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druhová ochrana

Od doby, kdy se ochrana přírody ustavila jako svébytný obor lidské činnosti,
tedy od začátku 19. století, bylo zřejmé, že nemůže účinně pečovat o vše,
oč by chtěla, a to hned z několika důvodů. Na obdobný sisyfovský úkol
jednoduše nemá a ani nemůže mít odpovídající kapacity, přičemž nejde jen
o finanční prostředky. V některých případech – a není jich málo – míváme na
záchranu cílových částí přírody a krajiny strašně málo času. Sluší se přiznat,
že i přes nepochybný rozvoj ochranářské biologie, ekologie, environmentální
ekonomie a dalších vědních oborů, z nich péče o přírodní a krajinné dědictví
čerpá pro svou činnost nezbytné poznatky, smysluplnou odpověď na některé
otázky související s fungováním přírody zatím neznáme a určitou dobu ani
znát nebudeme.

je udržet v krajině. V některých případech
je ale nutné podniknout na záchranu
určitých druhů nebo jiných taxonů přímá
a rychlá opatření. Tehdy nezbývá než co
nejobjektivněji stanovit, které druhy chránit přednostně a jak. Připomeňme, že jako
taxon označujeme každou skupinu organismů, kterou na jakékoli úrovni klasifikace, většinou na základě příbuznosti
a existenci společného předka, formálně
odlišíme od jiných a pojmenujeme ji. Ještě
jinak: jedná se o formální jednotku na
různé úrovni přirozené soustavy orga-

DOKÁŽE

OCHRANA PŘÍRODY
URČIT DRUHY, O KTERÉ BY MĚLA PEČOVAT PŘEDNOSTNĚ?

Kůň Převalského (Equus przewalskii)) zůstává ikonou globální
druhové ochrany. Podařilo se jej na poslední chvíli zachránit
řízeným chovem v lidské péči, takže může být repatriován do
vhodných stanoviš v Mongolsku. Nemalou zásluhu na tomto
úspěchu má pražská zoologická zahrada..

OCHRANÁŘSKÉ PLÁNOVÁNÍ
NENÍ O VYPLNĚNÍ
FORMULÁŘE
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Určit rozumným způsobem, které druhy
(organismů), typy prostředí, plochy nebo
dokonce ekosystémové a evoluční procesy,
jako je kupř. opylování nebo tvorba půd,
bychom měli chránit přednostně, pomáhá
profesionálním i dobrovolným ochráncům
přírody ochranářské plánování (conservation planning). Nejde o nic jiného než
o naprosto legitimní snahu ocenit části
přírody a vybrat mezi nimi nepochybné
priority, a to jak na základě nejnovějších
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zjištění vědy, výzkumu a technického
rozvoje, tak nezbytného, i když někdy ne
zcela jednoduše získatelného společenského souhlasu. Přestože se v praxi
uplatňuje teprve od poloviny 90. let minulého století, vypracovalo ochranářské
plánování hned několik důmyslných postupů, jak vyhmátnout nesporné ochranářské priority.
Cílem druhové ochrany zůstává
udržení početných a tím geneticky kvalitních populací původních planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a dalších
organismů, jako jsou houby, schopných
dlouhodobé samostatné existence, v dostatečně velkém a minimálně znečištěném
prostředí. Péče o prostředí upřednostňované cílovými druhy se ukazuje v konečném výsledku nejen jako nejúčinnější, ale
často také zdaleka nejlevnější způsob, jak

nismů. Taxon ale zároveň představuje
konkrétní skupinu organismů. Taxonem
tak je kupř. dobře známý vrabec domácí,
brouci, hvězdnicovité, houby, kamzík
horský tatranský, buk lesní nebo obojživelníci.

DRUHY POD DAMOKLOVÝM
MEČEM

Ochrana přírody se postupně vyvinula
v činnost, v jejímž pomyslném hledáčku se
tradičně ocitají části přírody, jejichž existence je ponejvíce v důsledku necitlivého
přístupu člověka ve zvýšené míře ohrožena. Ani organismy nejsou v tomto směru
žádnou výjimkou (rámeček dole).
S určitou nadsázkou můžeme říci, že
vymizením jsou na naší planetě ve svém
důsledku ohroženy všechny druhy a další
taxony. Proč? Zkameněliny a další geolo-

Vymizení, Vymírání, Vyhynutí, Vyhubení
V souvislosti s ohroženými druhy se objevují čtyři výrazy, které se často zaměňují.
Vymizení neboli vymření určitého druhu nastává tehdy, když neexistují žádné rozumné
pochybnosti o tom, že uhynul jeho poslední jedinec. Přesněji řečeno, pokud byl ve
vhodné době, ať už v průběhu dne či roku, proveden v prostředí, které příslušnému
taxonu vyhovovalo nebo ještě lépe by mohlo vyhovovat a které leží v jeho historickém
areálu rozšíření, proveden vyčerpávající průzkum, při němž se nepodařilo objevit žádné
jedince, považujeme taxon za vymizelý čili vymřelý.
zatímco v angličtině označujeme všechny vymizelé taxony jako extinct bez ohledu na
to, co popsanou situaci způsobilo, a pro samotný proces vymizení neboli vymírání se
používá termín extinction, někdy počešťovaný jako extinkce (slovo extinctio znamenalo
v jazyce dávných Římanů původně jakoukoli zkázu nebo zničení), v češtině pro
vymizelé planě rostoucí rostliny používáme termín vyhynulé. naopak u volně žijících
živočichů se výraz vyhynulý vžil pro taxon vymizelý přirozenou cestou, zatímco
vyhubený druh vymřel přímo přičiněním člověka.

V důsledku zvyšujícího se tlaku lidské civilizace na přírodu jsou celosvětově ohroženy i dříve naprosto
běžné a početné druhy, jako jsou žirafy (Giraffa spp.). Žirafa síXovaná (G. reticulata) žije pouze v severní
Keni, jižní Etiopii a možná ve zbytkových populacích v západním Somálsku, přičemž její celková
početnost nedosahuje ani 9 000 jedinců.

gické záznamy potvrzují, že 99,9 % všech
druhů, které kdy obývaly Zemi, již vymřely. Vymizení druhů proto představuje
zcela přirozený proces probíhající v přírodě od samého vzniku života. Každý druh
má omezenou dobu existence, sám vzniká
z určitého předka nebo předků a v některých případech se z něj vyvíjejí nové
linie. Dnes již víme, že se uvedený časový
úsek významně liší, a to jak v jednotlivých
taxonomických skupinách, tak z jiných
hledisek. Na mořském dně žijící druhy
plžů bývají součástí globálního ekosystému (biosféry) 10 – 20 milionů roků, kdežto
slonům podobní američtí mastodonti existovali na Zemi přibližně pět milionů let.
Naproti tomu populární mamut, který
podle současných poznatků vymizel
zřejmě v důsledku kombinace výrazných
změn podnebí a nadměrného lovu
člověkem, vydržel na naší planetě „jen“
400 000 let.
V čem se současná situace přece jen
odlišuje od minulosti? Vymizení taxonů ze
zemského povrchu vyrovnával vznik nových druhů, označovaný jako speciace.
Člověk ale zmiňovanou přirozenou dynamiku značně narušil tím, že urychlil
vymírání druhů a omezil speciaci. Opomenout nemůžeme ani skutečnost, že vymizení druhů a jejich vznik nelze z časového hlediska dost dobře srovnávat.
Zatímco k vymření, zejména vyhubení
druhu způsobenému člověkem, může dojít
během několika málo let, vznik nového
taxonu většinou vyžaduje mnohem více
času. Jako ve všem také v tomto případě
uvedené pravidlo potvrzuje řada výjimek.
Vědci stále častěji předkládají důkazy,
že k pozorovatelným evolučním změnám

dochází zejména vlivem člověka v době
kratší než několik set let nebo několik set
generací, takže hovoříme o evoluci, které
jsme sami svědky (contemporary evolution).
A výsledek? Podle některých názorů
lidská civilizace zvýšila rozsah a rychlost
vymírání 1 000x – 10 000x, než by bylo
bez přítomnosti člověka na Zemi. Musíme
ale v této souvislosti zdůraznit, že uvedené
nepříliš optimistické číslo se prokazatelně
týká jen skupin organismů vytvářejících
zkameněliny. Na základě zmiňovaných dat
se někteří odborníci přiklánějí k názoru, že
v historii Země v pořadí již šesté hromadné
vymírání druhů doslova klepe na dveře,
pokud do nich již bez fanfár nevstoupilo.

NA CO PŘIŠEL MALÍŘ

Červené seznamy ohrožených druhů a jejich rozšířená verze, červené knihy,
přinášejí hodnocení druhů nebo jiných
taxonů právě z hlediska nebezpečí
vyhynutí nebo vyhubení.
Na nápad sestavit aktuální a důvěryhodný soupis druhů čelících nadstandardnímu riziku, že zcela vymizí, přišel začátkem 60. let 20. století Sir Peter Scott.
Byť vzděláním umělec a profesí malíř, syn
známého tragicky zesnulého britského
polárníka působil dlouhá léta jako předseda uznávané komise pro přežití druhů,
ustavené nejvýznamnější nevládní organizací zabývající se péčí o přírodní a krajinné dědictví – Mezinárodní unií ochrany
přírody (IUCN). Zvolená barva nesouvisí
na rozdíl od vžité představy s barvami
semaforu, ale se seznamem pohřešovaných
lodí, který již více než 150 let vede známá
pojišťovací společnost Llyod a který je

uložen právě v červených deskách. První
vydání červené knihy celosvětově ohrožených taxonů, připravené v roce 1969 ve
slušném nákladu známým britským nakladatelstvím Collins, se stalo skutečným
bestsellerem: následoval po něm rychle
rozebraný dotisk a publikaci mezitím
vydali i v USA. Historii červených knih
a červených seznamů ve světě, Evropě
a v ČR jsme se v našem časopise již před
časem věnovali podrobně (viz nika, 34, 3,
30–35, 2013). Rozhodně není na škodu
zmínit, že červené seznamy a knihy
ohrožených taxonů vydávané v Československu patřily k prvním vlaštovkám svého
druhu přinejmenším ve střední Evropě –
blíže rámeček na následující straně.
Aby se na co možná nejmenší míru
omezil subjektivní přístup hodnotitelů
a výsledná zařazení taxonů byla vzájemně
porovnatelná a opakovatelná, po více než
desetileté diskusi a ověřování IUCN
využívá od roku 2001 vědecky odvozená
kritéria. Jejich aplikace umožňuje uživatelům ocenit stav druhu prostřednictvím

Stálezelený
jehličnan
blahočet
úzkolistý
(Araucaria
angustifolia)
dorůstá
výšky až
40 m. Živá
zkamenělina
z druhohor
se vyskytuje
pouze v jihovýchodní
Brazílii
a severovýchodní
Argentině
a IUCN ji
hodnotí jako
celosvětově
ohroženou.
Snímek
pochází
z okolí
brazilského
města
Curitiba.
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Kde hledat aKtuální čerVené seznamy ohrožených druhů
V česKé rePublice
V bývalém československu začaly červené seznamy zejména díky úsilí jednoho ze zakladatelů
moderně koncipované ochrany přírody Jana čeřovského a dalších odborníků, jako byl ornitolog
Karel hudec, vycházet již ke konci 70. let 20. století. V letech 1988–1999 se ke čtenářům dostala
řada odborně vysoce kvalitních a bohatě ilustrovaných červených knih ohrožených a vzácných
druhů rostlin a živočichů československa, resp. české republiky a slovenské republiky. dnes již
můžeme říci, že rozsahem i způsobem zpracování se bezpochyby řadí mezi nejzdařilejší publikace
svého druhu přinejmenším v celoevropském měřítku. červený seznam ohrožených rostlinných
společenstev čr, poprvé vydaný již v roce 1983, patří mezi vůbec první soupisy fytocenóz negativně
ovlivněných lidskou činností na světě. totéž platí také pro červený seznam hlístů (nemathelminthes,
dnes cycloneuralia) parazitujících na vybraných druzích ryb v čr a sr. moderní poznatky
molekulární biologie také zmiňovaný taxon přehodnotily, takže v dnešním pojetí někteří bezobratlí
dříve řazení mezi hlísty představují samostatné, vývojově oddělené skupiny.
Přípravou oficiálních červených seznamů pověřilo ministerstvo životního prostředí agenturu
ochrany přírody a krajiny čr. odborné soupisy ohrožených taxonů sestavované předními experty
jsou již založeny na kritériích a kategoriích iucn pro zařazování druhů do červených seznamů
na nižší úrovni, než je celosvětová, nebo na jejich rozumných modifikacích. celostátní červené
seznamy, konkrétně obratlovců (2017), bezobratlých (2017), cévnatých rostlin (2017), mechorostů
(2005, aktualizace a revize 2012), lišejníků (2010) a hub, přesněji řečeno makromycetů (2006), jsou
dostupné na internetové adrese https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1264.
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údajů o jeho početnosti a velikosti areálu
rozšíření, jejich změnách a zejména vývojových trendech. Za ohrožené proto musíme považovat také druhy vyznačující se
sice poměrně vysokou početností a často
i rozsáhlým areálem rozšíření, ale vykazující v krátkém časovém úseku drastický
a nadále pokračující pokles početnosti.
Vhodným příkladem zůstávají některé
komerčně významné druhy mořských ryb,
jejichž dramatický úbytek vyvolal a vyvolává příliš intenzivní rybolov (přelovení). Nemělo by nás zaskočit, že poslední
vydání červeného seznamu IUCN řadí
známého tuňáka obecného (thunnus thynnus) a tuňáka pacifického (t. orientalis)
mezi globálně ohrožené druhy a tuňáka
tichomořského (t. maccoyii) dokonce mezi kriticky ohrožené organismy.
Protože pokračuje zájem vydávat
červené seznamy a červené knihy ohrožených druhů v jednotlivých částech světa
nebo státech, vypracoval IUCN podrobný
návod pro používání kritérií pro červené
seznamy na úrovni nižší, než je celosvětová.
Podívejme se nyní stručně na kategorie
stupně ohrožení, jak je navrhl IUCN.
V současné ochranářské terminologii se
označují jako obecně ohrožené druhy,
které spadají do jedné ze tří kategorií
ohrožení: zranitelný (VU), ohrožený (EN)
a kriticky ohrožený (CR). Jestliže hrozí, že
daný taxon může, pokud nebudou podniknuta účinná opatření, dosáhnout kritérií
pro obecně ohrožené druhy, musíme jej
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klasifikovat jako téměř ohroženého (NT).
Běžné a početné druhy zařazují hodnotitelé do kategorie méně dotčený (LC).
Pro hodnocení některých druhů nejsou
v dané chvíli k dispozici odpovídající
data: pro ně se celosvětově používá
anglická zkratka DD. Taxony, které již
zcela vymřely, zařazujeme do kategorie
vyhynulý nebo vyhubený (EX). V několika desítkách případů přežívá druh v lidské péči, v zoologických nebo botanických zahradách, arboretech či soukromých sbírkách či chovech, když předtím
z volné přírody vymizel (anglická zkratka
EW).

VZÁCNÝ NEMUSÍ NUTNĚ
BÝT OHROŽENÝ

Otázka, které druhy jsou vzácné, patří
mezi klíčová témata ochranářské biologie

a ekologie. Ač obdobné tvrzení může
zavánět nadsázkou, většina dosud známých druhů se řadí mezi vzácné. V klasické studii uveřejněné v roce 1981 se
ekologové v této souvislosti zaměřili na tři
kritéria: areál rozšíření (malý nebo velký),
ekologickou valenci vyjádřenou nároky
na prostředí (široká, úzká), a místní
početnost (někde vysoká nebo všude nízká). Jenom při jedné z osmi možných kombinací (velký areál, široké nároky na
prostředí a někde vysoká početnost)
můžeme druh označit za běžný. Přirozeně
vzácné druhy bývají zpravidla K - stratégové: malý počet mláďat, o něž dlouho
pečují, mívají až ve vyšším věku. Nezřídka
se jedná o vrcholové predátory nebo
potravní specialisty. Vzácné druhy charakterizuje omezená schopnost se šířit krajinou, nižší genetická proměnlivost, menší
schopnost konkurovat jiným druhům, větší
vnímavost k patogenním organismům
a u živočichů i větší velikost těla. Ukazuje
se, že vzácné druhy nejčastěji vykazují
hned několik zmiňovaných charakteristik.
Tato zákonitost platí pro kytovce (cetacea), známější pod nepřesným označením
velryby, z druhů osídlujících Českou republiku pro orla skalního (aquila chrysaetos), nedávno repatriovaného na Moravě.
Žádný div, že se vzácné druhy mohou
významně lišit areálem rozšíření, nároky
na prostředí, místní početností i evoluční
historií. Důležité je, zda druhy spadající
do této kategori, splňují výše uvedená
kritéria v celém areálu rozšíření, nebo jen
na některých lokalitách. Ale pozor. Zatímco ohrožené druhy bývají až na
výjimky vzácné, vzácné druhy nutně
nemusejí být ohrožené vyhubením nebo
vyhynutím: bývají pouze náchylnější
k náhodným katastrofám a působení ze
strany člověka. Platí přitom, že k vyhynutí

V šintoismu jsou jeleni pokládáni za přímé posly bohů. Na fotografii
posvátní jeleni sika (Cervus nippon) před jednou ze starobylých svatyní
v bývalém japonském hlavním městě Nara.

Každý zahrádkář ví, že známá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) ukazuje na půdy bohaté dusíkem.

nebo vyhubení bývají citlivé druhy, které
jsou současně vzácné a specializované. Na
druhou stranu vzácné druhy se často dokázaly účinně a včas přizpůsobit specifickému prostředí a přežívají i při nízké
početnosti celé populace nebo jednotlivých místních populací. Jejich další

existence v současné krajině závisí na
tom, zda jsme schopni zachovat jimi
upřednostňované prostředí bez výraznějších změn. Podtrženo, sečteno: vzácné
druhy by ve většině případů byly i bez negativního vlivu lidské civilizace vždy nepříliš početné.

(Ne)ztraceNo v překladu
pro vysvětlení obratu klíčový kámen (keystone) musíme zabrousit do architektury nebo
stavebnictví. Jedná se o vytvarovaný prostřední kámen nebo cihlu zaklíněné na vrcholu
oblouku držící ostatní kameny nebo cihly pohromadě. odtud byl jen malý krůček
k tomu, abychom tak pojmenovali obecněji jakýkoli prvek, na jehož podpoře závisí
ostatní složky celku, nebo chcete-li systému.
dalším termínem, který se často překládá nepříliš šťastně, je anglické ecosystem
engineer. doslovný převod do naší mateřštiny jako ekosystémový inženýr nebývá totiž
nejvýstižnější. proč? Slovo engineer má v Shakespearově jazyce poněkud jiný význam
než v češtině, a to nemáme na mysli jen označení strojvůdce. akademický titul absolventa technických, ekonomických či zemědělských vysokých škol inženýr v anglosaských zemích neznají, a proto se musí opisovat. z těchto příčin bude vhodnější
hovořit o ekosystémovém tvůrci nebo staviteli ekosystému prostě proto, že nejvhodnějšímu přetlumočení do češtiny se blíží označení konstruktér.
Jako pro příslušníky vnitrozemského národa nemusí být pro nás výraz vlajková loď
(flagship) zcela srozumitelný. Na stožárech vlajkové lodi, na jejíž palubě bývá velitel
celé flotily, obvykle admirál, se třepotá jeho prapor a bývají na nich pomocí barevných
praporků předávány signály pro ostatní plavidla celého loďstva. odvozený význam
sousloví označuje hlavní, nejdůležitější část určitého celku. Nejčastěji se ale setkáme
s vlajkovou lodí v reklamě a marketingu, kde se uvedený termín vztahuje na
nejdůležitější, vzorový výrobek, tedy to nejlepší, co příslušná firma nebo rovnou trh
nabízí.
další termín se již netýká jen jednotlivého druhu. za gildu, což v angličtině znamená
cech řemeslníků zabývajících se stejnou činností, kupř. krejčích nebo ševců, považujeme skupinu druhů, bez ohledu na jejich taxonomické zařazení nebo příbuznost,
podobajících se způsobem, který je anebo může být významný z ekologického hlediska.
Může jít o skupinu druhů se společným výskytem vymezeným podmínkami prostředí,
jako je teplota nebo vlhkost (beta-gilda). přímo učebnicový příklad představuje půdní
fauna obývající horní vrstvu půdy. a alfa-gildou chápeme skupinu druhů, které
shodně využívají určité zdroje, např. potravu, a do fungování přírody se zapojují
stejným způsobem. takovými „řemeslníky“ se stali kupř. semenožraví obratlovci
listnatého lesa.

Vrcholoví predátoři jako rys ostrovid (Lynx lynx)
se řadí mezi druhy klíčové pro fungování
ekosystémů, které obývají. Protože regulují
kořist, zejména velké býložravce, dokáží přímo
ovlivnit i složení a strukturu vegetace. Jelikož
česko-bavorsko-rakouskou populaci zmiňované
šelmy tvoří jen 60 – 80 dospělců, odborníci ji
hodnotí jako kriticky ohroženou: na vině je
zejména nemilosrdné pytláctví a střety s automobily. V České republice současně patří velké
šelmy také mezi přirozeně vzácné a deštníkové
taxony, a proto je – alespoň formálně - chrání
zákon.

Ve slovanských
zemích se
vlajkovým
druhem stal
dobře známý
čáp bílý
(Ciconia ciconia), protože
představuje
symbol
štěstí. Čáp
budí svým
vznešeným
a elegantním vzhledem u lidí
sympatie,
máme ho
v oblibě také
proto, že se
zdržuje
v blízkosti
lidských
sídel, a je
nedílnou
součástí
krajiny na
území České
republiky již
od pradávna.
Přitom každé
dítě pozná
čápa dříve,
než ho uvidí
v přírodě.

Někteří autoři považují za specifické
typy vzácných taxonů endemické a reliktní
druhy (viz níže).

KLÍČOVÉ DRUHY
NEPOTŘEBUJÍ ZÁMEK

V poslední době se v ochraně biologické
rozmanitosti stále častěji prosazuje přístup
zdůrazňující význam hodnoceného druhu
pro fungování ať už konkrétního ekosystému nebo typu ekosystému, jakým může
být kupř. horský les nebo rybník v zemědělské krajině. Okřídlené úsloví tvrdí,
že každý druh má v přírodě svou nespornou roli. Pravdou ale zůstává, a proč to
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žížalovití (lumbricidae). Nedávno jsme
o ekosystémových tvůrcích psali v souvislosti s bobrem evropským (castor fiber –
viz nika, 37, 2, 25-29, 2016).
Ani koncepce klíčových druhů není
bez problémů. Největší překážku představuje fakt, že naše znalosti o fungování
ekosystémů a roli organismů v procesech
v nich probíhajících zůstávají nadále značně omezené. Navíc ve skutečnosti jen málokdy můžeme mluvit o jednotlivých
klíčových druzích, spíše se jedná o klíčové
gildy (vysvětlení v rámečku na str. 21).

Orchideje
z čeledi
vstavačovitých (Orchidaceae)
bývají
mimořádně
citlivé na
chemismus
půdy,
zejména její
kyselost.
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Díky
mimořádně
vnímavosti
na
znečištěné
prostředí,
hlavně
vodní
ekosystémy,
považují
odborníci
vydru
severoamerickou
(Lontra
canadensis)
za ohniskový druh.
Snímek byl
pořízen
v kanadské
provincii
Québec.
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KDE MEZI DRUHY HLEDAT
OCHRANÁŘSKÉ CELEBRITY

a udržují prostředí. Jejich vliv na vnější
prostředí, zejména jeho fyzikálně-chemické vlastnosti, je tak velký, že přetrvává
určitou dobu i poté, co z něho vymizely.
V krajním případě může být ohroženo rovnou fungování dotčeného ekosystému.
Vhodným příkladem ekosystémových inženýrů se staly druhy vytvářející konkrétní biotop, jako jsou stromy, nebo významně upravující celý ekosystém, kupř.

nepřiznat, že zmiňovaný význam nebývá
pro všechny taxony stejný.
Jako klíčové chápeme v ekologii,
ochranářské biologii a koneckonců také
v praxi druhy, jejichž vliv na společenstvo
či na fungování ekosystému bývá větší,
než odpovídá jejich podílu na celkové
početnosti nebo biomase společenstva
(dominanci). Pokud klíčový kámen daného
ekosystému (viz rámeček na předchozí
straně) vymizí, může z ekosystému následně dominovým efektem „vypadnout“ celá
řada dalších druhů, bezprostředně vázaných na jeho přítomnost. Všimněme si, že
nás při tomto kroku nezajímá stupeň ohrožení klasifikovaného taxonu.
Zajímavou podskupinu klíčových druhů představují ekosystémoví tvůrci. Na
mysli máme organismy, které přímo či
nepřímo regulují dostupnost zdrojů pro
jiné organismy tím, že vytvářejí, upravují

Pro charismatické, oblíbené, nekonfliktní
druhy, dostatečně známé nejširší veřejnosti
a politikům, kteří rozhodují na všech
úrovních o ochraně přírody, se vžilo
označení vlajkové neboli signální druhy
(flagship species). Někdy o nich mluvíme
jako o druzích na čele zájmu nejširší
veřejnosti i cílových skupin obyvatelstva.
Prostřednictvím vlajkových druhů popularizujeme péči o přírodu a obecněji o životní prostředí a získáváme pro ni nezbytnou a tolik žádoucí podporu.
Nejznámějším vlajkovým druhem, a to
doslova po celém světě, zůstává populární

endemity a reliKty – JaK Je na tom česKá rePubliKa?
Přestože v české republice žije vzhledem k její rozloze ve srovnání s jinými evropskými
státy překvapivě vysoký počet druhů, v endemismu přeborníky rozhodně nejsme.
zastoupení endemitů se obecně zvyšuje směrem k rovníku a navíc příroda v Ćr zažila
v minulosti i doby ledové (glaciály), kdy velké plochy pokrýval téměř souvislý ledovec.
Podle současných poznatků se v čr a blízkém pohraničí sousedních států vyskytuje
necelá stovka endemických a subendemických (majících na daném území většinu svých
lokalit) druhů a podruhů cévnatých rostlin. nejvyšším počtem rostlinných endemitů se
vyznačují Vysoké sudety, tedy Krkonoše, Kralický sněžník a hrubý Jeseník. za všechny
jmenujme alespoň stenoendemit jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp.
sudetica) rostoucí pouze ve Velké kotlině v hrubém Jeseníku na ploše několika
čtverečních metrů.
rozšíření endemických druhů živočichů v čr se do značné míry shoduje s výskytem
rostlinných endemitů. Přesto mezi naší endemickou florou a faunou najdeme několik
rozdílů. Především překvapuje poměrně nízký počet endemitů v krkonošské fauně.
relativně hojným počtem živočišných endemitů se naopak vyznačuje české středohoří
a západní část středních čech. nemůžeme v této souvislosti nezmínit na žatecku se
vyskytující myšici malookou (apodemus uralensis cimrmani), popsanou jako samostatný poddruh až v roce 2002 a pojmenovanou po fiktivním univerzálním českém géniovi.
zmiňovaný menší hlodavec zůstává mezi obratlovci našim jediným endemickým
taxonem.
za chladnomilnými glaciálními relikty, pozůstatky ledových dob, jako je nejnižší
dřevina rostoucí v čr vrba bylinná (salix herbacea) obývající několik vysoko
položených lokalit Krkonoš a hrubého Jeseníku, se musíme vypravit do hor nebo na
rašeliniště. naopak teplomilné postglaciální relikty se vyskytují spíše na slunných
světlých stanovištích s vyšší průměrnou teplotou: příkladem může být nápadný kosatec
nízký (iris pumila).

Buvolec hirola (Beatragus hunteri) je právem považován za
nejvzácnější antilopu na světě. IUCN a Londýnská zoologická
společnost jej zařadily mezi sto nejohroženějších druhů planety.
V Keni při hranicích se Somálskem přežívá asi 400 jedinců.
Vysazen byl i v národním parku Východní Tsavo (na snímku je
hirola vpravo).

V době, kdy na Havajských ostrovech přistál
britský mořeplavec James Cook, je osídlovalo
25 000 bernešek havajských (Branta sandvicensis). Ničení původního prostředí a působení
zavlečených či vysazených predátorů vedlo
k tomu, že v roce 1952 zůstalo jen 30 těchto
hus. Dnes žije ve volné přírodě 300 – 1 000
rozmnožujících se jedinců a populace musí být
i nadále posilována ptáky odchovanými v lidské péči, jako je tomu také v národním parku
Havajské sopky.

a roztomilá panda velká (Ailuropoda
melanoleuca), kterou zmiňovaný Sir Peter
Scott nakreslil jako symbol Světového
fondu na ochranu přírody (WWF International), počtem členů největší nevládní
organizace. V Evropě se značné oblibě těší
kupř. vlaštovka obecná (Hirundo rustíca),
z rostlin pak pozoruhodný střevíčník
pantoflíček (Cypripedium calceolus).
O druzích vyžadujících ochranářská opatření, která mohou současně pomoci
i jiným necílovým druhům nebo jejich
společenstvům a celým ekosystémům
přirozeně se vyskytujícím na stejné lokalitě, hovoříme jako o deštníkových.
V typickém případě jde o taxony s velkými
prostorovými nároky, u volně žijících
živočichů druhy s rozlehlými domovskými
okrsky, u rostlin o taxony vyznačující se
značnou pokryvností. Domovský okrsek,
nazývaný také akční prostor nebo pobytová oblast, není nic jiného než plocha,
v níž jedinec, pár nebo skupina jedinců
získává potravu a další zdroje, rozmnožuje
se, nebo ji využívá jako úkryt.
Ukázkovým příkladem deštníkových
druhů zůstávají velké šelmy. Dnes víme, že

PŘIKRYTÉ DEŠTNÍKEM

Plyšové hračce podobného stromového vačnatce koalu medvídkovitého (Phascolarctos cinereus) museli odborníci z IUCN klasifikovat jako celosvětově zranitelného. Trpí zejména ničením
vhodného prostředí, jmenovitě nížinných blahovičníkových lesů,
hubí jej psi a stává se obětí srážek s automobily. Navíc koaly
v poslední době sužuje nemoc vyvolávaná bakteriemi chlamydiemi a přenášená pářením. V květnu 2018 oznámila australská
vláda, že na ochranu uvedených savců vynaloží 45 milionů AUD
(750 milionů Kč). Jedinec na obrázku žije v rezervaci ve státě
Nový Jižní Wales.

se samci rysa ostrovida (Lynx lynx) na
našem kontinentě pohybují v závislosti na
nabídce potravy, vnitrodruhové konkurenci a dalších faktorech prostředí na ploše
zabírající 180 – 2 780 km2. Samice mívají
domovský okrsek menší, protože se určitou část roku starají o mláďata, konkrétně
98 – 759 km2. Použití obojků s vysílačkami, fotopastí a neinvazivních genetických metod, jako je rozbor DNA z trusu,
potvrdil, že rysi v jihozápadní části ČR
potřebují 300 – 360 km2, v Beskydech pak
60 – 700 km2. Zejména mladí rysí samci
dokáží urazit v kulturní krajině střední
Evropy při hledání prostoru pro vytvoření
nového domovského okrsku i několik
stovek kilometrů. Pro srovnání uveďme, že
Praha se rozkládá na necelých 500 km2.
V praxi se deštníkové druhy využívají
pro stanovení nejmenší možné rozlohy
chráněných území, výběr lokalit nebo
ploch, které by měly být začleněny do
soustavy chráněných území nebo ekologických sítí, či pro určení minimálních

nároků na složení a strukturu ekosystémů
a tím i na procesy v nich probíhající.
Jednoduše řečeno, pokud vyhlásíme pro
příslušný druh národní park nebo rezervaci, přikryjeme spolu s ním jako deštníkem i další druhy, společenstva a příslušné neživé prostředí.

PRIORITY DRUHOVÉ
OCHRANY – CO NA TO VĚDY
O ZEMI

Do debaty o prioritách druhové ochrany
vstoupili také odborníci na vědy o Zemi,
zejména biogeografové a paleontologové.
Prosazují, aby profesionální i dobrovolní
ochránci přírody věnovali zvýšenou pozornost dvěma typům taxonů.
V prvním případě se jedná o endemity,
tedy původní druhy, které se přirozeně
vyskytují v určité konkrétní, obvykle geograficky vymezené oblasti. Na danou geografickou oblast bývají striktně vázány,
vyvinuly se zde a přirozeně se nevyskytují
na žádném jiném místě na světě. Uvedený
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organismy sloužící čloVěKu – nebo obráceně?
za domácí zvířata považujeme živočichy, jejichž rozmnožování a chov reguluje člověk tak, aby
z nich měl určitý prospěch. naproti tomu hospodářská zvířata jsou domácí zvířata využívaná nebo
potenciálně využitelná v zemědělské výrobě zejména jako zdroj potravin. V současnosti závisejí
alespoň částečně na domácích zvířatech nejméně dvě miliardy lidí, což představuje třetinu obyvatelstva naší planety. Přitom žití 12 % lidstva je doslova existenčně spojeno se čtyřmi přežvýkavci,
jmenovitě s turem domácím (bos primigenius taurus), jakem domácím (bos mutus grunniens), ovcí
domácí (ovis ammon aries) a kozou domácí (capra aegagrus hircus). z přibližně 15 000 známých
druhů ptáků a savců jich bylo pro zemědělské účely až dosud domestikováno méně než 30: přitom
více než polovina světové produkce hospodářských zvířat připadá pouze na 14 druhů zmiňovaných
obratlovců. organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (Fao) uvádí na základě
současných poznatků, že lidé vyšlechtili 4 500 – 6 500 plemen domácích zvířat. z 300 000 druhů
kvetoucích rostlin můžeme jen 12 500 považovat za jedlé. Pouze asi 200 z nich lidé využívají jako
potraviny. Přesto v současnosti více než tři čtvrtiny energie, získávané v potravě z rostlin, pocházejí
přímo či nepřímo jen z dvanácti typů rostlin. Jedná se o banány, fazole, kasavu neboli maniok,
kukuřici, proso, brambory, rýži, čirok, sójové boby, cukrovou třtinu, sladké brambory a pšenici.
V důsledku globalizace se ale počet plemen hospodářských zvířat a odrůd plodin dokonale
přizpůsobených místním podmínkám prudce snižuje, protože je nahrazuje několik málo ras
a kultivarů.
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termín je relativní v tom smyslu, že určitý
taxon může být endemický pro malý
ostrov, pohoří, povodí, stát nebo pro kontinent. Označení se nejčastěji používá
u druhů, které mají velmi omezený areál
rozšíření, zabírající pouze několik hektarů
nebo dokonce jen plochu menší než obývací pokoj sídlištního bytu: takové taxony
označujeme jako stenoendemity. Naopak
pro endemity vázané na velkou plochu se
ustálil výraz euryendemity. V evropské
květeně najdeme asi 75 rodů a 3 500 druhů
endemických: většina z nich roste v horách
jižní Evropy a na středomořských ostrovech.
O tom, zda se z daného taxonu stane
endemit, rozhoduje nejen jeho prostorová,
ale také časová izolace. I když čas je od
dob geniálního fyzika, který určitou dobu
pracoval jako zaměstnanec bernského
patentového úřadu, relativní, rozdělení
zmiňovaných taxonů zůstává jednoznačné:
paleoendemity vznikly nejpozději v třetihorách, zatímco původ neoendemitů vystopujeme „až“ ve čtvrtohorách.
Současný výskyt reliktních taxonů
představuje zbytek dřívějšího, mnohem
rozsáhlejšího rozšíření. Obvykle vytvářejí
málo početné populace, a protože mají
velmi specifické nároky na prostředí,
bývají vázané na zbytky preferovaného
biotopu, které se ještě v současné krajině
udržely. Jestliže z původního širšího
areálu rozšíření zůstal druh pouze na
omezeném území, takže dnes patří mezi
endemity, jde o absolutní relikty. Stejně
jako u endemitů hraje také u reliktů
klíčovou roli čas, konkrétně geologické
období. Základní informace o endemic-
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kých a reliktních taxonech v ČR přináší
rámeček na straně 22.

URČENÍ FYLOGENETICKY
A TAXONOMICKY
VÝZNAMNÝCH TAXONŮ JAKO
STARONOVÝ PŘÍSTUP

Fylogenetická analýza se zabývá rekonstrukcí evoluční historie tím, že interpretuje rozmístění znaků pomocí složení a vzájemných vztahů vývojových linií. Uvedený přístup, při němž hodnotíme druhy,
poddruhy či jednotlivé populace podle
jejich fylogenetického významu, upřednostňuje živé nebo živoucí zkameněliny.
Téměř všechny učebnice v tomto smyslu
citují dobře známý jinan dvojlaločný
(gingko biloba) původně rozšířený po celé
severní polokouli, dva druhy nenápadných
plazů haterií (sphenodon spp.) existujících
170 milionů let a dnes přežívajících na
menších ostrovech v blízkosti Nového
Zélandu nebo evolučně unikátní lalokoploutvé ryby latimérie (latimeria spp.).
Vymizení těchto druhů, dnes často představujících paleondemity nebo relikty, by
znamenalo zánik posledních žijících zástupců určité vývojové linie.
Některé druhy, a nemusí vždy jít jen
o živé fosilie, jsou zase jedinými zástupci
vyšších systematických jednotek, tedy
čeledí, řádů, tříd a v krajním případě podle
některých názorů i kmenů. Dlouhou dobu
se mělo za to, že záhadný kmen vločkovců
(Placozoa), vskutku podivných mořských
živočichů nevytvářejících tkáně, zastupuje
jediný druh. Novější molekulárně genetické studie provedené americkými a německými vědci ale naznačují, že ve sku-

tečnosti jde o několik vývojových linií
rozrůzněných do nejméně 16 druhů v několika rodech a čeledích.

ŽIVÉ UKAZATELE MOHOU
KONKUROVAT PŘÍSTROJŮM

Druhy, jejichž výskyt, početnost nebo bionomické charakteristiky, kupř. tělesná
velikost nebo úspěšnost rozmnožování či
jejich změny, naznačují vlastnosti vnějšího
prostředí, jako je čistota vody, koncentrace plynů v ovzduší nebo obsah prvků
v půdě, tradičně označujeme jako indikační neboli indikátorové druhy. Jedná se
o organismy, jejichž vybrané charakteristiky se používají jako ukazatele stavu,
změn a vývojových trendů obtížně nebo
nákladně měřitelných vlastností prostředí.
Z tohoto důvodu se o nich často hovoří
jako o bioindikátorech.
Podrobně byla bioindikace propracována pro stanovení stupně zatížení tekoucích vod organickými látkami schopnými biochemického rozkladu (saprobity).
S první metodikou přišli dnes téměř
zapomenutí němečtí vědci Richard Kolkwitz a Maxmilian Marsson již v letech
1902 – 1909. Pro indikaci jakosti vody
z hlediska znečištění organickými substancemi využili na 300 druhů sinic, řas
a rostlin a 500 druhů živočichů kromě ryb.
Potoky, říčky a řeky v současnosti dělíme
podle jakosti vody na pět základních tříd.
Hlavním předmětem zájmu hydrobiologů
se staly především vodní řasy, hlavně
rozsivky, sinice, některé bakterie, prvoci
a z bezobratlých měkkýši a pijavky.
Z hmyzu nesmíme vedle larev jepic
zapomenout na různé druhy chrostíků,
jejichž nedospělá vývojová stádia vytvářejí na dně toků krásné rourkovité
schránky. Stupeň neboli třídu největší kon-

Vymizení lišejníků, podvojných organismů
složených z houby a sinice nebo řasy, může mít
na svědomí vysoká koncentrace oxidu siřičitého,
některých dalších sirných sloučenin a oxidů
dusíku v prostředí.

V průběhu 20. století jsou v České republice
zaznamenávány jen nálezy ojedinělých jedinců
želvy bahenní (Emys orbicularis) bu_ nejasného
původu, nebo prokazatelně vysazených nebo
uprchlých z lidské péče. Možný původní výskyt
na Moravě nebyl dosud s určitostí potvrzen
a na území ČR se tak dnes nenachází žádná jí
osídlená lokalita. Červený seznam ohrožených
obratlovců ČR želvu bahenní uvádí jako druh,
o němž jsou nedostatečné údaje (DD).

Nikdy v historii nebylo na ochranu jediného druhu vynaloženo více finančních prostředků, zapojeno do
ní více lidí a získána větší politická podpora, než je tomu v případě tygra (Panthera tigris). Přesto
zmiňovaná šelma nadále čelí značnému nebezpečí vyhubení. Populace největšího poddruhu, tygra
ussurijského (P. t. altaica), se ve volné přírodě v poslední době v důsledku důsledné ochrany stabilizovala a čítá 480 - 520 zvířat.

taminace vody prozradí vedle změn
v obsahu kyslíku a značného množství
organických látek ve formě roztoků také
výskyt některých organismů tradičně
řazených mezi obrvené nálevníky.
Sebepečlivější chemický rozbor zachycuje pouze okamžitý stav. Jestliže
dojde k úniku znečišťujících látek do toku,
musíme pro chemickou analýzu odebrat
vzorek ihned při vzniku havárie, jinak se
vypuštěné kontaminanty, popřípadě i mrtvé organismy, odplaví daleko od místa
úhynu a dodatečná chemická analýza již
není objektivní ani schopná určit místo
havárie. Biologická analýza zachycuje
průměrný stav za delší období, a proto
správně provedený biologický rozbor mívá
přibližně stejnou odpovídající hodnotu
jako 30 chemických analýz. Biologická
indikace bývá mnohem rychlejší a levnější

a přitom je schopna vhodně postihnout
vliv odpadních vod i po více dnech jejich
průchodu tokem. Změna společenstva
organismů (biocenózy) pod a nad zdrojem
znečištění rovněž umožňuje vytipovat
místo zdroje znečišťující látky.
Od indikačních taxonů je jenom krůček k ohniskovým druhům (focal species).
Jeden z novějších termínů ekologie
a ochranářské biologie zahrnuje druhy,
které se mohou používat pro určení rozsahu a prostorového rozmístění biotopů,
jež musejí být přítomné v krajině a jež
umožňují přežití planě rostoucích rostlin
a volně žijících živočichů. Při tomto procesu určíme nejdůležitější činitele neboli
hnací síly ohrožující na určitém území biologickou rozmanitost a vybereme mezi
druhy ty, které jsou nejcitlivější ke každému ohrožujícímu činiteli. Podtrženo,
sečteno: pokud v krajině dokáží úspěšně
přežít nebo prosperovat druhy nejcitlivější
na určité faktory vnějšího prostředí,
mohou v ní bez problémů žít i všechny
ostatní, méně senzitivní druhy.

PŘÍSTUP PONĚKUD
PRAGMATICKÝ

Málo se ví, že 40 % světového hospodářství je založeno na přímém či nepřímém
využití genetických zdrojů. Alespoň to
tvrdí odborná instituce Organizace spojených národů, Životní prostředí OSN
(UNE). Lidská civilizace se tak bez
materiálů rostlinného, živočišného, mikrobiálního nebo jiného původu obsahujících
funkční geny (jednotky dědičnosti), a to

včetně produktů soudobých biotechnologických postupů, jednoduše neobejde.
Jak je ale tato skutečnost provázána
s druhovou ochranou? Původně péče
o z pohledu člověka důležité druhy vyzdvihovala především ochranu planě rostoucích předků kulturních plodin a volně
žijících předchůdců domácích a hospodářských zvířat a jejich fylogeneticky příbuzných taxonů. Bouřlivý rozvoj molekulární biologie a biotechnologií včetně
genetických modifikací a syntetické biologie upozornil a upozorňuje na taxony významné jako genetické zdroje pro farmaceutický, kosmetický nebo potravinářský
průmysl. Kromě druhů planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a dalších
organismů, které člověk přímo využívá,
protože mu poskytují maso, kůži, tuk,
plody, trofeje a další bezprostřední užitek,
anebo které jsou předmětem zájmu
pěstitelů a chovatelů, do této kategorie
řadíme rovněž taxony nebo gildy, jež
pozitivně ovlivňují hospodářský zisk nebo
lidské zdraví: modelovým vzorem mohou
být opylovači (podrobněji rám na str. 21).
Mezi druhy významné z hlediska
člověka pochopitelně spadají i taxony
důležité z náboženských, kulturních nebo
vědeckých důvodů.
Stěhovavé druhy volně žijících živočichů bývají zranitelné přinejmenším ze
dvou důvodů. Migrace na kratší, ale
zejména na delší vzdálenosti představují
pro zvířata značné výdaje energie. Přitom
na určitých, obvykle rozlohou malých
místech, jako jsou říční toky, horská údolí,
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Tabulka
Index priority používaný v některých západoevropských zemích
Parametr
Stupeň ohrožení
Poddruh/druh
Deštníkový druh
Klíčový druh
Vlajkový druh
Stupeň endemizmu
Pravděpodobnost úspěchu
Vysoce konfliktní druh

Body
2-3
0,5-1
1-2
1
0,5
1-1,5
1
-0,5

(sphenisciformes) nebo plameňáci (Phoenicopteriformes).
Ani určení reprezentativních druhů,
které svými charakteristikami nebo nároky
na prostředí dobře zastupují vyšší taxon
nebo taxony, gildy, biotopy nebo základní
typy ekosystémů, není úplně jednoduchým
úkolem zejména pro rozrůzněnost a proměnlivost přírodního prostředí.

11/2018

VÝBĚR DRUHŮ JAKO KOMPROMIS MOŽNÉHO

Vřesoviště
vznikají
zejména na
kyselých
půdách
(ostrov Sula
u pobřeží
západního
Norska).
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ostrovy nebo poloostrovy, se během
stěhování shromažďují, odpočívají, získávají potravu nebo jimi protahují migrující
živočichové často v obrovském množství,
nezřídka ze značně rozlehlého areálu
rozšíření. Obdobné lokality proto dobře
vystihuje termín hrdla láhve. Pokud je
zasáhne přírodní katastrofa nebo sem míří
ve velkém lovci, může v nich uhynout

velké množství jedinců příslušných taxonů mimo období stěhování osídlující
rozsáhlé plochy. Pro ptáky táhnoucí
každoročně do Afriky a zpět jsou hrdly
láhve Gibraltar, jižní Itálie a Sicílie, Malta,
Kypr a turecké průlivy Bospor a Dardanely. Totéž se vztahuje také na v koloniích
žijící druhy, zejména pokud společně
vychovávají mláďata, jako jsou tučňáci

Již na první pohled je zřejmé, že určité
druhy planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů spadají hned do několika výše uvedených kategorií. V některých státech proto byla vypracována
klasifikace, podle níž určitý druh dostává
body podle toho, do jaké z těchto kategorií
je řazen. Výsledky analýzy se používají
pro určení druhů, pro které by přednostně
měly být vypracovány a realizovány plány
péče nebo záchranné programy. Metodiku
aplikovanou v některých západoevropských státech přibližuje tabulka nahoře.
Aby byl druh ve Spojených státech zařazen mezi taxony, vývojové linie a populace chráněné zákonem o ohrožených
druzích (endangered species act, esa),
musí trvat ničení nebo pozměňování jeho
biotopu a být nadměrně využíván (jedinci
jsou rychleji usmrcováni, než jsou nahrazováni jinými) pro obchodní, rekreační,
vědecké nebo vzdělávací účely. Navíc stávající zákony a vyhlášky nedokáží druh
účinně chránit a kromě přímé exploatace
existují další přirozené nebo člověkem vyvolané faktory negativně ovlivňující přežívání taxonu ve volné přírodě.
V České republice vypracovala
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
podrobný postup pro výběr druhů pro
záchranné programy. Navrhuje mj., aby
přednost dostávaly taxony chráněné legislativou ČR a Evropské unie a obecně

Početnost slonů afrických (Loxodonta africana) se v posledním desetiletí snížila o 60 % a pytláci jich denně kvůli slonovině zabijí více než sto. Přitom jde
o klíčový, vlajkový, deštníkový a reprezentativní druh. Stádo v národním parku Kafue v Zambii putuje krajinou za potravou.

ohrožené podle aktuálního červeného seznamu ohrožených druhů ČR, které ubývají
v podstatné části evropského areálu rozšíření a u kterých došlo k rapidnímu snížení početnosti v posledních 50 letech.
Samozřejmostí zůstává, že příčiny ohrožení vybraných druhů jsou nejen známé,
ale i rozumným způsobem odstranitelné,
a to i z finančního hlediska.
Viditelnou nevýhodou uvedených
metodik zůstává obdobně jako v případě
hodnocení taxonů kritérii IUCN pro
zařazení druhů do červených seznamů nutnost mít k dispozici o hodnocených druzích a dalších taxonech řadu aktuálních
a opakovaně ověřených kvalitativních
i kvantitativních údajů. Protože vycházejí
z klasické booleovské logiky pravda –
nepravda (ano – ne), nedokáží odlišit, zda
nula pro určitý druh v kategorii endemický
taxon znamená, že druh není pro hodnocenou oblast endemitem nebo zda uvedenou
skutečnost v dané chvíli neznáme. Navíc
se některé ze zmiňovaných kategorií
částečně překrývají. Konkrétní výběr
ohniskových druhů tak může zahrnovat
vlajkové, reprezentativní, klíčové, deštníkové a indikátorové druhy.
Současně bychom si měli být vědomi
nejrůznějších omezení, která každá z výše
uvedených kategorií z pochopitelných
důvodů s sebou přináší.

DATA, DATA, DATA….

Druhová ochrana se tradičně zaměřuje na
péči o populace planě rostoucích rostlin,

volně žijících živočichů a dalších organismů čelících ve zvýšené míře nebezpečí
vymření. Z různých hledisek můžeme určit kromě vzácných a ohrožených taxonů
také druhy klíčové, vlajkové, deštníkové,
endemické, reliktní, indikační (indikátorové), ohniskové, významné z hlediska
člověka, fylogeneticky a taxonomicky důležité, zranitelné stěhovavé a reprezentativní. Novější přístup hodnotí druhy pro
účely péče o přírodní dědictví podle jejich funkce při zachování životadárných
procesů a funkcí v ekosystémech a tím
i v poslední době stále oblíbenějších
ekosystémových služeb, zatímco v praxi
bývají z pochopitelných důvodů nejčastěji
upřednostňovány vlajkové druhy. Ukazuje
se, že řada taxonů spadá současně do
několika výše uvedených kategorií a navíc
se i kategorie mohou svým vymezením do
určité míry překrývat. Některé druhy mohou být v různých částech areálu rozšíření
hodnoceny lidskou společností zcela odlišně a tento pohled nemusí být neměnný,
ale může se v čase vyvíjet. Zatímco ve
střední a východní Evropě bývá vydra říční (lutra lutra) považována za konfliktní
druh, a proto se často stává obětí pytláků,
na západě kontinentu funguje jako vlajková loď ochrany přírody. Ve Frísku na
severu Nizozemska se na působivý památník na místě, kde byla zabita poslední vydra v zemi, složili místní obyvatelé
v loterii organizované syny tamějšího kováře. Pro výběr taxonů, kterým by měla
státní i dobrovolná ochrana přírody opráv-

Tenkozobec
opačný
(Recurvirostra avosetta) začal
v ČR
pravidelněji
vyvádět
mlá_ata
až na konci
minulého
století.
Jelikož
v posledních
letech u nás
tento nápadný bahňák
hnízdí jen
v nevelkých
počtech
a na
omezeném
území,
považujeme
jej na území
ČR za kriticky ohrožený
druh.

něně věnovat zvýšenou pozornost, bylo
až dosud navrženo několik postupů hodnotících zkoumané druhy a další taxony
podle toho, do kolika a jakých kategorií
spadají.
Zkušenosti s výběrem prioritních druhů pro ochranu opakovaně potvrzují, že
čím dokonalejší a vědecky jednoznačnější
jsou kritéria pro obdobná hodnocení, tím
méně bude existovat druhů, o nichž máme
k dispozici nezbytné nezpochybnitelné
údaje. Pro skutečně objektivní určení priorit v druhové ochraně proto potřebujeme
co nejvíce aktuálních a současně nezpochybnitelných dat o hodnocených druzích
a jimi osídleném prostředí získaných
vědou, výzkumem, průzkumem, inventarizacemi a monitorováním, a to čím dříve,
tím lépe.
www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana
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