např. na Třeboňsku). Oba druhy jsou
předmětem ochrany i v PO Českolipsko Dokeské pískovce a mokřady, o níž ještě
bude řeč.

Rozsáhlé litorální porosty kolem Novozámeckého
rybníka jsou domovem velmi vzácných druhů
rostlin (např. hlízovec Loeselův) i živočichů
(hnízdí zde jeřáb popelavý, slavík modráček
i moták pochop).

SUCHO A NARUŠOVÁNÍ
JAKO NUTNÁ EXISTENČNÍ
PODMÍNKA

I ve středních Čechách se můžeme setkat
s velmi zachovalými, soustavou Natura
2000 chráněnými suchomilnými společenstvy a druhy – např. v rozsáhlé EVL

po založení vojenského prostoru na
bývalých úhorech. Tato vegetace je
druhově bohatá a hostí i velmi pestrá
společenstva živočichů, zvláště bezobratlých. Polopřirozené suché trávníky
pochopitelně najdeme na mnoha dalších
místech v ČR, přičemž k těm nejzachovalejším patří (nikoliv náhodou) i další
území donedávna vyhrazená armádě.
Význačné místo mezi nimi zaujímají
Doupovské hory (zejména EVL Hradiště,
kde najdeme největší rozlohu stanoviště

Charakteristický vzhled porostů širokolistých suchých trávníků v EVL Milovice – Mladá.
Detail porostu suchého trávníku v EVL Milovice – Mladá. Převažující šedavá barva je už v polovině vegetační sezóny
dána dominantním zastoupením sveřepu vzpřímeného, světle zelený odstín dodávají listy válečky prapořité.
Vřesoviště v pražské EVL Havránka a Salabka je utvářeno vedle sucha a mělkých půd také narušováním pastvou,
která brání sukcesi dřevin.

evropsky chráněné ptačí druhy preferují
hlavně suché řídké lesní porosty (i když
lelek vedle borových lesů na píscích s oblibou hnízdí také v rašelinných borech,

Milovice – Mladá. Hlavní zajímavostí
tohoto někdejšího vojenského prostoru
jsou rozlehlé plochy širokolistých suchých trávníků, které vznikly samovolně

„Polopřirozené suché trávníky a facie
křovin na vápnitých podložích“ v ČR –
více než 2100 ha porostů).
Cenná naturová společenstva představují i suchá vřesoviště, z nichž k největším patří také porosty v brdských EVL
Tok, Padrťsko nebo Brda. Jejich dnešní
podoba je podmíněna dlouhodobým využíváním jako dopadové plochy střelnic,
kde běžně docházelo k lokálním požárům.
Oheň je na těchto lokalitách důležitým
činitelem pro zachování otevřeného charakteru ploch i v současnosti, jinak by
postupně zarostly pionýrskou dřevinnou
vegetací. Podobně je nutno proti šíření
dřevin aktivně zasahovat i na dalších
vřesovištích a suchých trávnících v celé
ČR. K tomu se nejčastěji doporučuje
kombinace sečení a extenzivní pastvy
ovcí a koz (stejný management se využívá
i např. v pražské EVL Havránka a Salabka). Sukcese dřevin ohrožuje i porosty tzv.
skalních stepí (jde o suché trávníky s xerotermními druhy, které najdeme třeba na
horních hranách kaňonů Českého krasu).
Pro váté písky, skalní nebo jiné suché
trávníky či vřesoviště (stejně jako pro
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rašelinišť. Problém je o to vážnější, že
většina těchto stanovišť byla už v minulosti více či méně narušena lidskou
činností, ať už z důvodu těžby rašeliny,
nebo pro usnadnění lesního hospodaření.
Odvodněním narušená rašeliniště na
Šumavských pláních, v Krkonoších či na
hřebenech Krušných a Jizerských hor
bohužel nedokáží zadržet tolik vody ze
srážek či tání sněhu jako v minulosti.
Zrychlený odtok srážkové vody z pramenných oblastí řek však negativně ovlivňuje
lokální mikroklima a neumožňuje vyrovnávání průtoků v tocích v sušších
měsících. Cílem současné ochrany přírody
je proto na co největší ploše retenční
funkci rašelinišť obnovit, a tak se na řadě
lokalit přikročilo k revitalizacím, obvykle
s přehrazením odvodňovacích kanálů.
Vedle velkoplošných porostů rašelinné vegetace, které byly od středověku do
70. a 80. let minulého století odvodňovány plošně (často až 1–2 m hlubokými
příkopy), jsou vysušováním nejvíce ohroženy malé, izolované výskyty rašelinišť
a slatinišť. Snížení hladiny podpovrchové
vody totiž umožní přístup vzduchu do
nahromaděné organické hmoty (humolitu)
a nastartuje proces rozkladu rašeliny.
Její mineralizace (uvolnění živin v ní
vázaných) vede k následnému rozrůstání
přizpůsobivých druhů trav (bezkolenec,
rákos) a dřevin (olše, bříza atd.). A právě
na malých lokalitách je tlak z okolí
nejsilnější a sukcese probíhá nejrychleji.

Nahoře:
I skalní
stepi, jako
tato v EVL
Vrch Milá
v Českém
Středohoří,
postupně
zarůstají
dřevinami.
Proti
zarůstání
skalních
stepí se
osvědčuje
pastva koz.
Na snímku
management lokality Paní
hora v EVL
Karlštejn –
Koda.
(foto Tomáš
Tichý)

ÚZEMÍ SUCHÉ I MOKRÉ
druhy na ně vázané) je sucho samozřejmostí. Do určité míry by dokonce
mohly profitovat z častějších období
sucha očekávaných coby doprovodný
projev klimatické změny (viz Nika
04/2016). Případné výraznější přísušky ve
vegetační sezóně by totiž mohly vést
i k omezení vitality dřevin, jejichž šíření
je z hlediska zachování popsaných předmětů ochrany v lokalitách Natura 2000
hlavním ohrožením. Některé jiné vzácné
druhy a habitaty ale naopak mohou být
vysušováním nejvíce poškozovány.

BIOTOPY
SUCHEM OHROŽOVANÉ

Utrpět delšími obdobími sucha mohou
biotopy na opačné straně vlhkostních
poměrů, především ty dotované srážkovou
vodou. Za bezesporu nejzranitelnější
v tomto kontextu lze považovat rašeli-
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ništní ekosystémy, pro něž největší ohrožení představuje změna jejich vodního
režimu. Nedostatek sněhových i dešťových srážek může vést k postupné degradaci vrchovišť, případně i přechodových (tzv. lučních, ostřico-mechových)

Jedinečnou lokalitou v rámci celé České
republiky je EVL Jestřebsko – Dokesko.
Území Jestřebských slatin patří k našim
nejvýznamnějším botanickým lokalitám.
Chráněno je zde celkem 15 evropsky
významných typů habitatů, 4 živočišné
a 5 rostlinných druhů. Na slatinných

Slatinná louka v EVL Dolejší rybník je jedním z cca 50 míst výskytu srpnatky fermežové v ČR. Tento
mech vyžaduje stálý vodní režim, jehož narušení (a následné změně vegetace) se zpravidla nedokáže
přizpůsobit.
Vpravo nahoře: Odvodněná (v případě EVL Krásenské rašeliniště již prakticky i vytěžená) rašeliniště
nemohou výrazněji zadržovat vodu v krajině a vyrovnávat vodní stavy v tocích.
Dole: Na rašeliništích s narušeným vodním režimem (Soumarský most v EVL Šumava) probíhá rychlá
sukcese dřevin, jak ilustrují odrůstající břízy v pozadí.

loukách, v pánevních rašeliništích, na prameništích a vlhkých píscích zde rostou
evropsky významné druhy, včetně nejsilnější populace vzácné orchideje hlízovce Loeselova nebo jedné z pěti populací popelivky sibiřské v ČR. Významnou

lokalitu tu má i srpnatka fermežová,
mech, svým výskytem vázaný na otevřená
či slabě zastíněná rašeliniště, bažinaté
louky, vlhká místa či okraje zrašelinělých
jezer. Ve všech případech jde o rostliny
s nízkou konkurenční schopností, jejichž
bohatý výskyt je tu svázaný s ustáleným
vodním režimem (trvalé zavlhčování, hladina podzemní vody těsně pod povrchem
půdy). Jejich možné ohrožení je spojeno
především se změnami vodního režimu,
tedy snížením hladiny podzemní vody
(např. většina původních lokalit hlízovce
zanikla odvodňováním mokřadů).
Kromě vlhkých biotopů nebo unikátní
vodní vegetace (např. stanoviště Přirozená
dystrofní jezera a tůně má u nás větší
rozšíření pouze na Šumavě) jsou na
Jestřebsku – Dokesku díky pískovcovému podloží velmi dobře zachované
i výskyty suchých otevřených písčin

(třetí nejrozsáhlejší v ČR). Jak sucho, tak
vlhko tu zkrátka patří k tomu nejcennějšímu, co Česká republika v rámci
soustavy Natura 2000 chrání. A aby toho
nebylo málo, překrývá se většina území
EVL také s plochou PO Českolipsko –
Dokeské pískovce a mokřady. Ta chrání
vedle již zmíněných lelka lesního a skřivana lesního (oblibujících spíše sušší,
řídké borové lesy) také druhy vázané na
mokřadní prostředí, např. nejsilnější
populaci jeřába popelavého u nás. Jeřáb je
závislý na přítomnosti litorálních porostů
a pro úspěšnost jeho hnízdění je důležitá stálá výška vodní hladiny v době
inkubace vajec, mj. jako ochrana před
predátory. Také slavík modráček středoevropský a moták pochop zde hnízdí
v rozsáhlých rákosinách. Všechny uvedené
fenomény tedy zasluhují ochranu i před
možným vysoušením krajiny.

Rezervace
Novozámecký rybník
je součástí
EVL
Jestřebsko –
Dokesko
a PO
Českolipsko
– Dokeské
pískovce
a mokřady.

www.natura2000.cz
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TEXT A FOTO: ONDŘEJ BÍLEK

NATURA 2000 a sucho
„Tak já bych ty strašidla rozdělil
na suchý a vlhký.“ Tak začínala
ve filmu Trhák legendární
osvětová přednáška hajného
Kaliny o nebezpečí lesa.
Obdobně triviálně, jako strašidla,
lze zjednodušeně rozlišit
i předměty ochrany evropsky
významných lokalit (EVL)
Natura 2000.
kde hrozí možné nepříznivé projevy
déletrvajícího sucha, které se v posledních letech stává aktuálním problémem
i v České republice.

SUCHO A HORKO NEJEN
NA SAHAŘE

Písčina
u Tišic chrání
suché písčité
trávníky
podél
železniční
trati...
… jejichž
součástí
je i jedna
z posledních
přežívajících
populací
sinokvětu
chrpovitého.
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ozdělení na škále sucho – mokro
si nejlépe ilustrujeme u tzv.
evropských habitatů neboli typů
přírodních stanovišť, která jsou na území
Evropské unie na ústupu či z jiných
důvodů vzácná. Tak např. biotop nazývaný
„Otevřené trávníky kontinentálních dun
s paličkovcem a psinečkem“ logicky
najdeme na suchých písčitých půdách,
jiné typy stanovišť jsou závislé na nadbytku vlhkosti, jako třeba „Přechodová
rašeliniště a třasoviště“. V těchto případech odhadneme už podle názvu,

R

Suchem podmíněným typům stanovišť
a suchomilným druhům rostlin či živočichů, které jsou Naturou 2000 cíleně
chráněny, se už před delší dobou (Nika
9/2013) podrobně věnoval článek „České
pouště a Natura 2000“. Na tomto místě si
aspoň připomeňme, že i v ČR existují
území s výskytem vátých písků, přesypů a dun; v největším měřítku na jihu
Moravy (oblast tzv. Moravské Sahary),
ale také na více místech Polabí, Třeboňska či Českolipska. Tyto biotopy patří
u nás k nejvzácnějším naturovým fenoménům díky jejich plošně velmi omezenému výskytu zpravidla podmíněnému specifickými podmínkami. Byly to
zejména intenzivní pastva a požáry
v okolí železničních tratí apod., které
v minulosti brzdily vegetační sukcesi
vedoucí dnes k zarůstání zbytků této

vegetace. Na obdobná narušovaná stanoviště jsou na našem území úzce
existenčně vázané i dva rostlinné druhy
chráněné podle evropských směrnic: Jednu
z posledních dvou mikropopulací sinokvětu chrpovitého chrání EVL Písčina
u Tišic, posledním útočištěm pro endemický hvozdík písečný český je EVL
Kleneč poblíž Roudnice nad Labem.
Na moravských lokalitách (jmenujme
alespoň EVL Hodonínská doubrava, rozkládající se severně od Hodonína, a EVL
Váté písky severozápadně od Strážnice)
sice nenajdeme tyto celoevropsky chráněné druhy, avšak i zdejší stanoviště
„Otevřených trávníků písčin“ a „Panonských písčitých stepí“ hostí unikátní rostlinstvo, včetně druhů, které se v ČR nikde
jinde nevyskytují. Navíc zde jsou zachovány i porosty panonských teplomilných doubrav na píscích, které jsou
biotopem mnoha dalších vzácných rostlinných i živočišných druhů. Okolí Strážnice
je zahrnuto také do ptačí oblasti (PO)
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, která je domovem silné populace
lelka lesního a skřivana lesního. Tyto

