TEXT A FOTO: RNDr. ONDŘEJ BÍLEK

NATURA 2000

ČLOVĚKEM PODMÍNĚNÉ PŘEDMĚTY
OCHRANY SOUSTAVY NATURA 2000
NATURA ZDALEKA NENÍ
NEDOTČENÁ PŘÍRODA
V minulých číslech Niky jsme se
snažili čtenářům podrobněji představit evropskou soustavu Natura 2000
a také fenomény, které jsou cílem
ochrany území v ní zařazených, tedy
evropsky významných lokalit (EVL)
a ptačích oblastí (PO). Zjednodušeně
můžeme říci, že Natura 2000 chrání
celoevropsky vzácné, ustupující či
jinak ohrožené druhy a typy přírodních stanoviš, které jsou chápány

Syslí nory
v prostoru
EVL Kolín
– letiště
najdeme
už několik
desítek metrů
od hangárů,
což dokumentuje, že tento
druh není
příliš
limitovaný
rušením.
Lokalita
je domovem
jedné ze
středočeských
populací
sysla,
čítající
asi 40
jedinců.
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jako součást společného přírodního
dědictví států Evropské unie. Už
jsem také zmínil, že zdaleka ne
všechny „naturové“ lokality představují zcela neporušenou přírodu či
dokonce divočinu. Převážnou část lokalit této soustavy v České republice
tvoří člověkem dlouhodobě obhospodařovaná území a mnohé z předmětů
ochrany preferují určitý způsob periodické lidské činnosti nebo dokonce
vyžadují cílený management. U těchto antropicky podmíněných lokalit
a předmětů jejich ochrany si při prv-

ním pohledu často ani neuvědomujeme jejich přírodovědnou hodnotu.
I proto stojí za to říci si o nich více.

LOUKY JAKO PŘÍRODNÍ
I KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Nejtypičtějším příkladem člověkem podmíněných naturových fenoménů jsou luční typy přírodních
stanoviš. Podle evropské směrnice
o stanovištích i naší národní legislativy představují většinu travinných
formací zařazených mezi evropsky
významná stanoviště ve skutečnosti
polopřirozené (tedy člověkem spoluutvářené) vegetační typy. A už se
jedná o druhově bohaté mezofilní
louky, střídavě zamokřované bezkolencové louky, horské luční porosty,
nenáročné smilkové trávníky, vnitrozemské slané louky nebo vysokobylinnou lemovou vegetaci, byl vznik
těchto vegetačních typů podmíněný
lidským hospodařením v krajině
(pravidelné kosení, případně pastva).
Je tedy zřejmé, že luční biotopy chráněné v evropsky významných lokalitách představují vedle přírodní také
nezanedbatelnou kulturní hodnotu.
Reprezentativní a zachovalé luční
porosty, které jsou zpravidla charakterizované vysokou druhovou rozmanitostí, zastoupením vzácných
druhů případně tím, že dosud nejsou
zasažené šířením invazních a expanzivních druhů, vyžadují pro udržení
v příznivém stavu z hlediska naturové ochrany pokračování dosavadního hospodaření. Na určitém způsobu obhospodařování luk a pastvin
jsou také přímo závislé některé
evropsky významné druhy rostlin
(např. zvonek český, hořeček český,
katrán tatarský) či živočichů (například motýli – hnědásek chrastavcový, žluásek barvoměnný, modrásci bahenní a očkovaný). Není výjimkou, že se stav takových člověkem
podmíněných lokalit v relativně
krátkém časovém období zhorší
v důsledku absence lidské činnosti,
která byla do té doby na lokalitě
běžná.

Ptačí oblast
Šumava,
někdejší
střelnice
Stodůlky
v bývalém
vojenském
prostoru
Dobrá voda
je jedním
z posledních
tokaniš
tetřívků
(Tetrao
tetrix)
v západní
části Šumavy.

ARMÁDA A NATURA 2000
Travinné biotopy však nejsou
využívány jen jako louky a pastviny.
Trochu paradoxně může působit
fakt, že zřejmě nejrozsáhlejší a dobře
zachovalé biotopy typu bezkolencových luk se vyskytují např. na
tankových střelnicích ve vojenských
újezdech (VÚ) a na bývalých vojenských cvičištích. Příčina spočívá ve
specifickém historickém vývoji těchto
území, nebo zde nebyly v době intenzifikace zemědělství po druhé světové válce uplatňovány plošné meliorační úpravy a nedošlo tedy k nežádoucím změnám charakteristického vodního režimu. Díky tomu můžeme dnes třeba v EVL Boletice nebo
v Brdech obdivovat desítky až stovky
hektarů souvislých porostů střídavě
zamokřovaných luk s dominantním
kosatcem sibiřským.
Dalším předmětem ochrany, který
má zřetelnou vazbu na území dosud
spravovaná nebo dříve dlouhodobě
využívaná armádou, je chřástal polní. Biotopové nároky tohoto druhu
(především na extenzivně obhospodařované vlhké louky) výborně splňu-

BEVL Šumava – zimoviště kolonie (50-70 jedinců)
netopýra velkého (Myotis myotis) – portál tunelu
Schwarzenberského kanálu u Jeleních vrchů.

jí také vojenské střelnice ve VÚ/PO
Libavá, Boletice a VÚ Hradiště (PO
Doupovské hory). Z tohoto důvodu
jsou uvedené lokality také významnou součástí ptačích oblastí, v nichž
je chřástal předmětem ochrany.
Stejné lokality jsou využívány i jako
tokaniště zbytkových populací tetřívků, kterým v okolí vhodné biotopy
zanikají – to je i případ střelnice
Stodůlky v bývalém výcvikovém
prostoru Dobrá voda v západní části
Šumavy. Hlavním ohrožujícím faktorem pro tetřívky na těchto plochách kupodivu není intenzivní
armádní činnost, ale naopak opuštění těchto ploch a zarůstání dřevinami.

UMĚLÉ BIOTOPY
Můžeme ještě chvíli pokračovat
s druhy adaptovanými na prostředí
vojenských cvičiš: Periodicky zaplavované stopy pásových vozidel, krátery po dopadech munice, bývalé
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EVL Všeruby – kostel nedaleko Plzně. Jedna z plošně nejmenších
lokalit Natura 2000 v Plzeňském kraji je útočištěm letní kolonie
cca osmdesáti netopýrů velkých.
Vojenský újezd Brdy, okolí Padrských rybníků v lokalitě Padrsko,
která by měla být během letošního roku zařazena do národního
seznamu EVL. Rozsáhlé porosty střídavě vlhkých luk
s dominantní účastí kosatce sibiřského.

zákopy či jiné terénní prohlubně, to
všechno může představovat velmi
zajímavé biotopy, především pro
obojživelníky. Velmi častým druhem
(dnes převážně již opuštěných) vojenských cvičiš je např. kuňka žlutobřichá, která vyhledává mladé a nezarostlé nádrže, včetně relativně
malých, ale dostatečně vytrvalých
kaluží. Všichni obojživelníci chránění u nás Naturou 2000 (vedle kuňky
žlutobřiché také k. ohnivá a čtyři
druhy čolků) však vyhledávají kromě
vojenských prostorů především zatopené lomy, jezírka a tůně v opuštěných pískovnách a jiných těžebnách, případně i extenzivní rybníky.
Podmínkou je vždy absence nebo jen
minimální přítomnost konkurujících živočichů a predátorů, především ryb.
Mezi druhy, jejichž výskyt je dnes
vázán převážně na sekundární, člověkem vytvořené lokality, určitě
patří také sysel obecný. Kdysi hojný
škůdce, dnes kriticky ohrožený druh,
který pro své kolonie vyžaduje
nízkostébelné trávníky. Vhodné podmínky dnes vedle posledních původních lokalit (Raná v Českém Středohoří) nachází hlavně na pravidelně
udržovaných travnatých plochách
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letiš, golfových hřiš, stanových tábořiš apod. Syslům je milejší blízkost
člověka a pravidelné časté sečení
trávníků, než zarůstající louky či
pole. Největší populace (až 600 jedinců) tak žije přímo na území hlavního
města – na letišti v Letňanech.
Zcela umělým biotopem, zdánlivě
nevhodným pro vzácné druhy, jsou
samozřejmě lidská sídla a stavby.
Přesto i v nich najdeme evropsky
významné lokality, které chrání prostředí nahrazující některým živočiš-

ným druhům nedostatek přirozených
biotopů. Nejběžnější jsou lokality
hostící zimní či letní kolonie letounů,
tedy netopýrů či vrápenců. Kromě
přirozených jeskyní, kterých v ČR
není příliš mnoho, osidlují netopýři např. bývalá důlní díla (štoly),
sklepy domů, střešní konstrukce
některých staveb (kostely apod.).
I v rámci nejrozlehlejší české EVL
Šumava využívá netopýr velký
z nedostatku přirozených stanoviš
hlavně umělé biotopy, např. tunel

ANI NATUROVÝ LES NEMUSÍ BÝT
PŘÍRODNÍ…

Schwarzenberského kanálu, který
je nejbohatším zimovištěm netopýrů
na Šumavě.

Jak je vidět, mnohé lokality svázané s intenzivním a někdy až destruktivním působením člověka chrání Natura 2000 stejně jako třeba
přirozené pralesy. Ovšem ani u chráněných lesních stanoviš není vždy
jisté, že se jedná o zcela přírodní
biotopy. V některých typech lesů
s bylinným patrem bohatým na chráněné druhy (např. bazifilní doubravy)
dnes dochází k degradaci podrostu
vlivem hromadění dusíkatých látek.
V těchto lesích dříve bylo běžné
hrabání opadanky jako steliva pro
dobytek, případně i lesní pastva,
čímž byly z podrostu živiny uměle
odnášeny. Po ukončení takového
hospodaření dochází k postupnému
hromadění stařiny a rozkladem této
biomasy k uvolnění živin zpět do
oběhu, což vede k šíření nitrofilních
a ústupu vzácných druhů.
Většina porostů dubohabřin,
chráněných v českých EVL, vznikla
z někdejších pařezin, tj. intenzivně
využívaných výmladkových lesů. Tyto typy lesů, hojné např. ve Středních

Čechách (Křivoklátsko, Český kras,
okolí Prahy) se vyznačují druhově
bohatým bylinným podrostem, který
je ovšem do značné míry závislý na
prosvětleném charakteru stromového
patra. Tyto porosty získaly svůj
vzhled převážně díky pařezové výmladnosti některých původních dřevin vynucené těžbou palivového
dřeva v krátkých intervalech (i pouhých několika let), což dobře snáší
především habr. Z původní příměsi
v převážně bukodubových porostech
se tak mnohdy stala dominantní
dřevina stromového patra, které pak
v důsledku lidských zásahů nedorůstá do výšky přirozeného porostu.
Polopřirozený původ těchto porostů
dosvědčují charakteristické vícekmenné exempláře habrů představující výmladky z někdejších pařezů.
N


Křivoklátské dubohabřiny s charakteristickými vícekmeny jsou chráněny na rozlohách stovek ha např.
v EVL Týřov – Oupořský potok, EVL Lánská obora nebo v EVL Vůznice.
Tyto lesy jsou pozůstatkem pařezinového hospodaření provozovaného zde již od středověku.
Sysel obecný je druhem, který se s výjimkou jediné původní lokality v Čechách vyskytuje výhradně
na upravovaných trávnících letiš, golfových hřiš apod.
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Jarní aspekt
světlé
dubohabřiny
v podrostu
s typickými
jaterníky.

