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Sysel obecný
STAV A PERSPEKTIVA NA LETIŠTI V LETŇANECH
Travnaté plochy na letišti v Praze - Letňanech (městská část Praha 18 Letňany)
se v květnu roku 2005 staly zvláště chráněným územím – byla na nich
vyhlášena národní přírodní památka Letiště Letňany. Důvod pro její zřízení byl
jediný – existující kolonie sysla obecného (Spermophilus citellus). Sysel obecný
je od roku 1992 v České republice zvláště chráněný jako kriticky ohrožený
druh. Přísnou ochranu mu rovněž poskytuje legislativa Evropské unie,
jmenovitě směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanoviš, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin, zkracovaná jako směrnice o stanovištích.
Navíc se nejvhodnější plochy s výskytem sysla stávají součástí známé soustavy
chráněných území EU Natura 2000. Část Letiště Letňany tak zároveň
představuje evropsky významnou lokalitu (EVL).

5/2019

Sysel obecný se v České republice, která
v současnosti tvoří nejzápadnější a současně nejsevernější část jeho areálu rozšíření, v 90. letech minulého století vyskytoval již jen na 37 lokalitách, v málo
početných a izolovaných koloniích. Fragmentace populací zůstává společně s celkově nízkým počtem jedinců důvodem,
proč se o existenci sysla v našich zemích
musíme oprávněně obávat. Obdobná situace nastala i v okolních státech: v Německu
a Polsku vymizel v 60. až 80. letech minulého století, v Rakousku se jedná o druh
ohrožený vymizením a jeho stavy klesají
i na Slovensku a v Maďarsku. Z těchto
důvodů byl Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR (AOPK ČR) v roce 2007
zahájen záchranný program pro sysla
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obecného. Program vznikal ve spolupráci se zoology z akademické sféry
i z organizací věnujících se praktické
péči o přírodu a krajinu. Kromě shrnutí
stavu vývoje populací a pokusů o jeho
ochranu stanovuje uvedená aktivita dílčí
cíle, které by měly vést k záchraně druhu
v ČR. Mezi opatřeními mají prioritu
především zásahy přímo v terénu na lokalitách s výskytem sysla, obnova dalších
vhodných lokalit, monitorování stavu
populace, ověření chovu v lidské péči
a repatriace zpět na plochy poskytující tomuto hlodavci vhodné prostředí. Program
dále zahrnuje plánovaný výzkum zaměřený na bionomii, genetiku a parazitologii
zmiňované zemní veverky a na demekologii jejích kolonií.

Pojďme se podívat, jak na tom sysel
v Letňanech je, a předešleme, že nepůjde
o veselé čtení. Výskyt sysla byl na uvedené lokalitě popsán Pintířem roku 2000.
Ještě téhož roku lokalitu navštívili pracovníci AOPK ČR, kteří na ní zjistili početnou
populaci tohoto hlodavce. Od stejného
data je populace státní ochranou přírody
sledována. V roce 2005 byla populace
v Letňanech vyhodnocena jako v ČR jediná stabilní. Od roku 2008 až doposud
probíhá standardizované sledování početnosti v rámci záchranného programu na
celém území ČR. Na základě pozorování
jedinců a pobytových stop se odhaduje
početnost sledované populace, jelikož
přímým sledováním je zachycena pouze
část jedinců. Z těchto údajů lze vyvozovat,
že do roku 2010 byla letňanská populace
stabilní a v České republice patřila k vůbec
nejpočetnějším. Od roku 2011 ale dochází
k výraznému poklesu její početnosti a od
roku 2013 se zde vyskytuje spíše zbytková populace: v roce 2017 byl na místě zaznamenán již jen jeden sysel. Poslední
jedinec byl na letišti v Letňanech pozorován 4. a 6. dubna 2018 nezávisle dvěma
pracovníky AOPK ČR.
Samozřejmě jsme se již v roce 2011
začali zabývat možnými vlivy, které
negativně působí na stav syslí populace na
zmiňované lokalitě. Analyzovali jsme
možné vlivy na stav biotopu a péči o něj,
nepřízeň počasí, vliv predátorů, nemocí
a parazitů, potravní nabídku, izolovanost
lokality a s ní související demografické
mechanismy a také vlivy provozu letiště
včetně konaných veřejných akcí. Náklady
na pravidelnou péči o travní porosty byly
hrazeny z programů péče o krajinu:
můžeme říci, že management lokality se
Sysel obecný upřednostňuje nízkostébelné
trávníky, v nichž mívá dobrý rozhled po okolí.
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SYSEL OBECNÝ (Spermophilus citellus)
Ještě krátce po 2. světové válce patřil sysel obecný v Československu mezi druhy běžně
rozšířené v zemědělské krajině a byl považován za významného hospodářského škůdce.
Jedná se o stepní druh, který se na naše území rozšířil pravděpodobně ze stepí jihovýchodní Evropy a z Malé Asie. Zemědělská krajina, tak jak byla v Čechách
obhospodařována až do 60. let minulého století, syslům musela vyhovovat. Přesné
příčiny toho, že z rozšířeného prosperujícího druhu se stal kriticky ohroženým
živočichem, neznáme. Všeobecně se ale předpokládá, že hlavní roli v tom sehrály
změny v zemědělské krajině a způsoby hospodaření člověka na zemědělských plochách.
Jako stepnímu druhu mu pro místo k životu vyhovují plochy, které jsou porostlé
nízkostébelnými trávníky. Dříve byl v krajině takových ploch dostatek, protože na
venkově lidé často doma chovali různá hospodářská zvířata, která vypásala trávu na
pastvinách mezi poli. Vznikala tak pro sysla optimální struktura zemědělské krajiny,
poskytující dostatek potravy i ploch s nízkou trávou, kde má sysel dostatečný přehled
po okolí: pokud mu hrozí nebezpečí, překvapivě rychle zmizí v noře. Dnes přežívají
syslové hlavně na náhradních biotopech, kde lidé z různých důvodů udržují sekáním
celoročně nízký porost trávy, jako jsou nejrůznější letiště, golfová hřiště či tábořiště.
Sysel je velkým spáčem – prospí 5-7 měsíců v roce, ze spánku se budí na jaře podle
počasí v březnu až dubnu, přičemž se k spánku ukládá již na konci léta. Mláďata sysli
rodí v květnu až červnu.
s přibývajícími roky spíše zlepšoval.
Vlivy počasí lze jen předpokládat: i když
žádné konkrétní výsledky sledování úmrtnosti jedinců v souvislosti s přívalovými
dešti nemáme k dispozici, ale pravděpodobnost úhynů způsobená jmenovaným
vnějším faktorem zůstává významná.
Deštivé jaro 2013 má pravděpodobně na
svědomí skutečnost, že se syslům nepodařilo z těchto důvodů rozmnožit.

Na lokalitě byly zaznamenány také
problémy s predací především kočkou
domácí. Proto byl i po roce 2010 organizován odchyt zdivočelých koček
v blízkosti letiště. Z hlediska výskytu
parazitů byla sledovaná kolonie červy
a kokcidiemi promořena. Stejně jako
predace dravými ptáky se ale v tomto
případě jedná o přirozený vliv, s nímž by
jinak zdravá populace neměla mít prob-

lém. Nebezpečí izolovaných populací
spočívá zejména v tom, že jejich vzájemné prostorové oddělení umocňuje negativní vlivy případných jiných ohrožujících faktorů (vlivy počasí, predátoři,
nemoci, apod.), neboť pokles způsobený
obdobným činitelem nemůže být kompenzován imigrací nových jedinců
z přilehlé populace. Riziko je samozřejmě tím větší, čím menší je početnost dané
izolované populace. Opomenout nemůžeme ani vliv snížené genetické variability, která může vést k horší životaschopnosti jedinců. Dosavadní genetické studie
syslích populací v ČR přitom skutečně
ukazují na jejich sníženou genetickou
rozmanitost. Dalším problémem izolovaných populací zůstává možné dosažení nosné kapacity prostředí a následný
pokles početnosti. Pokud je totiž daná
lokalita již plně obsazena, nemají mladí
rozsídlující se jedinci k dispozici žádné
další vhodné prostředí, které by mohli
osídlit. Následkem bývá mj. i sociální
stres v kolonii a následně i pokles počtu
rozmnožujících se jedinců. V případě
Letňan bylo nasycení lokality zmiňováno již v roce 2005, přičemž v následujících několika letech se početnost
držela na zhruba stejné úrovni a výraznější pokles začal až od roku 2010 (viz.
graf na str. 8).
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Sysli si vytvářejí nory se šikmým vstupem a obytnou komorou, pro něž je typické několik
východů. Kromě hlavní nory si ale budují i další,
sloužící jako úkryt.
Početnost sysla se na letišti v Letňanech začala
po roce 2010 dramaticky snižovat (sloupce grafu
ukazují počet jedincův konkrétním roce).
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Ačkoliv ještě
po 2. světové válce byl
sysel obecný
téměř v celém areálu
rozšíření,
zahrnujícím
hlavně
střední a jihovýchodní
Evropu,
považován
za závažného škůdce,
dnes musí
být hodnocen jako
celosvětově
ohrožený
v kategorii
zranitelný.
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i velké koncerty, ale nutno podotknout,
že se konaly v době, kdy populace již prakticky přestávala existovat.
Příčinou postupného kolapsu kolonie
sysla obecného na lokalitě v Praze-Letňanech je s největší pravděpodobností částečně souběžné dlouhodobější působení
hned několika negativních faktorů (synergický efekt). Zhodnotit reálnou míru jejich
individuálního dopadu se však ukazuje
jako nemožné. V současné době je již stav
kolonie natolik kritický, že nelze předpokládat samovolné zlepšení situace,
a v podstatě jsme postaveni před rozhodnutí, zda se snažit zdejší kolonii zachránit
doplňováním sysly z jiných populací, či
V případě lokality v Letňanech se její
izolovanost může projevovat i sníženou
potravní nabídkou prostředí: tamějším
syslům zůstává pouze z jedné strany letiště
obhospodařované pole. Z hlediska provozu
letiště a záměrů v okolí je pravděpodobné,
že tyto vlivy samostatně příliš život kolonie neohrožují, ale ve vzájemném působení sil může jít o pověstnou kapku ke
kapce. Letiště se od doby vyhlášení lokality za zvláště chráněné území změnilo,
došlo k jeho privatizaci doprovázené
majetkovými spory, takže do roku 2011
na něm působilo více subjektů s různými
zájmy. Po majetkové stabilizaci proběhla
změna objektu na mezinárodní letiště, což
vyvolalo požadavek oplocení areálu.
Z ekonomických důvodů majitelé hledali vždy další příležitosti, jak areál
komerčně využít. Pořádání různých akcí
proto probíhalo vždy na základě vydaného

rozhodnutí, ve kterém byly stanoveny podmínky, za jakých se jednotlivé záměry
mohly uskutečnit. Zároveň byla každá
z akcí vždy před, v průběhu a po ukončení sledována. Byť nelze u žádné z nich
vyloučit vliv na kolonii syslů, získané
poznatky naznačují, že k významnému
ovlivnění syslí populace s velkou pravděpodobností nedochází. Uvedenou skutečnost dokládají v ČR pozorování i z dalších
lokalit s výskytem sysla. Naopak často
můžeme vidět, že si sysli na přítomnost
lidí dokážou snadno zvyknout. Na lokalitě
Radouč dnes můžeme běžně vidět, že sysli
žebrají o potravu, kterou si berou i z rukou
dětí, jež se na ně chodí dívat. Rovněž
pozorování uvedených hlodavců po jednotlivých akcích nenasvědčovala tomu,
že by se mělo jednat o zásadní stresor pro
jednotlivá zvířata i pro celou populaci.
V posledních letech proběhly na letišti

nikoliv. Domníváme se, že je potřeba tuto
otázku řešit způsobem, který bude nejvhodnější z hlediska stavu celkové populace sysla v ČR. Vzhledem k izolovanosti
jednotlivých lokalit a jejich nepříliš
vysoké početnosti bohužel dochází přirozeně k občasným vyhynutím některé
z kolonií. Vždyť ze zahraničí známe
případy zániku i u tisícových ko-lonií
a v České republice došlo v letech 20042014 k zániku celkem devíti místních populací.

Co tedy v této situaci dělat dále?
AOPK ČR nadále monitoruje lokalitu,
přičemž počet dní sledování se od roku
2017 zvýšila. Bohužel v roce 2019 na ní
nebyl pozorován žádný jedinec. Poslední
existující nora se zdá být neosídlená.
Zároveň sledujeme několik dalších lokalit
s koloniemi sysla. Pro obnovení letňanské
kolonie sysla by muselo dojít k novému
vysazení jedinců odchycených jinde nebo odchovaných v lidské péči. Protože
v současnosti se v České republice pokus-

ně zakládá kolonie na Písečném vrchu
v Českém středohoří, nemáme k dispozici
dostatek syslů, kteří by mohli být vypouštěni v Letňanech. Obdobné vypouštění nebylo doporučeno ani z hlediska
záchranného programu. Proto bude nadále
pokračovat snaha udržovat biotop v Letňanech ve stavu, který by odpovídal
nárokům sysla na prostředí, a repatriaci
odložit na dobu, kdy se celkově zlepší stav
celé populace sysla v ČR nebo kdy se
podaří v lidské péči odchovat nezbytný
počet jedinců. Současně věnujeme zvýšenou pozornost syslím koloniím, které
dosud nepožívají žádné územní ochrany,
jako je kupř. populace zmiňovaného hlodavce na letišti Velká Dobrá u Kladna.
Celý příběh kolonie sysla v Letňanech
názorně ukazuje, jak je obtížné chránit
jednotlivé druhy volně žijících živočichů,
pokud z nejrůznějších důvodů přijdou
o původní prostředí. Současně potvrzuje,
že péče o dobrý stav přírody a krajiny jako
celku zůstává pro druhovou ochranu
zásadní záležitostí. Vymizení určitých
druhů planě rostoucích rostlin, volně
žijících živočichu i dalších organismů,
kupř. hub, indikuje, že naše krajina není
úplně v pořádku a že bychom se občas
měli zamyslet, jestli není lepší obětovat
vlastní pohodlí tomu, abychom si udrželi
zdravější a pestřejší přírodu.

Na celém
území
národní
přírodní
památky
Letiště
Letňany
probíhá
pravidelná
péče
o tamější
travinné
porosty.

www.ochranneprogramy.cz/sysel.obecny/
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