
důchodu se v 90. letech habilitoval na
Biologické fakultě Jihočeské univerzity a jako
docent velmi plodně působil na katedře
filozofie Teologické fakulty JU až do své smrti
v r. 2003.

oblasti českých zemí. Jako nejproduktivnější
vyšel lužní les, následovaný rákosinami a
cukrovkou. Kukuřice, ač C4 rostlina, z toho
kupodivu vyšla hůř než cukrovka. Z hydrosérie
luk ze srovnání nejlépe vyšly mokřadní louky s
dominantním zblochanem vodním Glyceria
maxima.
HŠ: A kdy vlastně vznikl mokřad?
JHK: Slovo mokřad? To vzniklo, když se v IBP
začal používat termín wetland (který
mimochodem snad dodnes není v Oxfordském
slovníku) a my jsme pro něj hledali český
ekvivalent. Existoval ruský termín melkovodije,
ale ten nebyl přesný, protože rašeliniště není
melkovodije. Všechny další české termíny měly
víceméně pejorativní konotaci. Vždyť když se
řekne močál nebo bažina, tak se lidem hned
vybaví
asociace
s odvodněním
nebo
propadnutím se do bezedného bahna. Nebo
když se řekne rašeliniště nebo (rybniční)
pobřeží, je to jen jeden typ mokřadu. Slovo
mokřad nebo aspoň ten nápad se tedy nakonec
připisuje mně. Vzpomněl jsem si na slovenskou
mokraď a počeštil toto slovo ženského rodu na
mokřad rodu mužského.

DB: Jen pro představu, kolik vlastně měla
tehdy AV pracovních míst v ústavech
účastnících se IBP?
JHK: Tak to se různilo. U nás v Botanickém
ústavu bylo dejme tomu 60-70 vědeckých a
odborných pracovníků a aspirantů, možná ještě
víc, v Mikrobiologickém ústavu, tak kolem
stovky, a v Brně v Ústavu pro výzkum
obratlovců to odhaduju na dejme tomu 30-40.
Všechno to jsou ale jen mé nepřesné odhady,
zkreslené také časovým odstupem od těch dob.

HŠ: Takže to bylo někdy v 70. letech.
JHK: Myslím, že to bylo koncem IBP po roce
1971, kdy vznikla Ramsarská úmluva, a my
jsme rozjížděli pracovní skupinu IBP pro
mokřady. K IBP musím ještě dodat, že
akademik Málek byl jedním ze zakladetelů IBP
a v roce 1964 ho zvolili convenorem,
svolávatelem sekce PP – produkční procesy.
Okamžitě přišel s tím, že Československo
nebude platit příspěvek do IBP v devizách, ale
že zřídí sekretariát „jeho“ sekce při
Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze. Vedení
IBP i Akademie s tím souhlasilo a vznikla dvě
pracovní místa. Málek mě na jedno z nich
navrhl do funkce „scientific coordinator“. Vrátil
jsem se totiž z Anglie a kompletní agenda
sekretariátu PP/IBO probíhala v angličtině. Vzal

Další injekce pak byla od prof. M. Vyskota,
který byl tehdy poslancem Federálního
shromáždění. Díky svému vlivu získal další
peníze a na Vysoké škole zemědělské v Brně
zřídil dokonce Ústav ekologie lesa (krátce se
jmenoval Ústav pro mezinárodní biologický
program) ke zkoumání jihomoravského lužního
lesa a návazným srovnáním s polními kulturami
na školních pozemcích v Lednici. Tak vzniklo
cenné srovnání produkce přirozeného lužního
lesa, rákosin, vlhkých luk a kulturních plodin
v osevním postupu, to vše v nejúrodnější
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jsem si čas na rozmyšlenou a souhlasil pod
podmínkou, že to bude jen na půl úvazku a za
druhou polovinu dostanu k dispozici technika
na plný úvazek. Další moje podmínka byla, že
nebudu ve funkci nucen ke spolupráci s StB.
Velice dobře jsem věděl, co říkám. Hned po
návratu z Anglie si mě celý rok volali různě k
pohovorům v Bartolomějské a jinde a navíc
jsem je popuzoval svými kontakty s anglickým
kulturním atašé panem Woodsem, který
stipendisty z Anglie zval na rozhovor o jejich
zkušenostech s pobytem v U.K. a na setkání
s britskými hosty z jejich oboru.

Hamatové,která předtím koordinovala jen
podsekci pro fixaci dusíku. Sám jsem
v sekretariátu zůstal na poloviční úvazek jako
„zastupující vědecký koordinátor“ podsekce
pro fotosyntetickou produkci rostlin. Pro
mokřady jsme pak v r. 1970 na konferenci
pořádané IBP a IHP (International Hydrological
Programme) v deltě Dunaje v Rumunsku založili
pracovní skupinu IBP Wetlands Working Group,
koordinace jejíž činnosti jsem se též ujal.
Když pak akademik Málek v roce 1970 upadl v
nemilost, převedli sekretariát PP/IBP pod Ústav
krajinné ekologie ČSAV v Průhonicích a pod
jeho ředitele prof. Emila Hadače, který se stal
předsedou Čs. národního komitétu IBP po
Ivanu Málkovi. Tam jsme svojí činnost v roce
1975 ukončili. Necelý rok po oficiálním konci
IBP 31.12.1974.
Konec 2. dílu – pokračování příště

Všechny mé požadavky byly splněny a díky
tehdejšímu silnému politickému postavení
akademika Málka – byl mj. členem ÚV KSČ a
poslancem - jsem byl zbaven i obtěžování od
StB – a to natrvalo. Nastoupil jsem jako
vědecký koordinátor zhruba na rok a půl na
sekretariát IBP. Následně jsem úřad předal Evě

Jan “Hony” Květ sedmnáctiletý sbírá vodní bezobratlé v polabské tůni u
Lysé nad Labem během exkurze žáků septimy Jiráskova gymnázia v
Praze 2. Exkurzi “vedl náš skvělý kantor přírodopisu Karel Rosa, algolog
a později též znalec půdních prvoků”. 1. květen 1950.
Foto: nejspíše Vilém Blažek.
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5. konference České společnosti pro ekologii – Ekologie 2015
Již pátá konference ČSPE se tentokrát
konala v Českých Budějovicích od pátku 23. do
neděle 25. října 2015. Veškeré konferenční
dění se odehrávalo v kongresovém sále v
areálu Jihočeské univerzity a Biologického
Centra ČAV. Konference se zúčast¬nilo 165
přihlášených účastníků, zaznělo 6 zvaných
přednášek a 34 dalších ústních příspěvků a
během přestávek a poster session bylo možno
shlédnout přes XX sdělení a diskutovat o nich s
autory.
První odborný blok zahájila zvaná
přednáška Jiřího Bárty o vlivu organické hmoty
na
složení
mikrobiálních
společenstev
arktických půd. Následovala pestrá směsice
přednášek o ekologii ekosystémů od
mikrobiálních společenstev až po toky energií
na úrovni ekosystému.
Druhý blok přednášek, zahájený zvaným
příspěvkem Roberta Tropka o novinkách
z výzkumu biodiverzity postinduistriálních
stanovišť, byl zaměřený více aplikovaně
s důrazem na recentní změny v prostředí od
vnitrodruhové úrovně po celá společenstva.
Tento blok vyplnil celé páteční odpoledne až do
prvního společenského večera v nedalekém
Klubu malých pivovarů, kde při skromnějším,
avšak dostatečném občerstvení a bohaté
nabídce piv pokračovaly diskuze až do pozdních
nočních hodin.
Všechny sobotní přednášky byly poprvé
v historii konference zcela v angličtině, což
přilákalo několi zahraničních přednášejících a
řadu zahraničních hostů toho času studujících
nebo bádajících na českých akademických
pracovištích. Sobotní dopoledne bylo opět
věnováno organismům v měnícím se prostředí,
blok tentokrát zahájila zvaná přednáška Jana
Rolečka o paralelách mezi vegetací západní
Ukrajiny a střední Evropy.
Oběd v místní menze byl následován
dvouhodinovou poster session ve zbrusu nové
Bulletin ČSPE 2016–2017

budově Přírodovědecké fakulty JU, jejíž
součástí byla i soutěž o nejlepší studentský
poster. Jedinou přednáškovou sekci sobotního
odpoledne zahájil Francesco de Bello zvaným
příspěvkem o současným pokrocích funkční
ekologie, tomuto tématu se věnovala i většina
ostatních přednášek bloku.
Následovala dvouhodinová valná hromada
ČSPE zahájená udělením čestného členství ve
společnosti RNDr. Vieře Straškrábové, DrSc.za
celoživotní přínos oboru ekologie zdaleka nejen
na národní úrovni. Vyhlášeny byly rovněž
výsledky prvního ročníku Ceny Vojtěcha
Jarošíka o nejlepší studentskou publikaci, ceně
se podrobněji věnuje jiný příspěvek v tomto
čísle Bulletinu. Hlavními body valné hromady
byla podoba nových stanov společnosti a volba
jejího nového představenstva, kompletní zápis
z valné hromady je rovněž obsahem tohoto
Bulletinu. Hlavní událostí sobotního večera
však byl společenský večer v budově
Přírodovědecké
fakulty
s bohatým
občerstvením a živým doprovodem kapel Šukas
a Futrály, který končil až v brzkých ranních
hodinách.
Ti, co vstali na sobotní dopolední blok, si
užili zajímavou zvanou přednášku staronového
člena předsednictva Jana Duška, která dala
trochu nahlédnout i do spíše pesimistické
praxe v aplikování vědeckých poznatků při
ochraně vod v ČR. Celý zbytek nedělního
dopoledne
byl
pak
naplněn
rovněž
přednáškami mísícími vědeckou ekologii a
praktickou ochranu přírody. Poslední zvanou
přednášku konference o společenstvech hub
v půdě temperátního opadavého lesa vedla
Jana Voříšková, jedna z úspěšných účastnic
Ceny Vojtěcha Jarošíka. Poté byla konference
oficiálně
ukončena.
Děkujeme
všem
účastníkům a těšíme se na další ročník.

Robert Tropek
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Zápis z valného shromáždění České společnosti pro ekologii
Valné shromáždění České společnosti pro
ekologii proběhlo v Českých Budějovicích dne
24. 10. 2015 při příležitosti konání konference
Ekologie 2015.

Výbor ČSPE udělil čestné členství Vieře
Straškrábové.
Diskutoval se způsob prezentace ČSPE
veřejnosti (“PR“), v souvislosti s tím Martin
Weiser navrhl založit twitterový účet ČSPE.

V rámci internetového hlasování byli zvoleni
následující členové výboru: David Storch
(předseda), Ondřej Mudrák (tajemník), Jana
Jersáková (místopředsedkyně), Jan Dušek,
Kateřina Štajerová, Robert Tropek, Lukáš Čížek.
Do revizní komise byli zvoleni: Pavel Drozd a
Jan Mládek.

Kateřina Čiháková vyzvala ČSPE k větší aktivitě
při vzdělávání učitelů, jako vhodném způsobu
osvěty v oblasti Ekologie.
Jan Dušek seznámil členy společnosti
s návrhem projektu „Škola přírodou“, o který
ČSPE žádá v rámci výzvy Ministerstva životního
prostředí. Projekt je zaměřen na celoživotní
vzdělávání učitelů.

Valné shromáždění neschválilo v rámci
internetového hlasování změnu stanov ve
verzi, která mu byla předložena. Nehlasovala
totiž nadpoloviční většina členů společnosti.

Robert Tropek navrhl aktivně se podílet na
spolupořádání již etablovaných akcí pro
praktickou ochranu přírody (například
resuscitaci úspěšných konferencí Výzkum
v ochraně přírody) namísto diskutovaného
zakládání nových, nezaběhlých akcí.

Valné shromáždění prodiskutovalo znění
nových stanov a učinilo návrhy ke změnám.
Jaroslav Vrba navrhl, aby byly stanovy
zkontrolovány právníkem. Nový výbor se
zavázal všechny připomínky zapracovat a
předložit stanovy k nové diskuzi.
V souvislosti se stanovami, kde se uvádí
povinné údaje pro společností vedený seznam
členů, se diskutovalo, jaké údaje má ČSPE o
svých členech shromažďovat a zda mají být
jména členů dostupná veřejně na webu ČSPE,
případně s jakými údaji. Navrženo bylo jak
seznam členů společnosti nezveřejňovat kvůli
ochraně jejich soukromí, tak i nerušit současný
veřejně dostupný seznam členské základny,
který dává větší váhu oficiálním prohlášením
ČSPE. Bylo navrženo, aby zveřejněné emailové
adresy členů byly upraveny tak, aby nebyly
čitelné strojově.

V Českých Budějovicích 24. 10. 2015 zapsal
Ondřej Mudrák
tajemník společnosti

Jana Müllerová (zástupce revizní komise)
prezentovala zprávu revizní komise o činnosti a
hospodaření společnosti a jejího výboru (za
období 2011-2015).
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Cena Vojtěcha Jarošíka poprvé udělena
Během konference Ekologie 2015 v Českých
Budějovicích byla poprvé vyhlášena Cena
Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou
publikaci v oboru ekologie, kterou bude
každoročně udělovat katedra ekologie PřF UK
v Praze s Českou společností pro ekologii.
Tato cena, spojená s finanční odměnou 10 tis.
Kč, je vyhlašována na počest vynikajícího
českého ekologa profesora Vojtěcha Jarošíka
(1958-2013), jenž podlehl na vrcholu svých
tvůrčích sil těžké nemoci. Jako zakladatel
katedry ekologie PřF UK významně přispěl
k úspěchu tohoto vědního oboru na
Univerzitě Karlově.
V roce 2015 byly hodnoceny přihlášené
prvoautorské studentské publikace vyšlé
v letech 2013 a 2014 a celkem bylo do
soutěže zasláno 13 článků. Ačkoli jsme se
snažili informaci o Ceně rozšířit na všechna
relevantní akademická pracoviště v ČR, práce
nakonec zaslali pouze studenti ze dvou
vysokých škol – Univerzity Karlovy v Praze (10
prací z pěti různých pracovišť) a brněnské
Masarykovy univerzity (3 práce). Přesto však
přihlášené
publikace
velmi
dobře
reprezentovaly šíři témat a metodických
přístupů, jimž se současná ekologie věnuje,
od makroekologie přes behaviorální a
molekulární ekologii, invazní biologii, výzkum
metaspolečenstev, interakce patogenů a
hostitelů či predátorů a kořisti až po strukturu
a funkci mikrobiálních společenstev.
Za povšimnutí stojí nevyrovnanost
v poměru
pohlaví
prvních
autorů
přihlášených prací – v poměru jedenáct ku
dvěma vedly studentky nad studenty! Ačkoli
Bulletin ČSPE 2016–2017

je dominance žen mezi studenty biologických
oborů zřejmá na první pohled – stačí se
podívat do posluchárny během některé ze
základních přednášek pregraduálního studia –
takto výrazný nepoměr byl neočekávaný.
Uvidíme v dalších ročnících, zda se jednalo
jen o náhodný výkyv...
Přihlášené práce posuzovala odborná
komise složená ze třinácti zástupců ČSPE a
katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise
měl na základě originality prací a jejich
příspěvku k ekologickému poznání vybrat tři
práce hodné ocenění. Nebyl to vůbec
jednoduchý úkol, protože se ve všech
případech jednalo o kvalitní články, mnohdy
publikované ve vysoce prestižních časopisech.
Pouze čtyři ze třinácti přihlášených prací se
do úzkého výběru některého z členů komise
nedostaly ani jednou. Samozřejmě však bylo
několik publikací, které bodovaly častěji než
jiné.
Laureátkou Ceny Vojtěch Jarošíka za roky
2013-4 se jednoznačně stala Veronika
Kalusová z Ústavu botaniky a zoologie
Přírodovědecké
fakulty
Masarykovy
univerzity. Oceněna byla za práci „Alien
species pool influences the level of habitat
invasion in intercontinental exchange of alien
species” publikovanou v Global Ecology and
Biogeography. Dále stojí za vypíchnutí úspěch
publikací Barbory Černé Bolfíkové z katedry
zoologie PřF UK v Praze, Evy Líznarové z PřF
MU a Jany Voříškové z Mikrobiologického
ústavu AV ČR. Práce těchto tří autorek
skončily s rovným počtem hlasů na 2. – 4.
místě. I ostatní práce přihlášené do soutěže
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však prokazují, že řada studentek a studentů
našich vysokých škol je schopna dotahovat
svůj výzkum do podoby špičkových publikací.
Vítězné práce za roky 2015 a 2016 budou
slavnostně vyhlášeny na nadcházející
konferenci Ekologie 2017 na konci
středečního programu, kdy budou
Více informací o Ceně včetně seznamu
všech loni přihlášených prací je k dispozici na
jejích
webových
stránkách:
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/
cena

2. – 4. místo:
Bolfíková a kol. (2013) Population biology of
establishment in New Zealand hedgehogs
inferred from genetic and historical data:
conflict or compromise? Molecular
Ecology 22: 3709–3720.
Líznarová & Pekár S. (2013) Dangerous prey is
associated with a type 4 functional
response in spiders. Animal Behaviour 85:
1183-1190.
Voříšková & Baldrian (2013) Fungal
community on decomposing leaf litter
undergoes rapid successional changes.
ISME Journal 7: 477-486.

Vítězná práce za roky 2013-14:
Kalusová a kol. (2014): Alien species pool
influences the level of habitat invasion in
intercontinental exchange of alien species.
Global Ecology and Biogeography 23: 1366–
1375.
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Teplomilná doubrava s kručinkou chlupatou v údolí Oslavy. Foto: L. Ekrt

Vyjádření České společnosti pro ekologii
k záměru zrušení přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice
a péči o nástupnické rezervace
Česká společnost pro ekologii varuje před neuváženým postupem při územní ochraně vysoce
cenných přírodních oblastí a navrhuje upřednostňování komplexní ochrany biodiverzity.
Ministerstvo životního prostředí oznámilo zrušení naší největší přírodní rezervace. Na sotva třetině
jejího území mají vzniknout dvě národní přírodní rezervace. Jejich vytýčení i plánované způsoby péče
o ně ale ignorují rozšíření a potřeby mnoha chráněných druhů, včetně deklarovaných předmětů
ochrany. Plán tak zásadním způsobem ohrožuje přírodní rozmanitost území.
Po dlouhá staletí člověk v krajině vytvářel a udržoval pestrou, jemnozrnnou mozaiku pastvin, polí a
lesů. Lidská činnost tak zajišťovala prostředí nezbytné pro světlomilné organismy, které tvoří
podstatnou a nedílnou součást přírodního bohatství střední Evropy. Nahrazovala tím činnost velkých
zvířat, která člověk vyhubil. V průběhu 20. století se ale situace zásadně změnila. Nové zdroje energie
a agrotechnické postupy zcela proměnily využití krajiny. Pestrou, jemnou mozaiku vegetace nahradily
rozsáhlé, jednolité plochy intenzivně obhospodařovaných polí, travních porostů a lesních plantáží.
Místa, kde se intenzivně hospodařit nevyplatí, zarůstají konkurenčně silnými druhy, které vytlačují
vše ostatní. Běžnou krajinu dnes proto obývá zlomek jejího nedávného druhového bohatství a
početnost citlivějších druhů dramaticky klesla. Zbytky populací mnoha donedávna běžných rostlin,
motýlů, brouků a dalších bezobratlých i obratlovců dnes přežívají na vzájemně izolovaných lokalitách.
Jejich poslední útočiště jsou ale většinou příliš malá, než aby měly šanci se na nich dlouhodobě
udržet. Bez nadsázky tak před našima očima probíhá kolaps druhové rozmanitosti středoevropské
krajiny.
Říční kaňony bývají díky přirozené pestrosti stanovišť centry přírodní rozmanitosti. Srovnání leteckých
snímků z 50. let a ze současnosti ale ukazuje, že krajina v těchto územích velmi rychle zarůstá.
Drasticky tak ubývá bezlesí a řídkých lesů a na ně vázaných organismů. To je také případ kaňonu řeky
Oslavy na jihozápadní Moravě, kde přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice chrání pestrou
mozaiku stanovišť od skal a skalních stepí, pastvin, lesostepí a řídkých lesů po bučiny. Žijí zde
unikátní, často zákonem chráněné druhy bezobratlých i obratlovců (např. ještěrka zelená, tesařík
obrovský, páchník hnědý nebo krasec dubový). Roste tu téměř 800 druhů cévnatých rostlin. Pětina
z nich je zařazena v červeném seznamu vzácných a ohrožených druhů a některé už u nás jinde
nenajdeme. Vyžadují biotopy, které dříve udržovala pastva a další způsoby extenzivního hospodaření.
Bulletin ČSPE 2016–2017
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Dnes tyto biotopy potřebují péči. A naší povinností je hledat možnosti, jak tuto péči poskytnout.
Hledat vhodný a ekonomicky reálný model hospodaření, který by umožnil zachovat přírodní
rozmanitost tohoto mimořádně cenného území. Místo toho chce ochrana přírody vytvořit uniformní
území s převážně neobhospodařovanými lesy. Zároveň se dobrovolně vzdává možnosti ovlivňovat
podstatnou část jednoho z nejvýznamnějších kaňonů u nás tím, že přírodní rezervaci o rozloze 2310
ha chce nahradit dvěma malými národními přírodními rezervacemi (celkem asi 757 ha). Tyto snahy
odrážejí nepochopení příčin ochuzování naší přírody. Z pohledu ochrany přírodní rozmanitosti jsou
záměrem nesmyslným a nebezpečným. Jeho hlavním výsledkem bude zánik mnoha populací
ohrožených, reliktních a navíc často zákonem chráněných druhů rostlin a živočichů. Apelujeme proto
na kompetentní orgány, aby realizaci tohoto záměru zastavily.
Prof. David Storch, Ph.D. (za výbor ČSPE)
Podklady:
Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a oznámení o
možnosti seznámit se s novým návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků (MŽP, ze dne 11.
prosince 2014, č.j. 79170/ENV/13)
Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soutok Oslavy a Chvojnice a
oznámení o možnosti seznámit se s novým návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků
(MŽP, ze dne 17. prosince 2014, č.j. 72293/ENV/14)
Anonymus (2014) Plán péče o Národní přírodní rezervaci Soutok Oslavy a Chvojnice na období 2015–
2021; návrh na vyhlášení. Verze III. 72 str. + přílohy
Anonymus (2014) Plán péče o Národní přírodní rezervaci Divoká Oslava na období 2014–2021; návrh
na vyhlášení. Verze IV. 48 str. + přílohy
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Konference Ochrana přírody: Věda a praxe
Dne 23. září 2016 proběhla na České
zemědělské univerzitě v Praze společná
konference České společnosti pro ekologii a
Fóra ochrany přírody s názvem Ochrana
přírody: věda a praxe. Zúčastnilo se jí 64 lidí.
V první části byly diskutovány možnosti
využití molekulární genetiky v ochranářské
praxi, přednášku na toto téma měl Josef Bryja
z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Ukázal
mnoho příkladů použití těchto metod přímo
v ČR a upozornil na vznikající genetickou
banku volně žijících živočichů. V panelové
diskuzi se k němu připojila Tereza Mináriková
z Alka Wildlife, která do tématu vnesla jak své
zkušenosti z neziskového sektoru, tak i státní
správy, poukázala například na dobrý příklad
využití genetiky pro určení ochranářských
jednotek u populací perlorodky říční.
Další blok byl věnován různým
alternativním
managementům
v péči
o bezlesí. Přednášel o nich Ondřej Sedláček,
který uvedl množství různých přístupů ze
svých vlastních zkušeností, od využití
motokrosu po střelnici. Blíže se věnoval
i vypalování, které pomáhal koordinovat
v CHKO Brdy. V panelové diskuzi se k němu
přidal Pavel Marhoul z Beleca a David Číp
z ČSOP Jaro Jaroměř, kteří se oba věnovali

především zkušenostem s vypalováním, jejich
legisla-tivními
i praktickými
úskalími.
Doplňoval je Ondřej Simon z ČZU, který
poukazoval na mnohem problematičtější
ochranu vod, kde veškeré zásahy mají
mnohem delší odezvu a špatně se měří.
Třetí blok se věnoval analýzám trendů
početnosti. Petr Voříšek z ČSO přednesl
výsledky českého i celoevropského monitoringu ptáků. V panelové diskuzi se k němu
přidala Jana Zmeškalová z MŽP a Karel
Chobot z AOPK ČR a diskutovalo se především
o problémech podpory dlouhodobého monitoringu, jeho financování a motivování
dobrovolníků ke sčítání především bezobratlých živočichů.
Poslední blok byl zaměřen na management chráněných lesů. Svůj pohled na
propojení odborných podkladů a praxe
hospodaření přednesl Miroslav Svoboda
z ČZU. Panelové diskuze se dále účastnil Lukáš
Čížek z Biologického centra AV ČR, Tomáš
Vrška z VÚKOZ a Vladimír Krchov z Lesů hl. m.
Prahy.
Záznamy z diskuzí jsou přístupny na
YouTube kanálu Fóra ochrany přírody.
Jan Dušek

Josef Bryja přednáší o možnostech využití molekulární genetiky v ochranářské praxi. Foto Simona Poláková
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Exkurze 2016 – Alternativní management české krajiny

Česká společnost pro ekologii a
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
společně uspořádaly exkurzi na téma
„Alternativní management české krajiny aneb
návrat velkých kopytníků“. Cílem exkurze byla
návštěva bývalého vojenského výcvikového
prostoru Milovice s na našem území stále
unikátním projektem obecně prospěšné
společnosti Česká krajina, jehož cílem je
návrat velkých kopytníků do naší krajiny.
Exkurze se odehrála 8.10.2016.
Unikátní příležitost vidět zblízka zubry a
tzv. divoké koně (ve skutečnosti jde o jedno
z prastarých plemen koní z Exmooru) a
pratury (ve skutečnosti jde o plemeno skotu
Tauros křížené za účelem, co nejvíce se
vyhynulým praturům přiblížit zjevem i
chováním) přilákala celkem na 30 účastníků
exkurze, což byl i maximální počet pro
registraci. Zhruba třetinu účastníků tvořili
studenti kurzu Biologie ochrany přírody na
PřF JU, zbytek tvořila pestrá směska studentů
pražských vysokých škol a členů ČSPE. Za
hlavní organizátorku exkurze Janu Jersákovou
musel ze zdravotních důvodů na úplně
nejposlednější chvíli Jaroslav Vrba. Na
průběhu exkurze to nebylo nijak poznat a
oběma organizátorům patří velký dík.
Během celé exkurze nás provázel Dr.
Miloslav Jirků z České krajiny, který na

Bulletin ČSPE 2016–2017

introdukci velkých kopytníků do Milovic
pracuje již od samých počátků projektu.
Mohli jsme se tak nejen přiblížit velmi blízko
k jinak velmi nedůvěřivým zvířatům, ale
poznat i zázemí projektu s celou řadou
osobních zkušeností a historek. Nejdříve nás
průvodce zavedl do společné ohrady koní a
praturů, kde jsme se mohli názorně
přesvědčit o diametrálně odlišném vlivu obou
druhů velkých herbivorů na své prostředí.
Díky spolupráci s vědci z Biologického centra
AV ČR a PřF JU se mohl průvodce opřít i o
konkrétní poznatky o změnách ve složení
společenstev hmyzu a rostlin. Zároveň jsme
se seznámili i s logistickými podrobnostmi
introdukce kopytníků do krajiny.
Odpoledne jsme se přesunuli do jiné části
bývalého vojenského prostoru, ve které
v mnohahektarové ohradě žije stádo zubrů. I
přes přítomnost nedávno narozeného telete
nás k sobě zubři opět pustili poměrně blízko.
Nejzajímavější ale opět bylo vidět zblízka, jak
zubři ovlivňují své prostředí.
Exkurze se mimořádně povedla a oběma
jejím organizátorům a zejména průvodci patří
velké díky.
Robert Tropek
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Na Borneu přibývá lesa! Nic v něm nežije, ale zato z něj teče olej. (Foto: L. Čížek)

stanovišť: když se zatopí jáma

Proč je stále více vědeckých prací špatných, aneb
pesimistický pohled na směřování vědy
Poslední dobou mě zaujala řada nekvalitních
článků
publikovaných
v renomovaných
časopisech. Nemluvím o studiích, u nichž se
nám nelíbí sloh, triviální závěry či to, že
vycházejí z malého počtu opakování, ale o
těch, jež obsahují chyby, které tyto práce zcela
diskreditují.
Ukázkovým příkladem může být studie
Atkinson a kol. (2014), kde se autoři snaží
ukázat
rozdíly
ve
využíváním
karbohydrátových rezerv mezi rostlinami
s rozdílnou rychlostí růstu. Autoři studovali
rychle
(Verbascum
thapsus,
Digitalis
purpurea), středně (Cardus nutans, Verbascum
blattaria) a pomalu (Arctium minor, Cirsium
vulgare, Senecio jacobea) rostoucí druhy a
přišli například na to, že u pomalu rostoucích
druhů se celkové koncentrace zásobních
sacharidů po poranění příliš nemění. Když
velkoryse čtenář přehlédne malé množství
druhů, což „vyřešili“ autoři tím, že použili jako
opakování jedince bez přihlédnutí k
jeho druhové
příslušnosti,
nemůže
již
přehlédnout dva další zásadní nedostatky. 1/
Pomalu rostoucí druhy jsou z čeledi
Asteraceae, která je známá ukládáním inulinu
(tj. polymérů fruktózy), zatímco rychle
rostoucí druhy jsou z čeledi Scrophulariaceae,
Bulletin ČSPE 2016–2017

která
naopak
hromadí
oligosacharidy
odvozené od rafinózy. Rozdíly ve využívání
rezerv pak mohou být dány čistě
fylogenetickou příbuzností uvnitř těchto
skupin. 2/ Autoři inuliny vůbec neanalyzovali a
u všech rostlin studovali jen sacharózu a
rafinózové oligosacharidy. V důsledku toho se
doopravdy nelze divit tomu, že se skupiny liší.
Tyto rozdíly však samozřejmě nemusí být
vůbec důsledkem jejich rozdílné růstové
rychlosti. Tato práce byla publikována
v časopise Proceedings of the Royal Society B
(IF=5.05)
a
stejně
nekvalitní
studii
s podobnými chybami se povedlo autorům
publikovat v časopise New Phytologist
(IF=7.62, Atkinson a kol. 2012). Takových
příkladů z poslední doby je však celá řada.
Škroby místo inulinu u jednoletek, trvalek a
polokeřů rodu Artemisia (taktéž z čeledi
Asteraceae) například analyzovali i Yang a kol.
(2015) a úspěšně práci publikovali v časopise
Biogeochemistry
(IF=3.49).
Nepatrné
koncentrace škrobů sice autoři naměřili,
nicméně po podrobném přečtení metodiky lze
pouze spekulovat, o jaké karbohydráty ve
skutečnosti šlo. V diskuzi se pak autoři
s nápadně malými koncentracemi vypořádali
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tak, že své výsledky srovnávájí téměř výlučně
s pracemi s nízkými obsahy ve dřevě stromů.
Odstrašujícím příkladem vědecké práce může
být také studie Hansen a kol. (2013) zaměřená
na přibývání a ubývání lesních porostů
studovaných za pomoci satelitních dat
publikovaná v časopise Science (IF=33.61).
V této práci autoři zahrnuli mezi tropické lesy i
plantáže palmy olejné, kaučuku či banánů (viz
kritický komentář Tropek a kol. 2014).
Je třeba si položit otázku, jak mohou
být takovéto práce napsány, jak mohou projít
recenzním řízením a dospět k opublikování.
Pro hledání příčin je potřeba se zabývat tím,
jaké selekční tlaky v dnešní vědě působí a jaké
jsou
zájmy
jednotlivých
účastníků
publikačního procesu. Zájmem vydavatelů
časopisů a redakčních rad je to, aby měl
časopis co největší impakt faktor a byl tak co
nejvíce přitažlivý pro potenciální autory. Toto
platí dvojnásob u řady „open access“ časopisů,
které jsou často čistě podnikatelským
záměrem, kde počet vydaných článků je úzce
korelován se ziskem vydavatele. Impakt faktor
časopisu přitom neodráží nic víc a nic méně
než to, jak často jsou články v něm vyšlé
citovány ostatními autory. Články by tak měly
být spíše obecné a zaměřené na nějaký okruh
otázek kterými se zabývá co největší počet
vědců. Příliš však nemusí záležet na kvalitě
práce, neboť snížená kvalita může maximálně
vést k tomu, že citující vědci, kteří si článek
řádně přečetli a na chyby přišli, ho budou
citovat kriticky (to jestli je citace pozitivní či
negativní se ve výpočtu impact faktoru
neodráží). To, že citující autor citovaný článek
pečlivě četl, navíc není vůbec samozřejmostí.
Pěkný příklad toho je například tvrzeni autorů
Meseguer a kol. (2013), že naše studie Janeček
a kol. (2007) ukazuje, že třezalka Hypericum
lanceolatum je opylována ptáky. Ve studii však
naopak ukazujeme, že ačkoli je H. lanceolatum
navštěvováno ptáky, ptáci třezalku prakticky
neopylují. Vítaným aspektem pak může být i
velké množství spoluautorů. Při velkém
množství autocitací může jen to, že každý
ze spoluautorů článek několikrát odcituje, vést
k velkému úspěchu daného díla (a časopisu)
bez ohledu na jeho obsah. Jako ideální ukázka
takovéhoto článku může být například práce
30-ti spoluautorů Schleuning a kol. (2012)
s přitažlivým názvem „Specializace mutuaBulletin ČSPE 2016–2017

listických interakčních sítích se směrem do
tropů zmenšuje“
publikována
v časopise
Current Biology (IF=9.57). Práce již má na
Web of Science úctyhodých 42 citací, z nichž
na sedmnácti se podíleli samotní autoři.
Nicméně, jak upozornil Olerton (2012) v jeho
kritickém komentáři, tato práce má řadu
nedostatků. Autoři v ní nerozlišují opylovače
od neefektivních návštěvníků květů a téměř
chybí data z tropů Afriky a Asie. Nízké
zeměpisné šířky tak z velké části charakterizují
studie z vysokých nadmořských výšek
amerických And.
Kariérně úspěšným vědcem se dnes
stane ten, kdo je schopen být spoluautorem
co největšího množství publikací v časopisech
s pokud možno nejvyšším impakt faktorem.
Úspěšní vědci jsou tak často spoluautory i
desítek prací ročně, které jsou často tématicky
značně různorodé. Lze tak pochybovat o tom,
zda mají čas dané práce byť jenom přečíst a
porozumět jim. Výhodným osobnostním
předpokladem kariérních vědců pak musí být
vysoká sociální inteligence (či ostré lokty)
umožňující začlenit se do co největšího počtu
projektů, omezené kritické myšlení, které by
bránilo publikovat věci triviální či nějakým
způsobem špatné a ochota věnovat získávání
spoloautorství na článcích velkou část svého
času (většinou se tak zřejmě děje i na úkor
vlastního vzdělávání a studia prací kolegů).
Tito kariérní vědci pak postupně stoupají
v hierarchii vědeckých institucí, dostávají se do
vědeckých rad časopisů, dostávají granty, řídí
a hodnotí vědu. Kruh se tak uzavírá a selekční
tlak na velký počet publikací ve vysoce
impaktových časopisech a potlačování
kritického myšlení, které vždy bývalo
nezbytnou součástí vědy, roste. Časopisy se
pak dále plní často zcela nesmyslnými články.
Závěrem musím podotknout, že mám
dostatek osobních zkušeností, které podporují
i vyvracejí načrtnuté pesimistické scénáře.
Stále existuje řada pracovištˇ a vědeckých
osobností, které se těmto scénářům vymykají.
Je však potřeba, abychom se odpoutali od
impaktového šílenství a drželi se vědy
založené na kritickém myšlení, touze
objevovat a celkovém nadhledu.
Štěpán Janeček
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Z tohoto lesa olej neteče, takže ho zbývá jen tenký proužek kolem řeky Kinabatangan (Foto: L. Čížek)
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Pouzdřanská step (Foto: L. Čížek)

Náš nejdelší endemit
S žížalami mám dlouhý a krásný vztah.
Setkání málokdy přežily, takže je trochu
jednostranný, ale byla to láska na první
pohled. V raném dětství mě fascinovala jejich
slizce důrazná snaha prodrat se ze sevřené
pěstičky ven. Posléze napomohly pochopení
fyzikálních zákonů, když v parném létě v
pixličkách a krabičkách bleskově měnily
skupenství na tekuté a plynné (obě značně
vydatná). Rousnice natažená přes půl záhonu
potěší zahradníka a v rybáři vzbudí jistotu
kapitálního úlovku.
V největší oblibě mám ale žížalu, kterou
jsem nikdy neviděl. Je to žížala stepní a
jmenuje se Allolobophora hrabei. Na
Pouzdřanské stepi po sobě zanechává
hromádky bobečků, měří přes půl metru a
byla popsána teprve před 2. světovou válkou.
V ranním vlaku, který zrovna vyjížděl
z pouzdřanského nádraží, kamarád DH
druhdá vykládal neznámé spolucestující, že
na tom kopci žijí žížaly, kterými by šlo svázat
ruce. Vedena láskou k žížalám nebo
charismatem DH, slečna projevila ochotu
nechat se takovou žížalou svázat. Bohužel, je
to žížala hlubinná a těžko se hledá.
Nedávno mi udělala radost znovu. Naše
země a vůbec střední Evropa endemismem
příliš nevynikají. V obrozeneckých dobách se
Bulletin ČSPE 2016–2017

to někteří přírodovědci snažili napravit,
chvilku jsme měli dokonce endemitního
ptáka,
puštíka
šumavského
(Strix
sumaviensis). Jenže většina takových
endemitů rozšířila počty synonym běžných
druhů, jakmile se k jejich studiu dostal někdo
další. Žížaly jsou v tomto ohledu zřejmě
výjimkou. Naše nejdelší žížala (minimálně
zatím) stále je endemitem jihu Moravy,
západního Slovenska, severovýchodního
Rakouska a přilehlé části Maďarska. Vrtá tedy
v nesmyslně nepatrném kousku zeměkoule.
K tomu je endemitem zatraceně ohroženým.
Většina z jejích 22 známých lokalit už zanikla.
Aktuálně je známa z poslední lokality na
Slovensku, poslední v Rakousku a poslední v
Maďarsku. U nás je na tom ve srovnání se
zbytkem světa mimořádně dobře, přežívá na
4-5 lokalitách. Takové vzácnosti je záhodno si
vážit a pečovat o ni jako o carevnu.
A co že carevna ráda? Jak píše v Živě
5/2015 pan Pižl, její veličenstvo vyžaduje
hlubokou, holou půdu porostlou jen
roztroušenou vegetací. Tedy řídké a často
nízké stepní trávníky, které vznikají a jsou
udržovány ohněm, spíše intenzivní pastvou a
sešlapem. Zanikají pak nedostatkem péče
nebo sečí, která z nich dělá trávníky husté.
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Endemická žížala má tedy stejné potřeby
jako hromada jiných ohrožených tvorů majek, nejrůznějších kozlíčků, střevlíků,
smrtníků, denních motýlů, samotářských včel
a dalších - k jejichž potřebám jsme při správě
chráněných území zatím spíše hluší. Stepi u
nás v horším případě zarůstají, v lepším jsou
občas sečeny nebo zlehka přepásány.
Obyvatele řídkých trávníků tak potkáme
hlavně na cestách a pěšinách vyšlapaných
návštěvníky, kde kličkují mezi podrážkami
turistických bot a hromádkami exkrementů
naší carevny.
Doufejme, že takovou ostudu, aby
nechala vymřít našeho nejdelšího endemita si
ochrana přírody neuřízne. Je tedy naděje, že
bezlesí našich chráněných území dostanou co
potřebují a budou důkladně pasena,
vypalována a vůbec rajtována tak, aby péče o
ně sukcesi nejen brzdila, ale taky občas
vracela zpět k holé půdě a řídkým trávníkům.
Lukáš Čížek

Naše nejdelší, témeř endemická žížala
Allolobophora hrabei i s typickou
hromádkou výkalů.
Foto: V. Pižl

Vychází v elektronické podobě dne 24. září 2017
Foto na titulní straně: Prales Mionší v Beskydách. Foto D. Hauck
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