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zájmu o přírodu, někde ani dětem
pozvánku nepředali. Jinde jsou
formálně, bez výběru zaslány do
soutěže výkresy pouze z jedné třídy, jako když z ostatních tříd děti
soutěžit nechtějí.
Velmi zvláštním ztvárněním
tématu Život zvěře v barevné
podzimní přírodě jsou práce tří
žáků 5. třídy. Téměř stejné výkresy, na kterých jsou na pozadí noční
oblohy měsíc, hvězdy, vlk či pes,
hřbitov s náhrobky, výkresu vévodí silueta netopýra vystřižená
z černého papíru.

11. ROČNÍK SOUTĚŽE
VÝTVARNÝ PODZIM 2010
V OKRESE PRAHA-ZÁPAD

Ani jsme se nenadáli a již stojíme na prahu druhé desítky let
trvání naší soutěže. To člověka
svádí k zamyšlení.
Nejstarší účastníci prvních
ročníků jsou již dospělí, možná
někteří již vychovávají svoje děti.
Rád bych zažil ročník soutěže,
kam by bývalý finalista doprovodil svého potomka kreslícího
byť v té nejmladší kategorii. Ale
konec úvahám.

Finále již 11. ročníku soutěže se
letos tradičně uskutečnilo v chatě
Mysliveckého sdružení Libeř v sobotu 20. 11. 2010. Z počtu necelých dvou set žáků základních škol
okresu Praha-Západ, kteří včas
poslali výkresy bylo do finále
pozváno 19 dětí. Je to poměrně
málo, ale u řady výkresů zradila
technika kresby své tvůrce a výsledná práce nebyla zrovna reprezentativní.
Soutěž probíhala celé dopoledne. Děti kreslily na stejné téma
jako ve škole – Život zvěře v barevné podzimní přírodě. O legraci
nebyla nouze.
Za zmínku stojí velmi dobrý
výkon dětí, které reprezentovaly
Základní školu v Kosoři. Bratři
Tomáš a Daník Fűrstovi spolu
s Kájou Novákovou obsadili všechna tři první místa. Dík nepatří
jenom jim, ale i vyučující výtvarné výchovy, která s dětmi přijela
na soutěž.
Jako organizátora soutěže mne
mrzí letošní malý zájem větších
dětí. To v minulých letech nebývalo. Bohužel se již léta projevuje
i odtažitý přístup pedagogů. Místo aby soutěž využili k podchycení

Vítězové v každé kategorii obdrželi poháry, první tři soutěžící
rovněž v každé kategorii ještě
medaile. Kromě toho byli všichni
soutěžící odměněni věcnými cenami. Na závěr přišel na řadu zlatý hřeb soutěže. Úplně všichni
přítomní, děti, rodiče i organizátoři dostali každý jeden šatnový
lístek a mohli jej položit na
kterýkoliv výkres, který se jim
nejvíce líbil. Autor výkresu, který
měl nejvíce lístečků se stal
celkovým vítězem bez ohledu na
kategorie. Letos to byl Tomáš
Fűrst s výkresem daňka. Byl
odměněn velkým kalendářem, který namaloval pan Václav Nasvětil.
Za významnou pomoc při zajištění soutěže bych rád poděkoval všem, kteří mi pomohli tento
ročník soutěže uspořádat.
Po soutěži se účastníci rozcházeli domů a netajili se tím, že se
těší na příští ročník.
Ing. Josef Prokš
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Vážení čtenáři,
ředevším bych chtěl popřát do Nového roku všechno nejlepší, zdraví a spoustu zážitků v přírodě.
Číslo, které držíte v ruce, vás provede známými, pravidelnými
rubrikami.
Systém NATURA tentokrát představí lesní ekosystémy. Určitě
stojí za přečtení rozhovor s prof. RNDr. Bedřichem Moldanem,
CSs., naším vůbec prvním ministrem životního prostředí.
Doufejme, že ministerstvo, které se o životní prostředí stará,
nebude procházet již dalšími turbulencemi a soustředí se více na
svou práci, než na řešení vnitřních problémů. Držím novému
panu ministrovi v tomto směru palce.
Pokračování seriálů o Brdech a přírodním parku Hřebeny se
zabývá tentokrát dějinami tohoto území v kontextu charakteru
krajiny. Můžeme také navštívit národní park Augrabies Falls.
Tento článek je první ochutnávkou rozsáhlejší informace o poušti Kalahari, kterou připravujeme do příštího čísla.
9. a 10. února se v Městské knihovně v Praze uskuteční
II. ročník mezinárodní konference Voda v krajině, kterou
spolupořádá vydavatel časopisu NIKA, Centrum environmentálních studií společně s Czech Water Association a jejíž
je NIKA mediálním partnerem. Příští číslo bude věnováno
problematice vody a vodního hospodářství ve větší míře a současně představíme závěry pražské konference.
Přeji vám příjemné zážitky při čtení tohoto čísla.
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řejnosti, byla ochrana a zlepšení
životního prostředí pro lidi na
prvním místě jejich zájmu. V současnosti je toto asi na 13. místě.
Čím se takový pokles zájmu dá
vysvětlit? Skutečně se životní
prostředí zlepšilo nebo lidé ztratili
zájem?
Především v průběhu 90. let
opravdu došlo k velkému zlepšení
životního prostředí. Například
emise oxidu siřičitého poklesly
o 90%, další škodliviny pak
v průměru až o 50%. Zlepšila se

EKOLOGIE JE KDYŽ…
ANEB KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ
Na rozhovor je potřeba se dopředu připravit, přečísti si životopis
dotyčného, zjisti jeho dosavadní a současné aktivity, případně i reakce
okolí či médií na jeho činnost. Příprava na setkání
s Prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc. měla hladký začátek, ale záhy
se začalo vše komplikovat, i zjistil jsem, že mnohému nerozumím, ačkoliv
by mělo jít o věc zdánlivě prostou a všeobecně známou – o ekologii.
Minulost, současnost a věřím,
že i budoucnost Bedřicha Moldana se váže se dvěma oblastmi,
které se proplétají a střídavě získávají převahu: jde právě o ekologii a o politiku. Stačí připomenout následující: v letech 1989
až 90 ministr bez portfeje a následně do roku 1991 první český
ministr životního prostředí, zakládající člen ODS, v roce 2004
zvolen členem Senátu Parlamentu
ČR, kterým byl do roku 2010.
Bedřich Moldan je zakladatelem
a ředitelem Centra pro otázky
životního prostředí Univerzity
Karlovy (COŽP UK). Ovšem na
začátek jsem si musel ujasnit
několik zcela základních věcí,
protože při prohlížení internetových stránek COŽP UK jsem
začal mít pocit, jak jsem již
naznačil, že nejsem „v obraze“.
Pane Moldane, pod pojmem ekologie
si běžný člověk představí třídění
odpadu, kompost na zahrádce,
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omezení jízdy autem, čistý vzduch
a vodu. Co je ekologie podle vás?
Především ekologie je normální vědecká disciplína, která vznikla v polovině 19. století. Je tedy
stará více než 150 let a již tehdy
vznikla jako věda zkoumající
vztah mezi organismy a jejich
okolím. Od této doby je to věda
v rámci biologických disciplín,
která má řadu nejrůznějších poddisciplín. Na druhé straně ekologie není jen suchá věda, ale i přístupy, chování lidí, zákony, je úzce
spjata s výchovou a širšími mezioborovými tématy.
Jaký je vztah Čechů k ekologii?
Vše se odvíjí od stavu životního prostředí. Za vlády komunistů, tedy před rokem 1989,
bylo životní prostředí značně zničené. Lidé si to uvědomovali, ale
prakticky proti tomu nemohli nic
dělat. Po změně politických poměrů v lednu 1990, při jednom
z prvních průzkumů názorů ve-

čistota vod. To jsou všechno věci,
které jsou viditelné pouhým okem
i pro laika. Zdá se tedy, že je vše
v pořádku, lidé se již tolik nestarají a raději se věnují svým
záležitostem. Problémy, které se
řeší nyní, již v podstatě nevnímají, například sníženou druhovou rozmanitost v přírodě nebo
témata která souvisí se změnami
klimatu.
Změna klimatu, to je velké téma
hodné mnoha knih. Můžete tento
problém jednoduše shrnout?
V České republice panují o klimatických změnách velké mýty.
Je zřejmé a je spolehlivě doloženo,
že ke změně klimatu dochází
a dochází i k oteplování. Důsledkem je zvýšená extremita počasí,
kdy vznikají například náhlé,
krátkodobé bouře, smrště či naopak dlouhodobá sucha, zvyšují se
hladiny oceánů. Navíc změny klimatu probíhají rychleji, než jsme
si mysleli třeba před třemi roky.
Při sledování změn klimatu se
musíme dívat na dlouhodobé křivky, například za posledních
1000 let, kdy máme o klimatu záznamy, za posledních 100 let
pak detailní. Z těchto údajů jednoznačně vyplývá, že za uplynulých 1000 let jsme v nejteplejším období.

Co nebo kdo vyvolává tyto klimatické
změny?
Klima každé planety, i Země,
je dáno jednak extrateresticky, tedy
energií ze Slunce. Ovšem sluneční
konstanta, tedy velikost energie,
jež k nám proudí, je opravdu velmi
stabilní, na změny klimatu má
malý vliv. Druhou skupinou jsou
vlivy terestické, tedy pozemské,
z kterých je zdaleka nejdůležitější skleníkový efekt. Jde o zcela
přirozený jev, projevující se tím, že
dole, v nížinách je tepleji než
nahoře, protože v ovzduší jsou
skleníkové plyny, které vracejí
teplo ze země zpět. Skleníkový
efekt je velmi silný a klíčový parametr tvorby podnebí. Pokud by
skleníkový efekt neexistoval, byla
by průměrná teplota na zemi asi
minus 15 °C, tedy asi o 33 stupňů
nižší oproti současnosti.
A jsme jistě u vlivu člověka …
Člověk opravdu přispívá k tvorbě skleníkového efektu, protože

jsme v industriální době atmosféru obohatili o 40% více skleníkových plynů, ve srovnání s dobou
předindustriální. Je to způsobeno
především spalováním fosilních
paliv.
Dost obecné teorie, jak vypadá
konkrétní činnost vašeho Centra pro
otázky životního prostředí Univerzity
Karlovy?
Ve zkratce – provádíme výzkum v oblasti životního prostředí
a udržitelného rozvoje. Podílíme se
na výuce, poskytujeme konzultace a informace studentům, odborné i laické veřejnosti. Spolupracujeme s parlamentními orgány,
orgány státní správy i v zahraničí.
Především se zabýváme širšími
souvislostmi, například ekologie
má i svoji velmi silnou ekonomickou stránku. Třeba výroba
elektrické energie přináší různé
vedlejší škody, emise, poškození
zdraví atd. Po jejich vyčíslení by
měla elektřina stát dvakrát více,
aby bylo na odstranění těchto
škodlivých následků. Jiným příkladem je vyčíslení hodnoty rekreace v národním parku, kolik
tento, svým způsobem luxus,
opravdu stojí, kolik by za něj lidé
měli zaplatit. Ostatně v USA se již
za vstup do národních parků platí.
Dále, zkoumáme indikátory
udržitelného rozvoje, aby bylo
lidem zřejmé, zda se jde správným směrem. Indikátorem jsou

například emise, kolik se čeho vypustí nebo průměrná koncentrace
škodlivin, tedy to co dýcháme.
Musíme vědět, zda se toto zlepšuje, kam se to vyvíjí, kde jsou
hranice či zda již nebyly překročeny. Lidé by tyto hodnoty
měly znát a jednoduše chápat,
proto existují indikátory, kterými
se v COŽP UK zabýváme.
V tom o čem jsme si povídali, jsem se
jako jedinec trochu ztratil. Má vůbec
jeden člověk na něco vliv?
Lidé žijí v iluzi, že sami nic
nezmůžou. Dokonce si myslí, že
ani náš malý stát moc nemůže dosáhnout, což je alibistické a zkreslující. Například Čína je největším
emiter skleníkových plynů, ale na
hlavu je to čtyřikrát méně než
USA. Vše se musí přepočítávat na
hlavu. Každý má svoji ekologickou stopu. Záleží na tom, jak se
chová, jaký má životní styl, odborně se tomu říká vzorec spotřeby. A z toho všeho vyplývá, že na
každém záleží.
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Vodní ptáci na Vltavě
Ptáci zdržující se v okolí vody anebo přímo na vodní hladině patří
systematicky do několika ptačích řádů, ale jejich způsob života má
mnoho společného. V době tahu a na zimovištích je můžeme pozorovat
na volné hladině řek a vodních nádrží často i pouhým okem či malým
dalekohledem, a i proto patří vodní ptáci k jedné z nejoblíbenějších
ptačích skupin, které lze v naší zimní přírodě sledovat. A právě pražská
Vltava představuje pro vodní ptáky jedno z nejdůležitějších zimovišť
v rámci celé ČR a je také důležitou tahovou zastávkou pro mnohé
severské ptačí druhy.
Vltavě v Praze se věnovali aktivně ornitologové již od 19. století
a tak není divu, že v období
listopad – březen bylo na pražské
Vltavě pozorováno již téměř padesát ptačích druhů. Některé z nich
patří mezi naše běžné druhy, jiné
můžeme u nás zastihnout jen
v tomto ročním období. Bylo
dokonce zaznamenáno i několik
druhů, které patří mezi vzácné
zatoulance i v rámci celé Evropy.
Tak byl např. poprvé v tehdejším
Československu pozorován v Tróji
v prosinci roku 1985 racek
sabinův.
Od roku 1966 probíhá v řadě
států světa mezinárodní sčítání
vodních ptáků. ČR se účastní této
akce hned od samého počátku
a pražská Vltava patřila vždy
k nejzajímavějším územím. Tato
aktivita není samoúčelná. Dlouhodobé sčítání v jednom termínu
umožňuje sledovat např. změny
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početnosti jednotlivých druhů
v rámci celé jejich populace nebo
změny početnosti a distribuce
zimujících vodních ptáků na
hlavních evropských zimovištích
v závislosti na měnících se klimatických podmínkách. Z počtu
jedinců jednotlivých druhů je také
možno odvodit charakter zimy
v celé Evropě. Když je například
zima mírná, počty kachen divokých nebo racků chechtavých
a bouřních jsou u nás vyšší, neboť
zde zimují i ti jedinci, kteří normálně táhnou jižněji. Během krutých zim jsou u nás naopak tyto
druhy méně početné, ale můžeme
pozorovat více morčáků velkých,
kteří běžně zimují na Baltském
moři, které při větších mrazech
zamrzá.
Nyní si představíme 10 nejběžnějších druhů z několika různých ptačích řádů. Počty jedinců
jednotlivých druhů sice během

zimního období kolísají, ale zaručeně se s nimi při zimní procházce kolem pražské Vltavy setkáme.
Dnes patří mezi nejzajímavější
území pro pozorování tažných
vodních ptáků úsek mezi lávkou
pro pěší v Tróji a Roztoky. Nejlepší je navštívit exotické rostliny
a živočichy v Pražské botanické
zahradě a v ZOO, a následně vyrazit za „exoty“ na řeku.

LABUť VELKá

Labuť velká je největším zástupcem řádu vrubozobých a dnes u
nás pravidelně a relativně hojně
hnízdí. Nebylo tomu tak však
vždy. Ještě v 50 letech minulého
století patřily hnízdící labutě mezi
vyložené rarity a setkat se s nimi
bylo možné jen v době tahu nebo
velmi vzácně se zimujícími jedinci. Prudký nárůst počtu hnízdících párů nastal až v 70 letech
20. století a to v celé Evropě. Naše
labutě jsou jak stálé tak tažné.
Některé odtahují na zimu na jih,
ale kroužkovací záznamy ukazují,
že odlétají zimovat i na sever na
pobřeží Baltického moře. V Praze
zimuje pravidelně 200 – 400
labutí.

KACHNA DIVOKá

Dalšími zástupci řádu vrubozobých jsou kachny. Ze skupiny kachen plovavých je naší nejhojnější

hnízdící kachnou a zároveň nejpočetnějším zimujícím druhem
z vodních ptáků kachna divoká.
Hnízdí jak u stojatých vod, tak
v blízkosti řady větších i menších
toků. Naše kachny divoké jsou
asi z poloviny stálé. Zbývající část
se přesouvá na zimu převážně
jihozápadním směrem. Zimní populaci pak obohacují ptáci ze
severní a severovýchodní Evropy
včetně evropské části Ruska.
V Praze zimuje 1000 – 2500
exemplářů.

POLáK CHOCHOLAČKA

Nejpočetnějším naším druhem
potápivých kachen je polák chocholačka. Tento druh u nás dnes
zcela běžně hnízdí, ale ještě ve
20 letech minulého století jsme se
s ním mohli setkat jen na tahu
anebo se zimujícími ptáky. Prudký nárůst hnízdní populace začal
až v 50 letech a zdá se, že je tato
populace zcela tažná. Hlavní
zimoviště jsou švýcarská jezera,
ale někteří ptáci zimují i na pobřeží Baltského moře. V zimě jsou
u nás ptáci ze severní Evropy
a západní Sibiře. V posledních
letech zimuje v Praze jen 250 –
500 ks.

POLáK VELKý

Dalším zástupcem potápivých
kachen je polák velký. Hnízdí
poměrně hojně v nižších polohách
na celém našem území. Do západní
a střední Evropy se rozšířil
z východu až v 19. století. Naše
hnízdní populace je převážně tažná, část zimuje v severozápadní
Evropě a část u Středozemního
moře, včetně Maroka a Tunisu.
Kroužkovací výsledky zatím neobjasnily původ zimujících ptáků u nás. Předpokládá se, že jsou
to ptáci ze severní a severovýchodní Evropy, podíl naší hnízdní populace je asi minimální.
Pražská Vltava patřila k hlavním
zimovištím poláka velkého v ČR,
např. v roce 1995/1996 zde bylo
až 3500 zimujících kusů. Tento
stav ale již v současnosti, zejména
po povodni v roce 2002, již netrvá a dnes tu zimuje maximálně 150
– 300 ks.

POTáPKA MALá

Potápka malá z řádu potápky je
naší nejmenší potápkou a pravidelně v ČR hnízdí na řadě stojatých vod. V celkem hojném počtu zimuje na tekoucích vodách.
Nečetné výsledky kroužkování
naznačují, že naši ptáci odtahují
zimovat do jihozápadní Evropy.
U nás jsou v zimě převážně ptáci
polští a ze severovýchodního
Německa. V Praze zimuje pravidelně v počtu asi 30 ks.

výsledky dokazují, že ptáci na
pražské Vltavě pochází hlavně
z hnízdících ptáků z okolí Prahy,
ale i dalších částí Čech a jsou posíleny ptáky ze severovýchodní
a východní Evropy. Zimuje zde
300 – 900 ks.

SLíPKA zELENONOHá

Kormorán velký z řádu veslonozí se jako hnízdící druh vrátil do
naší přírody až v 80 letech minulého století a dnes patří mezi celoroční příslušníky naší avifauny.
Naše populace se na zimu většinou přesouvají do jihovýchodní
a jihozápadní Evropy. V Praze zimují ptáci ze severní a severovýchodní Evropy v počtu asi 400 –
1600 ks.

Mnohem nenápadnější a hlavně méně početná než lyska je
z řádu krátkokřídlých slípka zelenonohá, která u nás hnízdí na
stojatých a mírně tekoucích vodách. V zimě ji spíše zastihneme
v příbřežních porostech než na
volné hladině a tak často uniká
pozornosti. Naše hnízdní populace částečně táhne jihozápadním
nebo jihovýchodním směrem, částečně asi i zimuje. Kroužkovací
důkazy o původu zimujících ptáků
chybí a tak lze předpokládat, že
jsou to jak ptáci naši, tak od našich
severských sousedů. V Praze zimuje asi 50 – 70 ks.

VOLAVKA POPELAVá

RACEK CHECHTAVý

KORMORáN VELKý

Volavka popelavá z řádu brodivých je naší nejhojnější a dnes
bohužel jedinou volavkou, která
u nás pravidelně hnízdí. V hojném
počtu na území naší republiky
i zimuje. Část naší populace se na
zimu přesouvá většinou jihozápadním směrem, ale až 30% zde zimuje a na zimu je posílena ptáky ze
severní Evropy. V Praze zimuje jen
20 – 40 ks.

LySKA ČERNá

Z řádu krátkokřídlých je lyska
černá rozhodně náš nejhojnější
druh. Stále četně hnízdí na řadě
stojatých vod. Četné kroužkovací

Racek chechtavý z řádu bahňáci je bezesporu náš nejběžnější
racek. Jeho hnízdiště u nás dnes
bohužel rapidně ubývají, stále však
hojně protahuje a hlavně zimuje.
Vyhlášeným zimovištěm a hlavně
nocovištěm je právě pražská Vltava. Z práce kroužkovatelů dnes
víme, že v Praze tráví zimu ptáci
ze severní a severovýchodní Evropy a jen zcela výjimečně ptáci,
kteří hnízdili v Čechách. Většina
našich racků totiž zimují v jihozápadní anebo západní Evropě
včetně Velké Británie. V Praze
zimuje pravidelně 2000 – 4000
racků chechtavých.
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PLZEŇSKÝ

JINÝ SVĚT
zoologická zahrada, to je pojem dotýkající se mnoha rodinných víkendů,
kdy zoo nabízí jednoduché řešení. Děti se zabaví, dospělí se nemusí zas
tak moc snažit, možná dojde i na zvířátka a nakonec
i na hranolky. Ovšem pozor! Současná zoologická zahrada je již o něčem
zcela jiném. Jak žije a na venek působí moderní zoologická zahrada, tak
to si můžeme ukázat na zoo v Plzni. A provázet nás bude přímo její
ředitel, pan Jiří Trávníček.
Než se podíváme na samotnou zoo,
podíváme se nejprve na pana ředitele
a na jeho vztah k přírodě.
Měl jsem to štěstí, že mě rodiče podporovali již od dětství. Tak
se stalo, že zhruba od svých 4 let
jsem doma již něco choval. Jinak
Niku, jako časopis a další podobné znám ještě z doby, kdy byly
takřka samizdaty. Jako dítě jsem
hltal každý řádek a velmi brzo
jsem se vyprofiloval jako terarista. Mimochodem, dodnes mám na
půdě schované snad všechny první
ročníky Niky. Následovaly roky
studií, zakončené agronomickou
fakultou v Suchdole. Zlomový rok
je 1996, kdy jsem šel do konkurzu
na ředitele plzeňské zoologické
zahrady. Podařilo se, a od té doby
jsem zde, v této funkci.
To jste bezmála 15 let ve funkci
ředitele zahrady. Máte přinejmenším
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právo porovnávat, jak bylo a jak je
nyní.
Před mým nástupem se ředitelé střídali opravdu velmi rychle
a zoo byla doslova v katastrofálním stavu. Osobně jsem tvrdil,
že byla plná nevyhovujících, nesourodých klícek, plechů, betonu
a zvířat chovaných v nevhodném
prostředí. Například opice seděly
na kovových trubkách.
Ale tento, byť neutěšený stav
nevzniknul sám od sebe. Vše se vyvíjí,
i role zoologické zahrady někam
směřuje.
Samozřejmě, vždyť plzeňská
zoo je po liberecké druhou nejstarší u nás, ostatně příští rok slavíme 85. výročí. První plzeňská
zoo, ale byla na jiném místě. V roce 1963 se přestěhovala na současné místo a v roce 1996 jsme začali
s generální rekonstrukcí zahrady.

Letos v červenci jsme otevřeli
nové africké a asijské expozice.
Jde o zatím největší investici ve
zdejší zoo ve výši 151 mil. Kč, kdy
bylo vybudováno na 12 nových
staveb.
A jsme již v současnosti. Čím se tedy
může zoo v Plzni pochlubit?
Zde nejde vůbec o žádné chlubení, ale o každodenní běžnou práci, která má přesah i do míst, jež
běžný návštěvník nevnímá. Ale
budiž, naše zoo má co do počtu
druhů zvířat jednu z největších
sbírku na světě, jedná se o 1350
druhů, chovaných v asi 6500 kusech. Máme například na 120 druhů hlodavců a 450 druhů ptáků,
z toho pak většinu zpěvných druhů, kteří jsou mimořádně nároční
na chov.
To jsou obrovská čísla, ale vaše zoo
působí vůči nim řekněme skromně.
Kde jsou všechny ty stovky druhů
zvířat?

již ve volné přírodě nepotkáte.
I u nás máme pro veřejnost nepřístupná zázemí, kde chováme
řadu velmi vzácných tvorů. Například u nás je asi na 650 druhů
zvířat chováno v zázemí. Bohužel
jejich veřejné vystavení je velmi
riskantní, třeba již jen proto, že
hrozí jejich krádež. Někteří soukromí chovatelé zkrátka rozšiřují
své sbírky i tímto způsobem, tedy krádežemi ze zoologických
zahrad.

Současná zoologická zahrada
má mnohem více funkcí, než jen
nabídnout zábavný program pro
víkendové rodinné odpoledne.
Například v zoologických zahradách jsou chována zvířata, která

Na co tedy lákáte své návštěvníky?
Největšími
návštěvnickými
hvězdami jsou především naši
nosorožci indičtí. Jedná se o jediný pár chovaný v ČR. Rovněž jsou
oblíbené i žirafy. Ovšem naše
největší hvězdy, tedy po odborné
stránce, veřejnost příliš nezajímají. Jedná se většinou o menší
živočichy. Dále jsme jedinou zahradou v ČR, která propojuje zoologickou a botanickou expozici,
jde tedy o zoogeografický areál.
Pokud to je možné, na stejném
místě uvidíte rostliny a zvířata ze
stejného geografického místa
a jsou zde prakticky zastoupeny
všechny zoogeografické oblasti.
Naznačil jste, že současná zoologická
zahrada má i další funkce. O které
jde?
Na jedné straně jde o zcela běžnou, normální výchovu mládeže,
kdy školám nabízíme možnost
přednášek, protože součástí naší

zoo je i centrum ekologické výchovy. To nabízí nejširší spektrum programů, které vedou profesionální odborníci přímo uprostřed zoologické zahrady. Na druhé
straně pak organizujeme ryze
specializované, profesionální akce,
tzv. „in situ“ projekty, kdy vysíláme své odborníky přímo do terénu,
například na Madagaskar, Javu,
aby zde pomáhali s ochranou
přírody rovnou na místě. Ono totiž
chránit jeden druh zvířete je
mnohem méně účinné, než chránit
celý biotop.
Současná zoologická zahrada
není již „introvert“, který jen láká
návštěvníky na zábavná zvířátka.
Moderní zoo se aktivně podílí
na výchově, ale také na ochraně,
záchraně a pokud to jde i na návratu ohrožených živočichů do
jejich původního prostředí. Přesně v tomto duchu se pak snaží
působit i zoologická zahrada v Plzni. Přijďte se přesvědčit sami.
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V SOUSTAVĚ NATURA 2000
Území soustavy Natura 2000 postihují v České republice většinu
významných vegetačních typů. Bezesporu největší plochy v rámci
naturových lokalit jsou tvořeny lesními stanovišti. Mezi evropsky
významnými typy lesních „habitatů“ jsou přitom zastoupeny lesy všech
základních vegetačních stupňů – od nížinných luhů až po horské lesy a
porosty kosodřeviny.
LESy PLANáRNíHO STUPNě

Datel
černý je
typickým
dutinovým
druhem.
Opuštěné
hnízdní dutiny tohoto
druhu mohou následně
využívat
i další ptáci (např.
sovy sýc
rousný,
kulíšek
nejmenší
atd.).

V nejníže položených a nejteplejších oblastech ČR, v nichž je
krajina již odedávna podřízena
zemědělství, se dodnes bohužel
dochovalo už jen málo lesních
komplexů. Přesto je zde vyhlášena řada naturových lokalit, kde
jsou předmětem ochrany buď
samotné lesy, nebo druhy fauny
a flóry na lesní prostředí vázané.
Kromě vápnomilných šípákových
doubrav, eurosibiřských stepních
doubrav či nížinných lužních lesů
jsou tak v těchto územích chráněny i některé teplomilné druhy
hmyzu či rostlin, vázané na řídké
lesy.
Ukázkou větších území s lesy
nížinného neboli planárního vegetačního stupně jsou naturové
lokality v panonské biogeografické oblasti, která zaujímá jižní
část jihomoravského kraje: např.
EVL Hodonínská doubrava (ze
stanovišť chráněny lužní lesy, panonské dubohabřiny a stepní doubravy, z naturových druhů např.
mečík bahenní, roháč obecný či
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někteří netopýři), EVL Milovický
les (panonské duboha-břiny a šípákové doubravy, stepní doubravy, bourovec trnkový, roháč obecný atd.) či EVL Soutok – Podluží
(„měkké“ i „tvrdé“ lužní lesy,
panonské dubohabřiny, z druhů
např. brouci lesák rumělkový, páchník hnědý, tesařík obrovský).

Mezi význačná území s nížinnými lesy patří také ptačí oblast
Bzenecká Doubrava – Strážnické
Pomoraví. Jedinečné biotopy (borové lesy a zbytky doubrav na
vátých píscích) zde hojně osidlují
jinde jen vzácné druhy ptáků – mj.
strakapoud prostřední či lelek
lesní (pro tento druh jsou typickým hnízdním stanovištěm borové
lesy na píscích s podrostem vřesu).
V luhu Moravy tu navíc hnízdí
jedinečná lesní kolonie čápa
bílého, největší v ČR (20-25 hnízdících párů).
V Čechách lze z lokalit s výskytem nížinných lesů jmenovat
např. EVL Žehuňsko (předmětem

zmíněné teplomilné doubravy,
dubohabřiny, ale hojně i suťové
lesy (EVL Týřov – Oupořský
potok, Kohoutov, Vůznice, Lánská
obora). Také už se zde vyskytují
květnaté typy bučin. Některé
lokality mají velký význam i pro
xylofágní druhy hmyzu – např.
roháč obecný, páchník hnědý (ten
je společně s dubo-habřinami

Druhově bohaté doubravy s mochnou
bílou (Potentillo albae-Quercetum) a také
s vemeníkem dvoulistým, zvonkem
broskvolistým atd. jsou jedním z biotopů
zahrnutých v rámci přírodního stanoviště
eurosibiřských stepních doubrav (EVL
Vůznice).
Evropsky významný druh střevíčník
pantoflíček (na snímku již odkvétající) se
nejčastěji vyskytuje ve světlých lesích.
Největší populace o stovkách trsů jsou
známy na jihovýchodě Moravy
(Litenčická pahorkatina), v Podyjí či ve
středních a severních Čechách (Džbán,
Kokořínsko).
DOLE:
Lokalita Plzeň - Zábělá představuje
cenný komplex doubrav a dubohabřin
v údolí Berounky na samém okraji Plzně.
Předmětem ochrany je také xylofágní
brouk páchník hnědý.

ochrany jsou mj. šípákové a stepní
doubravy či roháč obecný). Zcela
unikátní je EVL Dománovický les,
ležící na Kolínsku asi 10 km JZ od
Chlumce nad Cidlinou. Toto území vedle refugia xylofágního
hmyzu (roháč obecný) a naleziště
poměrně silné populace (~150
trsů) střevíčníku pantoflíčku představuje zároveň poslední recentní
lokalitu s výskytem hnědáska osikového. Tento kriticky ohrožený
motýl je vázaný na lesní světliny
a paseky s hojným náletem jasanu
ztepilého. Podobnou strukturu porostů dříve zaručovalo pařezinové
hospodaření v nízkých a středních
lesích spolu s lesní pastvou.

Upuštění od tohoto způsobu hospodaření ale zapříčinilo ústup
druhu v celé Evropě a aktuálně
je hnědásek osikový na pokraji
vyhynutí už i ve zmíněné EVL.

STřEDNí POLOHy
– PAHORKATINy
V kontinentální biogeografické
oblasti přesahují výše zmiňované
typy teplo- a světlomilných lesů do
pahorkatinného (kolinního) stupně.
Mezi nejvýznamnější lokality teplomilnějších typů lesních stanovišť
patří v kontinentální části jižní
Moravy např. EVL Újezdecký
les, Podyjí nebo Krumlovský les
v Bobravské vrchovině (vých. od
Moravského Krumlova). V těchto
územích už tvoří významnou část
lesních biotopů také dubo-habřiny. Podobný charakter mají i lokality v Českém Krasu (KarlštejnKoda, Karlické údolí), v Českém
Střdohoří (Ostrý, Binov-Bobří soutěska, Lhota, Velký vrch-Černodoly) či na Křivoklátsku (Vůznice).
Pahorkatiny jsou na lesní „naturové“ lokality obecně bohatší
než širé roviny. Mezi nejlépe
zachovalá lesnatější území stupně
dubo-habřin patří např. Znojemsko (EVL Podyjí, EVL Kaňon
Dyje) nebo Křivoklátsko. Zde
v údolí Berounky a jejích přítoků
najdeme četné lokality, hostící
celou škálu lesních stanovišť.
Předměty ochrany jsou tu nejen již

Suťové lesy jsou plošně nejvíce zastoupeny na vulkanitech Doupovských hor,
hojně vyvinuty jsou však i v zaříznutých
údolích řek a potoků na Křivoklátsku,
v Podyjí či Moravském krasu.

předmětem ochrany i v EVL Plzeň
– Zábělá na vých. okraji Plzně).
Lesnaté oblasti jsou biotopem i pro
řadu lesních druhů ptáků –
Křivoklátsko je mj. vyhlášeno
i jako ptačí oblast pro žlunu šedou, strakapouda prostředního či
včelojeda lesního.
Z dalších významných území
nesmíme zapomenout na Litovelské Pomoraví a lokality ve stř.
a vých. Čechách (EVL Dymokursko, Žlunice – Skochovice, Nechanice – Lodín). V Moravském
krasu jsou vedle dubohabřin již
výrazně zastoupeny také suťové
lesy, květnaté i vápnomilné bučiny. Z druhů jsou charakteristic-
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Vrch
Buková
hora v EVL
Chejlava
na jižním
Plzeňsku.
Ilustrativní
ukázka
přírodního
komplexu
se
zachovalými
bučinami
v rozmezí
nadmořských
výšek
400–650
m n.m.

ké střevíčník pantoflíček, mech
šikoušek zelený či kovařík fialový, jehož larvy se vyvíjí v dutinách listnatých stromů. Největší
rozloha dubohabřin v ČR je chráněna v EVL Chřiby (zde však už
plošně dominují květnaté bučiny –
rovněž největší v ČR). Nejrozsáhlejší porosty suťových lesů jsou
pak zachovány na vulkanitech
Doupovských hor: EVL Doupovské hory, Hradiště (vojenský
újezd) či v dalším vojenském újezdu – EVL Libavá v Oderských
vrších. I zde jsou již podstatnou součástí lesních komplexů
bučiny.

Vyšší polohy
– králoVstVí buků
Bučiny jsou u nás nejrozšířenějším přirozeným vegetačním
typem – jejich výskyt sahá od
cca 400 m n.m. ve vyšších pahorkatinách (jmenované lokality
na Křivoklátsku či EVL Labské
údolí, dále třeba EVL Lichnice –
Kaňkovy hory v Železných horách, Lužickohorské bučiny, Libavá) až po supramontánní polohy nejvyšších pohoří. Z hlediska
lesnické typologie se jedná o 4.
(bukový), 5. (jedlo-bukový) až 6.
lesní vegetační stupeň (smrkojedlo-bukový). Zde všude buk

tvoří dominantu lesních společenstev a není divu, že je rozlišeno několik naturových typů
bukových lesů: Květnaté bučiny
se vyskytují poměrně velkoplošně od středních poloh výše, nejčastěji na středně úživných podkladech. Vápnomilné okroticové
bučiny jsou u nás zastoupeny
vzácněji, vedle již jmenovaných
krasových území převážně na lokálních výchozech vápenců (např.
v Pošumaví – EVL Čepičná), na
opukách (ve Džbánu – EVL Smradovna, Bílichovské údolí) či vápnitých pískovcích (na Turnovsku –
Průlom Jizery u Rakous). Acidofilní bučiny jsou pak úplně nejběžnějším typem naturových lesů
v ČR, vyskytují se zejména na
chudších podkladech a ve všech
horských polohách.
Právě na horách a v podhůří
jsou v rámci ČR zachovány největší lesní komplexy. Jedním
z nejznámějších porostů je asi
smrko-jedlová bučina v šumavském Boubínském pralese (EVL
Šumava také mj. pokrývá největší
rozlohu acidofilních bučin). Z dalších EVL charakteristických větším výskytem bučin jmenujme
ještě aspoň Beskydy, Doupovské
hory, Krkonoše, Boletice, Východní Krušnohoří, Jizerskohorské bučiny, Rychlebské hory, EVL
Čechovský les či Haltravský hřeV EVL Lichnice-Kaňkovy hory v Železných
horách jsou zastoupeny květnaté
i acidofilní bučiny středních poloh (kolem
500 m n.m.), na strmých svazích pak
i suťové lesy.
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porosty s četnými světlinami
umožňují rozvoj typického bylinného podrostu (např. borůvek),
čehož využívají i tetřev hlušec
nebo jeřábek lesní (pro oba je
nejvýznamnější oblastí Šumava).
Názor, že kůrovcem poškozená
(uschlá) smrčina představuje „mrtvý les“ je tak velmi zavádějící. Pro
Na svazích Jezerní hory (EVL /
PO Šumava) se
v bezzásahovém území silně
proředěné horské smrčiny
vyskytuje významná část
šumavské populace tetřeva
hlušce, zastihnout zde můžeme
i datlíka tříprstého či datla
černého.

Snad nejznámější horský prales –
Boubínský, tvoří jej acidofilní smrkojedlová-bučina na jižním svahu masivu
Boubína (EVL a PO Šumava).

ben v Českém lese atd. Zachovalé
porosty pralesního charakteru,
nejlépe bukové, preferují také
brouci tesařík alpský (EVL Velký
a Malý Bezděz, Chřiby) či velmi
vzácný rýhovec pralesní (prales
Mionší v Beskydech).
Bučiny v některých zmíněných
územích (a lesy vyšších poloh
obecně) jsou také jádrem ptačích
oblastí chránících populace čápa
černého, těžištěm rozšíření některých sov (kulíška nejmenšího,
puštíka bělavého, sýce rousného)
nebo řady druhů šplhavců. Známý datel černý se vyskytuje na
většině území ČR, pro strakapouda bělohřbetého jsou však vyhlášeny PO pouze na Moravě (vedle
Beskyd je to PO Horní Vsacko
a PO / EVL - Hostýnské vrchy).

horské lesy
Nakonec se dostáváme i k nejvyšším horským polohám, kde
dominují jehličnaté porosty –
smrčiny a kosodřevina. Dosti
zkreslená je představa, že horské
hvozdy jsou vždy husté a neproniknutelné. To platí jen zčásti
a vyhovuje to i řadě naturových
živočichů – jmenovat lze typicky
lesní šelmy rysa, vlka a medvěda
(všichni spolu žijí jen v Beskydech, rys je navíc chráněn i na
Šumavě a v Boleticích). Přirozené
horské smrčiny nejvyšších poloh
nebo rašelinné lesy jsou ale často
spíše rozvolněné. Stanoviště acidofilních smrčin hostí i druhy
s vazbou na přestárlé a (často
kalamitně) rozpadající se porosty
(např. datlík tříprstý). Narušené

Výskyt vlků je podmíněn rozlehlými lesními
komplexy s minimálním rušením. V ČR se
jediná populace (pouhých několika jedinců)
vyskytuje v okolí česko-slovenské hranice
v Beskydech.

zmíněné živočichy je totiž ponechávání stojících uschlých stromů
a nezasahování ze strany člověka
důležitějším faktorem než zapojené stromové patro.
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Podzim na
vypuštěné
Hostivařské
přehradě

DO HOSTIVAŘE
NEJEN ZA RYBAMI
Pražská čtvrť Hostivař (jinak Praha 15) je poněkud jiným světem, který je
i není součástí metropole. Je zde živé obchodní a zábavní středisko,
moderní bytové domy, ale také je tady zástavba skládající se z původních
domků a usedlostí, propojených uličkami. Do třetice je zde vodní nádrž
Hostivař a její lesnaté okolí. Projděme se těmito místy, právě konec roku
2010 je k tomuto navýsost vhodný.

Když je
velká voda

A VzNIKLA NEJEN
PřEHRADA
Dlouhá léta si území na jihovýchodním okraji Prahy žila svým
poklidným, vesnickým životem.
Ostatně co byste čekali od takových míst, která se jmenují tak
„přízemně“ – Hostivař, Háje či
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Milíčov. Ovšem samotná Hostivař
byla k Praze připojena již v roce
1925, ostatní si na to musely pod
jménem Háje počkat až do roku
1968. Velkých změn se oblast
dočkala na přelomu padesátých
a šedesátých let, která sem přinesla radikální zvraty. Vznikly
celé čtvrti obytných domů, průmyslové oblasti, sídliště, ale také
přehrada a v jejím okolí byl
založen rozsáhlý – budoucí lesopark. Předzvěst dalšího urbanistického rozvoje, který se začal
rodit v 70. letech minulého století
a jehož výsledkem je největší
pražské sídliště Jižní Město.
Ačkoliv centrální plánování, v té
době vládnoucí komunistické
strany, je nyní přinejmenším
zpochybňováno občas se něco
povedlo. Vybudování vodní plochy
v Hostivaři a vysazení nových le-

soparků v okolí, jako budoucího
rekreačního zázemí pro teprve
projektované velké sídliště, tak to
je opravdu chvályhodný počin,
který přináší své plody až po desítkách let. Tedy vlastně až nyní.

HOSTíK JE KDyŽ
Vodní nádrž Hostivař, lidově
Hostík, což ovšem obvykle znamená i okolní lesoparky, letos
(v roce 2010) slaví nekulaté narozeniny, ale zanedlouho bude mít
již kulaté padesátiny. Výstavba
přehrady probíhala v letech 1961
až 1963, kdy byla vytvořena 13 m
vysoká a 112 dlouhá sypaná hráz.
Přehrada má rozlohu 43,8 hektarů
a největší hloubku 12 metrů, může
zadržet až 2,1 milionu krychl.
metrů vody. K plnému napuštění
došlo v roce 1964. Ale jak již bylo
napsáno, Hostík není jen samotná
přehrada a vodní plocha. V okolí
byl vysázen nový 240 hektarový
les, který doplnil 70 hektarů
dosavadního, původního zalesnění.
Vznikly nové parkové úpravy,
vyhlídkové cesty, z náměstí Míru
sem jezdila speciální rekreační
autobusová linka, po přehradě
jezdil katamaran Želva II. Ale to je
většinou již minulost.

NEVSTOUPíš DVAKRáT …
Čas šel dál a jedno z nejoblíbenějších rekreačních míst Pražanů zevšednělo. Místo autobusu
jezdí nedaleko přehrady metro,
sídliště Jižní Město se zabydlelo
a výstavba se začala infiltrovat ven

z Prahy proti toku Botiče, který
napájí přehradu v Hostivaři. Jen
se zajděte podívat do Průhonic
a Čestlic. V posledních letech
přehrada již jen žila ze své
podstaty a její sinice z prohřáté
vody a fosfátů sem Botičem připlavovaných. Nutno přiznat, že
zdejší koupaliště a jeho pláže nebyly hygieniky nikdy uzavřeny
z důvodů nedostatků kvality vody. Nicméně čas a deště odváděly svoji práci a přehradu
v Hostivaři pomalu, ale jistě zanášely bahnem, jehož vrstva
dosáhla v průměru jednoho metru,
místy dokonce 2,7 metru.

RADIKáLNí řEz
Jako pěkný dárek k blížícím se
padesátinám vodní nádrže Hostivař se jeví dílo, které započalo
vloni, tedy v roce 2010, kdy začalo
vypouštění vody z nádrže. Následovat bude vysychání nejprve
horní části nádrže a její vybagrování. Předpokládá se vytěžení
asi 55 000 kubíků sedimentu.
Poté dojde k úplnému vypuštění
nádrže, vysušení a v roce 2011
proběhne vytěžení sedimentu i zde,
tedy v dolní části nádrže.
Pak již bude následovat jen
budoucnost, tedy opětovné naplnění nádrže, ale také budou
uskutečněny některé tzv. revitalizační prvky, například v horní
Výlov oblíbené pražské rekreační vodní plochy

Sumec měl asi 60 kg a 210 cm

Rybáři loví
hostivařskou nádrž

části vzniknou dva ostrůvky, nově se upraví pláže atd.

KDyŽ VODA zMIzELA
Tak jak klesala voda, začaly se
objevovat mohutné pařezy, ale
i útlejší zbytky stromů, sadů, které
zde dříve rostly. Jako poslední se
objevily zbytky Mouchova mlýna, kde se zachovala jen část
náhonu. Zajímavé je sledovat
zbytky stromů, lemujících vlastní
koryto náhonu. Kde že loňské
nejen sněhy jsou. Obnažující se
dno nádrže pak pravidelně pročesávali hledači pokladů, v tomto
případě nejspíše řetízků a prstýnků opouštějících nešťastné plavkyně. Většinu „pokladů“ pak tvoři-

Opuštěný
tobogán

KONeČNě RyBy
Nedílnou součástí vypouštění vodní
nádrže Hostivař byl i výlov ryb,
který se zde za takřka 50 let
existence nádrže nekonal. Nejlépe
vše vyjádří strohá čísla:
n Historicky první výlov vodní
nádrže Hostivař proběhl ve dnech
23. až 26. října 2010.
n Bylo vyloveno na 28,85 tun ryb
všeho druhu.
n Ryby byly rozvezeny do
ostatních pražských rybářských
revírů.
n Největší vylovenou rybou byl
sumec dlouhý 243 cm a vážící
93,5 kg.
n Dále byl vyloven tolstolobik
velký 120 cm a vážící 41 kg
a candát dlouhý 45 cm, vážící
9 kg.

ly předměty vhozené do vody až
dodatečně, ale ani zde nedošlo
k převratným objevům, možno říci
naštěstí …
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KOLA NA ELEKTRIKU

Dalším trendem je nástup elektrokol, která jsou opět představována většinou firem, a to jak
tradičních, tak i specializovaných. Elektrokola lze rozdělit na
dvě skupiny, které se liší způsobem zapnutí elektromotoru. Buď
otáčíte rukojetí obdobně jako na
motocyklu nebo je kolo vybaveno
elektronikou, která sleduje frekvenci vašeho šlapání a rychlost,
a pokud začnete zpomalovat, zapne se motor. Obě varianty mají
svá pro i proti, což by vydalo na
samotný článek. Nicméně obliba
elektrokol stoupá, což dokazuje

Dobře
udržované
retro kolo

CO NOVÉHO PŘIJELO
V ROCE 2010

Nepřeberná
barevnost

Vzhledem k zaměření rubriky
samozřejmě máme na mysli
novinky, které přijely v jedné,
bezmotorové stopě, tedy na
kole. Ohledněme se zpět za
rokem 2010, který přinesl
řadu novinek, a to jak
v samotném segmentu
jízdních kol, ale i v oblasti,
která není tak vidět, ale je
velice důležitá, a to v oblasti
legislativy a úředních
rozhodnutí.
DOBA UHLíKOVá

Podívejme se nejprve na novinky v nabídce jízdních kol, tak jak
byly představeny např. na veletrhu
Bike Brno. Nic převratného. První
čeho si asi každý všimnul, byla barevnost kol. Tedy opět nastupují
pestré až křiklavé barvy v mnohdy
až bláznivých kombinacích. Po
konstrukční stránce se stavba kol
již stabilizovala a ve velkosériové
produkci se moc neexperimentuje.
Co je však potěšitelné, je pronikání technických novinek i do segmentu levnějších kol. Snad každé
kolo má přední odpružení, rovněž

jejích nabídka, ale i stále větší
počet jezdců, které můžete potkat
na cestách.

z DRUHéHO KONCE

Při pohledu na některá kola
vystavená na veletrhu se nabízela
otázka, zda jde o perfektně zrekonstruovaný veterán nebo o nové
kolo v retro stylu. Druhá odpověď
je správně. Mnoho lidí nepožaduje od svého stroje, aby byl
přehlídkou posledních technologií a technických vymožeností,
ale aby byl jednoduchým, pohodlným a spolehlivým strojem. Proto
se opět vrací do produkce modely,
které se vyráběly před několika

hydraulické brzdy se objevují
u kol středních a nižších kolekcí.
Letos pak byl velmi patrný nástup celokarbonových rámů, které ještě před nedávnem patřily jen
do sféry high end. Rámy z uhlíkových vláken měla na svém
stánku snad každá firma. Jedinou
větší technickou novinkou bylo
představení nových převodů u horských kol. Zadní kolečko má nyní
již deset převodů a díky tomuto
obrovskému rozsahu pak vpředu
stačí pouze dva převody.
Je jich tam opravdu deset
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Tento řetěz vám nohavice opravdu neušpiní

lasila Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky
v hl. m. Praze do roku 2020.
Materiál předpokládá zvýšit počet
Pražanů přepravujících se po městě na kole na 5 až 7 % z celkové
přepravní kapacity v létě a na 2 až
3 % v zimě.
Loňský rok byl pro cyklisty,
až na to jaro, které se někde zapo-

Kožené gripy na novém kole
Staré - nové sedlo

desítkami let. Poznáte je podle
kožených sedel, rukojetí, dřevěných nebo dřevo imitujících blatníků a doplňků, decentních barev,
bubnových brzd, minima převodů.
Tato kola pak slouží nejčastěji na
popojíždění ve městě, v běžném
oblečení a za každého počasí. Některé firmy jdou ještě dále, když
představily kola s jedním převodem, někdy dokonce i bez brzd,
zkrátka klasiku. Rovněž skládací
kola zažívají svoji renesanci.

ÚřADy SE ROzJELy

Cyklistika v posledních letech
stoupá v oblibě, zvláště markantní
je návrat kola jako dopravního
prostředku. Vzrůstající počet lidí,
jezdících na kole sebou přinesl
i stále větší potřebu jejich ochrany
v běžném provozu, kde se stále
ve větší míře pohybují. Jedním
z prvních významných kroků je
nová vyhláška Ministerstva dopravy 247/2010 Sb., která mimo jiné
zavádí několik nových dopravních
značek, týkajících se především
cyklistů jezdících v zástavbě. Jde

Cyklistů je
stále více

například o nepřímé levé odbočení, přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce, jízda
jednosměrnou ulicí v protisměru,
cyklopiktokoridory a další.
Naše hlavní město dlouhodobě
řeší problematiku cyklistiky jako
rovnoprávného druhu dopravy, nejen jako způsobu rekreace. V roce
2007 byla ustanovena příslušná
komise. Díky ní se mnoho věcí
pohnulo správným směrem, ale její hlas byl pouze poradní. Pražští
cyklisté neměli v systému pevné
místo, především pak chyběla koncepce, která by určovala závazně
další rozvoj této oblasti. Počet
Pražanů, kteří kolo využívají k pohybu po městě častěji, než jednou
týdně, byl v roce 2002 asi 4 400
(0,4 %), v roce 2008 již 16 500
(1,5 %) a v roce 2009 již 24 200
(2,2 %). Na tento nárůst zareagovala dne 26. 10. loňského roku
Rada hl. m. Prahy, když odsouh-

mnělo, příznivý a jen potvrdil nárůst obliby tohoto způsobu ekologického a zdravého způsobu pohybu. Nechme se překvapit, co
přijede v průběhu roku příštího.
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Jede
elektrokolo
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Pohled
z Brdů
na České
středohoří,
vzadu
Milešovka.

BRDY A PŘÍRODNÍ PARK
HŘEBENY IV.
Krajina a dějiny

Krajinu Hřebenů převážně vystavěly chudé kambrické křemencové
slepence a ordovické křemence. Proto vznikaly i chudé půdy nevhodné
pro zemědělství. V holocénu na nich vyrostly dubo bukové a jedlo
bukové pralesy s mnoha dalšími druhy dřevin, tedy úživné lesy, v nichž
medvědi, vlci a rysi proháněli jeleny, srnčí a černou zvěř.
ostupně do Hřebenů pronikali lidé. O těch předhistorických jsme si povídali minule. Po porážkách Keltů,
vyvrácení a vyrabování jejich
kulturních a hospodářských center v 1. století n. l. agresivními
Germány, jako by země osiřela.
Opuštěná sídla pohltil les.
Kdy vlastně začíná historie
brdských Hřebenů? A kde? Názvem Hřebeny byl původně označen úsek brdského geologického
zlomu od Hradce po Vrážky. Později byl rozšířen na brdské pohoří podél geologického zlomu od
Litavky po Zbraslav. Hřebeny
nebyly v historické době trvale
osídleny. Sídla vznikala na jejich
okrajích, později s výjimkou hornických osad (Komorsko) nebo
obydlí uhlířů, lesníků a myslivců.

P

Datum příchodu starých Slovanů do oblasti Brdů je těžko
doložitelné. Budovali hradiště, často na místech starých keltských
oppid a historikové připouštějí
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míšení zbytků Keltů se Slovany.
V oblasti Brdské vrchoviny známe staroslovanská hradiště na
Radeči, Březině, Plešivci, v Oboře nad Dobříší, Kazíně a snad
i na Třemšíně. Všechna jsou spojena s pověstmi a bájemi. Vlastní
nepřístupné Hřebeny staré Slovany
k usazování moc nelákaly. Slovanské, resp. české osady vznikaly pod Hřebeny v Podbrdí, kde
byla obdělavatelná zemědělská
půda. V průběhu staletí, jak byla
podbrdská krajina osídlována,
Hřebeny se staly nejprve královskými, později i soukromými
honebními revíry. Lesnaté Hřebeny se s rozvojem civilizace stále
více stávaly zdrojem kamene,
rud a dříví jako základní suroviny
a jako paliva.
S první písemnou zmínkou
o Brdech se v dlouhém trvání jejich vývoje setkáváme vlastně
nedávno. V dochované listině
zbraslavského kláštera se praví, že
vrchy nad Zbraslaví se nazývají

Brdy. Listina, pocházející z doby
Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny, je datována rokem
1325. V roce 1337 Jan Lucemburský daroval část královských
lesů nad Dobřichovicemi rytířskému řádu Křižovníků s červenou
hvězdou.
Založení osady Řevnice sahá
do doby krále Vladislava II. Písemně je obec doložena v roce
1253, v roce 1292 za krále Václava II. se stává městečkem. Až
v roce 1968 bylo povýšeno na
město. Řevnické lesy na Hřebenech byly ve středověku spravovány různými řády, po roce 1945
se staly vlastnictvím města.

Podzimní bučina na Hřebenech

Na druhé straně Hřebenů čeští
králové vybudovali strategické
hrady v Mníšku a v Dobříši na
Zlaté stezce z Bavor do Prahy. Od
14. století se Mníšek pod Brdy
připomíná jako královské městečko s tvrzí. Mníšecké panství
bylo v 16. století za Vladislava II.
Jagellonského prodáno pánům
z Mitrovic. S Mníškem je spojeno
železářství a metalurgie.
Dobříš je známa již od 10. století. Král Václav I. dal v roce
1252 zbudovat v Dobříši královský hrad. Za Jana Lucemburského v r. 1321 vyrostla pod hradem
trhová ves. V dobách Karla IV.
a Václava IV. se stal Dobříšský
hrad sídlem královského lovčího.
V 15. století byla osada Dobříš
povýšena na městečko. Královské
zboží na Dobříši s rozsáhlými

lesy na Hřebenech prodal věčně
zadlužený Ferdinand II. Habsburský v roce 1630 Brunovi z Mansfeldu. Mansfeldové vystavěli
nejprve renesanční zámek, který
v letech 1745 – 1765 přestavěli podle vzoru francouzských zámků.
Zámek byl za Druhé světové války
obsazen Gestapem, po válce se stal
kulturním a rekreačním centrem
Čs. svazu spisovatelů, v 90. letech
se vrátil do držení rodu ColloredoMansfeldů.
Město Dobříš a její obyvatelé
utrpěli těžké ztráty při vpádech
cizích vojsk. Město bylo dvakrát
zpustošeno během 16. století a vydrancováno a vypáleno Švédy za
Třicetileté války. Teprve s průmyslovou revolucí a společenskými změnami v 19. a 20. století
postupně dochází k rozvoji města.
Průhled ke Křivoklátsku mezi Plešivcem a Pískem.

Také na Dobříšsku byly budovány hutě a rozvíjela se průmyslová
výroba. Světoznámou se stala výroba jemných kozinkových rukavic. V 19. a 20. století dochází
k rozkvětu města, které se na čas
stalo i okresním městem. V současné době má statut ORP (obce
s rozšířenou působností). Města
Dobříš spolu s Mníškem pod Brdy, Řevnicemi a Dobřichovicemi se stala významnými rozvíjejícími se kulturními a hospodářskými centry oblasti brdských
Hřebenů.
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Pohled ze
skal nad
Řevnicemi

Od té doby tam zůstalo pomístní
jméno Žižkov. Ke hlubošskému
panství patří také velký lesní
hospodářský celek na Hřebenech.
V barokním zámku Hluboš počátkem První republiky dočasně
pobýval i první československý
prezident T. G. Masaryk.
Na Litavce leží městečko Jince.
Již za Václava IV. v r. 1390 je
doložena železná huť. Technickou
památkou je dřevouhelná vysoká
pec Barbora z roku 1810 vystavěná
vynikajícím metalurgem Rudolfem z Vrbna. Jince byly rodištěm
geniálního houslisty, českého
Paganiniho, Josefa Slavíka. Rovněž sousední Čenkov je historicky spojen se železářstvím. V roce
1912 tam pracoval jako kovodělník budoucí jugoslávský prezident Josef Broz Tito, který se do
Čech rád vracel.

Les
na křemencových
skalách

Severní část pruhu lesů na
Hřebenech patřil k Litni, původně
majetku starobylého rodu Buziců,
později Daubků. Následující lesní
pruh náležel osovskému panství
Kouniců. Dnes jeho vlastníkem
je J. Palivec, vnuk Heleny Čapkové a diplomata a básníka Josefa
Palivce.
Obec Hostomice pod Brdy se
stala ve 14. století „královským
a ochranným městečkem“. To bylo v roce 1738 povýšeno na město. Město je vlastníkem velkého
lesního celku na Hřebenech. S historií města jsou v 19. století spojeny stávky a protesty dělníků,
kteří byli krutě vykořisťováni.
Jméno vsi a tvrze Hluboš se
objevuje za husitských válek, kdy
před ústím potoka „V zabitých“
8. září 1422 katoličtí páni pobili
příbramské husity. Husité za Jana
Žižky překonali Hřebeny ještě
jednou směrem na Velký Chlumec.
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V lesích na Hřebenech v nadmořské výšce 580 m stávala osada
Komorsko. Zanikla již ve středověku. Dnes tam fungují budovy
polesí Komorsko Lesního závodu
Dobříš a adaptační obůrka pro
daňky. Uprostřed Hřebenů ve
výšce 440 m.n.m. leží obec Kytín
s kostelem ze 14. století. Osamělými budovami na Hřebenech
jsou hájovny: Jelení palouky,

Trnová, Knížecí Studánky, Brodce
a Obora. Zarostlé ruiny vypálené
hájovny pod Bílým Kamenem
připomínají boje s Němci v závěru
II. světové války. S vojenskou činností jsou spojeny objekty muničních skladů a raketových základen
z dob studené války.
Zlatá stezka pod Hřebeny
v dobách míru poskytovala obyvatelům přilehlých obcí zdroj obživy a obcím prostředky pro rozvoj. V dobách nejistot a válek postupující a ustupující vojska a louV rokli potoka Kejné

I Druhá světová válka si na
Hřebenech vyžádala hodně obětí.
Jak padlých v boji tak popravených a umučených při výsleších
nebo zavražděných v koncentračních táborech. Celou válku
lesnaté nesnadno přístupné Hřebeny byly útočištěm protinacistického odboje, partyzánů a výsadkářů. Desítky padlých připomínají pomníčky rozeseté po celých Hřebenech. Na Brdech se
tvrdě válčilo i několik dní po
oficiálním podpisu německé totální kapitulace. Poslední výstřely Druhé světové padly až
11. května 1945 na Slivici
u Milína.

pežníci přinášeli zkázu a zmar.
Nejhůře se zachovala ustupující
švédská vojska na konci Třicetileté války, která vyloupila a vypálila všechna města a obce na
Zlaté stezce a zanechávala za sebou utrpení a smrt. Ani nové pobělohorské panstvo se nechovalo
k českému obyvatelstvu soucitně.
Ani nástup industriální revoluce
s rozvojem hornictví a hutnictví

příliš nezmírnil chudobu obyvatel
Podbrdí. Sociální a ekonomické
postavení obyvatel se začalo vylepšovat až začátkem 20. století
a zejména se vznikem Československé republiky. Tu předcházela
První světová válka, v níž zahynuly tisíce obyvatel Podbrdí. Každá
obec, každé město má své památníky na paměť desítek svých
padlých.

Dubová bučina
na suťových svazích rokle Kejné
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Konec října
na
Hřebenech
Červeně
a bíle
v červnu
na brdských
pasekách
rozkvetou
náprstníky
(Digitalis
purpurea)
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Smutná
noc,
Isidor
Sevillský,
1520
Indiáni
nakažení
černými
neštovicemi

KONEC MAYSKÉ CIVILIZACE

NEJÚČINNĚJŠÍ

CORTÉSOVA
Když 16. srpna 1519 přirazil Hernán Cortés k mexickému pobřeží
nedaleko Veracruzu, jeho vojsko nebylo na první pohled
nejpočetnější. Skládalo se „jen“ ze čtyř setnin vojáků, když k tomu
připočteme několik stovek (prameny uvádí kolem 2000)
indiánských spojenců, tak situace pro asi 25 miliónů obyvatel
tehdejšího Mexika nebyla tak beznadějná, alespoň tedy
z našeho dnešního pohledu.
o však mluvilo ve prospěch Cortése? Měl
znalosti ve vojenské strategii, jeho vojsko
bylo dobře organizované, navíc si úspěšně
nalézal své spojence i v řadách místního obyvatelstva. Indiáni sice znali místní terén, tato znalost
v porovnání s tehdejšími evropskými zbraněmi,
znalostí střelného prachu, principu kola a dalšími
výhodami Evropanů, jim moc platná nebyla. Stejně se
člověku ale nechce zdát možné, že by Cortés s pár
stovkami vojáků mohl zvítězit, za několik měsíců
obsadit hlavní město aztécké říše Tenochtitlan,
zajmout vládce Aztéků Montezumu II., a paralyzovat
tak celou říši.
Cortés vezl na své palubě zbraň účinnější, než si
vůbec mohl představit. Tato zbraň zapříčinila, že po

C
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sto letech klesl počet původního obyvatelstva
o 90%. Podobný úbytek nastal později v Peru, kde
Španělé dobyli říši Inků a také mezi indiány Severní
Ameriky. Tato zbraň byla – řečeno dnešním jazykem
– biologická. Nejprve přišly černé neštovice, které
zdecimovaly asi třetinu populace. Ve třicátých letech
16. století se přehnaly Mexikem a Peru spalničky,
o deset let později to byl pravděpodobně břišní tyfus. V roce 1600 zůstalo naživu z mexické populace pouze 2 miliony obyvatel. Joseph Stocklein,
německý misionář, v roce 1699 napsal: Indiáni
umírají tak snadno, že stačí, aby jen ucítili a uviděli
Španěly, a vypustí duši.
Jak je možné, že tyto nemoci, které ve středověké Evropě kolovaly mezi obyvatelstvem takříkajíc

Vysvětlení může být v genetické homogenitě amerického obyvatelstva. První vlna pozdějších indiánů
přešla do Ameriky zřejmě v místě dnešního Beringova
průlivu v poslední době ledové, ve které byl díky
poklesu mořské hladiny o 85 metrů obnažen 1600
kilometrů široký pruh kontinentálního šelfu. Stalo se
tak postupně přibližně od doby před 40 000 lety. Počet
původních obyvatel, vlastně příchozích, byl tedy
omezen. Tito noví obyvatelé Ameriky nikdy patrně
zmíněné infekce neprodělali, nemohli si proto proti
nim vytvořit imunitu. Větší různost forem genů
v populaci dává naději, že někteří jedinci budou mít
gen schopný obrany před patogenem a přežijí. U geneticky homogenní populace se však tato pravděpodobnost snižuje. Propuknutí epidemie v populaci,
která se nikdy dřív s podobnou infekcí nesetkala, bylo
nazváno „epidemií na panenské půdě“ (Alfred W.
Crosby), obyvatelstvo nejenže není imunní, ale navíc
infekce zachvátí najednou staré, mladé, ženy, děti
a není potom, kdo by se staral o nemocné, kteří proto
umírají tím rychleji, i když by se možná silnější
jedinci, pokud by o ně bylo pečováno, uzdravili.
V Americe podobné epidemie neměly před přistáním
Evropanů obdoby, proto zmíněné infekce zastihly
populaci nepřipravenou jak imunologicky, tak
psychologicky. Společnost po příchodu Evropanů
propadla celkové demoralizaci.

ZBRAŇ
běžně, dokázaly za pár let vyhubit skoro celý Nový
kontinent? Syfilis, který naopak indiáni na oplátku
„darovali“ Evropanům, řádil v Evropě také, ale
srovnání s americkými epidemiemi v 17. a 18. století
věru nesnese.
LITeRATURA:
n Michael Coe – Svět předkolumbovské Ameriky,
Praha 1998
n Marie Lipoldová – Válka světů a mikrobů, Vesmír
2004/10

Další vysvětlení, proč v Americe nepropukla
předtím epidemie v tak velké míře, jak tomu bylo
běžné ve středověké Evropě, Asii a vůbec kdekoli
jinde je, že v Americe žilo daleko méně savců, domestikovaní savci nebyli skoro vůbec žádní (nepočítame-li lamy a morčata). Je známo, že ze savců se
mohou infekce přenést na lidi a vytvářet dokonce nové
a nebezpečnější formy. Předkové indiánů savce zřejmě
stihli vyhubit nebo jich na Novém kontinentě žilo
vůbec daleko méně než na Starém. Indiáni si tak
nemohli vytvořit imunitu proti patogenům přeneseným z případných zvířecích infekcí.
Dnes jsou infekce krom jiného velkým byznysem,
kauza prasečí chřipky je toho zřejmým důkazem.
Když smrt řádila v 16. století v řadách indiánů, uvěřili, že jejich bohové jsou slabí a začali přestupovat na
křesťanství, jehož bůh očividně své věřící chránil
daleko lépe. Ke komu dnes můžeme utéct my?
Reklamy nabádají rodiče, ať své dítě dají očkovat
vakcínou proti pneumokokovi, rotavirům a dalším
nemocem. V čekárně je v tom podpoří fotografie
chlapečka na vozíčku, jehož matce bylo líto dát peníze
na očkování. Moderní medicína se tak stala naším
bohem, který, pokud si připlatíme za nadstandard, nás
ochrání proti všemu možnému. Apropos – už jste si
nechali na svůj počítač nainstalovat nový antivir? Pak
už váš domov bude chráněn před vším, ledaže by
některý virus zase zmutoval, pak musíte začít, zase od
začátku …
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Florentinsky kodex, vyobrazení nemocnych indianů, 16. století

Vlevo
indiánská
rodina před
tradičním
típí

Virus
černých
neštovic,
průřez tkání
zasaženou
virem
černých
neštovic

TExT A FOTO: RNDr. MILOš GREGAR

Národní park
AUGRABIES FALLS
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Národní park Augrabies Falls byl založen v roce 1966 a nachází se asi
120 km západně od Upingtonu, přirozeného střediska Kalahari ležícího
na řece Orange. Orange River, známá také jako Gariep, pramení ve vysočině státu Lesotho. Protéká více jak 2200 km skrze africké vnitrozemí
a v severozápadním regionu JAR se vlévá do chladných vod Atlantiku.
Dunění hřmící neúrodnou polopouští a ohromná oblaka rozstřikované vody nad hnědooranžovým horizontem jsou nejnádhernějším úsekem přes dva tisíce
dlouhého proudu řeky Orange.
V závislosti na ročním období se
z výšky 56 metrů řítí mnohdy
obrovská množství vody do granitového kaňonu a vytváří tak
šestý největší vodopád na světě.
Na vrcholu průtoku jsou vodopády
srovnatelné s mírnějšími úseky
Viktoriiných nebo Niagarských
vodopádů. Své jméno získaly
z domorodého Khoi – místo velikého hluku, které výstižně popisuje atmosféru při příchodu k vodopádům. V rovinaté polopoušti
se otevře hluboké koryto řeky,
které zdálky svým zvukem vytváří
neopakovatelnou kulisu tohoto
přírodního parku.
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Samotný park se rozkládá na
ploše 51 000 ha a je tvořen unikátním říčním ekosystémem, který v jinak měsíční aridní oblasti
působí spíše jak z jiného světa.
Augrabies Falls je v principu scénickým parkem, ale dají se zde

Kladivouš
africký
Aloe
rozsochatá

pozorovat i různé druhy zvěře
a neobvyklých dřevin. Příkré
a hladké žulové stěny kaňonu byly pro pozorování natolik nebezpečné, že v nejnebezpečnějších
úsecích vybudovala správa parku
ochranná zábradlí. To je v okolí
vodopádu také jediná známka komercionalizace, což ho významně odlišuje od např. Niagary.
Kromě řeky Orange se na
zbývající části parku (cca 18500
ha) po obou stranách toku se
nachází aridní a pustá krajina
s řídkým porostem typickým pro

vyprahlé oblasti, jakým je kokerboom (pryšec), naras trnitý a fíkovník Namaqua. V krajině se
nachází neobvyklé skalní útvary,
zejména „skalní hrnce“ vymleté
řekou v době, když ještě netekla
současným korytem. Zvláštním
fenoménem je „Moon Rock“ –
obrovská a třpytící se žulová
kopule trčící z rovinaté krajiny.
Z místní fauny se dají pozorovat
některé menší druhy antilop (oryx,
skálolez, a další) a řada menších
živočichů včetně damana kapského, promyk a řady druhů ještěrů.
Existence jak říčního, tak polopouštního ekosystému představuje
bohatou příležitost pro osídlení
pestrou avifaunou.
Návštěva Augrabies Falls, je
neopakovatelnou zkušeností při

průjezdu polopouští Kalahari a dokumentuje životní závislost této
části Afriky na toku Orange River.
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TExT: Mgr. JAROSLAV CEPáK, PhD., ILUSTRACE: RNDr. JAN HOšEK, FOTO: Bc. MARTIN MACEK,

KAVKA VE MĚSTĚ
ANEB DĚTI MAPUJÍ ROZŠÍŘENÍ PTÁKŮ

Výchovné aktivity pro děti zaměřené na ornitologickou
problematiku se většinou odehrávají v „divočině“, daleko od
ruchu velkých měst. Provozovat ornitologii s dětmi ve městě
je opravdu těžké a naráží na celou řadu nedostatků
– neatraktivním prostředím počínaje a nízkým počtem
druhů konče.
ražské sdružení Ornita ale dokazuje, že jde
o problémy spíše tradované. Série jeho projektů věnovaných převážně synantropním
druhům ptáků ukazuje, že i města nabízejí řadu
možností k pozorování a především poznávání
„divoké“ přírody a představují atraktivní ornitologické prostředí. Cílem přitom není pouze předávání znalostí, ale i aktivní zapojení dětí do sledování
vybraných druhů. S výukovými a terénními aktivitami je spojena i výtvarná a fotografická soutěž
a tvorba prezentací.
Nedílnou součástí projektů je i doprovodná výstava a slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů, které
se již tradičně odehrávají v Národním muzeu, se kterým sdružení Ornita dlouhodobě spolupracuje.
Po sovách, krkavcovitých a exkurzu do savčí říše
v podobě sledování pražských veverek přišla na řadu
kavka obecná. Jedná se o ohrožený druh naší fauny,
jehož populace v posledních 20 letech prodělala silný

P

pokles. V současnosti hnízdí výhradně synantropně,
z volné krajiny téměř zcela vymizela.
Jak sledování kavek dopadlo? V rámci projektu
proběhlo 132 přednášek. Do akce se zapojilo téměř
4.000 dětí z 25 pražských a středočeských škol.
Mapování neprobíhalo pouze v Praze, ale i ve větších městech Středočeského kraje. V Praze bylo
lokalizováno 29 hnízdišť, především v širší oblasti
centra (Staré město, Malá Strana), další významná
hnízdiště byla zjištěna v oblasti Dejvic a Hradčan.
Slavnostní vyhlášení nejlepších mapovatelů a vítězů výtvarných soutěží se uskutečnilo 18. 10. 2010
v Národním muzeu, o týden dříve zde byla v Panteonu
otevřena výstava dětských prací na téma „Kavka
ve městě“.
Na projektech Ornity je sympatické, že se nejedná
„pouze“ o ekologickou výchovu. Získaná data jsou
využitelná i profesionálními ornitology – nejen při
mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy, ale i při
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Kavka ve městě
18. října 2010 v Národním muzeu

Výstava Kavka ve městě se nacházela v ochozu Pantheonu Národního
muzea, od října 2010 do ledna 2011 ji shlédlo více než 10 000
návštěvníků.

Vítězem
v soutěžní
kategorii
KAVKOVNíK
se stal
kolektiv
žáků ze ZŠ
Campanus
z Prahy 11

ochraně kavek a jejich hnízdišť. Právě kavka je spolu
s dalšími synantropním ptačími druhy (např. rorýsem obecným) velmi ohrožena rekonstrukcemi budov na nichž hnízdí. Projekty Ornity tak ukazují i na
možnost profesionálního využití dat sbíraných laickou veřejností (a dokonce i dětmi).

Vítězové
soutěže
Kavka ve
městě si
převzali
diplomy
a věcné
ceny
z rukou
zástupců
partnerských
organizací..

Děti i učitelé podali 447
hlášení o výskytu kavky.
V 53 případech se jednalo
o prokazatelné hnízdění
(kavky zaletovaly s hnízdním
materiálem nebo potravou do
hnízdní dutiny). V Praze hnízdí
kavky nejčastěji ve starých
činžovních domech, dutinou ve
starém stromě však
nepohrdnou. Mapování nově
prokázalo hnízdní lokality
v okolí Náměstí Míru a v Troji..
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Výstava byla vyvrcholením projektu EVVO pro žáky základních a středních škol. Součástí projektu byly přednášky s ukázkami živých kavek,
terénní pozorování zimujících kavek a účast v soutěži v kategorii výtvarné, fotografické, přírodovědné a mediální.

Co je projekt Kavka ve městě?
Projekt občanského sdružení Ornita se zaměřuje na problematiku druhové ochrany kavky obecné ve městském
prostředí.
Hlavním cílem projektu Kavka ve městě je zmapování
hnízdních lokalit kavky obecné v Praze a dalších sídlech
ve Středočeském kraji. Hlavními účastníky – pozorovateli
kavek – jsou žáci místních základních škol, kteří
absolvovali přednášku o kavce a následně se zapojili i do
pozorování a hlášení hnízdících párů během hnízdní
sezóny 2010.

Kavka patří do skupiny krkavcovitých pěvců. Dalšími zástupci jsou
krkavec velký, havran polní, vrána šedá a vrána černá, straka obecná,
sojka obecná a ořešník kropenatý.

Jaký je cíl projektu Kavka ve městě?
Hlavním cílem je sběr informací o obsazených hnízdních
lokalitách kavky obecné. Získané výsledky poslouží i odborníkům z České společnosti ornitologické a Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Dále projekt Kavka ve
městě nabízí základním školám využití jednotlivých částí
projektu v environmentálním vzdělávání, a to napříč
jednotlivými vyučovacími předměty a poutavou a hravou
formou tak doplňuje teoretickou výuku ve školách.
Do mapovámí kavky se můžete zapojit i vy zadáváním
svých pozorování přímo do mapy přístupně na stránkách
www.ornita.cz!
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Víte že…
v kavky dávají přednost hnízdění v koloniích?
v byla kavka zařazena do Červeného seznamu v kategorii „téměř ohrožená“?
v již téměř vymizely kavky hnízdící ve volné krajině?
v mláďata krmí oba rodiče o něco déle než jeden měsíc?
v část kavek, které přes léto hnízdí u nás odlétá na zimu
do Francie?
v v zimě tvoří kavky smíšená hejna s havrany?
v od přelomu tisíciletí pozorujeme poměrně rychlý růst
pražské populace kavek?
v v potravě dospělých kavek převažuje rostlinná složka?

Síťové mapování Aby se mohly výsledky mapování vzájemně porovnávat, používají přírodovědci metodu tzv. síťového mapování. Ta umožňuje mimo
jiné sledovat změny početnosti v základních mapovacích jednotkách – mapovacích čtvercích. Praha byla pro potřeby mapování rozdělena do 277
čtverců. Je pravděpodobné, že se kavky vyskytují i v některém čtverci, ze kterého nemáme žádná ohlášení.

KAVČí CESTOVáNí
Podobně jako ostatní volně žijící ptačí druhy jsou
i kavky obecné kroužkovány, především za účelem
zjištění jejich přesunů.
Do roku 2009 bylo na území České republiky
a Slovenska kroužky Národního muzea označeno
8888 kavek. K dispozici máme údaje o zpětných
nálezech 187 našich kroužkovanců, u nás byli zjištěni
4 polští ptáci.

NAšE KAVKy
Naše populace kavek je částečně tažná. Vysloveně tažná jsou mláďata v prvním roce života. Jejich
nálezy z října až února prvního roku života pocházejí
z průměrné vzdálenosti 386 km od rodiště (nejvzdálenější nález 1348 km ve Francii). Tah mláďat
probíhá výhradně jihozápadním směrem do Německa
(3) a Francie (10). U starších ptáků není tah na dlouhé
vzdálenosti tak častý – v říjnu-únoru – byly dospělé
kavky zjištěny průměrně pouze 100,3 km od hnízdiště.
Mláďata se v následujících letech usazují v průměrné vzdálenosti 22,5 km od rodiště, dospělé kavky
jsou zcela věrné hnízdišti.

se pohybují spolu s hejny havranů i na polích ve volné krajině a využívají společná nocoviště. Naši ptáci
tráví zimu většinou v párech, nocují v intravilánech
a i v průběhu zimy navštěvují hnízdiště (hnízdní
dutinu).
Kroužkování kavek v číslech
Nejvyšší zjištěný věk naší kavky
Nejvzdálenější nález
Počet okroužkovaných kavek (1934-2009)
Počet zpětných hlášení

8 let
1348 km (Francie)
8888
244

V současné době probíhá mapování kavek prostřednicvím webových stránek www.ornita.cz. Do
mapování se může zapojit široká veřejnost.

zIMNí HOSTé
Na podzim a v zimě se u nás vyskytují kavky
původem ze severovýchodu. Tito ptáci se objevují
většinou koncem října a mizí v polovině března - doba
jejich pobytu se časově shoduje s výskytem severských havranů, s nimiž tvoří smíšená hejna a společná
nocoviště. Zatím u nás byli zjištěni ptáci z Polska
a Běloruska. Cizí ptáci a příslušníci naší populace jsou
v zimě od sebe separováni – hosté ze severovýchodu
Mapa : Nálezy našich kavek obecných: na podzim (žlutě), v zimě
(modře), na jaře (zeleně) a v hnízdní době (červeně). Místa kroužkování
a nálezů v tomtéž tahovém období jsou spojena, v následujících letech
jsou uvedena pouze místa nálezů. Zobrazeny jsou pouze nálezy nad
100 km.
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O mapování
zvláště chráněných živočichů,
AOPK ČR A O NENAHRADITELNÝCH AMATÉRECH
RNDr. Jan Plesník, CSc. – absolvoval systematickou biologii a ekologii
na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde později působil jako vědecký aspirant
a odborný pracovník. Od roku 1992 pracuje ve státní ochraně přírody, v letech 19992006 byl náměstkem ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Jako
poradce ředitele AOPK ČR se zabývá teoretickými i praktickými otázkami ochrany
přírody. Na třech českých univerzitách vyučuje ochranářskou biologii a péči
o biodiverzitu. V mezinárodní ochraně přírody zastává a zastával řadu funkcí,
byl mj. předsedou celosvětového vědeckého panelu (SBSTTA)
Úmluvy o biologické rozmanitosti Montreal, místopředsedou Stálého výboru
Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť štrasburk,
předsedou řídícího výboru Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti
(ETC/BD) Paříž a členem poradní skupiny Evropské komise pro výzkum a technický
vývoj v životním prostředí včetně změny podnebí Brusel.
Pro OSN, Evropskou komisi a další mezinárodní organizace zpracoval řadu studií,
týkajících se biologické rozmanitosti. Je autorem nebo spoluautorem 22 knižních
publikací, 45 původních prací, 35 zpráv z vědeckovýzkumných projektů,
1 200 populárněvědeckých článků a 70 televizních a rozhlasových programů.

Co všechno vlastně dělá
AOPK ČR?
Jsem si jist, že se čtenáři s činností Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR (AOPK ČR) určitě
setkali. Naše instituce je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem životního prostředí.
Jejím hlavním posláním je péče
o přírodní a krajinné dědictví na
celém území našeho státu. Aktivity
AOPK ČR jsou značně rozsáhlé
a není možné je dost dobře postihnout v několika větách: sahají
totiž od přípravy červených seznamů ohrožených druhů přes konkrétní ochranářská opatření ve
zvláště chráněných území i v nechráněné krajině až po to, že se
staráme, aby prostředky ze státního rozpočtu i z Evropské unie
našly
nejvhodnější
adresáty.
V chráněných krajinných oblastech (CHKO) AOPK ČR vykonává prostřednictvím jejich správ
státní správu v ochraně přírody.
Jako odborné pracoviště státní
ochrany přírody poskytujeme expertní podklady státní správě,
zodpovědné za ochranu přírody
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a krajiny, především MŽP. Zájemce najde podrobnější informace
na adrese www.nature.cz.
Proč se mapují zvláště chránění
živočichové a kam se v současné době
ukládají data z mapování?

Rozšíření zvláště chráněných
druhů a poddruhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů stejně jako základních typů
prostředí (biotopů) se nejen v České republice sleduje přinejmenším ze dvou důvodů. Ještě než se
k nim dostanu, připomenu stále
platnou myšlenku, která může na
první pohled vypadat jako banalita. Výborný znalec zvířat, na kterého se dnešní věda bohužel dívá
trochu skrz prsty, Alfred Brehm,
napsal už před 150 lety: „Abychom mohli přírodu chránit, musíme ji nejdřív znát.“
Ale zpět k vaší otázce. První
důvod, který bych pracovně nazval celostátní, spočívá v tom, že

potřebujeme co nejpřesněji a nejobjektivněji vědět, jaký je současný stav, změny a vývojové trendy
populací chráněných organismů
na celém území naší republiky.
Ubývá celkově konkrétní druh
nebo se mu naopak vysloveně daří
a šíří se na nová stanoviště? Které
organismy se v České republice
ocitly na samém okraji vyhubení
nebo vyhynutí, takže nad nimi visí
pomyslný Damoklův meč? Které
druhy se mohou dostat do nejrůznějších konfliktů se zájmy člověka? Pokud chceme na uvedené
otázky najít uspokojivou odpověď,
musíme mít po ruce co nejvíc
aktuálních a současně věrohodných údajů.
V druhém případě můžeme
otázku otočit, Jaké organismy žijí
na určité ploše, třeba v Prokopském údolí nebo ve Velké kotlině
v Hrubém Jeseníku? Jsou tam
hojné nebo vzácné? Ovlivňuje je
změna prostředí, ať už přírodní
nebo vyvolaná lidmi?
Informace o výskytu, početnosti a třeba úspěšnosti rozmnožování modelových druhů a poddruhů fauny a flóry získáváme
jejich monitorováním, pořizujeme
soupisy z ochranářského hlediska významných druhů osídlujících
konkrétní lokality a sami provádíme nebo alespoň koordinujeme nejrůznější terénní průzkumy,
a to všechno jak ve zvláště chráněných územích, tak mimo ně.
Jako monitorování označujeme
dlouhodobé, pravidelné a standardními metodami prováděné
sledování vybraných částí přírody,
ať už organismů nebo biotopů.
Zajímá nás některá jejich charakteristika, kterou můžeme číselně
vyjádřit, kvantifikovat a porovnat
s předem danou výchozí hodnotou.
AOPK ČR provozuje největší
databanku údajů o vybraných
částech přírody v ČR. Skrývá se
pod poněkud technickým názvem
Nálezová databáze ochrany přírody. V současnosti obsahuje přes
šest milionů údajů nejen o zvláště
chráněných druzích, ale i o dalších
organismech, které nás z rozmanitých důvodů zajímají.

Kdo a jak tyto údaje využívá?
Údaje o rostlinách a živočiších
v žádném případě neshromažďujeme jak se říká „do šuplíku“. Při
svém rozhodování je využívají nejen naše správy CHKO, ale
i MŽP, správy národních parků,
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), krajské úřady, obce
s rozšířenou působností a třeba
i újezdní úřady, spravující zejmé-

nebo Česká botanická společnost.
Navíc se na nás obracejí i jednotliví badatelé. V neposlední řadě patří mezi klienty AOPK ČR
i široká veřejnost. Většinou postupujeme tak, že s žadatelem,
který není ze státní správy nebo resortní organizace, uzavřeme přesnou dohodu o tom, jak data použije. Musíme totiž nejen ctít autorská práva, ale i brát v úvahu, že

Nálezová databáze ochrany přírody,
spravovaná AOPK ČR, obsahuje řadu údajů
o výskytu známé volavky popelavé (Ardea
cinerea) na území ČR v průběhu celého roku.

Čáp bílý (Ciconia ciconia) se v Evropě těší
mezi nejširší veřejností značné oblibě. Česká
společnost ornitologická již delší dobu organizuje pravidelnou inventarizaci jeho hnízd.

na prostory využívané Armádou
ČR. Vezměte si, že právě tyto
údaje jsou neopominutelným podkladem pro tvorbu tzv. územně
plánovací dokumentace. A územní plán, nikoli ochrana přírody,
rozhoduje do značné míry o tom,
jak bude naše příroda a krajina
vypadat již v blízké budoucnosti.
Již z doby, kdy pyramidy byly
novostavby, víme, že předcházet
následkům bývá obvykle snažší
a levnější než je odstraňovat. A to
platí i pro péči o naše přírodní
a kulturní dědictví.
Tím ale využívání nálezové
databáze zdaleka nekončí. O údaje o výskytu druhů nás žádají také
univerzity, pracoviště Akademie
věd ČR nebo muzea stejně jako
odborné nevládní organizace jako
je Česká společnost ornitologická

některé druhy či rovnou celé lokality jejich výskytu existenčně
ohrozíme, pokud určitou informaci poskytneme někomu, kdo ji
bez skrupulí zneužije. Často jde
o oboustranně výhodnou dohodu:
naše data předáme žadateli a současně jiné od něj získáme.

Přítomnost velkých šelem na území ČR se mapuje pomocí výskytových znaků, zejména stop.
Medvěd hnědý (Ursus arctos) se pravidelně vyskytuje pouze v Moravskoslezských Beskydech,
kam pronikají jedinci z početné slovenské populace.

Může při sledování výskytu zvláště
chráněných živočichů pomoci i široká
veřejnost?
Možná Vás to překvapí, může,
a to dokonce nezanedbatelným
způsobem. Přiznám se, že nemám
v tomto ohledu příliš rád slovo
„amatér“, protože leckdy mívá poněkud hanlivý význam ve smyslu
nedouk. Často je opak pravdou.
Uvedený výraz i v naší mateřštině
původně znamenal to, co v latině,
tedy milovník, příznivec něčeho,
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AOPK ČR
organizuje
ve
spolupráci
s Českým
nadačním
fondem
pro vydru
každoročn
í zimní
sčítání
této
lavicovité
šelmy.
Díky
účinné
ochraně
se
početnost
vydry
říční
(Lutra
lutra)
v ČR
postupně
zvyšuje.

v našem případě přírody. Víkend
co víkend jsou v terénu s dalekohledy, fotoaparáty či záznamníky nebo alespoň na zdravotní
procházce tisícovky lidí. Podaří se
jim po-zorovat to, na co nemusí
mít profesionál štěstí nebo co
může přehlédnout.
Údaje, ukládané do databáze, se
pochopitelně snažíme ověřovat
(verifikovat). Pokud někdo oznámí, že v bazénu na zahradě pozoroval ptakopyska, ne tak docela
mu věříme, i když dnes je možné
ledacos. Touto nadsázkou vůbec
nechci zlehčovat pomoc zapálených milovníků přírody, jen upozornit, že nám nejde o senzace za
každou cenu.
Víte, která evropská země má
nejlépe prozkoumanou přírodu,
i když nejde o žádný ministáteček, právě naopak? Je to Švédsko.
Důvod je jednoduchý. V životě
Seveřanů pobyt v přírodě patří
naprosto samozřejmě a obyvatelé
království tří korunek si zvykli se
svými pozorováními včetně fotografií se podělit s ostatními.
Webová stránka, kde můžete svá

zjištění uveřejňovat, už delší dobu
patří mezi nenavštěvované internetové adresy v zemi. Každoročně tak švédská ochrana přírody
získá, od v nejlepším smyslu slova, amatérů jen v případě ptáků na
šest milionů údajů. V angličtině
takovou činnost označujeme výrazem „občanská věda“. Nikoli
občanská nauka, ale způsob, jak se
lidé podílejí na získávání vědeckých poznatků.
V současné době probíhá mapování
kavky obecné ve spolupráci se
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Od konce 60. let 20. století probíhá v ČR
pravidelné zimní sčítání vodních ptáků. Tato
významná skupina živočichů je sledována
i v hnízdním období. Na obrázku vzácná
zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), pravidelně
hnízdící v jižních Čechách a na jižní Moravě.

školami na území Prahy a Středočeského kraje? Získaná data budou
poskytnuta AOPK ČR. Jak je možné
tyto údaje od „laiků“ využít?
Za akce, jako je Vámi organizované mapování kavky obecné,
jsme strašně vděčni. Nejenže nám
poskytnout údaje o výskytu a na
dobře prozkoumaných plochách
i o početnosti sledovaného krkavcovitého ptáka, ale mohou napovědět, do jaké míry se kupříkladu mění jeho nároky na prostředí. Určitou dobu byly kavky ve
městech vzácné, spíše jste je našli
ve stromových dutinách nebo
skalních výklencích. Pak se ve
městech přecházelo na jiný typ
vytápění a kavky si oblíbily již nepoužívané komíny.
Nemohu v této souvislosti nezmínit jev, kterému v ochranářské
biologii trefně říkáme „tragédie
běžných“. Už z názvu je patrné,
o co jde. V honbě za neobvyklými
pozorováními často nevěnujeme
pozornost běžným nebo zdánlivě běžným druhům. Když začal
nejen ve střední Evropě drasticky
ubývat „obyčejný“ vrabec domácí, přišlo se na to, že se výzkumu
jeho bionomie věnoval v tehdejším
Československu jediný odborník,
a to ještě jen určitou dobu. Mimochodem, proč v mnoha částech
světa vrabci dramaticky stále mizí,
dosud přesně nevíme.
Co byste vzkázal dětem a jejich
pedagogům, kteří se do mapování
zapojili?
Na prvním místě bych jim rád
moc poděkoval za skutečně ne-

malou pomoc. Žáci a žákyně přece mohli místo pozorování kavek
sedět u počítače a pomlouvat na
facebooku kantory. Pedagogům si
dovolím vyslovit stejně velké díky. Protože manželka je učitelka,
vím, co všechno se na lidi, jejichž
životním posláním je rozumným
způsobem dětem přibližovat zákonitosti, podle nichž svět funguje, v současnosti ze všech stran valí
a jak málo si jich dnešní veskrze
konzumní společnost váží. Věřím,
že účastníci mapování výskytu
kavky obecné nevynechají další
akce, tolik potřebné pro praktickou
ochranu přírody, a že se alespoň
s některými z nich setkáme,
nejlépe v terénu. A protože se
kvapem blíží čas vánoční a příchod
nového roku, popřál bych všem
čtenářům ničím nerušené prožití
nejkrásnějších svátků a do roku
2011 jenom to nejlepší, přehršli
osobní pohody, neskonale mnoho
zdraví a co nejvíc úspěchů ve
škole.

Klub ekologické výchovy
ve spolupráci se Středočeským krajem
a EKO Gymnáziem Poděbrady
vás zvou na
II. setkání koordInátorů
ekologIcké výchovy
středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5-Smíchov,
zasedací místnost zastupitelstva (1.
patro)
dne 15. 3. 2011 od 9:00 hodin
RáMCOVý PROGRAM:
u Management EVVO na školách –
image škol
u Evaluace EVVO v podmínkách škol
u Mezinárodní rok lesů
Garant:
Doc. PaedDr. RNDr. Milada
ŠVECOVá, CSc
Ing. Zbyěk Lukavec,
ředitel EKO gymnázia.
Kontakt pro zasílání přihlášek:
sasikovakamila@gmail.com
setkání koordinátorů je finančně
podpořeno grantem
středočeského kraje a účastníci
získají osvědčení akreditovaného
kurzu „evvo a vedení školy“.

TExT: MILADA šVECOVá, SOňA VINCíKOVá,

JEDNÁNÍ
O EKOLOGICKÉ
VÝCHOVĚ
V BESKYDECH
Ke konci školního roku 2009/ 2010
se na beskydských Pustevnách
uskutečnilo setkání ředitelů
a koordinátorů ekologické výchovy
českých a slovenských škol,
aby prodiskutovali možnost
vzniku center environmentálního
vzdělávání přímo na školách.

a přípravě a realizaci celé akce se sešlo sedmdesát osm účastníků
a na programu a organizaci participovalo několik subjektů: Státní
fond životního prostředí ČR,
Univerzita Mateja Bela v Banské
Bystrici, Fakulta prírodných vied,
Moravskoslezský kraj a Klub ekologické výchovy – profesní sdružení pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání.
Cílem konference byla identifikace klíčových směrů, kompetencí a poslání škol jako vzdělávacích institucí v oblasti environmentálního vzdělávání výchovy
a osvěty. Fungování škol jako center pro environmentální vzdělávání a výchovu, výměna zkušeností a vytváření partnerství nejen
mezi školami, ale také mezi
dalšími subjekty poskytujícími
vzdělávání v této oblasti. Důležitým záměrem bylo mimo jiné také
vytvoření platformy pro další realizaci podobných setkání a směřování škol k oblasti vzdělávání
celoživotního.

N

Prezentováno bylo 28 příspěvků zaměřených na možnost fungování škol jako center environmentálního vzdělávání, a to nejen
s analýzou východisek a předpokladů jejich vzniku a činnosti,
ale také s formulováním jejich
poslání a významu určité formy
jako environmnetálního vědomí
lokální komunity. Navíc byla zdůrazněna také společenská odpovědnost škol jako výchovně vzdělávacích institucí související s vytvářením odpovídající imidž v kontextu úlohy škol v oblasti environmentální výchovy a její realizace
přímo ve školní praxi.
Zástupci tří krajů ČR Středočeského, Pardubického a Moravskoslezského se ve svých příspěvcích zaměřili na úlohu krajů jako
zřizovatelů škol. Některé kraje již
taková centra mají, jak informovala Mgr. Ing. Eva Urbanová
z odboru školství a mládeže
Středočeského kraje. Jejich činnost je vnímána velmi pozitivně,
jak ze strany zřizovatelů, tak ze
strany učitelů, uživatelů služeb
těchto zařízení. Další kraje mají
zájem podpořit prostřednictvím
finančních prostředků z EU vznik
center na školách podpořit.
V plénu s dílčími příspěvky
pak vystoupili učitelé z českých
a slovenských škol, kteří prezentovali jednotlivé aktivity, které se
žáky základních a středních škol
realizují.
Účastníci konference konstatovali, že současné systémy EVVO
v SR a ČR nejsou kompatibilní.
Vzhledem k této nekompatibilitě
doporučují pokračovat v organizování dalších česko slovenských
konferencí i do budoucna. Vzájemná výměna zkušeností s konkrétními příklady dobré praxe mohou
přispět k realizaci kurikulární
reformy v obou státech. Do budoucna však bude potřeba diferencovat cílové skupiny a zvážit
i možnosti konání takových setkání pro oblast vysokých škol.
Environmentální vzdělávání
v ČR se jeví jako ucelený a propojený systém s podporou státní
správy i samosprávy. Naproti tomu
v SR nevykazuje žádné prvky

systémového přístupu s podporou
státních orgánů. Účastníci proto
doporučují vládě SR přehodnotit
dosavadní přístupy k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a doporučují věnovat této
oblasti zvýšenou pozornost a větší
prioritu včetně možné realizace
klíčových dokumentů k EVVO.
V ČR na některých školách
jsou již vytvořené podmínky personální (absolventi specializačního studia) materiální i prostorové, aby tyto školy mohly začít
působit v regionech jako centra
výchovy k udržitelnému rozvoji,
tedy v širším kontextu než je
environmentální vzdělávání. Vytvoření těchto center je plně v korelaci s cíli kurikulární reformy,
tedy s posílením kreativity pedagogů, spolupráce školy se zřizovateli i širokou veřejností. Neoficiálně některé školy jako centra již
fungují a pro svou činnost získávají prostředky zejména z ESF.
V některých případech podporují
tyto aktivity také kraje.

záVěRy A DOPORUČENí
Jako doporučení z jednání
vzešla výzva uskutečnit jednání
MŠMT ČR a zástupců krajů ve
věci ustanovování center EVVO
přímo na školách. Školám pak bylo
doporučeno zvýšit svou publicitu
ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání a více se prezentovat na
veřejnosti a v médiích. Dále je
potřeba posílit manažerské dovednosti koordinátorů i ředitelů
škol v oblasti EVVO a v této souvislosti byla doporučena spolupráce Katedry environmentálního
managementu Fakulty prírodných
vied Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici s kraji v ČR,
případně s vysokými školami
a zavést studium environmentálního managementu výchovných
zařízení také v ČR.
Z konferenčního jednání vznikl elektronický sborník a tištěná
publikace s názvem „Školy jako
centra environmentálního vzdělávání“
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TExT: JANA DUFALOVá, FOTO: ARCHIV ČSOP VLAšIM

Podblanické ekocentrum
ČSOP pořádá v rámci
projektu M.R.K.E.V. (Metodika
a realizace komplexní
ekologické výchovy)
1x ročně, vždy v listopadu
pedagogickou konferenci
s názvem „Výchova
a vzdělávání pro život“.
Konference je zaměřena na
otázky environmentálního
vzdělávání, výchovy
a osvěty (zkráceně EVVO) na
školách a školských
zařízeních ve Středočeském
kraji. Letos proběhla již
10. pedagogická
konference.
Konference je akreditovaná
u MŠMT, účastníci obdrží po jejím absolvování osvědčení. Minulé roky byla konference financovaná z prostředků Středočeského
kraje. Poslední dva ročníky ji spolufinancuje Evropský sociální fond
a státní rozpočet ČR v rámci
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Konference probíhá ve dvou dnech, první je věnován mateřským školám
a 1. stupni ZŠ, druhý den je určen
pro 2. st. ZŠ a střední školám.
Mohou se jí zúčastnit i pracovníci z dalších školských zařízení,
z DDM a všichni, kdo se věnují
EVVO. Konference se každoročně zúčastní kolem stovky účastníků.
Po oba dny je program rozdělen do dvou částí. První přednášková je společná pro všechny
účastníky a řeší aktuální otázky
EVVO, druhá probíhá formou
pracovních dílen plných nápadů
a námětů pro konkrétní činnosti.
Účastníci každý rok nejlépe
hodnotí pracovní dilny, kde se názorně předvedou konkrétní aktivity a náměty pro práci s dětmi při
výuce. Často proto zveme lektory
z jiných středisek ekologické výchovy, kteří představují některé ze
svých ekologických výukových
programů. Ve velké oblibě jsou
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PEDAGOGICKÁ KONFERENCE
EVVO STŘEDOČESKÉHO
KRAJE VE VLAŠIMI
u účastnic z MŠ i takzvaně vyráběcí dílny. Vyrábí se především
z přírodního materiálu a výrobky
jsou přiměřené věku a schopnostem dětí, přitom vždy nápadité
a efektní.
Kladně je hodnocena i prezentace škol, které tuto možnost využijí a prezentují svoji činnost na
nástěnkách. Ostatním účastníkům
to slouží jako inspirace pro jejich
vlastní práci. Z konference vychází
každoročně sborník příspěvků.
Konference byla 10., jubilejní,
při slavnostním zahájení nechyběl dort s 10 svíčkami. Sfoukla je
Mgr. Lenka Daňková ze SSEV
Pavučina v Praze, která stála u zrodu konference a dřívější ročníky
koordinovala. Druhý den ji zastoupila Mgr. Kateřina Červenková, vedoucí střediska EVVO v Podblanickém ekocentru ZO ČSOP ve
Vlašimi
Účastnice 1. dne nejlépe hodnotily výrobní dílnu vedenou
Janou Boumovou z MŠ Sokoleč.
Pod jejím vedení tvořily z přírodních materiálů drobné výrobky
pro radost. Lektorka Iva Valtrová,
Dis, přijela z MŠ Zvole u Prahy,
aby představila celoroční projekt
EVVO s názvem Zelené hádanky

skřitka Zvolínka. Se živými exponáty dorazila Veronika Voldřichová se svými spolupracovníky
z o. s. Ornita v Praze. Prezentovali
tu projekt Kavka ve městě a projekt Veverka známá a neznámá.
Během jejich dílny se učitelé
seznámili s ochočenou kavkou
Káčou, která předváděla svoji
inteligenci a s veverkou Terkou,
která předvedla přítomným svoje
akrobatické kousky. Prezentace
představovala pedagogům podobu přednášky pro školáky i předškoláky, kteří se po účasti na
vstupní přednášce mohou zapojit
do mapování vybraných druhů
chráněných živočichů prostřednictvím webových stránek www.
ornita.cz.
O postupech a metodách při začleňování environmentálních témat do prvouky a o propojení
prvouky s ostatními vyučovacími
předměty hovořila Mgr. Katka
Vrtišková ze ZŠ Vrané nad Vltavou. Další dílna nabídla náhled do
základních myšlenek artefiletiky.
Lektorovala ji PhDr. Magda Adresová. Mgr Adéla Hamplová ze
Sdružení TEREZA v Praze vedla
dílnu nazvanou Les, klimatické
změny a já.

Zleva shora: PhDr. Roman Andres, Ing. Jana Dufalová, Mgr. Jan Urban, RNDr. Jana Havelková,
Mgr. Kateřina Červenková, Dolní řada zleva: Mgr. Petra Macháčková, Dis – tč. na MD, Jiří Pavelka,
Mgr. Lenka Suchanová

Učitelé středních škol a 2. st.
ZŠ se mohli zúčastnit diskusní
dílny Biodiverzita, kterou lektoroval RNDr. Tomáš Matějček,
Ph.D. z Přírodovědecké fakulty
UK v Praze. Společnost pro Fair
Trade v zastoupení Jitky Oláh
představila výukové programy
Kdo je za vodou a Skvrny na banánech. Oba programy řeší globální problémy ukázané na produktech, se kterými se denně setkáváme. Eva Zirhutová z o. s. Místo pro život Nečín provedla účastníky internetovým portálem Místo pro život, který obsahuje dětskou encyklopedii historických
a přírodních prvků. Mohou ho
využívat jak žáci, tak učitelé, nebo
rodiče. Výběr dílen doplnil ještě
Mgr. Jan Vrtiška, který představil
balíček materiálů na téma Naše
krajina a Mgr. Lucie Sádlová
z Ekonomova Kutná Hora, s výukovým programem Kam dopadne odpad.
Jaké pracovní dílny to byly letos:

anotace dílen 1. den – MŠ
a 1. st ZŠ
A) Zelené hádánky skřítka
Zvolínka – Iva Valtrová, Dis (MŠ
Zvole)
Představení stejnojmenného
celoročního projektu EVVO, včetně vyhodnocení projektu (vliv
pobytu dětí v přirozeném prostředí přírody na osobnost dítětě,
naplňování cílů a kompetencí jednotlivých oblastí RVP). Lektorka
se podělí o vlastní zkušenosti se
začleněním ekologické výchovy
do ŠVP v MŠ.
pro MŠ

B) Les, klimatické změny a já
- Mgr. Jana Kindlmannová
(Sdružení TEREZA)
V průběhu dílny se účastníci
seznámí s tématem lesa a klimatických změn, jež jsou zpracovány do pracovních listů. Seznamují
děti s tím, jakou roli v našem
okolí hrají stromy, umožňují jim
vyjádřit své pocity k místům,
kde se vyskytují a kde naopak ne.
Dále děti reflektují 4 významné
vlivy, které působí na mikroklima
lesa a na tomto základě objasní,
jak les ovlivňuje klima krajiny, ve
které žijí. Rovněž se seznamují se
zvířaty, které v lese žijí, jak reagují na klima a vcítí se do jejich
role..
pro 1. st. ZŠ
C) Přírodní vyrábění – Jana
Boumová (ZŠ Sokoleč)
Tvořivá dílna, plná nápadů a inspirací. Vyrábět budeme především
z přírodních materiálů a drobných odpadových materiálů.
pro MŠ a 1. st ZŠ
D) Tematické vyučování prvouky – Mgr. Katka Vrtišková (ZŠ
Vrané n.Vlt.)
Dílna představí postupy a metody při realizaci environmentálních témat v rámci prvouky v 1.
a 2. třídě a propojení prvouky
s většinou dalších vyučovacích
předmětů.
Budou představeny konkrétní
praktické zkušenosti získané při
výuce na ZŠ Vrané nad Vltavou.
Účastníci dílny si budou moci
některé postupy vyzkoušet a řadu
materiálů získat v elektronické
podobě.
pro 1. st. ZŠ
E) Výrazový projev a reflektivní dialog jako cesta k environmentální senzitivitě (východiska
artefiletiky v envi--- PhDr. Magda
Andresová
Dílna nabídne orientační vhled
do základních myšlenek artefiletiky, poskytne náměty k tvůrčím
aktivitám v kontextu environmentální výchovy. Účastníci si
vyzkouší, jaké zážitky lze prožít na
poli výrazové hry, a jak se lze

prostřednictvím fiktivních světů
vztahovat k reálným problémům.
pro MŠ a 1. st. ZŠ
F) Ptáci do škol – Veronika
Voldřichová (o.s. Ornita – Praha)
Lektorka představí projekt
Sedmero krkavců a Kavka ve
městě. Cílem prvního je seznámení žáků a studentů s našimi
krkavcovitými pěvci, kteří jsou
považováni za jednu z nejinteligentnějších ptačích skupin naší
planety. Program projektu je vytvořen tak, aby procházel napříč
jednotlivými vyučovacími předměty a poutavou formou doplňoval teoretickou výuku na školách.
Druhý projekt se zaměřuje na
problematiku druhové ochrany
kavky obecné v městském prostředí.
pro 1. st. ZŠ
anotace dílen 2. den – 2. st.
ZŠ a sŠ
A) Biodiverzita – RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Cílem programu je seznámit
účastníky se základními informace o problematice biodiverzity
a jejího ohrožení. Rozebírány budou faktory, které biodiverzitu
podmiňují a vlivy člověka, které
biodiverzitu ohrožují, zejména
ztráta přirozených stanovišť, šíření invazních druhů a nadměrný
lov. V programu se střídají části,
které jsou pojaté jako přednáška
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Mgr.
Kateřina
Červenková
(vpravo) při
slavnostním
zahájení
X. pedagogické
konference

Představení výukového programu, během kterého žáci provedou průzkum odpadu, který sami vyprodukují. Zjišťují, jak je
s odpady nakládáno ve spalovně,
na skládce, na recyklační lince,
a jaký je dopad těchto způsobů
nakládání s odpadem na životní
prostředí. Sestavují hierarchii nakládání s odpady. Seznámení s pracovními listy z projektu Odpad
z nebe nespad.
pro 2. st. ZŠ

D) Skvrny na banánech - Jitka
Oláh (Společnost pro Fair Trade,
Brno)
Výukový program o banánech
přináší problematiku užívání pesticidů v zemědělství a životních
podmínek pracovníků banánových plantáží. Studenti hledají
souvislosti a řešení problémů.
Charakterizují alternativy Fair
Trade a Bio banánů.
pro SŠ a 2 .st .ZŠ

s aktivizujícími metodami, jež si
účastníci sami vyzkouší.
pro SŠ a 2. st. ZŠ
C) Kdo je za vodou? – Jitka
Oláh (Společnost pro Fair Trade,
Brno)
Představení výukového programu. Čeho bychom se byli schopni vzdát, kdybychom měli vody
k dispozici málo? Zamyslíme se
nad vlastní spotřebou vody.Vodu
pijeme, jíme, do vody jsme oblečeni a ve vodě bydlíme – vodu
nespotřebováváme jen přímo, ale
i prostřednictvím produktů, kvůli
jejichž výrobě ubylo vody z oblastí, jejichž obyvatelé trpí jejím
nedostatkem. Se zdánlivě lokálními problémy vody v jiných zemích jsme spojeni skrze naše věci.
pro SŠ a 2. st. ZŠ
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E) Program Místo pro život –
Eva Zirhutová (OS Místo pro
život HON)
Stromy, cesty, potoky, kapličky ….jsou to dostatečně zajímavé prvky, aby probudily zájem
školáků? Ano, ale za určitých
předpokladů. O tom především je
náš program.
Jeho součástí je internetový
portál Místo pro život. Obsahuje
Dětskou encyklopedii historických a přírodních prvků. Provedeme vás portálem, ukážeme
možnosti, jak ho využít ve výuce,
jak z něj čerpat inspirace pro didaktickou práci. Zájemcům o aktivnější zapojení do programu
umožníme vyzkoušet si ovládání
portálu a využívání jeho interaktivních částí.
pro 2. st. ZŠ
F) Kam dopadne odpad –
Mgr. Lucie Sádlová (Ekodomov
Kutná Hora)

G) Naše krajina – Mgr. Jan
Vrtiška (CEV Zvoneček, ZŠ
Vrané n.Vlt.)
Dílna představuje balíček materiálů (aktivit) na téma „Naše
krajina“.
V první části účastníci pomocí
různých typů aktivit zformulují
definice a obsah základních pojmů, v druhé části se pokusí dívat
na krajinu očima různých profesí
a zájmových skupin – očima
historika, umělce, ekologa, turisty, občana apod. a v závěrečné
části mohou připravit a následně
realizovat nějaký krajinářský projekt. Ve většině případů jsou připraveny modelové situace, pomocí nichž se účastníci seznámí
s postupy, které následně mohou
uplatnit při zkoumání vlastní
krajiny.
Některé aktivity si účastníci
budou moci sami vyzkoušet a balíček aktivit si odnesou v elektronické podobě.
pro 2. st. ZŠ
Z konference vychází každoročně sborník příspěvků.
I v příštím roce se konference
uskuteční. Bude to tedy v listopadu 2011. Informace získáte na
našich webových stránkách http://
www.csop.cz/evvo/konference.
php, kde bude od září 2011 k dispozici program konference i formulář k přihlášení. Zatím jsou tam
sborníky a fotogalerie z minulých
ročníků.

TExT: KAREL BLAŽEK, VERONIKA VOLDřICHOVá, FOTO: ARCHIV AUTORA

Ing. DANIELA BÄRTLOVÁ
Vystudovala gymnázium v Havlíčkově Brodě,
Českou zemědělskou univerzitu, doplňující pedagogické
studium a Specializační studium pro školní koordinátory
EVVO. Od roku 1999 pracuje jako učitelka přírodovědných předmětů na zš Křesomyslova v Praze 4.

Položili jsme Daniele několik otázek:
1. Jaká je poloha Vaší školy?
Škola leží v centru Prahy v blízkosti Nuselského
mostu. Málokdo by čekal, že za budovou školy je
skryta větší zahrada, ve které najdete kromě záhonků
i ovocné stromy, jehličnany, spoustu keřů, rašeliniště s masožravkami, kaktusy, skalky a jezírko z vany.
Letos jsme pozorovali nejen spousty druhů ptáků
a ježky, ale i rodinku divokých králíků.
2. Bylo by potřeba s něčím na zahradě pomoci?
Ano, zahradu má i své problémy. Každoroční prořezávání jabloní – potřeba jsou peníze nebo šikovný
a ochotný rodič – a stále více se rozpadající kompost.
Proto jsme v průběhu loňského školního roku využili 2 nabídky na zlepšení stavu kompostu. Nejdříve
jsme se zapojili do projektu Kompostování na školních zahradách (financováno Magistrátem hl. města)
a od Ekodomova dostali zdarma 5 plastových
kompostérů. Ty jsme nejprve umístili na původní
místo rozbitého kompostu, sestavili je bez problémů
žáci 6. třídy. Před začátkem prázdnin jsme je museli
odsunou pryč, protože v průběhu letních prázdnin

firma Roman Růžek vybudovala nové ohraničení pro
kompostéry. V září je děti přenesly zpět a kompostéry jsou v esteticky i funkčně lepším prostředí.
Na konci loňského školního roku jsme se zapojili
do výzvy Sdružení Tereza ve spolupráci s Nadačním
fondem Porozumění a společností MERO ČR a. s.
Naplánovali jsme si školní projekt Biokompostování – ze tříd až na zahradu. Od června se žáci zábavnou formou seznamovali s tím, co lze dát do bioodpadu a vynést na kompost. Učitelé vytvořili s dětmi
plakáty a kvízy, některé zdobí třídy a chodby.
V rámci projektu jsme získali peníze na zakoupení
10 košů s biokompostovatelnými sáčky, 2 vermikompostéry a výstavbu ohraničení kompostérů na zahradě. Ve všech třídách 1. stupně jsou nyní koše na
bioodpad, ve 2 třídách také vermikompostéry. Žáci
mají přehled, k čemu slouží, že mohou třídit bioodpad i doma.

Vermikompostéry si zatím zabrali žáci 1.A a 5.B,
bohužel víc peněz na další nebylo. Učitelé se dohodli
na případném vystřídání vermikompostérů v dalších
třídách. Vermikompost bude využit při přesazování
květin a žížalí čaj jako hnojivo.
3. A co žáci 2. stupně?
Do tříd 2. stupně jsme zatím koše s biosáčky nedávali, plánujeme další nákup s postupujícími ročníky.
Žáci se ale s biokompostováním seznamují také,
a to v rámci předmětů: člověk a práce v 6. ročníku,
ekologie v 9. ročníku, přírodovědné praktikum v 6. –
9. ročníku a zeměpis v 6. ročníku. Mezi tématy
v těchto předmětech se objevuje pedologie, děti se učí
nejen teorii, ale provádějí různá praktická měření
a rozbory půdy.
4. Využívá se zahrada k výuce?
Ano. Zatím hlavně k pracovním činnostem, přírodovědě a přírodopisu. Ale doufám, že nás čeká
vybudování letní učebny uprostřed zahrady, využití
bude i v angličtině nebo výtvarné výchově. Děti
budou moci sledovat dění přímo v terénu. Nově jsme
nainstalovali např. 8 ptačích budek a krmítka,
plánujeme webkameru s on-line přenosem ke krmítku.
5. Jak vypadá vybavení Vaší školy?
Kromě zahrady najdete ve škole učebny Malý
přírodopis, Fyzika a Chemie, ve kterých jsou klasické
sbírky minerálů, kostry, nálevy… A zároveň jsou
moderně vybaveny videomikroskopy, vizualizérem
a další technikou. Květinovou výzdobu si v některých třídách rozšířili o akvária či již zmiňované vermikompostéry.
6. Zapojují se kolegové aktivně do environmentální
výchovy?
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Na vybudování vztahu dětí k přírodě se velkou
měrou podílejí učitelé. Kolegyně z 1. stupně velmi
často navštěvují programy ekologických center,
účastní se výukových ekologických programů na půdě
školy (nejoblíbenější jsou Ornita, Merlin a Lesy
hl. m.), využívají školní zahradu při pěstování
zeleniny. Už se těší na učebnu v zahradě. Výuka už
proběhla před školou u 8 nově nainstalovaných panelů s tématem Ptačí budky v naší zahradě.
Také se účastní soutěží vyhlášených např. Ornitou.
Velice úspěšní jsme byli v projektu Kavka ve městě,
kdy žáci kreslili, fotografovali, psali pohádky a tvořili
prezentace. Jejich práce jsou umístěny na výstavě
v Národním muzeu.

Na 2. stupni je práce především na učitelích
přírodovědných předmětů. Děti v 6. třídě mají na
starost zahradu a květinovou výzdobu v rámci
Pěstitelských činností, v 9. třídě jsme zařadili předmět Ekologie a v 6. – 9. třídě mají děti volitelný
předmět Přírodovědné praktikum. V tomto předmětu pracujeme v dlouhodobém programu GLOBE.
Jedná se o mezinárodní program. Děti se zabývají
meteorologií, hydrologií, pedologií, fenologií, vegetačním pokryvem a pozorováním souhvězdí. Pravidelně měří i mimo výuku (např. na hřišti jsme
postavili meteorologickou budku) a naměřená data
odesíláme do NASA.
V rámci kroužků pak odpoledne fungují Akvaristika a Stegosaurus.
Nesmím zapomenout ani na pana školníka, jehož
šikovnost využíváme při výrobě dřevěných nástěnek nebo zahradní pergoly.

7. Jsou problémy při předávání informací o eVVO?
Ne, spolupráce vedení školy, učitelů 1. stupně
a přírodovědných předmětů 2. stupně je velmi dobrá. Informace o připravovaných akcích i zhodnocení proběhlých akcí vyvěšujeme na nástěnce ve
sborovně. Veškeré nabídky programů nebo nových
publikací EVVO přeposílám e-mailem všem zájemcům. Nejhezčí fotografie z akcí pak společně
s dětmi vybíráme a dáváme na Ekonástěnky na školních chodbách.
8. Co nového ještě plánujete?
Kromě již zmiňované učebny a ptačího krmítka
on-line chceme ještě zmapovat zahradu a označit v ní
stromy a keře. Vznikne malá botanická stezka, na
jejímž vytvoření se budou podílet převážně děti.
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TExT A FOTO: KAREL PETRŽELKA

Vietnam is remarkably rich in
multitude of taxa of plants
realm – approximately ten
thousand species have been
described so far. Serious estimates put the final figure to
twelve thousand. Respectable
diversity for such a relatively
small country, isn’t it?

he territory of Vietnam is
spread between 23° 22´ 8° 30´North and 102°10´109° 21´East, covering 329 600 sq.
km, which is 1 650 km along north
– south axis, with width to approximately 600 km in deltas of Red
River in the north and Mekong
delta in the south of the country –
the narrowest neck is 50 km only.
This means that Vietnam belongs
both to the subtropical and tropical
monsoon region. To make it more
complicated – it´s a country of
mountains, most of them being
very steep. The highest point is
Phan Si Pan (3 142 m a.s.l.) in the
Hoang Lien massive (mostly limestone) in the north-western part of
the country. The geologically very
old Truong Son massive follows
the coastline for 1 400 km with the
highest point being Ngoc Linh (2
598 m a.s.l.). In the south of this
massive there are wide plateaux at
altitudes of 500 – 2000 m a.s.l.,
disrupted by deep east – west oriented depressions. The vertical
ruggedness is impressive, but we
didn´t mentioned neither climatic
nor biological diversity.
As seen from the point of biogeography, Vietnam is a part of
Oriental realm. Thanks to specific
geographic and climatic phenomena, occurrence of certain representatives of flora and fauna of cos-

T
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Papilionanthe pedunculata

mopolitan distribution is evident,
together with pan-tropical, transpalearctic, east-pale-arctic, transindo-malesian, sino-burmese-vietnamese, indian-in-dochinese, sinovietnamese, bur-mese-sino-malesian, Himalayan, south-chinese,
malesian, Indo-chinese, Indochinese-malesian, east-indochinese,
north-indochinese, south-indochinese and, of course, endemic
species crop up in Vietnam. I´ve
borrowed this terminology from
zoology, alt-hough botany doesn´t
use such variety of terms, the biodiversity of Vietnamese Nature is
enormous, indeed.
According to the recent works
of Professor Averyanov (Taiwania, 2010) there are more than one
thousand species of Orchidaceae
of 155 genera described from
Indochina so far. These Orchids
belong to far reaching regions of
South East Asia, including plants
of Himalayan, Malesian, Indian,
Chinese and Indochinese origin.
Among these, about 250 species
are considered endemic to Vietnam
only. Still, vast areas of mountains
and forests of former French Indochina remain unexplored; there is a
practicable possibility that the list

Arachnis annamensis

Les
u města
Nha Trang,
provincie
Khanh Hoa

of Orchidaceae of Vietnam, Laos
and Cambodia will be much, much
longer. There were a few serious
botanists visiting forests of mountain ranges dividing these three
countries since the French left
Indochina in early fifties. After the
confirmed discovery of at least
three new species of large eventoed ungulates in nineties of the
last century, many new animals
and plants including Orchid
species could be expected. Being
more informed about the natural
conditions of Vietnam, I will be
more Annamoriented in this report.
Even localities in Vietnam
thought to be well known and sufficiently explored bring some

Orchid surprise each year. In 1993,
Dr. Haager of Prague alone
described 5 new taxa of Vietnamese Orchidaceae. Two decades
ago, Averyanov had started his
Vietnamese explorations, funded
by National Geographic, American Orchid Society and other scientific bodies. During this time, his
group had collected more than
three thousand plants of Orchidaceae family and described four
new genera and five dozens of new
species of this family, not to mention several other species, described by Cribb, Christenson,
Pedersen, Seidenfaden and others.
Vietnamese mountains are full of
hidden mysteries and surprises.

Phaius indochinensis

The population of the famed
Paphiopedilum delenatii Guillamin 1924 was presumed extinct
or destroyed for decades and the
plant wasn’t confirmed from the
wild since it’s found. In 1995,
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thousand kilometres southwards
from Tonkin, the original locality,
this plant was found anew by local
tribesmen and loggers in Bi Doup
Massive in the Central Highlands.
New locality with thousands of
specimen was confirmed subsequently by collectors from Saigon,
unfortunately now being probably
extinct because of overcollecting.
By good fortune, some plants are
said (better: believed) to survive
hidden deep in the jungle.
I have had seen the alarming
pace of vanishing of forests and all
walks of forest life during my stay
in Vietnam. The forest cover of all
Indochina is shrinking very rapidly. At present, less than one fourth
of Vietnam is covered by forest;
fifty years ago it was more than a
half. The wars of Indochina are
over, no defoliants any more, but
Dendrobium unicum

hunger for hard currency, overusage of chemical fertilisers and
insecticides, slash and burn agriculture, mismanagement and
improper administrative decisions
on the land use are the most important enemies of life and the biodiversity of these days. Orchids are
cut down with Dipterocarps,
Lagerstroemia, Quercus and other
kinds of hardwood trees. Logs are
taken away to sawmills and ports,
branches full of epiphytes remain
left on the ground to dry and die.
Logging is not the only reason of
Orchid vanishing. Forests in the
South with its Orchidaceae aren’t
threatened by logging alone, but
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are over-exploited by hill tribe
people, who sell both forest animals and plants to middlemen for
collectors´ markets in big cities or
illegal exportation. Just to remind
you, there is a belief of the curative
powers of Ludisia and Anoectochilus Orchid species among
Asians, therefore these plants are
exported from Vietnam „en masse“, declared as "vegetables".
Very few individuals, no authorities at all, who care about this, forest Orchidaceae are considered by
locals being ordinary as daisies for
Europeans.
The pace of the forest destruction in Vietnam is alarming. Illegal
logging is rampant, new settlers
are burning their new fields and
the authorities turn blind eye as the
officials are involved, anyway. The
Government declared about 60
areas as National parks, reserves or

monuments, but there are extremely limited means to implement the
desired and desperately needed
protection.
I lived in Vietnam till 1998;
again, I came a decade later. I
rushed to my beloved forest near
Saigon – trees are taller, the jungle
seems to be thicker, paths are less
passable. Yes, Orchids are there!
Thanks Lord, the biodiversity
awareness is growing in spite of
enormous pressure of Vietnam´s
modernization and near two-digit
economic growth; IUCN, WWF
and numerous NGO´s from Japan,
Australia, Germany, US and
Russia have made a heroic piece of
work as protective tools are starting to be effective. Nevertheless,
much effort has to be done yet and
more means must be found to stop
the imminent threat to the biological diversity of Indochina.
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Co to je?
ANEB JAK POZORNÝMI
JSTE ČTENÁŘI...

9

2

a) Marjána
b) Náprstník velký v Brdech
c) Plot obrostlý ačokčou
d) Divizna obecná připravená
k sušení na čaj

1
a) Pavoučí síť
b) Negativ bučiny z Lichnice
c) Letecký snímek Cusca v lednu
d) Vamberecká krajka

2
a) Bučina na Bukové hoře
b) Merino kavkazské kozy
c) zmrzlá kadeřavá petrželka
d) Korálový útes v Rudém moři

10
4
6
a) Stopy Jettinky v Tonsbergu
b) Obutí Velkopřevorského kola
na Čertovce v Praze
c) Design pneu na skládce
d) Podrážky sedmimílových bot

3
a) Odliv v Rostocku
b) Sklo auta po průjezdu blátem
c) Stěna Michnova letohrádku
d) Vypuštěná hostovařská nádrž

8

a) Setrvačník modelu VW
brouka z roku 1976
b) Převody hodin v Dobrušce
c) Převody nových modelů kol
na výstavě Bike
d) Veverčí klec cirkusu Svět

7

4

a) Tkáň napadená virem černých
neštovic
b) šaty na ples Angeliny Jolie
c) Halenka slečny Luisy Klímové
d) Bacillus Angina pectoris

5

a) Kukaččí hnízdo
b) Peří kachny divoké
c) Kajčí peří na peleríně paní
hraběnky zaháňské
d) Mražený Pangasus vinegris

a) Keře zimosrázu na nádraží
v Tišicích v listopadu
b) Listí v parku na Kampě
c) Paleta Adolfa Hoffmeistra
d) Makrosnímek plísně Colloris

8

a) Tcunami ve Vietnamu
b) Maminčina mísa šlehačky
c) Labuť na Vltavě
d) Cukrová vata z pouti

9
10

6
5
řešení:
1b, 2a, 3d, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b,
9b, 10c

