Bulletin České společnosti pro ekologii 2021
Vážení členové společnosti, milé kolegyně a kolegové,
letošní rok byl pro nás všechny těžký díky opakovaným vlnám epidemie Covid19 a s tím spojenými společenskými omezeními. Naše aktivita se tedy
soustředila spíše na podporu různých stanovisek v rámci ochrany přírody, kterou
lze realizovat online. Bohužel nemohla proběhnout hlavní aktivita společnosti,
tedy celostátní konference. Doufáme, že se ji podaří uskutečnit v náhradním
termínu na podzim roku 2022.
Přejeme Vám pevné zdraví a optimistickou mysl!
Výbor ČSPE

Mravenci (Dinomyrmex gigas, vlevo) a termiti (rod Nasutitermes, vpravo) jsou dvě významné skupiny
sociálního hmyzu klíčové pro fungování tropických ekosystémů. Více na str. 78 v anotaci vítězného článku
Ceny Vojtěcha Jarošíka autorů Jiřího Tůmy a kolektivu. Foto J. Tůma.
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Konference
Pozvánka na konferenci Ekologie 2022
Přestože současná pandemická situace není plánování budoucích akcí příliš nakloněna, zůstává výbor
ČSPE optimistickým a plánuje organizaci příští konference společnosti v září 2022. Konference
Ekologie 2022 bude po letech organizována v Brně, tentokrát se role hostitele a spoluorganizátora
ujme Dr. Ondřej Košulič z Mendelovy univerzity v Brně. Konference je naplánována na 7. - 9. 9.
2022. 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. Těšíme se na úspěšné setkání!
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Cena V. Jarošíka
Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2020 – souhrn (A. Petrusek)
První rok s koronavirovou pandemií přinesl řadu kvalitních studentských publikací, takže ani letos
nebylo snadné vybrat mezi přihlášenými studenty a absolventy laureáty Ceny Vojtěcha Jarošíka za
vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie.
V sedmém ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem osmnáct prvoautorských studentských
publikací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v kalendářním roce 2020. Oproti
předchozímu rekordnímu roku je to sice o 2 práce méně, ale jejich kvalita je i nadále velmi vysoká.
Přihlášené publikace posoudilo již tradičně deset hodnotitelů složených ze zástupců České
společnosti pro ekologii a katedry ekologie PřF UK, přičemž každý z nich měl za úkol vybrat na základě
originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání tři. Fakt, že dvě třetiny z přihlášených prací
se dostaly do užšího výběru alespoň některého z hodnotitelů, jednoznačně prokazuje, že proniknout
na pomyslné stupně vítězů nebylo snadné a že mnozí doktorandi a doktorandky našich vysokých škol
během svého studia sepisují opravdu kvalitní vědecké práce.
Z genderového hlediska tvořily přihlášené práce perfektně vyvážený soubor (polovina prací
vznikala na klávesnici studentek), z geografického již méně. Deset prací vzniklo v rámci doktorského
studia na různých biologických katedrách Univerzity Karlovy, šest na Jihočeské univerzitě a dvě na
Ostravské univerzitě. V mnohých případech (včetně všech tří letos oceněných) měli zároveň první
autoři studií sdílenou afiliaci s některým z ústavů AV ČR, kde příslušný výzkumný tým působí. Přes
výše zmíněnou „prostorovou heterogenitu“ je výsledek hodnocení vyvážený – každá oceněná práce
vznikla na jiné instituci.
Na prvním místě se umístil přehledový článek Jiřího Tůmy, absolventa Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity působícího zároveň v Biologickém centru AV ČR, publikovaný v Biological
Reviews pod názvem „Ant-termite interactions: an important but under-explored ecological linkage”.
Další dvě oceněné práce sdílely shodný počet bodů. Jednou byla paleobotanická studie Anny Šolcové,
doktorandky katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy afiliované zároveň
k brněnské paleoekologické laboratoři Botanického ústavu AV ČR, nazvaná „Abrupt vegetation and
environmental change since the MIS 2: A unique paleorecord from Slovakia (Central Europe)“ a vydaná
v časopise Quaternary Science Reviews. Poslední oceněnou je pak publikace Jana Kočího
z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a liběchovského Ústavu živočišné fyziologie a genetiky
AV ČR, jež vyšla v Molecular Ecology pod názvem „No evidence for accumulation of deleterious
mutations and fitness degradation in clonal fish hybrids: Abandoning sex without regrets“.
Všichni tři ocenění budou pozváni jako zvaní přednášející na nejbližší konferenci České společnosti
pro ekologii, a jeden z nich se může těšit i na uhrazení nákladů na vybranou evropskou ekologickou
konferenci, kde bude reprezentovat ČSPE a mladou generaci českých ekologů obecně. Doufejme, že
pandemická situace umožní konání vědeckých setkání i mimo kyberprostor...
V příštím roce (do konce dubna 2022) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka
studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2021. Doufejme, že se mezi nimi
objeví i články z letos absentujících kampusů v Brně, Olomouci, na Suchdole či ve Vodňanech... Více
informací o Ceně včetně seznamu v minulosti přihlášených prací je k dispozici na jejích webových
adresách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena
http://www.cspe.cz/cena-vojtecha-jarosika-za-vynikajici-studentskou-publikaci-v-ekologii
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Nejlépe hodnocené publikace nominované na Cenu Vojtěcha Jarošíka za r. 2020

1.

Tuma J., Eggleton P., Fayle T.M. (2020): Ant-termite interactions: an important but underexplored ecological linkage. Biological Reviews 95: 555-572. DOI: 10.1111/brv.12577

2.– 3. Šolcová A., Jamrichová E., Horsák M., Pařil P., Petr L., Heiri O., Květoň J., Křížek M., Hartvich
F., Hájek M., Hájková P. (2020): Abrupt vegetation and environmental change since the MIS
2: A unique paleorecord from Slovakia (Central Europe). Quaternary Science Reviews 230:
106170. DOI: 10.1016/j.quascirev.2020.106170
2.– 3. Kočí J., Röslein J., Pačes J., Kotusz J., Halačka K., Koščo J., Fedorčák J., Iakovenko N., Janko K.
(2020): No evidence for accumulation of deleterious mutations and fitness degradation in
clonal fish hybrids: Abandoning sex without regrets. Molecular Ecology 29: 3038-3055. DOI:
10.1111/mec.15539
Ostatní přihlášené práce (seřazené abecedně dle autorů):

Aldorfová A., Knobová P., Münzbergová Z. (2020): Plant-soil feedback contributes to predicting
plant invasiveness of 68 alien plant species differing in invasive status. Oikos 129: 1257-1270. DOI:
10.1111/oik.07186
Brown J.J., Rodríguez-Ruano S.M., Poosakkannu A., Batani G., Schmidt J.O., Roachell W., Zima J.
Jr., Hypša V., Nováková E. (2020): Ontogeny, species identity, and environment dominate microbiome
dynamics of wild kissing bugs (Triatominae). Microbiome 8: 146. DOI: 10.1186/s40168-020-00921-x
Čertnerová D., Škaloud P. (2020): Substantial intraspecific genome size variation in golden-brown
algae and its phenotypic consequences. Annals of Botany 126: 1077–1087. DOI:
10.1093/aob/mcaa133
E-Vojtkó A., de Bello F., Durka W., Kühn I., Götzenberger L. (2020): The neglected importance of
floral traits in trait-based plant community assembly. Journal of Vegetation Science 31: 529–539. DOI:
10.1111/jvs.12877
Hejduková E., Elster J., Nedbalová L. (2020): Annual cycle of freshwater diatoms in the high arctic
revealed by multiparameter fluorescent staining. Microbial Ecology 80: 559–572. DOI:
10.1007/s00248-020-01521-w
Kolar V., Boukal D.S. (2020): Habitat preferences of the endangered diving beetle Graphoderus
bilineatus: implications for conservation management. Insect Conservation and Diversity 13: 480–
494. DOI: 10.1111/icad.12433
Kuťáková E., Meszárošová L., Münzbergová Z., Baldrian P. (2020): Evaluating the role of biotic and
chemical components of plant-soil feedback of primary successional plants. Biology and Fertility of
Soils 56: 345-358. DOI: 10.1007/s00374-019-01425-z
Maicher V., Sáfián Sz., Murkwe M., Delabye S., Przybyłowicz L., Potocký P., Kobe I.N., Janeček Š.,
Mertens J.E.J., Fokam E.B., Pyrcz T., Doležal J., Altman J., Hořák D., Fiedler K., Tropek R. (2020):
Seasonal shifts of biodiversity patterns and species’ elevation ranges of butterflies and moths along
a complete rainforest elevational gradient on Mount Cameroon. Journal of Biogeography 47: 342354. DOI: 10.1111/jbi.13740
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Meter B., Starostová Z., Kubička L., Kratochvíl L. (2020): The limits of the energetical perspective:
life-history decisions in lizard growth. Evolutionary Ecology 34: 469–481. DOI: 10.1007/s10682-02010054-0
Sottas C., Reif J., Kreisinger J., Schmiedová L., Sam K., Osiejuk T.S., Reifová R. (2020): Tracing the
early steps of competition-driven eco-morphological divergence in two sister species of passerines.
Evolutionary Ecology 34: 501–524. DOI: 10.1007/s10682-020-10050-4
Szefer P., Molem K., Sau A., Novotny V. (2020): Impact of pathogenic fungi, herbivores and
predators on secondary succession of tropical rainforest vegetation. Journal of Ecology 108: 19781988. DOI: 10.1111/1365-2745.13374
Veselá A., Dostálek T., Maan R., Münzbergová Z. (2020): Seed mass and plant home site
environment interact to determine alpine species germination patterns along an elevation gradient.
Alpine Botany 30: 101–113. DOI: 10.1007/s00035-020-00242-7
Višňovská D., Pyszko P., Šigut M., Kostovčík M., Kolařík M., Kotásková N., Drozd P. (2020):
Caterpillar gut and host plant phylloplane mycobiomes differ: a new perspective on fungal
involvement in insect guts. FEMS Microbiology Ecology 96: fiaa116. DOI: 10.1093/femsec/fiaa116
Vlk L., Tedersoo L., Antl T., Větrovský T., Abarenkov K., Pergl J., Albrechtová J., Vosátka M., Baldrian
P., Pyšek P., Kohout P. (2020): Alien ectomycorrhizal plants differ in their ability to interact with cointroduced and native ectomycorrhizal fungi in novel sites. ISME Journal 14: 2336–2346. DOI:
10.1038/s41396-020-0692-5
Vlk L., Tedersoo L., Antl T., Větrovský T., Abarenkov K., Pergl J., Albrechtová J., Vosátka M., Baldrian
P., Pyšek P., Kohout P. (2020): Early successional ectomycorrhizal fungi are more likely to become
alien than other ectomycorrhizal fungi. New Phytologist 227: 1289–1293. DOI: 10.1111/nph.16557
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Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2020 – anotace vítězných článků
Tůma J., Eggleton P., Fayle T.M. (2020): Ant-termite interactions: an important but under-explored
ecological linkage. Biological Reviews 95: 555-572. DOI: 10.1111/brv.12577
Porozumění vztahům mezi organismy nám pomáhá rozklíčovat složité procesy v ekosystému.
Jednotlivé druhy přímo ovlivňují své prostředí, nicméně nutně interagují i s druhy ve svém okolí. Tyto
interakce je náročné pozorovat a zhodnotit, avšak právě ony často hrají zásadní roli v ekosystémových
procesech.
V naší studii jsme se zaměřili na dvě významné skupiny sociálního hmyzu: mravence a termity.
Studovali jsme způsoby, jak ovlivňují své prostředí, a jak jsou tyto vlivy modulovány jejich vzájemnými
vztahy. Ačkoli jsou mravenci i termiti sociální hmyz, jejich role v ekosystému se zásadně liší. Mravenci
jsou důležitými predátory a mrchožrouty a skrze savý hmyz nebo symbiotické houby se živí i živou
rostlinnou hmotou. Naopak termiti jsou významnými rozkladači rostlinné hmoty. Od trav, listového
opadu, dřeva v různém stadiu rozkladu až po půdní organickou hmotu. V těchto činnostech jsou obě
skupiny velmi výkonné a významně ovlivňují koloběhy živin a tok energie.
Mravenci a termiti dosahují největší diverzity a početnosti v tropech. Navíc obě skupiny hnízdí a
hledají potravu ve stejných mikroprostředích. V naší studii jsme provedli literární rešerši všech studií
týkajících se přímých interakcí mravenců a termitů. Z dostupných dat vyplývá, že predace mravenců
na termitech je nejčastěji studovaným vztahem (85 % studií), zatímco sdílení stejného hnízdního
prostoru bez zjevné predace bylo zaznamenáno v 15 % studií. Predaci termitů specializovanými druhy
mravenců překvapivě zaznamenává jen 43 % studií, kdežto zbylých 57 % studií zmiňuje mravence,
kteří loví široké spektrum kořisti včetně termitů. Důkazem že mravenci jsou jedni z hlavních
predátorů termitů může být i bohatě rozrůzněný soubor obranných mechanismů termitů. Od stavby
obranných struktur z půdy nebo dřeva, přes chemické zbraně až po různě modulovaná kusadla
termitích vojáků.
Domníváme se, že tento zdánlivě prostý vztah – predace termitů mravenci může zásadně ovlivnit
funkci ekosystému, a to dvěma způsoby. Zaprvé, přítomnost termitů v prostředí může podporovat
populace mravenců poskytováním dostupné potravy (těla termitů) a tím zesilovat ekosystémové
funkce, které mravenci vykonávají. Zadruhé, predace na termitech omezuje jimi vykonávané funkce,
zejména rozklad rostlinné hmoty a tím i koloběh živin (viz obrázek níže). Do budoucna je tedy nutné
vyčíslit skutečný vliv mravenců, včetně potravních generalistů, na populace termitů v různých
prostředích. Toho může být dosaženo využitím terénních experimentů nebo detekcí termití DNA
v tělech mravenců.
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Mravenci rodu Oecophylla jsou významnými predátory v tropických ekosystémech. Foto J. Tůma.
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Kočí J., Röslein J., Pačes J., Kotusz J., Halačka K., Koščo J., Fedorčák J., Iakovenko N., Janko K. (2020):
No evidence for accumulation of deleterious mutations and fitness degradation in clonal fish hybrids:
Abandoning sex without regrets. Molecular Ecology 29: 3038-3055. DOI: 10.1111/mec.15539
Sexual reproduction is costly on many levels, from hereditary burdens to wasteful courtship
behaviours, yet its benefits remain elusive, especially when competition with theoretically more
efficient asexuals is considered. Despite the shortcomings, sex is ubiquitous in nature, while asexual
lineages appear rare and short-lived. Among the most cited explanations of this paradox are
mutation-based theories, such as Muller's ratchet or Kondrashov's hatchet, which propose the
accumulation of deleterious mutations due to lack of recombination as a primary mechanism for the
fall of asexuals. However, empirical evidence supporting these theories is scarce and conflicting. It is
especially unclear if accumulation of mutations proceeds fast enough to disadvantage clones in
competition with coexisting sexuals in short enough time frame.
We explored this problem within the context of a sexual-asexual complex of the European loaches
(genus Cobitis), where sexual species coexist and compete with their asexual sperm-dependent
hybrids. We were interested in the effects of asexuality on the genomic level, and how these effects
translate into fitness. Specifically, we explored whether clonal lineages accumulate non-synonymous
(putatively deleterious) mutations, if this accumulation correlates with age of the clonal lineage, and
whether we can observe any negative effect on the fitness of these clones. We analysed highthroughput sequencing data from coding regions of the genome (exome capture) of both sexual and
asexual forms, including lineages of ages spanning from laboratory F1 hybrids up to 300 thousand
years old clones. We also inspected fitness-related phenotypic data, such as oocyte and clutch sizes,
standard body-condition coefficients and anatomic traits, such as gonadosomatic index, of females
belonging to both young and old clonal lineages.
We have found that mutations indeed accumulate in these asexuals in a time-dependent manner,
with old clones accumulating overall more mutations than young clones, but we observed no trend
towards higher rate of deleterious mutations or more radical amino acid substitutions compared to
their sexual counterparts. Moreover, the fitness of asexual loaches seemed to be unaffected by
mutation accumulation even in lineages as old as 300 thousand years. We tested if polyploidy or gene
conversions could explain this pattern, but we have found no support for such compensations. This
suggests that the mutation accumulation theories alone cannot tell us why asexuality is rare and
another short-term disadvantage is needed to explain the prevalence of sexual reproduction in
nature.
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Šolcová A., Jamrichová E., Horsák M., Pařil P., Petr L., Heiri O., Květoň J., Křížek M., Hartvich F., Hájek
M., Hájková P. (2020): Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: A unique
paleorecord from Slovakia (Central Europe). Quaternary Science Reviews 230: 106170. DOI:
10.1016/j.quascirev.2020.106170
Výzkum klimatických změn v minulosti, a s tím spojená reakce ekosystémů, je nezbytný pro
porozumění budoucího vývoje bioty v měnících se klimatických podmínkách. Jen díky
paleoekologickým studiím jsme schopni určit, jak staré jsou dnešní ekosystémy, jak se vyvíjely v
průběhu tisíců let a jaký vliv na jejich současnou podobu měla lidská činnost. Tyto znalosti jsou zásadní
pro plánování ekosystémového managementu a v ochraně přírody.
Hlavním cílem naší paleoekologické studie bylo zrekonstruovat bývalá společenstva a potažmo
celé ekosystémy, které se vyskytovaly na místě zaniklého travertinového jezera a jeho okolí u obce
Santovka (JZ Slovensko) v průběhu posledních cca 17 tisíc let. Základem pro rekonstrukci
paleoekosystémů je znalost ekologie fosilních rostlinných a živočišných druhů nalezených v
sedimentu, vycházející z jejich současné ekologie. Proto jsme v roce 2015 z této lokality odvrtali 620
cm dlouhý sedimentologický profil, který jsme dále podrobili pečlivému zkoumání různými
paleoekologickými metodami. Ve studii byl kladen důraz na období, kdy docházelo k náhlým změnám
v druhovém složení regionálního společenstva (rekonstrukce z fosilního pylu) a lokálního
společenstva (rekonstrukce z fosilních rostlinných makrozbytků, měkkýšů a pakomárů). Studie byla
rovněž zaměřena na rekonstrukci teploty a srážek z paleoekologického biotického záznamu (analýza
pakomárů) a abiotického záznamu (analýza izotopů kyslíku a uhlíku z travertinu). Další cíle si kladly za
úkol zjistit pomocí elektrické odporové tomografie, jak velké a hluboké bylo jezero v minulosti a také
jak vzniklo a zaniklo.
K největší změně v lokálním ekosystému došlo na přelomu vrcholného glaciálu (MIS 2; Marine
Isotope Stage 2) a pozdního glaciálu (MIS 1; Marine Isotope Stage 1) před 14,560 lety jako důsledek
zvýšení srážek a rekonstruované průměrné červencové teploty o 2,2 °C. Díky přehrazení potoka
travertinovou kupou, která se utvořila srážením CaCO3 kolem termálního pramene, vzniklo v úzkém
údolíčku malé (dlouhé cca 415 m a široké cca 200 m) a mělké (do 8 m) travertinové jezero, které bylo
na začátku pozdního glaciálu kolonizováno na teplotu a živiny náročnější vodní a mokřadní vegetací.
Odpověď regionální vegetace na tuto náhlou klimatickou změnu byla opožděna o cca 150 let, kdy
začal expandovat borový les na úkor otevřené stepo-tundry s dominancí trav (Poaceae). To bylo
zřejmě způsobeno migračním zpožděním, jelikož šíření stromů v krajině je relativně pomalý proces
trvající stovky let. Další náhlé změny v lokálním ekosystému během časného Holocénu byly spjaty s
různou rychlostí srážení travertinu kolem termálních pramenů, a tak nepřímo souvisely se změnami
klimatu, protože travertin se sráží zejména ve vlhkých a teplých obdobích. To pak vedlo ke střídání
mezi slatiništěm (silné srážení travertinu) a vodní nádrží (slabé srážení travertinu). Jezero zaniklo před
6400 lety, kdy odlesňování a další aktivity neolitických zemědělců vedly ke zvýšené erozi a k překryvu
lokality půdními splachy.
Z dalších výsledků našeho výzkumu je nutno vyzdvihnout, že jako vůbec první studie propojuje
izotopový signál δ13C a δ18O (proxy pro klima) z travertinu a množství biotických a abiotických
paleoekologických dat v detailně datovaném profilu, dovolující cross-validaci paleoklimatických
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rekonstrukcí z různých proxy dat. Díky tomu naše studie prokázala, že izotopový signál δ13C a δ18O z
travertinu je schopný reflektovat náhlé klimatické oscilace a významné změny v regionálním
ekosystému.

Takto mohl vypadat regionální ekosystém stepo-tundry na lokalitě Santovka-PB během vrcholného
glaciálu (před ca. 17 tisíci lety). Současná analogie ekosystému středoevropské stepo-tundry se nachází
na jižní Sibiři (údolí Žumali). Foto P. Hájková.
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Otevřený dopis premiérovi k návrhu Národního plánu obnovy
Výbor ČSPE schválil dne 17.3.2021 podpořit dopis premiérovi A. Babišovi k Národnímu plánu obnovy.
Dopis inicioval a jeho podporu organizoval J. Bláha z Hnutí Duha. Za společnost ho podepsal předseda
Robert Tropek. Na premiéra jsme se obraceli "s naléhavou žádostí zařadit do aktuálně
projednávaného Národního plánu obnovy takové investice do obnovy krajiny, které budou mít
skutečně významný pozitivní dopad na problémy se suchem, schopnost krajiny zadržet vodu a
klesající biodiverzitu... Jedná se konkrétně o investice do revitalizací vodních toků, obnovy mokřadů,
výsadby dřevin a další zeleně v krajině, zvyšování odolnosti lesů vůči suchu (podsadby a dosadby
listnáčů a jedlí do ještě nenapadených porostů), či opatření proti erozi na zemědělské půdě."
Premiéra jsme také žádali "o pomoc s doplněním finančních prostředků na výše zmíněné typy
projektů do Národního plánu obnovy. Pro naši krajinu je to příležitost, která se nebude opakovat."
Vedle významných osobností české ekologie a ochrany přírody tuto výzvu podpořila Asociace
soukromého zemědělství ČR, Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická, Platforma
pro krajinu, Živá voda z.s. a Beleco z.s.
Celé znění dopisu je k dispozici zde: https://www.cspe.cz/otevreny-dopis-premierovi-k-navrhunarodniho-planu-obnovy/

Pověření k jednání o ochraně Soutoku
Dne 7. listopadu 2021 ustavil výbor ČSPE pro rok 2022 pracovní skupinu pro jednání o ochraně přírody
oblasti Soutoku řek Moravy a Dyje. Ve skupině budou pracovat prof. Milan Chytrý (člen ČSPE), doc.
Jakub Těšitel (člen ČSPE) a dr. Lukáš Čížek (člen výboru společnosti) a budou jednat jménem naší
společnosti. Všichni členové skupiny mají s ochranou lesů v oblasti Soutoku dlouholeté zkušenosti a
problematice hluboce rozumí. Pracovní skupina je pověřena vstupovat jménem ČSPE do jednání s
následujícími subjekty:
DSO Region Podluží, včetně jednotlivých obcí
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Lesy České republiky, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Pracovní skupina je zodpovědná výboru ČSPE, který bude prostřednictvím dr. L. Čížka informovat
o jednotlivých jednáních.

Podpora nové evropské legislativy upravující ekologickou obnovu
ČSPE podpořila deklaraci "Scientists in Support for an Ambitious EU Nature Restoration Law"
vyzývající evropské politiky k přijetí legislativy, která by v EU zavedla skutečnou ekologickou obnovu
poškozené přírody. Deklarace formuluje 12 základních cílů ekologické obnovy, jejichž implementace
by zásadně pomohla v úspěšném vypořádání se s globální změnou prostředí. Tyto cíle zahrnují
zavedení skutečné ekologické obnovy založené na vědecké evidenci. Mělo by dojít k synergii s
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existujícími rámci pro ochranu přírody v EU, např. se směrnicemi o ochraně ptáků a habitatů. Úsilí by
se mělo soustředit zejména na prioritní habitaty, které jsou výrazně poškozené a zároveň klíčové pro
fungování ekosystémů, jako jsou mokřady, lesy, travinné a přímořské biotopy. K obnově na základě
vědou podložených ekologických principech by ale mělo dojít také v případě urbánních,
zemědělských a těžebních oblastí. Aby byla obnova účinná, měla by probíhat dlouhodobě s řádným
monitoringem a pravidelným vyhodnocováním za přísunu dostatečného množství finančních
prostředků.
Deklarace byla podpořena 30 evropskými odbornými společnostmi a organizacemi a více než 1300
vědci ze 32 evropských zemí. Byla také oficiálně posvěcena účastníky 12. Evropské konference o
ekologické obnově, která se konala ve dnech 7.10.9.2021 v online režimu za účasti 350 vědců a byla
spoluorganizována Univerzitou Alicante (Španělsko) a Society for Ecological Restoration Europe.
Stručná informace k deklaraci je dostupná na adrese:
https://chapter.ser.org/europe/declaration-on-eu-restoration-law/
Plný text deklarace je dostupný zde: https://6zvjw1i9d632in9ii1izgap9-wpengine.netdnassl.com/europe/files/2021/12/211031_DeclarationSERE2021_DEF_All_supports.pdf

Výzva k ochraně bučin v EVL Východní Krušnohoří
ČSPE podpořila výzvu k ochraně bučin v Krušnohoří. Podnětem k sepsání výzvy, jejímž autorem je dr.
Jeňýk Hofmeister z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, se stala přetrvávající těžba lesů chráněných v
EVL Východní Krušnohoří, které jsou svou rozlohou významné na úrovni celé ČR. Představují totiž
jeden z největších celků bukového lesa v Čechách. Převládajícím vegetačním typem jsou acidofilní a
květnaté bučiny a jejich celková rozloha přesahuje 8000 ha. Tyto unikátní lesy poskytují
nenahraditelné stanoviště mnoha druhům živočichů a rostlin, z nichž celá řada je vázána na porosty
se starými odumírajícími a odumřelými stromy. Přesto zde v některých starých bukových porostech
probíhá těžba, která vážně narušuje předmět ochrany EVL. Signatáři výzvy tedy naléhavě žádají
příslušné orgány (zejména Krajský úřad Ústeckého kraje a MŽP), aby zjednaly co nejrychleji nápravu.
Další informace: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vedci-vyzva-k-ochranebucin-v-evl-vychodni-krusnohori
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Exkurze ČSPE - Revitalizace těžeben rašeliny v jižních Čechách
Jana Jersáková (PřF JU) zorganizovala exkurzi na
revitalizované plochy bývalých průmyslových
těžeben rašeliny Borkovická blata a Hrdlořezy,
které byly v minulosti odvodněny soustavou
otevřených kanálů. Exkurze proběhla 9.10.
2021 se 33 účastníky, z nichž 18 bylo studentů.
Průvodci z revitalizačního týmu Martin Kysela a
Zuzana Koutenská (Lesy ČR) účastníkům
exkurze představili opatření, která pomáhají
obnovit přirozený hydrologický režim s cílem
podpořit rozvoj přirozených rašelinných
biotopů a celkovou biodiverzitu území. V obou
prostorech došlo k zahrazení hlavních a
sekundárních odvodňovacích kanálů a
Pohled na obnovenou tůň na Borkovických blatech
vytvoření trvalých tůní. S faunou rašelinných
jezírek nás seznámil David Boukal (PřF JU),
s obnovenou vegetací Andrea Kučerová (BÚ
AVČR v Třeboni).
Při přejezdu mezi těžebnami jsme se zastavili
na rozvodí Staré a Nové řeky Lužnice, kde nás
Martin Konvička a Jarda Vrba (oba PřF JU)
seznámili s připravovaným projektem na
refaunaci nivních lokalit v Jižních Čechách za
pomoci velkých býložravců.
Další informace k revitalizaci těžeben lze najít zde:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/historietezby-raseliny
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesy-crrevitalizovaly-borkovicka-blata.opet-se-na-nichma-zacit-tvorit-raselina
https://www.ibot.cas.cz/botanika/?p=674

Účastníci exkurze na Borkovických blatech

Fotografie: Jana Jersáková a Ondřej Sedláček

Těžebna Hrdlořezy
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Těžebna Borkovická blata

Těžebna Hrdlořezy

Blatkový bor
s rojovníkem
Kriticky ohrožený
nehtovec přeslenitý
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