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natura

Natura 2000
jako deštník
Územní ochrana přírody má na našem území
nepochybně dlouhou tradici. Vždyť už ve 30.
letech 19. století, kdy začala celosvětově vznikat
první moderní chráněná území (nesloužící jen jako
obora pro zvěř, ale chránící přírodní výtvory), byli
jsme „u toho“. V roce 1838 se mezi první rezervace
v Evropě zařadil Žofínský prales v Novohradských
horách, z příkazu hraběte J. A. Buquoye zachovat
jej „jako památník dávno minulých dob názornému požitku přátel přírody“. Není náhodou, že
dnešní národní přírodní rezervace, chráněná již
téměř 180 let, patří i do seznamu evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000
(součást EVL Žofínský prales - Pivonické skály).
Bučiny
v EVL
Žofínský
prales –
Pivonické
skály patří
u nás
k nejzachovalejším.
Zdejší
porosty jsou
regionálně
významné
i díky výskytu řeřišnice
trojlisté.

V EVL Chuchelské háje patří mezi předměty „naturové“ ochrany suché
trávníky obývané vedle typických rostlin i mnoha vzácnými druhy živočichů,
které ve směrnici o stanovištích nenajdeme. Příkladem je i otakárek ovocný
na snímku.

Ochrana malých území byla časem doplněna o speciální ochranu
vybraných druhů – nejprve před nadměrným využíváním ze strany
člověka (např. některé léčivé rostliny), příliš intenzivním lovem či
pronásledováním, později i pro zachování vědecky nebo kulturně
významných druhů ohrožených i v souvislosti se změnami krajiny. Kombinaci druhové a územní ochrany v sobě integruje
i přístup zakotvený v evropských směrnicích o stanovištích
a o ptácích. Předměty ochrany území v soustavě Natura 2000 tvoří
vedle vybraných rostlin a živočichů také přírodní stanoviště neboli
habitaty, hostící typická společenstva, aniž by je musely tvořit
druhy tradičně vzácné či ohrožené. To lze považovat za jeden
z nejdůležitějších prvků soudobé ochrany přírody. Ukazuje se
totiž, že v současnosti mizí z evropské i české krajiny mnohé –
dříve běžné a široce rozšířené – druhy i se svými biotopy.
Ilustrují to např. výsledky mapování motýlů: ze 161 druhů
denních motýlů žijících v ČR ve 20. století jich 18 již vyhynulo,
u dalších 16 druhů se jejich rozšíření natolik zmenšilo, že prakticky vymírají. V různém stupni ohrožení je celkem 73 druhů, tedy
polovina z dosud přežívajících druhů, klesá ale i početnost druhů
dosud hojných. Podobně jsou na tom i další skupiny organismů,
ale zdaleka ne o všech jsou k dispozici dostatečné údaje o jejich
rozšíření a životních nárocích. Se sílícími vlivy velkoplošného
a intenzivního využívání krajiny se snadno může stát, že spousta
druhů, které dosud nejsou v centru pozornosti (např. bezobratlých
živočichů), z přírody vymizí dříve, než si stačíme uvědomit jejich
ohrožení. A právě koncept ochrany naturových habitatů dnes
představuje největší naději na zachování celkově pestré přírody,
včetně druhů a biotopů ohrožených celoevropsky.

OCHRANA ÚZEMÍ A DRUHŮ NESTAČÍ

DEŠTNÍKOVÉ DRUHY A BIOTOPY
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Ochrana vytipovaných (někdy i relativně běžných) stanovišť, jakými jsou třeba extenzivně sečené louky, by měla zajistit přežití
celých společenstev. Na každé lokalitě přitom může být druhová
skladba daného biotopu poněkud odlišná, což efekt podpory
biologické rozmanitosti dále zvyšuje. Vrátíme-li se k úvodem
zmíněnému Žofínskému pralesu, jeho dlouhodobá ochrana
umožnila dochování porostů značného vědeckého významu.
Z hlediska směrnice o stanovištích se jedná především o acidofilní
a květnaté bučiny, ale přestože oba typy patří v ČR k nejběžněji
rozšířeným přírodním stanovištím, v porostech zdejší EVL se hojně uplatňuje i velmi vzácný, evropsky významný epifytický mech
dvouhrotec zelený (u nás chráněn už jen v 7 dalších EVL, mj.
Týřov na Křivoklátsku – viz Nika 10/2015). V Žofínském pralese
byl tento druh zjištěn až v roce 2004 během přípravy vyhlášení
EVL. Hojná je tu i řeřišnice trojlistá, druh v jiných regionech ČR
zcela chybějící či ojedinělý; ta není evropskou směrnicí cíleně
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Území EVL
Velký a Malý
Bezděz
je jednou
z posledních
lokalit výskytu tesaříka
alpského
v ČR.
Pod jeho
ochranu
se jako
pod deštník
schovají
i další
dva druhy
tesaříků.

Podhorský úsek Jizery v EVL Údolí Jizery a Kamenice optimálně splňuje
požadavky pro život silné populace vranky obecné.

Naturová ochrana toku ale vyhovuje i nárokům mihule či střevle potoční.

chráněna, avšak „naturová“ ochrana zdejších bučin pomáhá uchovat i ji.
Podobný význam jako přímá ochrana biotopů má i péče o tzv.
deštníkové druhy, obvykle se specifickými požadavky na
prostředí. Cílená ochrana, resp. zajištění podmínek pro přežití

takových druhů, pak zároveň zastřešuje (podobně jako deštník)
i ekologické nároky celé řady dalších druhů, které s nimi prostředí
sdílejí. Za deštníkový druh lze považovat třeba páchníka hnědého,
který pro svůj vývoj potřebuje trouchnivějící dřevo starých listnatých stromů. S tímto nápadným broukem obývají stejný biotop
i další druhy tzv. xylofágního hmyzu (byť méně populární). Jejich
ochranu ale usnadňuje fakt, že páchník je jedním z druhů, pro nějž
se v soustavě Natura 2000 vyhlašují evropsky významné lokality
(často zahrnující staré parky a aleje se starými stromy). Na dalších
lokalitách plní obdobnou roli deštníkových předmětů ochrany
i jiné druhy xylofágů. Třeba pro přežití posledních populací
tesaříka alpského (v Čechách 3, na Moravě 2 lokality) je nutné
omezením lesního hospodaření zajistit stávající složení porostů
charakteru přirozených bučin (ponechávání padlého dřeva, souší
a zlomů). V EVL Velký a Malý Bezděz přitom z této ochrany profitují i další dva kriticky ohrožené druhy tesaříků, na něž evropská
směrnice přímo nepamatuje.
Jiné živočišné druhy jsou zase známé svými nároky na čistotu
vody či dostatek kyslíku (např. rak kamenáč), někdy ještě kombinovanými s požadavky na přirozenou morfologii a členitost koryt

Předmětem
ochrany EVL
Krásný Dvůr
je páchník
hnědý, žijící
v trouchu
starých
listnatých
stromů,
které však
poskytují
biotop
i dalším
xylofágním
druhům.
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EVL Padr\sko v bývalém vojenském újezdu Brdy oficiálně chrání 12 typů
evropských stanovišť (na snímku mozaika bezkolencových luk) a ze
živočichů raka kamenáče. Ochranu lokality však využívá i mnoho jiných
živočichů – v okolí Padrťských rybníků např. hnízdí i orel mořský či čáp
černý, pro které se jinde vyhlašují ptačí oblasti.

OCHRANA NEŽIVÉ PŘÍRODY V NATUŘE 2000?

V pískovcových oblastech je celkem běžný výskyt tzv. pseudokrasových jeskyní. Takové
jeskyně (nepřístupné veřejnosti) jsou vedle bučin, skalní vegetace či vřesoviš\ dalším
předmětem ochrany i v EVL Broumovsko
Jeskyně nepřístupné veřejnosti jsou u nás jedním z mála typů habitatů chráněných Naturou
2000, které nejsou definovány pomocí rostlinných společenstev. V EVL Moravský kras je
ovšem i řada jeskyní přístupných – ty evropská směrnice nechrání.
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toků (vranka obecná, mihule potoční) atd. V lokalitách jejich
ochrany (zejména horské a podhorské toky) je pak díky zajištění
podmínek vyžadovaných těmito bioindikačně významnými druhy
postaráno i o zajištění nároků dalších ryb i jiných vodních
živočichů (např. střevle potoční sdílí prostředí čistých toků právě
v EVL s vrankou či kamenáčem). Ochrana některých evropsky
významných rostlin vázaných na skalní či stepní stanoviště (např.
koniklec otevřený a velkokvětý, kosatec skalní písečný, kuřička
hadcová, rožec kuřičkolistý, kavyl olysalý) zase vyžaduje
zachování otevřeného charakteru lokalit jejich výskytu, tedy
hlavně omezení šíření dřevin. Často se tak děje s využitím šetrné
pastvy, což v konečném důsledku podpoří i přežití dalších
konkurenčně slabších druhů rostlin i živočichů.

24

Z legislativního rámce soustavy Natura 2000 (ochrana vybraných
přírodních stanovišť a druhů fauny a flóry) vyplývá, že evropsky
významné lokality (a tím méně ptačí oblasti) primárně nechrání
neživou přírodu. Ale i zde je třeba uvažovat pověstné výjimky
potvrzující pravidlo. Mezi přírodními stanovišti totiž najdeme
i typy, které se do značné míry překrývají s útvary neživé přírody,
obvykle vytvářejícími zvláštní stanovištní podmínky. Nepočítámeli pro středoevropana krajně exotické habitaty jako mořské pláže,
útesy či lávová pole, máme v ČR aspoň „jeskyně nepřístupné
veřejnosti“. Rozsáhlé jeskynní systémy samozřejmě najdeme
hlavně v krasových oblastech, ale jako předmět ochrany tento
habitat figuruje celkem v 37 EVL. Překvapení? Pak vězte, že jako
jeskyně podle směrnice o stanovištích jsou klasifikovány i početné
pseudokrasové podzemní dutiny, mělké jeskyňky a převisy v pískovcových skalních městech, nebo dokonce opuštěné štoly;
důležité vždy je, že tyto podzemní útvary poskytují velmi specifické stanoviště pro život různých živočichů (rostlin výjimečně
ne), od bezobratlých po netopýry.
V mnoha případech mezi zajímavým geomorfologickým
jevem a předměty ochrany lokalit Natura 2000 existuje méně
zřetelná vazba, anebo přímý vztah úplně chybí, přesto ale daná
lokalita chrání vedle „naturových“ fenoménů i něco neživého. To
můžeme nejlépe ilustrovat opět na skalních výchozech a nelesních
stanovištích, která byla v minulosti výrazněji ovlivněna lidskou
činností, ať už pastvou, nebo těžbou surovin (lomy). Dnes takové

Hadcové podloží podmiňuje výskyt lesostepních borů často s unikátními druhy. V oblasti
Holubovských hadců v EVL Blanský les roste např. kriticky ohrožený hvozdík kartouzek
hadcový, v území je ale chráněna i stabilní populace přástevníka kostivalového..
Tetřev hlušec představuje deštníkový druh v horských smrčinách na Šumavě
– právě podle jeho nároků se často zvažuje míra přípustnosti zásahů.

plochy bez dalších lidských zásahů podléhají sukcesi, dochází
k hromadění biomasy a živin, zarůstají dřevinami. Nezřídka jde
přitom o nějakým způsobem významné geologické lokality.
V takových místech je pak velmi účelné spojit ochranu cílového
evropsky významného druhu nebo habitatu s péčí o výtvor neživé
přírody. Příkladem budiž třeba pražská EVL Lochkovský profil,
která chránila původně jen geologický profil s nalezištěm
zkamenělin. V současnosti zajišťuje i ochranu přástevníka kostivalového, který využívá zdejší xerotermní travinná a křovitá
společenstva; můžeme tedy věřit, že území nezaroste akátem jako
řada míst v okolí. Přástevníka ostatně najdeme i na dalších
lokalitách významných pro ochranu zajímavostí neživé přírody –
např. na Holubovských hadcích v EVL Blanský les.
Na většině z 1112 českých EVL se cíle „naturové“ ochrany
vlastně jen překrývají s cíli již dříve vyhlášenými. Především ve
velkoplošných přírodních územích (všechny národní parky
a většina chráněných krajinných oblastí) přidala Natura 2000
k původnímu motivu jejich ochrany jen jakousi další vrstvu.
V některých případech byla ale plošná ochrana vyhlášena až po
zřízení soustavy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
K vyhlášení CHKO Brdy na území bývalého vojenského újezdu
dokonce došlo až díky předchozímu mapování území pro Naturu
2000. Základem nejcennějších zón se staly již existující evropsky
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významné lokality. Mezi nimi vyniká EVL Padrťsko zajímavá
i tím, že se zde vyskytuje vedle 12 typů stanovišť také řada ptačích
druhů chráněných směrnicí o ptácích. Ptačí oblast zde ale vyhlášena není a jejich životní podmínky tak vlastně zajišťují biotopy
chráněné podle směrnice o stanovištích (v bučinách hnízdí čáp
černý, v litorálech rybníků moták pochop, luční biotopy využívá
chřástal polní). Naopak za deštníkový ptačí druh lze uvažovat
tetřeva hlušce na Šumavě; pro jeho přežití je nutná komplexní
ochrana horských smrčin a rašelinišť i omezování rušivých vlivů
(těžba dřeva, turistický ruch), což vyhovuje i jiným živočichům.
www:natura2000.cz
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