Bulletin České společnosti pro ekologii 2020
Vážení členové společnosti, milé kolegyně a kolegové,
s radostí Vám představujeme letošní vydání Bulletinu ČSPE. V souladu
s převládajícím míněním na poslední valné hromadě společnosti má podobu
informačního zpravodaje. Činnost výboru a celé naší společnosti byla letos
ztížena epidemií covid-19. Některé akce jsme tedy museli přesunout na
pozdější dobu, která jim snad bude příznivější (např. exkurze nebo
mezinárodní konferenci). Bohužel jsme museli odložit i intenzivní zapojení
společnosti do pedagogických aktivit, zejména do plánované akce „ekologické
téma roku“. Alespoň částečně jsme se to pokusili napravit zapojením se do
mezinárodního Dne ekologie. Nicméně i tak se povedlo několik důležitých věcí
– výbor zorganizoval nebo pomohl zorganizovat několik významných
prohlášení k zásadním environmentálním kauzám v naší zemi. Opět byla
udělena Cena Vojtěcha Jarošíka a o něco dříve proběhla také stěžejní akce naší
společnosti – konference Ekologie 2019 v Olomouci. Kromě toho usilovně
pracujeme na nových webových stránkách ČSPE, které by měly být zveřejněny
v následujících týdnech.
Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu k činnosti výboru.
Přejeme Vám pevné zdraví a optimistickou mysl!
Vladimír Remeš, za výbor ČSPE
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Konference
Ekologie 2019 – 7. konference České společnosti pro ekologii (V. Remeš)
Po dlouhých dvou letech jsme se opět dočkali a ve dnech 4. - 6. 9. 2019 jsme měli možnost se
zúčastnit již sedmé konference naší společnosti. Konference „Ekologie 2019“ se konala v prostorách
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která konferenci spolupořádala. Akce byla
podpořena časopisy Vesmír a Živa. Jako vždy pokrývala konference celé spektrum ekologie jako
vědního oboru a jeho aplikací. Celkem jsme mohli vyslechnout 46 přednášek a shlédnout 40 posterů.
Konference se zúčastnilo 128 zájemců o ekologii z řad akademiků, studentů a lidí z praxe.
Ve středu 4. 9. byla konference slavnostně zahájena v poledne a neprodleně následoval blok
přednášek Temperátní organismy a společenstva. Tento blok byl jako jediný v češtině a celý zbývající
program konference probíhal v anglickém jazyce (na základě zcela převažujícího mínění členstva šlo
o poslední českojazyčný blok i pro příští ročníky). Ve středu jsme ještě vyslechli přednášky v blocích
Biodiversity management a Biodiversity invasions. Netradičně už ve středu večer byla zařazena do
programu plenární přednáška. Tu prezentovala profesorka Catherine Graham ze Swiss Federal
Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL). Prof. Graham je mezinárodně vysoce
uznávanou odbornicí ve výzkumu biologické diverzity a její přednáška „Linking patterns and processes
across scales: a case study with Neotropical hummingbirds“ publikum velmi zaujala. Příležitostí pro
diskuzi nad proběhlým programem bylo dostatek během společenského večera ve Svatováclavském
pivovaru. Večer byl zakončen nečekaným blackoutem, během kterého měli účastníci konference
možnost zmizet bez placení. Pokud víme, nikdo této možnosti nevyužil…
Čtvrtek je tradičně nejnáročnějším dnem konferencí ČSPE, protože odborný program běží celý den.
Také letos byl program nabitý a mohli jsme vyslechnout 22 přednášek rozdělených do bloků
Functional ecology, Functional traits and evolution a Community ecology and food webs. Po obědě
navíc proběhla poster session, vyplněná zajímavými diskusemi nad nejnovějšími vědeckými výsledky
účastníků. Večer patřil Valnému shromáždění, na kterém byla důkladně probírána dosavadní činnost
společnosti i její budoucí směřování (stručný zápis naleznete o pár stránek dále). Po velmi náročném
a dlouhém dni jsme naštěstí měli možnost důkladné regenerace na povedeném rautu v atraktivních
prostorách PřF UP.
Půldenní program v pátek 6. 9. byl zahájen blokem přednášek na téma Ecosystem ecology, po
němž následoval blok Below-ground interactions and soil ecology. Poslední prezentaci konference,
nazvanou „The complexity of symbiotic interactions influences the ecological amplitude of the host“,
přednesla Lucie Vančurová (UK Praha), vítězka Ceny Vojtěcha Jarošíka za rok 2018. Před obědem byly
vyhlášeny nejlepší studentské prezentace v kategorii přednášek a posterů. Vítězové byli následující:
Přednášky: 1. místo Jan Smyčka:

Tempo and drivers of plant diversification in the European
mountain system
2. místo Kryštof Horák:
Komparativní ptilochronologie a investice do opeření u
tropických a temperátních ptáků
3. místo Ondřej Michálek: Specific efficiency of venom of prey-specialised spiders

Postery:

1. místo Pavla Halamová: Influence of fires on moth communities in Central European
forests
2. místo Barbora Lepková: Seed survival after deer ingestion – feeding trials versus
simulation experiment
3. místo Petr Pyško:
Je nám ještě k něčemu Shannonův index?
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Ocenění studenti si odnesli sponzorské dary Přírodovědecké fakulty UP, ke kterým patřila např.
rika, zápisníky, hrnky nebo pivo UP Ale, a předplatné časopisů Živa a Vesmír.
Jako vždy byly na konferenci pozvány „vycházející hvězdy“ české ekologie – mladí badatelé ve
stadiu postdoka, kteří již mají na svém kontě významné výzkumné výsledky a publikace. Ti se vedle
zvaných přednášek o svém výzkumu podílejí i na sestavování programu konference a předsedají jeho
jednotlivým sekcím. Letos k nim patřili Vanda Šorfová (MU Brno), Tomáš Václavík (UP Olomouc),
Radek Michalko (MendelU Brno), Martin Volf (iDiv Leipzig) a Elina Mäntylä (BC AVČR České
Budějovice).
Děkujeme všem účastníkům za přátelskou a tvůrčí atmosféru. Další ročník konference, který
proběhne v Brně na Mendelově univerzitě, bude jistě stejně úspěšný!

Pozvánka na konferenci Ekologie 2021 (R. Tropek)
Přestože současná pandemická situace není plánování budoucích akcí příliš nakloněna, zůstává
výbor ČSPE optimistickým a plánuje organizaci příští konference společnosti v září 2021. Konference
Ekologie 2021 bude po osmi letech organizována v Brně, tentokrát se role hostitele a
spoluorganizátora ujme Dr. Ondřej Košulič z Mendelovy univerzity v Brně. Konference je
naplánována na 8. - 10. 9. 2021. S předstihem nám účast a přednesení plenární přednášky přislíbil i
Prof. Jörg Müller z University of Würzburg (https://www.researchgate.net/profile/Joerg_Mueller).
Jeho výzkum spojující ekologii lesa s lesnickou praxí a ochranou biodiverzity dobře zapadne na místo
konání konference. Doufáme, že situace dovolí nejen organizaci kompletního vědeckého programu,
ale i valné shromáždění členské základny a tradiční společenské akce. Pokud by epidemiologická
situace a přidružené restrikce organizaci konference neumožnili, uděláme vše pro nějakou online
variantu, o jejíž formě budeme diskutovat, bude-li to nezbytné. Těšíme se na úspěšné setkání, ať již
proběhne jakoukoliv formou.

Odložená mezinárodní konference (R. Tropek)
ČSPE měla v únoru 2021 společně se Society for Tropical Ecology a Českou zemědělskou
univerzitou organizovat mezinárodní konferenci European Conference of Tropical Ecology 2021
(https://www.soctropecol-conference.eu/). V září 2020 kvůli mezinárodně se zhoršující situaci
s covid-19 musel organizační výbor (Robert Tropek, Kateřina Sam, Vojtěch Novotný, Jan Šobotník a
Lenka Storchová) rozhodnout o zrušení konference. Rozhodování bylo těžké, přišlo v době, kdy jsme
se již museli smluvně zavázat k pronájmu prostor, a kdy již byla vyhlášena výzva k přihlašování
tematických sekcí. Vzhledem k pozdějšímu vývoji situace však nelze rozhodnutí litovat. Namísto
nejisté organizace online formy setkání jsme se rozhodli konferenci uspořádat později. Protože v roce
2022 je již naplánována konference v Lipsku (kde byl předchozí ročník v letošním dubnu zrušen
pouhých několik dní před jeho konáním), budeme konferenci organizovat až v únoru 2023. O
podrobnostech budeme členy informovat, až k tomu nastane čas. Slabou náplastí je vyslání plenární
přednášející Kateřiny Sam s přednáškou „Experimental research on plant-herbivore-predator food
webs from tropical to temperate forest ecosystems“ na online setkání Society for Tropical Ecology,
které se odehraje 4. 2. 2021.
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Dění ve společnosti
Zápis z valného shromáždění České společnosti pro ekologii (J. Jersáková)
1. Tajemník společnosti seznámil členy s činností společnosti v letech 2018 a 2019.
Činnost v roce 2018:
• Spoluúčast na organizaci konference Global Biodiversity Conservation Conference,
25. - 26. 9. 2018, Praha (Tropek R, Storch D)
• Exkurze: Přírodní klenot štěrkopískové náplavy Labe. Jak aktuální je výstavba plavebního
stupně?, 3. 11. 2018, Děčín (Jersáková J)
• Létající seminář – 1x
• Udělení ceny V. Jarošíka (Petrusek A)
• Projekt na podporu pedagogické činnosti ČSPE od Rady vědeckých společností (Mudrák O)
Činnost v roce 2019:
• Stanoviska ČSPE: Stanovisko k rozhodnutí povolit plošné trávení hrabošů (Pipek P, Storch D,
Pyšek P); Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských
luhů (Moravská Amazonie urychleně potřebuje adekvátní péči, správu a územní ochranu,
Čížek L)
• Bulletin (Štajerová K)
• Konference Ekologie 2019, 4. - 6. 9. 2019, PřF UP, Olomouc (Remeš V)
• Udělení ceny V. Jarošíka (Petrusek A)
• Projekt na podporu pedagogické činnosti ČSPE od Rady vědeckých společností (Mudrák O)
Aktuální počet členů činí 220.
Stav účtu na konci roku 2018 činí 255 836 Kč.
2. Vyhlášení výsledků voleb do výboru a revizní komise ČSPE
Do výboru byli zvoleni (v abecedním pořadí): Čiháková Kateřina, Čížek Lukáš, Drozd Pavel,
Jersáková Jana, Remeš Vladimír, Sedláček Ondřej, Storch David, Tropek Robert
Do revizní komise byli zvoleni (v abecedním pořadí): Dolný Aleš, Kalusová Veronika, Knapp Michal,
Mikátová Blanka, Sam Kateřina
3. První zasedání nově zvoleného výboru
Členové výboru odhlasovali rozdělení funkcí: předseda – Tropek R, místopředseda – Storch D,
tajemnice – Jersáková J
4. Diskusní návrhy k činnosti ČSPE
• Restrukturalizovat létající semináře, nebo je zrušit pro nedostatečnou činnost (Devetter M)
• Intenzívněji využívat sociální sítě pro PR společnosti (Drozd P - bylo určen, že to bude mít na
starosti)
• Více propagovat společnost, např. zmiňováním příslušnosti k ČSPE autory vědecko-populárních
článků (Remeš V, Hönigová I); více využívat citizen science, respektive ČSPE by mohla sloužit
jako prostředník, pakliže je její člen vědec to schopen/ochoten organizovat (možnost
spolupráce s AOPK, která se tím zabývá) (Štajerová K); propagovat ČSPE více mezi učiteli, např.
formulovat téma a výukové aktivity pro letošní Den Země (např. opylování) (Čiháková K)
• Připomínat jednou ročně členům zaplacení členských příspěvků
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• Návrh na zavedení dvouletého členství, aby počet členů nekolísal v závislosti na tom, který rok
je konference
• Návrh na zasílání vyjádření/stanoviska ČSPE členům společnosti před tím, než se s tím veřejně
vystoupí, pokud na to bude čas. Nejde o to, aby je členové schvalovali (na to ani nemáme
procedury), ale aby se eventuálně vyjádřili, pokud k tomu budou mít něco relevantního.
• Zintenzivnit propagaci ČSPE mezi studenty. Např. studenti instituce pořádající konferenci by
měli konferenci zadarmo, případně za drobnou výpomoc s pořádáním konference; přispívat
motivovaným studentům formou cestovních grantů na základě motivačního dopisu či případně
za drobnou výpomoc s pořádáním konference.
• Návrh na uspořádání budoucí konference společně s jinou společností pro ekologii (BES, GFÖ).
Prvním krokem by mohlo být uspořádání tematického sympozia BES v ČR, pod záštitou ČSPE.
• Informace o společné tropicko-ekologické konferenci ČSPE a Society for Tropical Ecology (gtö)
v Praze v únoru 2021 (Tropek R).
• Návrh na zaměření konference na nějaká aktuální, obecnější a palčivá témata, než jsou ta, která
se řeší v ad-hoc stanoviskách (typu třeba vymírání hmyzu), kterému by se na konferenci
věnovala jedna sekce a následně by se formulovalo stanovisko, které by se mohlo dále
medializovat (Herben T).
• Všeobecná shoda pléna o směřování ČSPE a její konference v čistě vědeckém duchu bez
přesahu do ekologického aktivismu a enviromentalistiky. To samozřejmě nevylučuje
vyjadřování se k aktuálním ekologickým a environmentálním problémům prostřednictvím
odborně podložených stanovisek.
• Předběžné místo konání příští konference: Mendelova univerzita, Košulič O a Michalko R (bude
potvrzeno na přelomu 2019/2020).
Datum a místo konání valného shromáždění: 5. 9. 2019 v Olomouci
V Českých Budějovicích dne 10. 9. 2019 z poznámek přepsala Jana Jersáková (tajemnice společnosti)

ČSPE na sociálních sítích (R. Tropek)
Ač o tom zřejmě velká část členů neví, snažíme se propagovat naši společnost i na sociálních sítích.
Disponujeme účty na Facebooku (https://www.facebook.com/CSPEEcology) a Twitteru
(@CeskaEkologie). Ve hře je i aktivita na Instagramu, pokud budeme mít dost obrazového materiálu
k víceméně pravidelnému zveřejňování. Zejména na Facebooku nám v době zveřejnění našich
stanovisek výrazně stoupá sledovanost, bylo by jistě vhodné takového potenciálu využít pro
popularizaci ekologického výzkumu realizovaného našimi členy. V případě, že byste chtěli zviditelnit
své vědecké nebo popularizační články pro ostatní členy i veřejnost, která naše účty na sociálních
sítích sleduje, zašlete prosím link na publikaci s kratičkým srozumitelným souhrnem a případnou
fotografií nebo obrázkem Pavlu Drozdovi, který si vzal propagaci na sociálních sítích na starosti, na
email pavel.drozd@osu.cz (nebo jako soukromou zprávu přímo na účet ČSPE na Twitteru nebo
Facebooku). Stejně je možné propagovat i další aktivity a akce, které souvisejí s ekologickou vědou, a
na nichž se naši členové přímo podílejí. Naopak bychom nechtěli, aby naše účty začaly propagovat
firmy, produkty nebo akce, které s ČSPE nesouvisí.
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Příprava nových webových stránek ČSPE (R. Tropek)
Výbor prostřednictvím Jany Jersákové a Roberta Tropka připravuje s významnou finanční podporou
Rady vědeckých společností AV ČR nové webové stránky společnosti. Stávající stránky se za roky své
existence staly zcela nedostatečnými, a to nejen kvůli zastaralosti použitého systému a jeho
nevyhovujícím bezpečnostním parametrům. V předchozích měsících jsme s firmou ANT studio,
vybranou výběrovým řízením, spolupracovali na tvorbě nových stránek. Ty jsou teď až na několik
technických detailů téměř hotové a začínáme je plnit obsahem a testovat jejich funkčnost. Nutné
bude i obnovení databáze členů, proto v nejbližší době počítejte s emailem vyzývajícím k vytvoření
nového hesla a potvrzení přenesených údajů. Doufáme, že nový web zveřejníme v posledních
týdnech tohoto roku, nebo nejpozději začátkem roku příštího. V této souvislosti vyzýváme členy ČSPE
k poskytnutí několika fotografií vhodných pro webovou prezentaci, uvítáme zejména fotografie
vhodné pro titulní stranu, ale i pro dílčí oddíly webu. Měly by mít nějakou souvislost s ekologií, určitě
uvítáme fotografie zajímavé krajiny, rostlin, živočichů, ale i jejich částí, případně jiné obrázky
reprezentující ekologii coby vědu. Není nutné nás zahrnout desítkami fotek, věříme ale že pár
vhodných obrázků mezi svými fotografiemi někteří z nás najdou. Prosím, posílejte fotografie na
email info@cspe.cz. Předem děkujeme!

Náhled na úvodní stránku rozpracovaného nového webu ČSPE (s provizorní fotografií z fotobanky).
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Cena Vojtěcha Jarošíka
Cena za rok 2019 – souhrn (A. Petrusek)
Laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je
udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro
ekologii, jsou v letošním koronavirovém roce vyhlašováni již pošesté.
V tomto ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem dvacet prvoautorských studentských
publikací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v r. 2019. To je v relativně krátké
historii soutěže rekordní počet, přitom kvalita přihlášených prací neklesá, spíše naopak. Po loňském
„výpadku“, kdy se do soutěže vůbec nepřihlásili zástupci moravských vysokých škol a naprosto
dominovali uchazeči z alma mater Vojtěcha Jarošíka, pražské PřF UK, kde vznikly všechny tři oceněné
práce, byla letos situace mnohem vyrovnanější. Sedm přihlášených publikací z UK tvořilo jen třetinu
pomyslného pelotonu, stejný počet uchazečů byl z Jihočeské univerzity, čtyři z Masarykovy univerzity
a po jedné studentce se přihlásilo z Univerzity Palackého a České zemědělské univerzity.
Přihlášení publikace posuzovalo deset hodnotitelů složených ze zástupců ČSPE a katedry ekologie
PřF UK. Každý člen komise měl těžký úkol vybrat na základě originality prací a jejich příspěvku
k ekologickému poznání tři práce obzvláště hodné ocenění. Výsledek hodnocení byl nakonec ale
poměrně jednoznačný a je zajímavé, že každá oceněná práce vznikla na jiné instituci.
Na prvním místě se umístila práce Michaela Mikáta, doktoranda katedry zoologie PřF UK,
publikovaná v PNAS po názvem „Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as
an alternative to monandry based eusociality”. Zajímavostí této publikace přitom je, že
v sedmičlenném autorském týmu jsou kromě prvního autora hned čtyři další studenti, kteří se jako
dobrovolníci (často ještě v gymnaziálním věku) do projektu zapojili. Na druhém místě se umístila
práce Daniela Souto-Vilaróse, absolventa PřF Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR,
nazvaná „Faster speciation of fig-wasps than their host figs leads to decoupled speciation dynamics:
snapshots across the speciation continuum“ vydaná v časopise Molecular Ecology. Třetí příčku pak
obsadila makroekologická práce Lenky Harmáčkové z PřF Univerzity Palackého publikovaná v Journal
of Animal Ecology pod názvem „Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing
ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds“. Všichni tři
ocenění budou vyzváni, aby své výsledky prezentovali na příští konferenci České společnosti pro
ekologii.
Jak z výběru oceněných, tak z přehledu všech přihlášených prací je zřejmé, že doktorandi českých
a moravských vysokých škol dokážou během svého studia vyprodukovat velmi kvalitní vědecké práce
a uspět s nimi v prestižních mezinárodních časopisech. Doufejme, že i v dalším ročníku ceny se to
potvrdí.
Na základě diskuze členů ČSPE na valném shromáždění a následné diskuzi se spoluorganizující
katedrou ekologie PřF UK jsme rozšířili povinnosti i benefity laureátů Ceny Vojtěcha Jarošíka. Všichni
laureáti (samozřejmě v závislosti na aktuálních možnostech) odprezentují výsledky své práce na
nejbližší konferenci ČSPE, náklady na účast jim společnost uhradí formou cestovního grantu. Nejlepší
z přednášek oceníme cestovním grantem pro prezentaci vítězné práce na vybrané mezinárodní
konferenci. V příštím Bulletinu také zveřejníme krátká shrnutí výsledných prací sepsaná samotnými
laureáty.
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V příštím roce (do konce dubna 2021) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka
studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2020. Více informací o Ceně
včetně seznamu všech přihlášených prací je k dispozici na webových stránkách Přf UK a ČSPE na
adresách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena
http://www.cspe.cz/cena-vojtecha-jarosika-za-vynikajici-studentskou-publikaci-v-ekologii

Oceněné články za rok 2019 a jejich anotace (M. Mikát, D. Souto-Vilarós, L. Harmáčková)
1. Mikát M., Janošík L., Černá K., Matoušková E., Hadrava J., Bureš V., Straka J. (2019) Polyandrous
bee provides extended offspring care biparentally as an alternative to monandry based
eusociality. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 116:
6238-6243. https://doi.org/10.1073/pnas.1810092116
Při péči o potomstvo může být výhodná spolupráce více jedinců, obzvláště pak pokud je péče
náročná. Eusocialita a obourodičovská péče jsou dva hlavní typy spolupráce více jedinců, které se u
živočichů vyskytují. Obourodičovská péče je relativně častá u obratlovců, ovšem dosti vzácná u
hmyzu. V rámci blanokřídlého hmyzu se naopak vyskytuje řada druhově bohatých eusociálních linií,
obourodičovská péče je ale velmi vzácná. Dosud byla známa u některých kutilek (zejména rod
Trypoxylon), nebyla ovšem známa u včel.
Kyjorožka černoretá (Ceratina nigrolabiata) je prvním druhem včely, u které byla obourodičovská
péče objevena. Výzkum, v rámci kterého jsme obourodičovskou péči u tohoto durhu objevili a
prozkoumali, jsme prováděli na Havranickém vřesovišti v Národním parku Podyjí. V rámci výzkumu
jsme rozmístili snopky ze suchých stonků, do kterých se kyjorožky zahnízdily. Následně jsme vytipovali
hnízda C. nigrolabiata a u těchto hnízd jsme pravidelně značili samce. Hnízda jsme následně rozebrali,
zaznamenali jejich strukturu a pomocí mikrosatelitových lokusů testovali příbuznost mezi dospělci a
potomstvem.
V naprosté většině zásobovaných hnízd (88%) se vyskytuje společně samec se samicí. Pokud jeden
z partnerů chybí, tak se jedná o osiřelé hnízdo. Mezi rodiči se vyskytuje výrazná dělba práce – samice
se stará o zásobování potomstva pylem a nektarem, zatímco samec hlídá vchod hnízda. Samec
zabraňuje vstoupit do hnízda predátorům a parazitoidům v době, kdy samice je pryč z hnízda
z důvodu sběru potravy. Pokud je samec odstraněn, tak se samice bojí vyletovat ven z hnízda, což
vede k menšímu počtu zásobovaných komůrek.
Páry v hnízdě ovšem nejsou stabilní po celou hnízdní sezonu. Samec průměrně vydrží v hnízdě asi
týden. Jakmile ovšem zmizí, je rychle nahrazen dalším samcem. Pokud se samci v hnízdě často
střádají, tak to ovšem vede k poklesu počtu zásobovaných komůrek.
Samice se v průběhu hnízdní sezony páří s více samci. Samec, který je aktuálně v hnízdě přítomen,
tak obvykle není otcem potomstva. Čím déle ale samec v hnízdě pobývá, tím se jeho šance na
otcovství zvyšuje. Domníváme se ovšem, že se obourodičovská péče u blanokřídlých vyvinula nikoliv
navzdory, ale v důsledku vícenásobného páření samice. U většiny druhů blanokřídlých samci žijí
krátce a umírají brzy po spáření. Předpokládáme, že prodloužení receptivity samice vedlo
k selekčnímu tlaku na prodloužení života samců. A pouze samci, kteří žijí dostatečně dlouho, mají
příležitost pečovat.
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Domníváme se, že obourodičovská péče může vést k podobným benefitům jako jednoduchá
eusocialita – tedy k lepší ochraně hnízda v době kdy zásobující samice provádí sběr potravy. Je obecně
známo, že eusocialita vzniká u blanokřídlých v situaci, kdy se samice páří pouze s jedním samcem.
Obourodičovská péče je alternativou v situaci, kdy se samice páří s více samci.

Hnízdění kyjorožky černoreté (Ceratina nigrolabiata). A) samice přilétá s pylem do hnízda, ve kterém vchod
hlídá samec. Nezadaný samec (nahoře) obletuje hnízda a hledá volnou samičku; B) samička při příletu k hnízdu
škrábe nohami na zadeček samečka, který ji následně pustí do hnízda; C) rozřízlé hnízdo – vlevo tři plně
dozásobované komůrky, uprostřed aktuálně zásobovaná komůrka. Vpravo dospělci, kde sameček je označen
žlutou barvou. Snímky M. Mikáta a V. Bureše.

2. Souto-Vilarós D., Machac A., Michalek J., Darwell C.T., Sisol M., Kuyaiva T., Isua B., Weiblen G.D.,
Novotny V., Segar S.T. (2019) Faster speciation of fig-wasps than their host figs leads to decoupled
speciation dynamics: snapshots across the speciation continuum. Molecular Ecology, 28: 39583976. https://doi.org/10.1111/mec.15190
How new species develop remains a central topic in biology and to date we still have an incomplete
answer. The process becomes increasingly complicated when multiple species interact and influence
each other’s evolutionary history promoting or constraining the biodiversity we see today. One of
the simpler interactions to study diversification are specialized plant-pollinator interactions where
plants depend on pollinators for their successful reproduction. In some cases, these pollinators too
depend on the plants to ensure their own survival and reproduction.
One of the most widely studied cases of such specialized plant-pollinator interaction is that of the
fig (Ficus) and its pollinating fig-wasps (Agaonidae). With over 800 species of figs, this system is known
for its one-to-one matching where a single fig species is pollinated by a single fig-wasp species.
Generally speaking, female fig-wasp guided by scent search for a receptive fig in which to lay her
eggs. Once she finds the fig, she crawls through a small opening at the bottom of the fig. Once inside,
either actively or passively, the fig-wasp pollinates the flowers within while at the same time she
deposits her eggs in the ovules of the flowers. In the simplest case (that of monoecious figs),
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approximately half the flowers will produce seed while the other half will house the next generation
of fig-wasps. As the wasps develop, males emerge first and mate with the female wasps, they then
chew an exit hole and die shortly after. When the females emerge, passively or actively, they collect
pollen in their bodies before leaving the fig and fly off to repeat the cycle once again.
There are several examples where this one-to-one rule is broken with cases of multiple wasp
species pollinating a single fig species and vice versa. These exceptions are more frequently reported
for species with wide distributions and particularly for species, which have clear geographical barriers
to their distribution. We argue that in some of these
cases, the breakdown of the one-to-one rule may be
an intermediate step in the process of co-speciation.
We focus on a few species of figs and corresponding
fig-wasps along the Mt. Wilhelm elevational gradient
in Papua New Guinea. Each of these fig species
represent an arbitrary step along the ‘speciation
continuum:’ from a single species widely distributed
along the slopes of Mt. Wilhelm to two fig subspecies
which replace each other along the elevation gradient,
and finally, three sister species which replace each
other following a low-, mid,- and high-elevation
distribution. Using population genomic parameters for
both figs and their corresponding fig-wasps, we were
able to trace the co-ancestry of each individual
sampled relative to every other individual and so
derive population structure of the sampled trees and
wasps. For the wide-ranging fig species, we found
population structure of fig trees along the elevational
gradient, generally finding lowland and highland
clusters. For the corresponding fig-wasps on the other
Fig wasps on a fig inflorescence. Picture credit D.
hand, ancestry analyses along with FST measures
Souto-Vilarós.
between populations revealed multiple fig-wasp
species mostly matching the distribution of the fig tree
population clusters. In the case of the subspecies, we found a clear division of fig populations
corresponding to the recognized range limit of lowland and highland subspecies while we found two
species of fig-wasps corresponding to their host’s distribution. Finally, in the case of the three sister
species, fig species clusters corresponded to the three different fig-wasp species responsible for their
pollination following the one-to-one rule iconic to this interaction.
Due to several factors such as shorter generation times and faster life-cycles, it seems that fig
wasps speciate faster. As the sole means of pollen transfer between trees, this generates a feedback
where fig-wasps limit gene flow between fig trees resulting in strong barriers to gene flow eventually
leading to their speciation and restoring the one-to-one rule. We argue that these occasional
breakdowns are an intermediate step along the speciation process which eventually results in greater
diversity.
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3. Harmáčková L., Remešová E., Remeš V. (2019) Specialization and niche overlap across spatial
scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian
songbirds. Journal of Animal Ecology 88: 1766-1776. https://doi.org/10.1111/1365-2656.13073
Ekologická specializace umožňuje dělení zdrojů a napomáhá tak soužití druhů a zvyšování druhové
bohatosti. Očekává se ale, že specializace hraje důležitou roli v lokálních společenstvech, zatímco
druhová bohatost na velkých prostorových škálách je ovlivňována spíše abiotickými podmínkami
prostředí a historickými faktory. Specializace by také měla být důležitá ve společenstvech, která
obsahují více druhů, než se vzhledem k podmínkám prostředí očekává. Druhy tak mohou koexistovat
díky vysoké specializaci a nízkému překryvu nik nebo naopak díky nízké specializaci a vysokému
překryvu nik (umožněnému vysokým množstvím zdrojů a uvolněním kompetice). V této studii jsme
se tedy zaměřili na to, zda druhová bohatost opravdu roste s ekologickou specializací, a to ve vztahu
k produktivitě prostředí a na různých prostorových škálách. Jako modelovou skupinu jsme použili
australské pěvce (řád Passeriformes).

Příklady australských pěvců s různorodými habitatovými a potravními nároky. a) Lezčík bělohrdlý (Cormobates
leucophaea) patří do čeledi Climacteridae, která je endemická v Austrálii a na Nové Guinei a pro jejíž druhy je typické
sbírání hmyzu šplháním po kůře stromů. b) Pita hřmotivá (Pitta versicolor) obývá především deštné lesy a se živí hmyzem
a ovocem, které hledá na zemi. c) Laločnatka jihoaustralská (Anthochaera carunculata) je představitelem medosavek
(Meliphagidae), jedné z mála velkých radiací nektarivorních ptáků. Foto L. Harmáčková.

Naše první predikce byla, že druhová bohatost se zvyšuje s rostoucí specializací druhů, a že tento
vztah je silnější na lokální úrovni a slábne se zvětšující se prostorovou škálou. Spočítali jsme druhovou
bohatost a specializaci společenstev zvlášť pro pět ekologických znaků. Použili jsme typ prostředí, typ
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potravy, metodu sběru potravy, vegetační stratum a substrát, na kterém ptáci potravu sbírají. Použili
jsme tři prostorové škály, od největších australských bioregionů, přes kvadráty 1x1° zeměpisné šířky
a délky, po nejmenší 2-6 ha lokality, ke kterým jsme kromě zjištěných druhů měli k dispozici i jejich
abundance. Zjistili jsme, že u většiny znaků je vztah mezi specializací a druhovou bohatostí opravdu
kladný, ale na rozdíl od našeho očekávání je nejsilnější na regionální škále.
Druhá predikce se týkala vztahu mezi specializací a druhovou bohatostí v souvislosti s podmínkami
prostředí. Ve společenstvech obsahujících více druhů než se očekávalo dle dostupnosti vody a
komplexnosti vegetace na dané lokalitě byly přítomné druhy ale méně specializované než ty ve
společenstvech druhově chudých. Závěrem jsme testovali, jak moc se druhy v jednotlivých
společenstvech překrývají svými nikami. Očekávaný negativní vztah mezi specializací a překryvem
niky se však potvrdil pouze u dvou z pěti ekologických znaků (stratum a substrát kde ptáci sbírají
potravu). Zdá se tedy, že druhová bohatost a koexistence australských pěvců není tolik ovlivňována
mezidruhovými interakcemi, ale spíše abiotickými podmínkami. Přesto však v lokálních
společenstvech může docházet k vysoké specializaci a dělení niky dle místa sběru potravy.
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Reakce na schválení části koridoru Dunaj-Odra-Labe (V. Remeš)
Dne 5.10.2020 schválila vláda ČR přípravy první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe na řece
Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi. První etapa by měla stát asi 15 miliard Kč. Stavba koridoru
by údajně mohla začít po roce 2030.
Ve spolupráci s Českou limnologickou společností zorganizoval výbor ČSPE (zejména předseda
společnosti Robert Tropek) v reakci na tento krok vlády „Prohlášení odborných společností a
akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe“. Toto prohlášení
varuje před velkoškálovým poškozením krajiny a narušením jejího vodního režimu. K signatářům
prohlášení patří desítky vedoucích akademických pracovníků z řad přírodních i společenských věd,
včetně děkanů všech přírodovědeckých fakult v ČR. Usnesení vlády vyvolalo v odborné veřejnosti
ostré odmítnutí, a Prohlášení tuto reakci plně reflektuje.
K Prohlášení byla připravena také tisková zpráva „Kanál Dunaj-Odra-Labe: Rozhazování peněz a
hazard s krajinou, prohlašují odborníci“, které se dostalo široké publicity napříč psanými i obrazovými
médii. Odbornou veřejnost z médiích zastupovali doc. Jan Hradecký (PřF OU), doc. Martin Rulík (PřF
UP) a prof. Jan Frouz (PřF UK). Vedle několika desítek zpráv o stanovisku byli naši zástupci pozváni do
řady televizních a rozhlasových pořadů, včetně diskuzí a názorových střetů se zastánci realizace
vodního koridoru. Věříme, že jsme významně přispěli k zapojení odborné i laické veřejnosti do diskuzi
o realizaci a smysluplnosti takto megalomanského projektu. Za významný důsledek zveřejnění
prohlášení
lze
považovat
i
tiskovou
zprávu
ministerstva
dopravy
(https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Investorska-priprava-tohoto-useku-vzadnem-pripade?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy), které sice označilo text prohlášení za
zavádějící, ale veřejně připustilo, že s celým záměrem nelze začít bez vyhodnocení všech dopadů
projektu.
Text prohlášení a tisková zpráva jsou dostupné z webu ČSPE:
http://www.cspe.cz/prohlaseni-odbornych-spolecnosti-akademickych-pracovist-k-zahajenipripravy-plavebniho-koridoru-duna

Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů
(D. Storch)
ČSPE se jménem předsedy Roberta Tropka podepsala pod Společné prohlášení odborných
společností k problematice ochrany jihomoravských luhů nazvané „Moravská Amazonie urychleně
potřebuje adekvátní péči, správu a územní ochranu“ (http://www.cspe.cz/spolecne-prohlaseniodbornych-spolecnosti-k-problematice-ochrany-jihomoravskych-luhu). Prohlášení bylo podpořeno
osmi nejvýznamnějšími biologicky zaměřenými odbornými společnosti (devátá se připojila těsně po
jeho zvěřejnění), které dohromady sdružují více než 6000 odborných a laických zájemců o naši přírodu
a životní prostředí. Prohlášení bylo zveřejněno v květnu 2020 a bylo i patřičně medializováno.
S průvodním dopisem bylo zasláno vrcholným politikům včetně premiéra a ministrů zemědělství a
životního prostředí. Zatímco ministr životního prostředí Richard Brabec reagoval svým dopisem
vstřícně, dopis od náměstka ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství výbor ČSPE
považoval za natolik urážlivý a ignorující vědecké poznatky, že bylo třeba reagovat otevřeným
dopisem,
k němuž
se
opět
přihlásily
i
ostatní
odborné
společnosti
(http://www.cspe.cz/sites/default/files/downloads/news/otevreny-dopis-odbornych-spolecnostimze-20200820.pdf). Tento dopis se dostal k rukám předsedy vlády, který na základě toho svolal

14

Stanoviska a prohlášení
schůzku, které se účastnili zástupci ČSPE (dr. Lukáš Čížek a prof. David Storch) spolu s ředitelem AOPK
Františkem Pelcem. Premiér Babiš projevil zájem situaci řešit a dále jednat, tato jednání byla ale
odsunuta kvůli situaci s pandemií covid-19, která se právě v tu dobu vyhrotila. Jednání na lokálnější
úrovni dále probíhají a předpokládáme, že budou následovat i další jednání mezi zástupci ČSPE a
dalších společností na jedné straně a zástupci vlády ČR na straně druhé, tak, jak se dohodlo na schůzce
s předsedou vlády.
Prohlášení k Moravské Amazonii poukazuje na tristní situaci v ochraně ekosystému lužního lesa na
Soutoku, přestože jde o přírodně nejbohatší lesy u nás i ve střední Evropě. Upozorňujeme, že pro
účinnou ochranu jsou nezbytné přírodní rezervace a památky, a ty bohužel chrání sotva 2 % lesů
Moravské Amazonie. Postoj státních Lesů ČR a Ministerstva zemědělství lze spolu s liknavým
postupem Ministerstva životního prostředí označit za hlavní příčiny aktuálního neutěšeného stavu.
Další informace jsou na webové stránce ČSPE.

Podpora pastevních rezervací (V. Remeš)
V únoru letošního roku podpořil Výbor ČSPE dopisem Radě Středočeského kraje pastevní
rezervace, které zde spravuje Česká krajina, o.p.s. V tomto dopise mimo jiné píšeme:
„Pastevní rezervace spravované o. p. s. Česká krajina jsou v celé střední Evropě unikátní způsobem
péče, který je aplikován na dostatečné rozloze. Vycházejí z dlouho přehlíženého poznatku, že druhová
rozmanitost rostlin a živočichů evropské přírody se v dávné minulosti vyvinula v přítomnosti velkých
býložravců. Ty naši předkové vyhubili, aby je vzápětí nahradili tradičním hospodařením a pastvou
domácích zvířat. Maloplošné, pracné a dnes již neefektivní hospodaření našich předků tak mimoděk
umožnilo přežít mnohým rostlinám a živočichům. K zemědělským postupům středověku nebo baroka
se již nevrátíme, ale alespoň na některé lokality můžeme vrátit aktéry, jimž evropská krajina a příroda
vděčí za své přírodní bohatství. Takto je možné úbytek přírodní rozmanitosti alespoň lokálně zastavit
a zvrátit.
Úspěchy pastevních rezervací ukazují, že osvícené krajské úřady mohou být klíčové při prosazování
nových přístupů k ochraně přírody. Obrovský zájem široké veřejnosti napovídá, jak skloubit ochranu
přírody se zájmem veřejnosti. Pozitivní ohlasy v médiích, včetně těch zahraničních a odborných,
množství realizovaných exkurzí místních i zahraničních návštěvníků, to vše prozrazuje nadregionální a
mezinárodní význam celého projektu. Dění v rezervacích pozorně sleduje odborná veřejnost u nás i v
zahraničí. Do blízké budoucnosti si dovedeme představit řadu možností dalšího rozvoje, od vybudování
moderního návštěvnického centra s ubytovacími kapacitami, až po organizování vzdělávacích a
zážitkových pobytů pro nejrůznější typy zájemců. Podmínkou dalšího pozitivního vývoje však je další
rozvoj pastevních rezervací, včetně zvětšení jejich rozlohy.
Tímto se přimlouváme za zachování a včasné rozšíření pastevních rezervací ve Středočeském kraji,
zejména v prostoru bývalého vojenského prostoru Milovice-Mladá, kde je tato dobrá praxe díky
podpoře kraje již zavedena. V případě jakýchkoliv dotazů či žádostí o doplňující informace se na nás
neváhejte obrátit, rádi budeme odborně nápomocni.“

Výzva ke kácení kůrovcových souší (R. Tropek)
ČSPE podpisem předsedy podpořila výzvu pro Ministerstvo zemědělství ohledně ekonomické i
ekologické nesmyslnosti kácení všech souší v kalamitních lesních porostech. Výzvu sestavili odborníci
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z katedry ekologie lesa FLD ČZU v Praze v čele s Dr. Vojtěchem Čadou a prof. Miroslavem Svobodou,
dlouholetým členem ČSPE a bývalým členem jejího výboru. Výzvu jsme podepsali se třemi dalšími
odbornými společnosti a zveřejnili ji společně s tiskovou zprávou, kterou přejala některá media.
Výzvu i tiskovou zprávu najdete na našem webu: http://www.cspe.cz/vyzva-odborniku-pro-mzekacenim-ceske-lesy-nezachranime

Jednání o ochraně Moravské Amazonie (V. Remeš, R. Tropek)
V listopadu 2020 výbor společnosti pověřil odbornou skupinu složenou z Dr. Lukáše Čížka (člen výboru
společnosti), prof. Milana Chytrého a doc. Jakuba Těšitele zastupováním ČSPE při jednáních o ochraně
Soutoku na jižní Moravě na roky 2020 a 2021. Všichni tři pánové jsou dlouholetými členy společnosti
a v problematice ochrany Soutoky se dlouhodobě angažují a dobře se v ní orientují. Věříme tedy, že
jejich činnost v barvách ČSPE významně napomůže ochraně lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje.
ČSPE se jednání o jihomoravských lužních lesích věnuje dlouhodobě, v zastoupení členy výboru
Lukášem Čížkem a Davidem Storchem opakovaně jednala např. s Ministerstvy zemědělství a
životního prostředí, osobně se setkala s generálním ředitelem s.p. Lesy ČR, ředitelem Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR a v neposlední řadě i s premiérem ČR. Věříme, že ustavení odborné
skupiny tato jednání ještě zefektivní, přestože nerezignujeme ani na další možnosti odborné i
politické diskuze.
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Létající semináře (R. Tropek)
Na základě převažujícího názoru členů z posledního valného shromáždění se výbor pokusí obnovit
a udržet Létající semináře. Je pravdou, že v posledních letech byla aktivita ze strany ČSPE spíše nulová,
pokusíme se ji ještě jednou oživit. Cílit budeme zejména na školy různých stupňů, ale uvidíme, jestli
nebude zájem i z jiné části veřejnosti. Za tímto účelem chceme zcela zrevidovat seznam nabízených
seminářů. Protože se nám zatím sešlo jen minimum návrhů (vpravdě zatím od jediného člena),
prodlužujeme termín pro přijímání návrhů témat seminářů. Pokud se nám nesejde dostatek návrhů,
budeme to brát jako signál, abychom od nabídky Létajících seminářů nadobro upustili.
Prosím tedy všechny členy, kteří by se chtěli na Létajících seminářích podílet, aby nám do
20.12.2020 napsali následující:
1. Název semináře, pokud možno na téma atraktivní i pro laickou veřejnost, ale reflektující
současné poznatky ekologie.
2. Krátkou anotaci, řekněme 100-200 slov, pokud možno bez oborového žargonu.
3. Délku semináře ve vyučovacích hodinách (tj. 45 a/nebo 90 minut)
4. Pro jaký stupeň studia jste schopni přednášku připravit (1. stupeň, 2. stupeň, střední škola, širší
veřejnost)
Výbor poté ustaví minikomisi, která všechny návrhy posoudí (protože případné přednášky se
uskuteční pod záštitou ČSPE). Ta bude mít jednak právo odmítnout přednášky, které by případně
neodpovídaly směřování Společnosti. Také případně osloví členy, kteří by sami téma nepřihlásili, ale
komise by se shodla, že o jejich přednášky prioritně stojíme. V rámci projektů RVS, o které každoročně
úspěšně žádáme, bude ČSPE schopná uhradit náklady na cestovné a případně i menší odměnu pro
přednášejícího. Návrhy prosím posílejte na email info@cspe.cz.

Mezinárodní Den ekologie (R. Tropek)
Na poslední chvíli jsme byli Evropskou ekologickou federací, jejíž je ČSPE součástí, vyzváni
k připojení se k mezinárodnímu Dni ekologie (Ecology Day, 14. září, https://www.ecologyday.eu/
en/), který probíhá pod záštitou ekologických společností jednotlivých evropských států. Cílem celé
akce je propagovat ekologickou vědu a její uplatnění ve společnosti. Protože na přípravu bylo jen
naprosté minimum času, rozhodli jsme se naše připojení pojmou jako "nultý ročník" a spíše budeme
uvažovat o hojnějších aktivitách pro příští rok. V rámci nultého ročníku připravila Jana Jersáková
rozhovory o vodě v krajině s Jakubem Hruškou a Jindřichem Durasem (http://www.cspe.cz/sites/
default/files/downloads/news/voda-v-ceske-krajine.pdf) a o vymírání hmyzu s Robertem Tropkem
(http://www.cspe.cz/sites/default/files/downloads/news/rozhovor-opylovaci-ecologyday-final.pdf).
Oba rozhovory jsme společně s informacemi o Dni ekologie nabídli médiím, která o ně v záplavě
zářijových informací o pandemii neprojevila zájem. Za úspěch však považujeme, že na jejich základě
připravila Kateřina Čiháková učební materiály v rámci dlouhodobého projektu Učíme se venku
(https://ucimesevenku.cz/). Zjevně je ale třeba na propagaci společnosti i ekologie dále pracovat. Do
budoucna bereme mezinárodní Den ekologie jako skvělou příležitost. Nicméně jsme v tom zatím
značně bezradní a uvítáme podněty a zejména jakoukoliv nabídku pomoci z členské základny pro
Ekologický den 2021. Máte-li nějaké nápady, kontaktujte prosím výbor ČSPE (info@cspe.cz), nebo
přímo Kateřinu Čihákovou (katerinaCihakova@seznam.cz), která si vzala tuto popularizační akci na
starosti.
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Zrušená exkurze do Podyjí (L. Čížek)
Exkurze, připravovaná ve spolupráci se Správou národního parku Podyjí, byla původně plánována
na konec letošního dubna. Trefili jsme se do prvního vrcholu koronavirové pandemie. Exkurze byla
proto odsunuta na letošní říjen a tím úspěšně zacílena do druhého vrcholu téže pandemie. Existuje
jistá obava, že pouhý přesun stejné exkurze na jaro 2021 by mohl způsobit další vrchol globální
pandemie. Letos plánovanou exkurzi do NP Podyjí proto úplně rušíme. Na jaro 2021 připravíme ve
spolupráci se Správou NP Podyjí exkurzi docela novou. Předběžný termín jejího konání je 7.-9.5. 2021.
Aktuální informace k exkurzi budou později k dispozici na webu společnosti.
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