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ochrana přírody

Aktuálně z ochrany přírody
STŘEDNÍCH ČECH A PRAHY

Z pohledu činnosti Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR je poslední období zcela jistě
ovlivněno možnostmi, které přináší aplikace
evropského přístupu k ochraně přírody. Na jedné
straně se jedná o dokončení procesu zajištění
právní ochrany v evropsky významných lokalitách
a ptačích oblastech, na druhé straně pak o využití
možnosti zajištění péče o přírodu a krajinu za podpory financí z národních fondů i zdrojů Evropské
unie. V následujících řádcích seznámíme čtenáře
s několika vybranými příklady činnosti státní
ochrany přírody ve středních Čechách. V závěru
článku se blíže zaměříme na péči, kterou věnuje
regionální pracoviště AOPK ČR Střední Čechy
zvláště chráněným územím i dalším významným
biotopům či stanovištím z pohledu podpory
biologické rozmanitosti.

Vegetace efemerů a sukulentů na skalách v NPR Větrušická rokle
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CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A NATURA 2000

Poslední změny ve vyhlašování zvláště chráněných území jsou
vyvolány především potřebou zajistit právní ochranu evropských
významných lokalit (EVL) tak, jak je navržena v národním seznamu EVL, a zároveň potřebou modernizace vyhlašovacích
předpisů, nejčastěji s ohledem na zpřesňování vedení hranice
chráněného území ve vztahu ke změnám v katastru nemovitostí.
Podívejme se, co nového se v poslední době děje v některých
chráněných územích středních Čech.

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE A EVROPSKY
VÝZNAMNÁ LOKALITA VĚTRUŠICKÉ ROKLE

Ačkoliv Větrušická rokle přitahovala pozornost přírodovědců
již od poloviny 19 století a k ochraně byla navrhována již ve
20. leech minulého století, nelze hodnotit zásahy do území z dnešního pohledu ochrany přírody prováděné až do vyhlášení ochrany
v roce 1969 za zcela příznivé. V období před druhou světovou
válkou byla zdejší pastva považována za ohrožení území, následně
po válce stejně jako na řadě svahů Vltavského kaňonu probíhala
výsadba dřevin často nepůvodních druhů, jako je akát nebo
borovice černá, případně mahalebka nebo pajasan. Po druhé
světové válce se zde také přestalo pást. Rovněž po vyhlášení
chráněného území byla většina plochy ponechána samovolnému
vývoji, což mělo za následek zarůstání četných ploch křovinami.
Teprve koncem 80. let začínají v území ochranářské zásahy, zprvu
zaměřené hlavně na potlačování nepůvodních a expanzivních
dřevin výřezem.
V současnosti je větší část území evidována jako lesní pozemky, ačkoliv asi na čtvrtině z něj se nachází primární či sekundární
bezlesí na skalních výchozech a sutích (skalní a suché trávníky,
vřesoviště, sutě). Hlavním dlouhodobým cílem péče o lesní porosty v ZCHÚ zůstává zachování nebo zlepšení stavu nejcennějších lesních částí – porostů lesních dřevin na sutích a rozvolněných doubrav, dále ochrana stepních formací udržováním
bezlesí nebo nízkého zápoje porostů a v neposlední řadě postupná
přeměna nepůvodních porostů na rozvolněné doubravy a habrové
doubravy. V péči o bezlesí se nyní začíná uskutečňovat řada
zásahů na podporu zdejší skalní a stepní vegetace včetně péče
o stanoviště řady bezobratlých živočichů. Z obratlovců je zde významný výskyt ještěrky zelené a mozaikovité vyřezávání křovin
s ponecháním vyřezaného materiálu na hromadách vytváří vhodné podmínky vyhovující těmto plazům. V roce 2017 se přistoupilo
k novému vyhlášení ochrany Národní přírodní rezervace
zohledňujícímu rovněž požadavky vzniklé zařazením území mezi
EVL. Došlo také k plošnému zvětšení celé rezervace. Národní
přírodní rezervaci můžeme považovat za typickou ukázku vývoje
v území následkem změn v hospodaření. Dnes se taková
stanoviště, jaká nacházíme právě v NPR Větrušické rokle, bez
péče nahrazující dřívější hospodářské využívání neobejdou.
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EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY VÁPNOMILNÝ
BOR U LÍSKÉHO A KRNČÍ – VOLEŠKA

Jedná se o dvě lokality, které se nacházejí na území přírodního
parku Džbán a jimž ochranu přináší až podrobnější botanické
nálezy koncem minulého a začátkem tohoto století. Obě lokality
ale přírodovědci znali již mnohem dříve.
V případě lokality Krnčí – Voleška ležící v lese na okraji
Kladna znamenal počátek ochrany teprve důkladnější průzkum
území prováděný mj. v souvislosti s mapováním stanovišť pro
navržení soustavy chráněných území EU Natura 2000 v České
republice. Při inventarizačním průzkumu v roce 2014 zde bylo
nalezeno celkem 257 taxonů cévnatých rostlin, z nichž 35 druhů je
vedeno v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR
(Grulich 2012). Na lokalitě roste ze silně ohrožených druhů
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a hruštička
prostřední (Pyrola media). V roce 2016 v Krnčí – Volešce Středočeský kraj vyhlásil přírodní památku na rozloze 74 ha, kde se
předmětem ochrany stalo hned několik typů přírodních stanovišť
významných z pohledu celé EU.

EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA
KAŇON VLTAVY U SEDLCE
A JEJÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

11/2018

Blíže ku Praze od NPR Větrušické rokle se bylo vyhlášeno několik
přírodních památek a přírodních rezervací, jež se územně
překrývají s EVL Kaňon Vltavy u Sedlce. Na prudkých svazích
a skalních výchozech nad Vltavou se nalézají různé typy xerotermní vegetace. Jednotlivá společenstva se vzájemně prolínají
a tvoří mozaiku střídajících se drobných ploch. Z mnoha druhů
rostlin můžeme uvést například křivatec český, který byl odtud
i popsán jako druh. V území je dnes kromě péče zajišťované
Krajským úřadem Středočeského kraje a Magistrátem hlavního
města Prahy dobré zmínit iniciativu dobrovolníků. Ti na
vybraných vhodných plochách provádějí drobná opatření, kdy pro
podporu především teplomilných druhů hmyzu vyřezávají dřeviny
a následně zajišťují spásání travin a okus zmlazujících dřevin
kozami, případně ovcemi.
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Za objevení druhé lokality nacházející se u obce Líský severně od Slaného vděčíme dlouholetému systematickému botanickému sledování soustředěnému v rámci činnosti ZO ČSOP
Silvatica. Zdejší poměrně malá lokalita byla velkým překvapením,
co se týká výskytu druhů rostlin – z následujícího výčtu zaznamenaných druhů pochopíme, o jak unikátní lokalitu se jedná. Z významných druhů se na ní vyskytuje kupř. hruštička zelenokvětá
(Pyrola chlorantha), hruštice jednostranná (Orthilia secunda),
smrkovník plazivý (Goodyera repens), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a zelenavý (P. chlorantha), pětiprstka žežulník
(Gymnadenia conopsea), vstavač nachový (Orchis purpurea),
kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), k. širolistý (E. helleborine), k. růžkatý (E. muelleri), okrotice bílá (Cephalanthera
damasonium), bradáček vejčitý (Listera ovata), pcháč bezlodyžný
(Cirsium acaule), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), mochna
bílá (Potentilla alba), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum) nebo ledenec přímořský
(Tetragonolobus maritimus). V současnosti je Ministerstvem životního prostředí připravováno vyhlášení ochrany této lokality
v kategorii národní přírodní památka.

PÉČE O CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
A DALŠÍ VÝZNAMNÉ LOKALITY

Péče o chráněná území vycházela historicky především z práce
dobrovolníků, prováděné řadou nadšených amatérských přírodo-

vědců nebo členů zájmových organizací a spolků. Do dneška
zůstává dobrovolnická práce velmi významnou aktivitou pro zajištění péče o plochy, kde je potřeba provádět nejrůznější opatření
v zájmu ochrany přírody. Čas však ukázal, že spolehnout se na
tento jediný způsob zajištění péče nelze především tam, kde je
potřeba se o lokality starat v průběhu roku pravidelně. Proto dnes
velkou roli při zmiňované činnosti hraje finanční podpora
z veřejných zdrojů. Stále je však důležitá i péče financovaná
doplňkově také z privátních zdrojů různých nadací nebo firem
podporujících ochranu přírody a krajiny a péče dobrovolnická.
Pro představu rozsahu péče zajišťované regionálním pracovištěm AOPK ČR Střední Čechy uvedeme jen několik čísel.
V roce 2018 bylo uzavřeno celkem 187 smluv a dohod pro péči
o zvláště chráněná území – chráněné krajinné oblasti, národní
přírodní rezervace a národní přírodní památky. Dále byla
podpořena péče o další lokality v 66 projektech v rámci Programu
péče o krajinu. Velká pozornost je věnována také opatřením podporovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí představujícím ojedinělou možnost provádět v řadě území obnovní
management díky podpoře z fondů EU v rozsahu, který přesahuje
běžné možnosti našich národních veřejných zdrojů. Z programu
tak byly financovány desítky projektů, jejichž cílem je zlepšování
biodiverzity, případně zajištění ochrany lokalit Natura 2000. Blíže
se k některým zajímavým projektům vrátíme v dalších číslech
časopisu Nika.
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www.ochranaprirody.cz
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