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Abstrakt

Hodnocení efektivity a úspěšnosti realizace záchranných programů mizejících
druhů živočichů v ČR

Cílem práce je hodnocení efektivity záchranných programů. Na základě zjištěných skutečností posoudit úspěšnost realizace záchranných programů mizejících druhů živočichů
na území České republiky. Zhodnocením dosavadního stavu a výsledků pak navrhnout
další zaměření a cesty k zachování biodiverzity.
V návaznosti na bakalářskou práci byly shromážděny informace o probíhajících
a připravovaných záchranných programech. Mezi řešené probíhající záchranné programy paří ZP Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), ZP Hnědásek osikový (Euphydryas maturna), ZP Sysel obecný (Spermophilus citellus) a ZP Užovka stromová
(Zamenis longissimus).
Neustálá likvidace přirozeného prostředí a změna hospodaření člověka jsou jasnou příčinou ohrožení citlivých forem života. Neznalost a nezájem v minulých letech je
nutné v co nejkratší době nahradit osvětou a snahou navrátit mizející druhy do volné
přírody.
Do celkového výsledného posouzení byla promítnuta ekonomická náročnost a
úspěšnost vysazení či zachování konkrétního živočicha na dané lokalitě.
Zjištění dokazují, že ne všechny cesty zvolené pro záchranu byly úspěšné. Díky
managementu lokalit, speciálnímu managementu druhu, výzkumu, neustálému monitoringu a osvětě je dosahováno uspokojivých a v některých případech i výborných výsledků. To dosvědčují i další připravované záchranné programy pro medvěda velkého
(Ursus arctos), vlka obecného (Canis lupus) a rysa ostrovida (Lynx lynx) a další.

Klíčová slova : záchranný program, diverzita, úspěšnost, efektivita

Abstract

Evaluation of the efficiency and success of the implementation of conservation
programs vanishing species in the Czech Republic.

The aim is to evaluate the effectiveness of conservation programs. The goal is to assess
the success of the implementation of conservation programs of vanishing species in the
Czech Republic, based on the findings. Evaluation of the current status and results then
open other ways to focus and maintain biodiversity.
Based on the bachelor work, new information concerning current and upcoming
rescue programs was collected. The rescue programs in question include ZP freshwater
pearl mussel (Margaritifera margaritifera), ZP Beauty Marsh Fritillary (Euphydryas
maturna), ZP Squirrel general (Spermophilus citellus) and ZP TreeSnake (Zamenis longissimus).
The permanent destruction of the natural environment and human change management are clear hazard for sensitive life forms. Ignorance and lack of interest in recent
years needs to be replaced by public education and efforts to restore dwindling species
into the wild.
The final overall assessment was affected by the economic performance and
success of deployment or maintenance of a particular animal at concrete location. The
findings show that not all used ways were successful. Thanks to the management of
sites species management, research, public education and constant monitoring are
achieved satisfactory and in some cases excellent results. This is proven also by other
rescue programs for the upcoming big bear (Ursus arctos), wolf general (Canis lupus)
and lynx (Lynx lynx).

Keywords: rescue program, diversity, success, efficiency
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ÚVOD

Při psaní bakalářské práce na téma Možnosti záchrany sysla obecného (Spermophilus
citellus) v Jihomoravském kraji, jsem řešila i otázku vynaloženého úsilí a financování
realizace záchranného programu. Ze zvědavosti a mimo řešenou práci, jsem se zabývala
i ostatními záchrannými programy a jejich úspěšností. Proto jsem se rozhodla zpracovat
hodnocení záchranných programů.
Záchranné programy jsou posuzovány pro daného živočicha s ohledem na rok,
ve kterém jsou prováděny. Nikde jsem ale nedohledala ucelené informace o realizaci
a finanční náročnosti, o celkových výsledcích pro konkrétní formu života. Proto jsem se
rozhodla sama zpracovat téma diplomové práce Hodnocení efektivity a úspěšnosti realizace záchranných programů mizejících druhů živočichů v České republice.
Od roku 1998, kdy byl realizován první záchranný program, jsou známy pozitivní výsledky. V běžné populaci je ale málo lidí, kteří by se o danou věc více zajímali.
Osvěta a dosažené úspěchy mohou být klíčovým podnětem pro zájem širší veřejnosti.

3

2

LITERÁRNÍ PŘEHLED

2.1

Dosavadní poznatky

Záchranný program (dále ZP) obsahuje informace o biologii řešeného druhu, o místech
výskytu a důvodech způsobující ohrožení populace. Záchranné programy se připravují
pro ty druhy, kterým hrozí vyhubení a zánik do 20 let. Každý ZP má stanovené měřitelné cíle a kritéria pro určení konkrétních metod a celkové úspěšnosti. Realizací je Ministerstvem životního prostředí pověřena Agentura ochrany a přírody (dále AOPK).
Pro vyhodnocení provádíme monitoring. Realizujeme jej i v průběhu programu.
Je důležité na základě reakce druhu stanovit další postup. Standardní součástí je také
studie proveditelnosti navržených opatření a kvantitativní modely životaschopnosti populace (zkráceně PVA). Pomocí PVA dochází k vyhodnocení nejvhodnějších opatření,
určení početnosti a vypouštěných jedinců.
V České republice je mnoho druhů, které najdeme v Červených seznamech a
Červených knihách. Tedy těch, které si zaslouží naši ochranu a pomoc ve snaze o přežití. Za nejserióznější měřítko stupně ohrožení můžeme považovat Červené seznamy. Obsahují nejohroženější druhy, kterým hrozí bez rychlého zásahu člověka vyhynutí nebo
vyhubení. V aktuálních seznamech sestavených na základě Světového svazu ochrany
přírody (IUCN) je evidováno 241 druhů obratlovců a více než 6000 druhů bezobratlých. Počty druhů jsou každým rokem navyšovány. První byl vydán Sirem Peterem
Scottem už v roce 1969 (Plesník 2011).
Cílem, při vytváření záchranných programů, je začlenit živočichy do běžné přírody tak, aby se bez zásahu člověka mohly populace udržovat s požadovaným počtem
jedinců. Programy na zachování ohrožených druhů jsou oblíbeným nástrojem udržení
daného druhu nejen u nás, ale i v zahraničí. Záchranné programy jsou chápany jako dočasné opatření umožňující zvýšení populace a tím snížení nebo dokonce vyloučení
možnosti vyhynutí daného druhu (AOPK 2007). Pro označení úspěšného ZP se pak musí zařadit druh zpět do běžné populace.
Limitujícím faktorem je nejen finanční stránka, ale i zajištění dobré organizace a
dostatek odborníků. Za posledních několik let také velmi rychle ubývá lokalit pro možný výskyt zájmového druhu. Úbytek vhodného území souvisí se změnou hospodaření.
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V souvislosti se změnou prostředí dochází často k eutrofizaci a dále vzniku a šíření nových forem nemocí. Na našem území se daří nepůvodním druhům, které se snadno přizpůsobují novým podmínkám a vytlačují druhy původní (Plesník 2007).
Kompetence při schvalování konkrétních druhů vhodných pro vypracování a
realizaci ZP jsou rozdělené na kriticky a silně ohrožené druhy, které řeší Ministerstvo
životního prostředí a ohrožené druhy, které spadají pod krajské úřady a správy CHKO a
NP.
Předchůdcem dnešních záchranných programů byly pokusy o zařazení některých
vzácných druhů do zpět do volné přírody. První pokus se uskutečnil na přelomu 18. a
19. století (bobr evropský), další pak koncem 20. století (rys ostrovid a orel mořský)
(Plesník 2011).

Regionální záchranné programy byly stanoveny pro uvedené druhy.
a) orel skalní (Beskydy)
b) puštík bělavý (Šumava)
c) koroptev polní (Vysočina)
d) losos obecný (severní Čechy)

Program péče je schválen pro vydru říční (Lutra lutra). Při realizaci probíhá spolupráce Agentury ochrany a přírody a Českého nadačního fondu pro vydru Třeboň.
Za vhodný přístup při ochraně přírody jsou považovány plány péče. Při záchraně konkrétního druhu je vypracován ZP konkrétně na řešený druh. V rámci programu se snažíme o repatriaci (znovuvytvoření populace), posilování populací a introdukci (vytvoření nové populace na místě, kde se nevyskytovala). Cílem je tedy vytvořit podmínky
umožňující takové posílení populací, které by vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení v
záchraně druhu. Využíváme ochranu ex situ (záchranné chovy a vypouštění) s in situ
(ochrana biotopů příslušného druhu) (AOPK 2007).
Základním dokumentem v ochraně biodiverzity je v současné době Úmluva o
biologické rozmanitosti. Česká republika se stala smluvní stranou úmluvy v roce 1993.
V ochraně jsou využívány mezinárodní dohody Bonnská úmluva, Směrnice o ptácích,
Směrnice o stanovištích, Celoevropská strategie biologické a krajinné rozmanitosti
(AOPK 2007). Konkrétní podmínky ZP formuluje Stálý výbor Bernské úmluvy a Mezinárodní svaz ochrany přírody – IUCN.
5

2.1.1

Realizované záchranné programy

První aktivity v záchraně druhů byly realizovány už v 70. letech 20. století, kdy probíhala repatriace rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavu. V Krkonoších byl zahájen chov
tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) kvůli klesajícímu počtu jedinců.
V 80. a 90. letech probíhá čím dál více aktivit na ochranu konkrétních druhů. V
této době proběhlo například vypouštění bobra evropského (Castor fiber) v Litovelském
Pomoraví (Plesník 2011).
V současné době probíhá několik záchranných programů zaměřených na živočichy bezobratlé i obratlovce. Mezi schválené a řešené patří Záchranný program pro perlorodku říční, hnědáska osikového, pro sysla obecného a užovku stromovou. Díky úspěchům v realizaci jsou vytvářeny nového koncepce a plány pro vznik dalších záchranných programů (AOPK 2005). Záchranný program je ukončen dosažením cílů, neúspěšnosti při vyhynutí druhu nebo nefunkčnosti zjištěné v průběhu realizace projektu.
(AOPK 2007) ZP jsou dlouhodobé, personálně a organizačně náročné, relativně drahé a
ne vždy úspěšné (Plesník 2011).
Jako první byly realizovány pokusy o záchranu tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). V přirozeném prostředí lesů byly realizovány od roku 1964, kdy pracovníci správy
Krkonošského národního parku začali registrovat úbytky v počtech jedinců. Většina realizovaných návrhů nepřinesla očekávaný úspěch, a proto byl o dva roky později založen
umělý chov. Přes postupně vypuštěných 72 ptáků se nepodařilo vrátit tetřeva do volné
přírody. Následně od roku 1998 do roku 2007 probíhal záchranný program s cílem zvýšení a udržení populace tetřeva hlušce. Od 40. let docházelo ke snižování počtu tetřevů
až na současný počet 150 – 200 jedinců. Cílem programu bylo zjištění co nejvíce poznatků o jeho biologii, aby minimalizovaly chyby z minulosti.
Hlavním opatřením byl chov v polopřirozených podmínkách, vypouštění a následné sledování vypouštěných jedinců.
Finančně byl ZP zabezpečený MŽP ve výši 4 mil. Kč., podobnou částkou z
MZe. Po průměrně 1 milionu Kč ho financovaly Lesy ČR, s.p., VLS, s.p. a správy NP a
CHKO Šumava a KRNAP. Za období desetileté realizace bylo vyčerpáno přibližně 12
mil. Kč (AOPK 2007).
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Dalším realizovaným záchranným programem v uplynulých letech byl ZP pro
rysa ostrovida (Lynx lynx). V minulosti častá kočkovitá šelma málem prakticky vyhynula už v průběhu 19. století. První program na záchranu byl koncipován pouze na tři
roky, probíhal v letech 1998 až 2000.
Území České republiky bylo rozděleno na tři oblasti – A (území obývané rysem), B (zóna přísné ochrany), C (zóna bez rysí populace) (Anonym 2008). Předpokládáné výdaje byly rozděleny dle účelu. Na osvětu se předpokládalo vynaložení částky
300 tis. Kč. Příjemcem bylo AOPK. Odborníci si kladli za cíl průběžně veřejnost informovat o významu rysa v přírodě, proškolit lesní personál, lesní stráže a další o jednoznačném určení škod způsobené rysem (náklady cca 70 tis. Kč), informovat poškozené
o možnosti náhrady škody, informovat majitele domácích zvířat, jak nejúčinněji ochránit domácí zvířata. Byl natočen odborný film o právu existence rysa na život v České
republice (náklady 180 tis.Kč) (Anonym 1998). Záchranné programy byly dále zpracovány pro dropa velkého (Otis tarda), jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne),
hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) (Nová 2006).
Tab. 1: Monitoring populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumavě, (Bufka a
Lorenc 2008)

Druh pozorování

kohout tok slepice nepřímé hnízdo kuřata samostatná kuřata celkem

Období 1965 - 1996

209

237 163

126

13

16

17

781

Období 1997-1999 (Smrčková 2000)

120

27 109

231

4

24

-

515

Období 2000-2004

132

33 111

27

4

16

4

327

Celkem

461

297 383

384

21

56

21

1623
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2.1.2

Probíhající záchranné programy

Perlorodka říční (Margaritifera margartifera)
Záchranný program pro perlorodku říční není řešitelný jako záchrana jednoho živočišného druhu. Vzhledem k vazbám živočicha na okolí se jedná o obnovení celých toků
oligotrofních vod. Perlorodka je nejnáročnější zástupce vod s nízkým obsahem živin.
Výzkum a praktická ochrana perlorodky říční je realizována od roku 1983, kterou prováděl Státní ústav ochrany přírody ve spolupráci s ČSOP. Jedná se o jediného
vodního měkkýše v České republice, u kterého je realizován chov za účelem zpětného
vysazení do přírody (Beran 2002). Na základě výsledků a zjištění je sestaven stávající
záchranný program. Populace perlorodky byly v minulosti decimovány kvůli lovu sladkovodních perel, k výkrmu hospodářských zvířat (Mináriková a kol. 2011) a lastury byly využívány k výrobě knoflíků (Beran 2002). Jako hlavní antropogenní vlivy můžeme
označit vodohospodářské úpravy na tocích, zánik stojatých vod a znečištění. Nejrychlejší byly pozorovány změny například na místech bývalých pískoven (Beran 2002).
Vyhlášením č. 395/1992 Sb., byla ustanovena perlorodka říční (Margaritifera
margaritifera L.) za živočicha dle stupně ohrožení do kategorie kriticky ohrožených
druhů. Perlorodka říční je v Červeném seznamu vodních měkkýšů řazena mezi kriticky
ohrožené druhy (Farkač a kol. 2005). Ve Směrnici Evropské rady o stanovištích
(92/43/EHS) je uvedena v příloze V. Podle Red Data listu (IUCN) patří do kategorie
VU – Vulnerable (IUCN 1994) (Kumstátová a kol. 2005). Podle § 52 a 79 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zajišťuje MŽP ČR k ochraně kriticky ohrožených druhů živočichů záchranné programy.
Již v roce 1982 byl předložen první projekt aktivní ochrany (Kumstátová a kol.
2005). Záchranný program pro perlorodku je vyhlášen od roku 1992 do roku 2020. Realizací záchranného programu chceme docílit optimálních přírodních podmínek pro 50
let staré jedince, v příznivých podmínkách až 140 let žijícího živočicha tak, aby se populace nesnižovaly a došlo k maximálnímu omezení jejich ohrožení.
ZP se zaměřuje na ochranu celých povodí a hospodaření na zbývajících lokalitách výskytu. Součástí je odchov perlorodek „in situ” a následné posilování starých populací.
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Perlorodka říční se živí filtrací tekoucí vody, přímo ji ovlivňuje její prostředí. Je
závislá na oligotrofních vodách a bez jejich přítomnosti se nemůže reprodukovat. Při
pokusu o záchranu je tedy potřeba především zajistit dostatek přírodních lokalit s optimálními podmínkami a v hospodaření se navrátit k přírodě blízkým postupům.
V rámci využívání cizorodých látek v intenzivním zemědělství dochází ke znečišťování a zanášení jednotlivých povodí. Změnou v hospodaření jsou ovlivněny i okolní půdy a k vymírání přispívají také změny vegetačních režimů. Při zachování přírodních stanovišť lze obnovit nejen populace perlorodek, ale i zvýšit a zachovat druhovou
pestrost. Vhodné podmínky zajistí přežití dalších ohrožených živočichů jako je rak říční, mihule potoční, vydra říční, ledňáček říční apod. Bez zásahu člověka a provedení
rychlých změn v jeho činnosti by hrozilo celkové vymření druhu a snížení biodiverzity
na našem území (AOPK 2007).
K zastavení tohoto nepříznivého vývoje MŽP dne 6.10.1993 pod č.j.
OOP/4527/93 e.o. přijalo projekt „Záchrana genofondu oligotrofních vod v ČR metodou aktivní ochrany biotopu a populace perlorodky říční“. Ke zlepšení stavu na nejméně
narušených lokalitách mělo dojít do 15 let, to je také doba, po kterou měkkýši dorůstají
do pohlavní dospělosti v polopřirozených chovech. Obecně je chráněno životní prostředí perlorodky chráněno na základě zákona o ochraně životního prostředí č.17/1992 Sb.
Dále dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
Perlorodka je jako druh živočicha chráněna dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 jako kriticky ohrožený druh. Bernská úmluva, o
ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin, je významný mezinárodní dokument. Územní ochrana je zajištěna v rámci soustavy NATURA 2000 a formou zvláště chráněných území v různých kategoriích. Jedná
se o druh ohrožený vymíráním v sousedních státech Rakousku a SRN (AOPK 2007).

Evropsky významné lokality: EVL Blanice, EVL Boletice, EVL Šumava, EVL Bystřina a Lužní potok, EVL Horní Malše
Maloplošná zvláště chráněná území:
NPP Blanice, NPP Prameniště Blanice, NPP Jankovský potok, NPP Lužní potok, PR
Bystřina
Další chráněná území:
PR Miletínky, PR Úval Dolní Přibrání
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Velkoplošná chráněná území: území Národních parků, CHKO Šumava
Přechodně chráněná území: Meandry u Miletínek, Zlatý potok

Při realizaci ZP bylo do roku 1998 provedeno zjištění stavu a vyhodnocení příčin ohrožení na posledních lokalitách výskytu. Byly vypracovány postupy pro management biotopů a na základě zkoušek došlo k vypracování metod pro polopřirozený odchov. ZP byl realizován na sedmi lokalitách zvláště chráněných území a počítalo se s
jeho rozšířením na dalších osm povodí, kde ale prozatím nebyl do ukončení zjišťování,
do roku 1998, stanoven statut ochrany. V současné době je rozšířen na osm lokalit, kde
jsou evidovány dvě centra životaschopné populace.
Modelovým územím se stala Národní přírodní památka Blanice, kde dosud přežívá největší středoevropská populace perlorodek. Počty jsou odhadovány až na 100
000 jedinců na povodí o rozloze 56 km2. Na velkém území je malé osídlení člověkem
(pouze 1,7 obyv./km2) a díky tomu zůstaly zachovány přírodní podmínky. Zde jsou ověřovány jednotlivé metody péče o biotop a na vyhrazeném území probíhá odchov v polopřirozených podmínkách (Mináriková a kol. 2011).

Záchranný program si zvolil jednotlivé cíle ve třech etapách dle časového sledu.

Krátkodobé cíle (do roku 2005-2007)
•

zachování odlišných forem perlorodky říční

•

udržení početnosti a příznivé věkové skladby jednotlivých populací do doby obnovy funkce jednotlivých povodí

•

paralelní výstavba odchovných prvků v jednotlivých povodích

•

výběr a hodnocení lokalit pro případné repatriace

Střednědobé cíle (do roku 2010)
•

revitalizace dotčených povodí, především terénní úpravy a zajištění vhodného
biotopu i pro hostitelské ryby

•

vysazení perlorodky říční na vybrané lokality s využitím polopřirozených odchovných prvků
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Dlouhodobé cíle (do roku 2020)
•

stabilizace vhodného extenzivního způsobu hospodaření v jednotlivých povodích (návrat k tradičnímu hospodaření, šetrné využívání přírody)

Vzhledem k tomu, že přirozené prostředí měkkýšů tvoří některé toky na státní hranici s
okolními státy, je nutné v jejich ochraně spolupracovat. Ochrana druhu není aktivitou
jedné země, měla by být chápána jako celosvětový problém.
V současné době jsou navázány vztahy s Rakouskem, Bavorskem a Saskem.
Konkrétní spolupráce byla dojednána na 3. sympoziu s názvem Bilaterální ochrana přírody mezi Bavorskem a Českou republikou. Konalo se dne 14.6.1996 v Německu ve
městě Hofu. V Evropě jsou naleziště od severního Španělska přes západní Pyreneje, v
Bretaňi, v Normandii, v Ardenách a na britských ostrovech. Naleziště v severním Portugalsku a ve východní Francii už zanikla.
Finance jsou získávány na základě ochrany živočišného druhu z prostředků
Státního fondu živočišného prostředí a dále z krajinotvorných programů, které mají zajistit funkci chladných, čistých a málo úživných vod. Mezi prostředky státního rozpočtu
patří Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK). Na každý jednotlivý rok
jsou předběžné náklady vyčísleny na částku 10 600 000 Kč. Nejvyšší objem financí je
poskytován na revitalizační opatření, dále peníze pomohou při řešení speciálního managementu stanovišť, při monitoringu a kontrole a realizaci polopřirozených odchovů
(AOPK 2007).
Z Evropské unie jsou finance čerpány v rámci Operačního programu Životního
prostředí. Projekt zajišťující odběr vzorků pro genetickou příbuznost perlorodek u nás
byl realizován z Norských fondů. Prostředky na mezinárodní úrovni získáváme také ze
Švýcarských fondů (Mináriková a kol. 2011).
Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) je jeden z nejohroženějších motýlů, který je
na pokraji vyhynutí nejen v České republice, ale i v okolních státech. V minulosti byl
hnědásek místně rozšířenějším motýlem s výskytem na několika lokalitách v řídkých a
prosluněných listnatých lesích. Postupem času, jak se měnil způsob hospodaření, se
místo nízkých a středních lesů s bohatým bylinným i keřovým patrem začaly pěstovat
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vysoké a především jehličnaté lesy. Živnou rostlinou housenek hnědáska je na území
České republiky například jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
Do roku 1950 začala místa výskytu mizet, ale stále byl viděn na několika desítkách stanovištích. Od poloviny 90. let byl spatřen jen na 4 lokalitách. V současnosti
evidujeme už jen jedno místo na celém našem území, kde se navíc populace nachází na
kritické hranici pro přežití. V roce 2002 bylo v Polabí spočítáno pouze 190 jedinců. Celá populace může být zlikvidována výkyvy počasí a genetickými vlivy.
Záchranný program se zabývá zachováním přirozeného prostředí pro hnědáska.
Jedním s dlouhodobých cílů je stabilizovat současnou populaci v Dománovickém a Žiželickém lese. Populace je posuzována podle počtu imág. Po dobu 20 let by neměla
klesnout pod 5000 imág.
Jedna lokalita je nedostatečná, proto je vyžadováno založení minimálně dvou
dlouhodobě stabilních populací v nepříliš velké vzdálenosti, aby mohlo docházet k mísení populací. Průměrný dolet v roce 2002 činil 275 m pro samce a 250 m pro samice.
Maximální vzdálenosti překonané během života byly 950, resp. 1050 m (Konvička a
kol. 2005). Místo musí být zvoleno tak, aby mohlo stačit vzniku metapopulací. K tomu
je třeba zvolit vhodný management a také provádět pravidelný monitoring.
Ke střednědobým cílům byla zařazena potřeba navyšujícího se počtu jedinců. Na
zvolených lokalitách pozměnit typ lesa z vysokokmenného na bohatě strukturovaný.
Jako další z příčin ohrožení může být vysazování nepůvodních druhů dřevin. Pro život
housenky je nezbytně nutný zmlazující jasan a hájové byliny. Rozsáhlé náhrady listnatých stromů za jehličnany vede ke stíženým podmínkám pro život motýla. V Žiželickém
lese je třeba podpořit kolonii repatriací, ale pouze pokud to bude nezbytně nutné. Je
nutné také zajistit osvětu a to na lokální i regionální úrovni.
Do 10 let bude realizován výzkum zaměřený na genetickou variabilitu.
Hnědásek osikový je zařazen do skupiny kriticky ohrožených živočichu dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb..
Jako kriticky ohrožený je označen i na aktuálním červeném seznamu. Mezinárodně je
chráněn Bernskou konvencí v Příloze II. a ve Směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v Příloze II. a IV..
Zejména v západní a střední Evropě hnědásek velmi rychle ustupuje. Úplně již vyhynul
v Belgii a v Lucembursku.
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V sousedních zemích, v Polsku a Rakousku, nebyl spatřen na 75 % všech známých lokalit. Stejně závažná je situace v Rumunsku, na Ukrajině a ve Francii. Ve Švédsku je
považován za nejohroženějšího motýla vůbec.
K zásahům do přirozeného prostředí hnědáska dochází mimo vegetační sezónu,
vždy v zimním období. Dochází k prvotním lesnických zásahům – probírce, prořezávce,
doplňkové výsadbě a instalaci oplocenek, chránící stromky proti okusu.
Projekt je realizován v letech 2010 – 2011.
Finanční stránka je rozložena mezi vlastníka, který hradí těžbu a přiblížení, výřez hroubí a vyklizení nehroubí. Náklady na výsadbu a oplocení jsou hrazeny z programu Podpory obnovy a přirozených funkcí krajiny.
Zásahy probíhají v současně době na Dománovickém a Žiželickém lese. Během
roku 2011 začal vznikat projekt na repatriaci hnědáska na lokalitu Libický luh. V dokumentu bude zahrnuté nalezení a průzkum nejvhodnější lokality. Návrh vhodných lesnických zásahů a posouzení vlivů na přírodní rezervaci Libický luh.
Na sledovaných místech je prováděn po 10. srpnu podrobný monitoring hnízd housenek.
Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Záchranný program byl řešen od roku 2005, kdy byly na území České republiky monitorovány málo početné a izolované skupiny syslů. Celkem jich bylo potvrzeno pouze
28. Agentura ochrany přírody a krajiny proto vytvořila projekt, na jehož základě je v
roce 2008 schválen Záchranný program pro sysla obecného Ministerstvem životního
prostředí.
Cíle záchranného programu byly koncipovány jako základní kriteria pro navrácení sysla
do přírody jako volně žijícího druhu. Pro jeho splnění bylo třeba rozšířit populace na co
největší počet lokalit, především v evropsky významných lokalitách. Pozornost se měla
zaměřit na populace s pozitivní vývojovou perspektivou a na místech, kde je možné
plošné rozšíření obývaného prostoru.
Důraz byl kladem na vytvoření a rozšíření minimálně pěti metapopulací. V každé se mělo nacházet minimálně 2500 jedinců a to po dobu deseti let. V ideálním případě
by spolu kolonie měly komunikovat a vytvořit základ pro polopřirozené chovy.
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Činnosti prováděné v rámci záchranného programu měly snížit účinky lidského působení a zajistit životní prostor pro kdysi původní a běžně se vyskytující druh.
V České republice je nejzápadněji objevena lokalita na veřejném mezinárodním
letišti v Karlových Varech, nejseverněji nalezneme lokalitu vnitrostátního letiště Hodkovice nad Mohelkou, které se nachází v okresu Liberec.
Jako zvláště chráněný druh živočicha se sysel nachází v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v prováděcí vyhlášce 395/1992 ke zmíněnému zákonu
jako druh kriticky ohrožený. Zákonem jsou chráněny všechna jeho vývojová stadia,
užívaná přírodní i umělá sídla a jejich biotop. Sídla je zakázáno poškozovat a přemisťovat. Živočicha je zakázáno držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat a nabízet za
účelem výměny nebo prodeje (par. 50 odst. 2) (Zákon ČNR 1992). Sysla obecného najdeme ve Směrnici č. 92/43/EEC, O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V příloze II. je zařazen jako druh živočicha, jejichž
ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území krajiny a dle přílohy IV. jde o druh, který
vyžaduje přísnou ochranu. V Bernské úmluvě je dle přílohy II. přísně chráněný druh
živočicha. Na červeném seznamu ČR je označen jako kriticky ohrožený. Dle červeného
seznamu IUCN se jedná o druh zranitelný.
V současnosti je oblast rozšíření soustředěna pouze na střední a jihovýchodní
část Evropy. V mezinárodním měřítku se oblast výskytu nalézá v severní části Řecka a
v evropské části Turecka.
Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Užovka stromová je zcela pro člověka neškodný druh. Najdeme ji v suchých biotopech
s možnostmi pro šplhání. Nachází se pouze v nejteplejších částech České republiky, kde
se dožívá až 25 let. Jako teplomilný druh se zdržuje na slunných stanovištích (Větvička
a kol. 2000). Vyskytuje se v krajině lesostepního charakteru od 450 m n.m. až do 700 m
(Zwach 2009).
Charakterizují jí hladké a lesklé šupiny po celé délce těla (Větvička a kol. 2000). Mladí
jedinci se liší od dospělců. Dospělí jsou shora hnědaví až do šedohnědé barvy. Mláďata
bývají skrvnitá (Zwach 2009). Na jaře se objevuje koncem dubna nebo začátkem května
dle teploty v daném roce. Optimální teplota, při které je had aktivní se pohybuje
v rozmezí 16 až 25 °C. Hlavní čas páření nastává koncem května a začátkem června.
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Samice klade nejčastěji 5 až 8 vajíček (Mikátová a kol. 2001).Vajíčka měří od 3,6 do
5,2 cm. Po narození měří jen kolem 15 cm (Zwach 2009). Uložena jsou obvykle
v substrátu s rostlinnými zbytky (Mikátová a kol. 2001).
Hlavní potravou jsou drobní hlodavci a ptáci, které ovine svým tělem a zvolna spolyká.
Požírá i ptačí vejce (Větvička a kol. 2000). Kořist aktivně vyhledává a přestože se nazývá stromová, pohybuje se především po zemi (Mikátová a kol. 2001). Jedná se o druh
s denní aktivitou (Zwach 2009).
Na území České republiky se můžeme s užovkou setkat v Poohří, na jižní Moravě v Podyjí a v Bílých Karpatech. V Čechách v Poohří je díky monitoringu zaznamenán
prudký pokles populace a zmenšení areálu výskytu. Celkově se rozloha zmenšila o 92%
dle záznamů z let 1880-1999.
Záchranný program byl vyhlášen v roce 2008. Stejně jako ostatní záchranné
programy je realizován AOPK.
Jedná se o celosvětově vymírající druh. Proto se jím zabývá IV. směrnice č.
92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin. Dále je uvedena v Příloze II. Bernské úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry
a přírodních stanovišť a byl pro ni v rámci této úmluvy vypracován „Akční program“
(Edgar a Bird 2006). Prováděcí vyhláškou 395/1992 Sb. zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je zařazena mezi druhy kriticky ohrožené. V aktuálním Červeném seznamu z roku 2003 je hodnocena populace v severozápadních Čechách jako kriticky ohrožená, populace moravské pak jako ohrožené.
Postupné snižování počtu kusů je patrné na celém světě. V sousedním Polsku je situace
také kritická. V posledních 50 letech zde došlo k výraznému snížení lokalit s potvrzeným výskytem. Nyní žije užovka pouze na třech místech na celém území země. Skupiny
jsou v izolaci. Celkově byl v roce 200 spočítán počet kusů na 75. Nejpočetnější skupina
má kolem 30 jedinců. Od roku 1995 byla přijata opatření na záchranu ohroženého hada.
Počet jedinců v populaci ale stále klesá a zdá se, že přijatá opatření byla realizována příliš pozdě.
V Německu jsou také tři izolované populace. Díky včasnému zásahu se zde počty užovek zvyšují. Bohužel nejsou známy aktuální počty kusů. Poslední záznamy o počtu hadů jsou evidovány v roce 1998.
Slovenské populace jsou v kontaktu v pohraničních lokalitách s našimi a situace
je velmi podobná jako u nás.
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V Rakousku lze počty populací i kusů pouze odhadovat. Jakékoli přesné informace o výskytech nejsou dokumentovány (AOPK 2007).

2.2

Reprezentativní zástupci

2.2.1

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Sysel obecný patří do největšího řádu hlodavců (Rodentia). Celkem zde najdeme 1800
druhů zařazených do 5 až 7 podřádů a 33 čeledí. Jedná se o savce drobných rozměrů do
hmotnosti 50 kilogramů s délkou těla nepřesahující 130 cm (Gaisler a Zejda 1995). Typickým znakem jsou dorůstající zuby. Jeden pár řezáků v horní a proti němu pár řezáků
stojící v dolní čelisti. Díky mezeře mezi zuby – diastemě, mohou přenášet a uschovat v
torbách potravu. Většina hlodavců je býložravá s větší či menší složkou masožravé potravy.
Sysel obecný (Spermophilus citellus) je asi 20 cm dlouhý živočich podobný veverce. Tělo je štíhlé s osrstěným ocáskem. (Gaisler a Zejda 1995). Zbarvení na hřbetě
žlutohnědé, rezavohnědé nebo pískově šedožluté se světlými skvrnami. Spodní část těla
je žlutá. Na bradě, krku a kolem očí se nachází bílý úzký pruh (Anděra a Horáček
2005). Letní srst je celkově světlejší, u zimní se odstín mění více do šeda (Zejda a kol.
2002).
Vyskytuje se od střední Evropy po Ukrajinu (Gaisler a Zejda 1995). Západní hranici
tvoří Krušné hory a východní pohoří Kavkaz (Dobroruka a Berger 2004). Zaměřuje se
na stepní stanoviště, horské pastviny a na pole, především osetá vojtěškou (Gaisler a
Zejda 1995). Na travnatých plochách obhospodařovaných člověkem ho najdeme na letištích, tábořištích, golfových hřištích (Anděra a Horáček 2005). Vyhýbá se podmáčeným půdám, kamenitá mu ale nevadí (23).
Žije v koloniích. Vyhrabává několika metrové chodby pod povrchem země s několika východy a hloubkou zasahující až do dvou metrů.
Jedná se o denního živočicha se zimním spánkem (Gaisler a Zejda 1995). V závislosti na teplotě začíná zimovat v srpnu, mladí jedinci o měsíc později. Na jaře se budí
v březnu až dubnu, kdy je zem prohřátá na 6 – 8 °C (Anděra a Horáček 2005). S rozmnožováním začíná ihned po probuzení. Samice je březí 25 až 28 dní a rodí mezi třemi
a osmi mláďaty do hnízdní nory.
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Mláďata jsou měsíc slepá a po 6 týdnech kojení se osamostatňují se ve věku
dvou měsíců (Dobroruka a Berger 2004). S jedinci jeho druhu se dorozumívá ostrým
hvizdem signalizující nebezpečí (Gaisler a Zejda 1995). Sysel se dožívá 6 – 8 let života,
většina mláďat však nepřežije ani první zimování.
Ještě v 50. letech byl hojně rozšířen a huben jako škodlivý hlodavec. K úbytku
dochází v letech 1950 – 1980 díky přeměně krajiny (Zejda a kol. 2002). V roce 1979 je
zjištěn počet jedinců na hektar 50 – 60 (Pelikán a kol. 1979). Kolonie byly velké a je
uvedeno, že hojné počty a přemnožení sysli způsobují značné škody na polích.
Silný pokles počtu jedinců je zapříčiněn intenzivním zemědělstvím a změnou
metod obdělávání půdy (Zejda a kol. 2002). Velkoplošné kultury, zarůstání cest a mezí
a další z možností úhynu mohou být i vnitrodruhové a populační příčiny, například oscilace areálu (Anděra a Horáček 2005).
Negativně se může projevit nedostatečné sečení travního porostu, zmenšování
rozlohy vhodného biotopu, intenzivní rušení (technopárty, parkování většího počtu automobilů), volný pohyb psů po lokalitě a využívání biocidů a hnojiv při obhospodařování travnatých ploch (Marhoul a Turoňová 2008).
Hlavními přirozenými nepříteli jsou tchoři a hranostajové, z dravců raroh velký,
v minulosti i orli (Anděra a Horáček 2005).
Ideálním prostředím a snahou záchranného programu je zajistit stanoviště s pravidelně sečenou travou, pokryv by neměl být vyšší jak 10 cm. Na většině lokalit to
znamená sečení minimálně čtyřikrát za sezónu. Podle zkušeností z lokalit dřívějšího výskytu může místní populace zcela zaniknout už během dvou let.
Dlouhodobě se počet jedinců díky ZP navyšuje. Lze tedy předpokládat, že při
dodržení managementu na lokalitách, neustálému monitoringu a osvětovým aktivitám,
se může vrátit sysel do volné přírody na území České republiky.
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2.2.2

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

V minulosti lokálně hojnější druh motýla se nyní stává kriticky ohroženým druhem v
Čechách i na Moravě. Má velmi vyhraněné nároky na prostorovou a věkovou strukturu
biotopů. Vyžaduje osluněné paseky po většinu dne s mladými stromy a nektaronosnými
křovinami a bylinami. Při péči o lokalitu je nutné kácet probírkou stromy nad 4 m výšky. Preferovat duby, habry a jasany. Nehnojit okolní lesní louky a palouky (Laštůvka
1998).
Samice kladou během května hromadně do kupiček až několik stovek žlutavých vajíček. Na jednom stromě se do výšky 4 m může snůška opakovat i několik let. Obvykle
jsou vajíčka uložena ve dvou vrstvách. Housenky vytváří tzv. primární a sekundární
hnízdo. Samice žijí déle než samci (Beneš a kol. 2002).
Dnes už je známá pouze jediná lokalita na celém území ČR a to Polabí, kde můžeme
motýla ještě pozorovat. Odborníci si uvědomili křehkou hranici totální ztráty druhu a v
roce 2011 byl vyhlášen záchranný program.
Systematicky druh patří do řádu Lepidoptera (motýli), nadčeledi Papilionoidea
a čeledi Nymphalidae (babočkovití).
Typickým znakem dospělých motýlů je zejména oranžový pás na líci křídel bez
teček a oranžový lemový proužek na rubu křídel. Housenky vytvářejí hnízda až ve třech
vrstvách na sobě na jasanech nebo vzácněji na ptačím zobu. Líhnou se během července.
Vývoj probíhá ve dvou fázích. V první žijí všechny housenky na jednom místě, později
se oddělují a během srpna už žijí samostatně.
Hnědáska můžeme najít od střední Francie přes střední Evropu. Dále se nachází
na severu Balkánského poloostrova, na jihu Skandinávie a Pobaltí do východní Evropy.
Odtud přes jižní Sibiř až po Bajkal. V Evropě už vyhynul v Belgii a Lucembursku. Ve
Francii, v Německu a v Rakousku vymizel více jak na 75 % lokalit.
V polovině 90. let se motýl nacházel ještě na jihu Moravy, v Milovickém lese u
Mikulova. Po mapování v letech 2003 až 2005 ale nebyl prokázán výskyt na žádné z
lokalit. Můžeme se tedy domnívat, že zde už vyhynul. V Čechách je už pouze jedna lokalita, kde motýla najdeme. Jedná se o Dománovický a přilehlý Žiželický les.
Mezi příčiny vymírání můžeme zařadit změnu v hospodaření a pronásledování
motýla sběrateli. I přes neustálou snahu odborníků z oblasti ochrany přírody a schválení
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ZP dochází dále ke snižování počtu motýlů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se
může zdát návrat hnědáska osikového na další místa na našem území a jeho úspěšné začlenění jako zachráněného druhu za nereálné. Přesto zatím výsledky realizace ZP nejsou
k dispozici, proto je možné reálné vyhodnocení až na základě informací z lokality.

2.3

Připravované záchranné programy

Mezi připravované záchranné programy patří Program péče o velké šelmy. V přírodě
České republiky plní velké šelmy několik funkcí. V prvé řadě udržují počty lesní zvěře.
Při lovu se zaměřují na staré a slabé kusy, provádí selekční výběr a čistí les od uhynulých kusů. Programy by se zaměřily na rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka obecného. V minulosti se na území republiky vyskytovali v hojných počtech, patří do původní fauny. Nejen u nás, ale i na celém světě došlo k poklesu počtu nebo vyhubení
kvůli rozšiřování osídlení, pronásledování a intenzivnímu zemědělství.
Od 1. července 2002 jsou šelmy chráněny podle zákona č. 449/2001 Sb., Prováděcí vyhláška Mze ČR č.245/2002 Sb.. Zákonem je ustanoven zákaz lovu. Jako zvláště
chráněné, silně ohrožené druhy řadí medvěda a vlka od 13. Srpna 1992 zákon č.
114/1992 Sb., Prováděcí vyhláška MŽP ČR č.395/1992, o Ochraně přírody krajiny.
Dle Červené knihy je medvěd a vlk zařazen jako kriticky ohrožený a rys ostrovid jako
ohrožený druh (Anděra a Červený 2005).
Výskyt medvěda a vlka je pozorován v malých počtech na území Beskyd. Populace se zřejmě přesunuje ze sousedního Slovenska (Mináriková a kol. 2011).
V Bernské úmluvě (Úmluva o ochraně evropských plané rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť) jsou medvěd a vlk zařazeni do Přílohy II,
rys do Přílohy III. Ve Směrnici rady 92/43/EEC jsou všechny zmiňované druhy jako
tzv. Prioritní do Přílohy.

Dále je připravován záchranný program pro druhy :
bobr evropský, drop velký, jasoň dymnivkový, hnědásek chrastavcový, okáč jílkový
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2.4

Financování záchranných programů

Finančním zdrojem realizace ZP je státní rozpočet České republiky. Z něj jsou finance
čerpány na krajinotvorné programy. Nejobjemnější částka odchází na Program péče
o krajinu a Program revitalizace říčních toků. Peníze státu jsou přerozdělovány i neziskovým organizacím (AOPK 2005).
Přímo na realizaci chválených ZP vznikl ve Státním fondu ŽP dotační program
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, jedním z podprogramů je Podpora záchranných programů a programů péče (Anonym 2012). Z národního dotačního programu MŽP je možné příspěvek čerpat ve výši celého projektu, maximální strop není nijak
omezen. Žadatelem o příspěvek může být Agentura ochrany přírody a krajiny a správa
Národních parků. Důležitým zdrojem získání prostředků jsou nevládní organizace. Lze
využít i pomoci z vypisovaných grantů (Norské fondy, LIFE +) (AOPK 2007).
Pro využití financí ze zahraničí byla potřeba vypracovat metodiku s názvem Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Z Norských fondů
získala Česká republika 500 tis. EUR. Česká republika se dle požadavků programu musela spolupodílet a to částkou 88 235 EUR. Realizace se ujala Agentura ochrany přírody
a krajiny. Projekt probíhal v letech 2008 – 2010. Celkem bylo realizováno 23 programů
z 36 žádostí. Poskytnuto bylo necelých 13,5 mil. Kč.

Tab. 2: Počet žádostí Programu ZP pro zvl.chráněné druhy (Anonym, 2012)

Žádosti z Programu Záchranné programy pro zvl. chráněné druhy
celkově podaných žádostí

36

v rámci první výzvy

19

v rámci druhé výzvy

17

podpořených

23

podpořených v první výzvě

6

podpořených ve druhé výzvě

17

V první výzvě bylo podpořeno 6 projektů:
1) „Podpora sysla obecného v rámci záchranného programu“ (příjemcem Aeroklub Raná u Loun)
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2) „Záchrana sysla obecného na území letiště Medlánky“ (příjemce je Aeroklub Brno
Medlánky)
3) „Podpora izolované populace užovky stromové v Poohří“ (příjemce Zamenis, o.s.)

V rámci druhé výzvy obdrželo finance 17 žádostí.
1) „Vytvoření katalogu lokalit potencionálně vhodných pro sysla obecného na jihozápadní Moravě“ (příjemce Daphne ČR, Institut aplikované ekologie)
2) Genetická struktura populací perlorodky říční v České republice“ (příjemcem Ústav
biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.)
3) „Realizace Záchranného programu perlorodky říční ČR v povodí Blanice, Zlatého
potoka, Teplé Vltavy, Malše a Jankovského potoka“ (příjemce: GAMMARUS CZ,
s.r.o.)
4) „Podpora kolonie sysla obecného na veřejném vnitrostátním letišti Vyškov (EVL Letiště Marchanice)“ (příjemce: Aeroklub Vyškov, o.s.)
5) „Záchrana sysla obecného na území letiště Boskovice“, příjemce: Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou
6) „Podpora izolované populace užovky stromové v Poohří - II. Etapa“ (příjemce: Zamenis, o.s.)
7) „Hodnocení přítomnosti a reprodukční aktivity perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v říčním toku prostřednictvím analýzy krve pstruhů obecných (Salmo trutta
m. fario), příjemce: VÚV T.G. Masaryka, v.v.i.
8) „Podpora sysla obecného na letišti Kolín“ (příjemce: Aeroklub Kolín)
9) „Podpora sysla obecného v rámci záchranného programu – opatření č.3.1.1., zajištění
managementu lokalit výskytu sysla, opatření č. 3.5., výchova a osvěta, (příjemce:
ČSOP)
10) „Informační leták o kriticky ohroženém druhu perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) a dalších velkých mlžích, žijících na území ČR“, (příjemce: VÚV T.G. Masaryka, v.v.i.)
11) „Návrh optimalizace rybářského hospodaření s ohledem na ochranu populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“, (příjemce: Daphne ČR - Institut aplikované
ekologie)
12) „Podpora užovky stromové v hornohradském údolí“, (příjemce: Horní Hrad, o.p.s.)

21

13) „Mapování potenciáních biotopů užovky stromové spolu se sběrem údajů a osvětovou činností v okrajových částech současného areálu v Poohří“, (příjemce: ENKI,
o.p.s.)
14) „Realizace záchranných opatření dle záchranného programu pro užovku stromovou
(Zamenis longissimus) v oblasti CHKO Bílé Karpaty se zvláštním zřetelem k Vlárskému průsmyku“ (příjemce: ZO ČSOP Veronica) (Anonym 2012).

Úspěšnost žádostí
celkově podaných žádostí

40

v rámci první výzvy

30

v rámci druhé výzvy

20

celkově finančně podpořených

10

celkově finančně podpořené, první
výzva

0

celkově podpořených, druhá výzva

Obr 1: Úspěšnost žádostí z Programu Záchranné programy pro zvl.chráněné druhy
(Anonym, 2012)

Nejvyšší finanční prostředky byly čerpány na realizaci opatření záchranného programu
pro perlorodku říční – celkem 3,478 mil. Kč, dále na sysla obecného 2,847 mil. Kč a na
užovku stromovou 2,050 mil. Kč. Finanční podpora pro hnědáska osikového nebyla ještě zpracována (Anonym, 2012).

Tab. 3 Přehled čerpání finančních prostředků na ZP
(Anonym, 2012)

Přehled čerpání financí

perlorodka říční

3,478

mil.Kč

sysel obecný

2,847

mil.Kč

2,05

mil.Kč

užovka stromová
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Přehled čerpání financí

perlorodka říční
sysel obecný
užovka stromová

Obr. 2 : Přehled čerpání financí na jednotlivé druhy chráněných živočichů,
(Anonym, 2012)

Přehled čerpání finančních prostředků odpovídá propracovanosti záchranného programu
a celkové náročnosti nejen na záchranu druhu, ale i úpravu jeho biotopu.
Pro sysla obecného je základem péče o lokalitu, kosení.

Tab 4 : Odhad počtu kusů sysla obecného na vybraných lokalitách,
(Anonym, 2011)

Z tabulky je evidentní úspěch zvolené strategie a předpokládané počty jedinců na sledované lokalitě.
Pro perlorodku říční bylo zpracováno několik studií a výzkumů jak druhu, tak
lokality. Byl prokázán výskyt perlorodky jihočeské a ašské, jsou geneticky rozdílné a
nesmí být v rámci záchranného programu míseny.
Užovka stromová měla schválených pět programů. Řešeny byly praktické opatření jako umělé líhniště, péče o zídky a doupné stromy. Dále byly monitorovány hnízda
pro líheň a predátoři. V Poohří byly vytipovány další lokality, které mohou být po upravení terénu místa, vhodná ke znovuosídlení chráněného hada (Anonym 2011).
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3

CÍL PRÁCE

Cílem této diplomové práce je hodnocení efektivity a úspěšnosti záchranných programů
mizejících druhů živočichů na území České republiky.
Česká republika je od roku 2004 členem Evropské Unie. Při vstupu se naše republika zavázala maximálně snažit zachovat a dále vědomě nesnižovat biodiverzitu na
celém území. Už před vstupem do EU byly realizovány první záchranné programy a to
v roce 1998.
Dílčí cíle práce byly stanoveny takto:

1.

Shromáždit co nejucelenější informace o probíhajících a připravovaných záchranných programech mizejících druhů živočichů na území České republiky.

2.

Zjistit informace o financování záchranných programů.

3.

Vyhledat informace o připravovaných záchranných programech.

4.

Vybrat reprezentativní zástupce bezobratlých živočichů a obratlovců, pro něž
byly zpracovány záchranné programy a podrobit je detailní analýze (přibližné
ekonomické náklady, technické problémy, rozsah realizace, dosavadní výsledky
a šance na dlouhodobé přežití příslušného druhu).

5.

Celkově zhodnotit význam záchranných programů a jejich uplatnění v intenzivně využívané středoevropské krajině.
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4

METODIKA

Nejdříve jsem k hodnocení získala potřebné informace o realizovaných programech z
dostupných tištěných i internetových zdrojů získala a kontaktovala AOPK. Řešila jsem
otázku, na základě jakých skutečností došlo k rozhodnutí realizovat program právě pro
daného živočicha, jestli a jaké byly stanoveny cíle z krátkodobého a dlouhodobého hlediska, zda byly identifikovány překážky pro rozvoj druhu. Před započetím práce byla
nezbytně nutná znalost biologie, vhodnost lokality a chování řešeného druhu.
Z vyhodnocení záchranných programů jsem využila aktuální informace ke konkrétnímu druhu za posuzovaný rok. Závěrečné zprávy jsou dostupné online na internetových stránkách spravovaných Agenturou ochrany a přírody. Zde jsem dohledala úspěchy i neúspěchy realizace ZP. Před započetím samotného hodnocení bylo nutné ujasnit
si dosavadní výsledky a další cíle každého programu.
Za cíl práce jsem si stanovila posouzení efektivity a úspěšnosti záchranných
programů celkově, proto jsem nejdříve vypracovala tabulky a grafy k danému roku a z
nich jsem poté provedla hodnocení.
Jako přínos diplomové práce lze považovat ucelené informace ke zpracovávanému tématu a také individuální posouzení dosavadní práce na záchranných programech.
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5

VÝSLEDKY A DISKUSE

Zvyšující se počet výsledků realizovaných programů umožňuje první hodnocení jejich
efektivity. Z celkového počtu 180 projektů zaměřených na repatriace, posilování populací a translokace, byly vynechány introdukce. Ty dosud nebyly řešeny.
Za úspěšné byly hodnoceny v 26 %, 27 % bylo neúspěšných, u dalších 47 %
projektů nebyly výsledky jasné a nemohlo proběhnout hodnocení. Celkové finanční náklady byly publikovány velmi výjimečně. Z dostupných informací ale vyplývá enormní
finanční náročnost (Fischer a Lindenmayer 2000).
Závěry hodnocení jsou posuzovány z několika hledisek. Nejúspěšněji dopadlo
hodnocení záchranných programů u druhů, které původně pocházely z volné přírody a
došlo k vypuštění vyššího počtu (alespoň 100) jedinců najednou. Procento úspěšnosti
rostlo v případech, kdy bylo odstraněno původní ohrožení.

Nejdůležitější publikované závěry jsou tyto:

integrovaná péče o ekosystémy – hodnocení ochrany biotopů, mají větší význam než
ochrana konkrétních druhů
obnova druhů – zaměření na praktickou stránku u pouze kriticky ohrožených druhů na
pokraji vyhynutí nebo vyhubení
legislativa – v případě chybějících zákonů je záchranný program velmi málo účinný
globální měřítko – druhy, jejichž areál přesahuje hranice více států, je potřeba posuzovat globálně
oficiální seznamy – proces navrhování druhů, které je třeba chránit, by měl být veřejný.
Vstupovat by do něj mohly univerzity a zainteresovaní jedinci (AOPK 2005).

5.1

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

Záchranný program pro perlorodku říční byl schválen 18.4.2000. Navazuje na více jak
20 let práce Jaroslava Hrušky, který se na Šumavě zajímal záchrannými pracemi.
Lokality v České republice byly rozděleny na 8 míst s různou prioritou. Do kategorie i. je zařazen NPP Blanice, Teplá Vltava, Horní Malše a NPP Lužní potok. V kategorii II. najdeme Zlatý potok, PP Bystřina a Jankovský potok.
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Kompletní údaje o finančních nákladech na ZP nebyly Ministerstvem životního
prostředí poskytnuty. Při zhodnocení můžeme ale vycházet ze závěrečných zpráv o
zlepšování stavu populací. Vzhledem k opatřením pro zachování druhu, které zasáhnou
celé povodí, lze odhadovat zlepšení životního prostředí nejen pro cílový druh, perlorodku. Mezi úspěchy můžeme zařadit produktivní odchovné a reprodukční prvky, úspěšný
monitoring a započetí přípravy nové verze ZP.

Rok 2008

V péči o biotop byly podpořeny odchovné a reprodukční prvky na Zlatém potoce, Spáleneckém potoce a na Lužním potoce. Zde probíhalo měření základních parametrů vody
jako je konduktivitu, teplotu, zákal a měřené pH vody. Proběhla kontrola a údržba stružek a péče o lokalitu ve formě sečení a kosení.
Monitoring byl prováděn v květnu 2008 a v listopadu řešeného roku. Na základě
výsledků došlo ke stanovení průměrné letní úmrtnosti. Za celý rok zpracovali odborníci
data z teplotních čidel. Výsledky byly získány z Blanice, Bystřiny, Malše a dále potoka
Zlatého a Lužního. Výsledky byly potvrzeny třemi telemetrickými stanicemi v provozu.
Ty měří nejen teplotu, ale i výšku hladiny a konduktivitu.
Došlo k zahájení práce na detailním průzkumu pramenné oblasti doplněný průzkumem stavu vodních toků a všech přítoků s názvem „Speciální revitalizační studie“.
Na základě výsledků došlo k návrhu revitazačních opatření.
Na řece Blanici a Zlatém potoce byla zmapována plocha celkově 165 km2 (2007
– 113 km2 a v roce 2008 52 km2). V roce 2008 byla práce kompletně dokončena a její
výsledky plně digitalizovány v GIS. Výstupem se stala studie 326 revitalizačních opatření, dále detailní mapa pramenné sítě oblasti a hodnoty dendritu pramenišť obou sledovaných povodí.
Na povodí Malše prováděl revitalizační studii Katastrální úřad Jihočeského kraje. Po dvou letech byla práce dokončena v roce 2008. Zpracováno bylo na 30 km2.
Nutnou zahraniční spolupráci si vyžádala práce na Lužním potoce a Bystřině. Odborníci
z České republiky, Saska a Bavorska hodnotili celkový stav toků. Z naší strany provádělo průzkumy AOPK v součinnosti s Regierungspräsidium Chemnitz a Regierung von
Oberfranken. Na Bystřině bylo zmapováno 2,2 km2 a v oblasti Lužního potoka 26,1
km2. Na uvedeném území byla zhodnocena kvalita dendritu založená na bioindikacích.
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Rok 2009

Na Blanici a Zlatém potoce stále probíhá kontrola lokalit včetně náhonu. Zima přinesla
mírnější teploty, ale v létě došlo vlivem silných dešťů k několika povodňovým stavům.
Toky byly zanešeny padlými olšemi, bylo nutné pročistit zanešená ramena. Vlivem povodně zaznamenané v měsíci červnu došlo k odnosu několika kusů perlorodek. Pět jedinců bylo nalezeno po směru proudu a odneseny zpět na sledovanou lokalitu.
Na sledovaném území proběhlo sečení a následné speciální kompostování. Nutná kontrola bioindikačních klícek prokázala nezbytné čištění.
Kontrola na Zlatém potoce neprokázala žádné neobvyklé výkyvy výšky hladiny,
teploty ani měrné vodivosti. Všechny hodnoty byly v normě.
Na lokalitě Spálenecký potok a bočním ramenu Blanice si vegetace vyžádala kosení křovinořezem a obsekání koryta ručně pomocí kosy. Kompost byl uložen a přerovnáván, poté byl zpětně rozložen na travní plochu.
Z blanických perlorodek zvolili odborníci juvenilní stádia pro řízený odchovný
cyklus. U pstruha potočného byl v létě roku 2009 sledován vývoj glochidií. Z Blanice
byly ryby z důvodu povodní přesunuty do Spáleneckého potoka. Průzkumy prokázaly
velmi špatnou úživnost pro nejmladší perlorodky. Od šesté úživné periody jsou už ale
požadavky menší a úživnost optimální.
Na Lužním potoce a Bystřině byl v zimních měsících kontrolován především
stav nebezpečného vnitrovodního ledu. V létě potok stabilizovány břehové nádrže a
upraveny břehy odchovných stružek. Na území byly provedeny dvě seče. Kosou i křovinořezem došlo k eliminaci biomasy, která byla následně speciálním způsobem zkompostována.
Na Lužním potoce bylo rozvrženo sedm úseků o celkové délce 4145 m, došlo zde k
součtu 948 jedinců. V roce 2006 zde bylo vysazeno na 1134 kusů, což znamená snížení
počtu o 16 %. Při součtech se výsledky lišily v období, ve kterých bylo provedeno. V
zimních měsících se uměle navýšila početnost díky splavování. V létě se ale počet sledovaných živočichů snížil kvůli migraci na příhodnější místa. Proto se v květnu 2009
můžeme potkat s hodnotou 96 jedinců a v létě téhož roku pouze s 85 kusy.
Na potoce Bystřina je podobná situace. Bohužel kvůli nedostupnosti terénu nemohlo být provedeno sčítání na všech pěti původně plánovaných lokalitách. Kvůli za28

rostlým břehům bránícím výhled dnes známe pouze součty z úseku 1 a 3, kde bylo nalezeno 234 kusů. Pokud srovnáme tento stav se známým z roku 2003, kdy se na úsecích 1
a 2 nacházelo 364 jedinců a na 3 až 5 úseku 1662 perlorodek, musíme dojít k závěru, že
se počet výrazně snížil. Přesto konkrétní počty známy nejsou.
V roce 2009 také pokračuje práce na druhé etapě tzv. Speciální revitalizační studie. Dochází ke zmapování pramenišť a jejich zaměření díky GPS. Na zkoumaném
území je problémem nedostatek vody hlavně v letních měsících.
Díky průzkumu se projevila jako vhodná lokalita hraniční úsek Rokytnice. Přírůstek je zaznamenán ve výši 190 % a přežití je téměř 100% (výsledky pozorovány u
druhé růstové periody).
Dalším vhodným tokem se jeví Teplá Vltava. Je zde nad očekávání dobrá úživnost. U druhé růstové periody je prokázán přírůstek ve výši 7 %. Kontroly od roku
1990, kdy byla založena kolonie 722 kusů adultních perlorodek vykazuje v posledních
letech nárůst počtu. Sice došlo mezi lety 1998 k dramatickému snížení z 1180 kusů na
69, rok 2009 zaznamenal na 4 m2 30 jedinců, což odpovídá navýšení na 103 perlorodek.

Rok 2010

Zima na přelomu let 2009 a 2010 byla teplotně velmi proměnlivá. Kvůli vysokým rozdílům v teplotě se začal tvořit vnitrovodní led, který je pro perlorodku i pro ostatní živočichy nebezpečný. Při jarním tání došlo ke zvýšení průtoku na Zlatém potoce a problémem se stala eroze. Uvolňované jemnozrnné naplaveniny mohou způsobit vážné
problémy. Na řekách s výskytem perlorodek byla vyhodnocena velmi malá úživnost,
která se projevuje především u perlorodek v juvenilním stadiu.
Z péče o biotop pokračuje pravidelné kosení a speciální kompostování. Toky byly čištěny od naplavenin. Proběhla kontrola a údržba telemetrických stanic. Zálohována
byla data ze tří stacionárních a jedné telemetrické stanice. Došlo k nastavení služby, která zajistí varování odborníků v případě, že se na lokalitě projeví problém ve formě překročení hodnot teploty, chemismu vody i zvýšeného průtoku.
Na podporu informovanosti veřejnosti byl vytvořen informační leták. Následně
byl odeslán do několika institucí, např. správ NP, CHKO, středisek AOPK, krajských
úřadů, univerzit a ekocenter. Celkem došlo k odeslání přes 1000 letáků na 1600 adres.
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Rok 2011

Obr. 3: Meziroční změny populace na povodí Blanice a Zlatého potoka,
(Anonym, 2007)

Vyhodnocení
-

dle lokality Blanice a Zlatý potok

2008
-

vypracováno 326 revitalizačních opatření

-

vytvořena mapa pramenné sítě oblasti

-

proveden výzkum zjišťující hodnoty dendritu z pramenišť

2009
-

kontrola lokalit včetně náhonu

-

nutné úpravy toku díky zanesení toku při povodni

-

kvůli zvýšenému průtoku došlo k odnosu 5 kusů perlorodek a následnému
transferu na původní místo

-

kosení a speciální kompostování

-

kontrola a čištění bioindikačních klícek

-

monitoring stavu populací

-

výzkum vývoje glochidií u pstruha potočného
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-

zjištěna potřeba navýšení úživnosti vod

2010
-

kontroly kvůli proměnlivým teplotám, řešení problémů spojených s erozí a splaveninami

-

kosení a speciální kompostování

-

instalace a vyhodnocení výsledků ze 4 telemetrických stanic

-

byl vytvořen a rozeslán informační leták

2011
-

stále dochází ke stárnutí populace

-

nadále jsou snižovány stavy populace přes zahájení záchranných opatření

-

situace je i na dalších tocích (AOPK 2007)

-

vyhodnocení stavu populace dle početnosti

Tab 5 : Odhad počtu kusů perlorodky říční na lokalitě Lužní potok,
(Anonym, 2007)

Lužní
potok
rok

ks
2006

1134

2009

948

Tab 6 : Odhad počtu kusů perlorodky říční na lokalitě Bystřina, (Anonym, 2007)

Bystřina
rok

ks

úseků

1 úsek

2003

2026

5 úseků

405,2

2009

234

3 úseky

78
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Tab 7 : Odhad počtu kusů perlorodky říční na lokalitě Teplá Vltava,
(Anonym, 2007)

Teplá Vltava
rok

ks
1990

722

1998

1952

2008

69

2009

103

Jak je patrné z výsledků kontrol početnosti, ne vždy jsou hned jednoznačné výsledky.
Péče o biotop a mírné navýšení populace na Teplé Vltavě ale ukazuje, že celkově je řešení problému s vymíráním na dobré cestě.
V zimních měsících let 2009/2010 proběhl polopřirozený chov. Při kontrole po
dokončení prvního růstového období bylo zjištěno snížení počtu na 2800 jedinců. Úhyn
je vysoký, ale stále je považován za přirozený. Po druhé růstové periodě přežilo 1950
perlorodek. Více jak 500 jedinců přežilo do velikosti více jak 1 mm. V loňském roce
(2011) došlo i invadaci 7 hostitelských ryb druhu pstruha potočního. Ryby prošly teplotně řízenou metamorfózou glochidií. Po dozrání se v žábrách nacházelo zhruba 10 000
jedinců a do února 2011 přežilo 8500 kusů (AOPK 2007).
V průběhu roku 2012 došlo k vydání závěrečné zprávy AOPK za rok 2011. Dle
obr. 1,2 a 3 je zřejmé kolísání počtu jedinců v průběhu roku a celkové snižování početnosti populace.

5.2

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Ochrana druhu není možná bez radikálního přehodnocení managementu na lokalitách
výskytu.
Projekt řešilo sdružení Sagittaria Olomouc. Přesný plán záchranného programu
včetně časového rozvrhnutí a konkrétně stanovených cílu je uvedený v Záchranném
programu (Čížek a kol. 2005)
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Dle obr. č.4 v příloze je zřejmé navýšení populace proti roku 2010. Nadále je
třeba pokračovat v práci, v roce 2012 by mělo dojít k dalšímu nárůstu v počtech jedinců.
Napomáhá k tomu zalesňování a výsadba vhodných dřevin bude realizována i v současném roce 2012.

5.3

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Užovka obývá skládané zídky, rozvaliny, vyrovnané dřevo a rozvaliny. Právě úbytek
stanovišť, změna hospodaření a modernizace starých budov jsou důvodem pro úhyn
chráněného živočicha (Anonym 1999). Výskyt je silně vázán na lidská sídla a tradiční
hospodaření. Překážkou jsou i predátoři. Ke klasicky známým druhům se nyní přidávají
nepůvodní živočichové jako je mýval severní, norek americký a psík mývalovitý.
V rámci záchranného programu bylo vybudováno několik hnízdišť. Všechna
místa byla obsazena do dvou let od vybudování. Za největší úspěch lze označit pozorování páření v líhništích a rozrůstání populace s nálezem vaječných slupek po úspěšném
vylíhnutí.

Rok 2008
Péče o chráněného hada zahrnuje i tvorbu a kontrolu hnízdišť. V Poohří bylo založeno
nových šest míst a v Podyjí nová 2 hnízdící místa. V souvislosti s péčí o biotop došlo k
očištění 7 zídek a úpravě břehů řeky Olše, aby došlo k jejich prosvětlení.
V Poohří je kontrolováno a pečováno o celkově 24 zídek. Financování probíhá
za pomoci místního občanského sdružení Zamenis.
Při sečení výkopů a okolí silnic docházelo k velkým ztrátám chráněného druhu. Od roku
2008 byli přítomni odborníci, který zajišťovali odchyt a následné vypuštění.
Do 4 umělých hnízdišť byly vloženy dataloggery. Díky nim začal výzkum reprodukce.
V hnízdech byla měřena každých 90 minut teplota na povrchu a v hloubce 50 cm. Výsledek studie je zpracován v dokumentu s názvem „Zpráva z výzkumu reprodukce
užovky stromové v Poohří“. Na uvedené lokalitě byla do terénu nainstalována a spuštěna webkamera.
Pro podporu informovanosti veřejnosti byla v obci Stráž nad Ohří nainstalována
informační tabule.
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Rok 2009
Na základě dosavadních úspěchů programu byla v Poohří vybudována další 3 nová
hnízdiště. Při kontrole a monitoringu došlo k doplnění substrátu do 6 stávajících hnízd.
V Podyjí založili odborníci další dvě umělá hnízdiště.
V rámci péče o biotop pokračovala každoroční práce na očištění 8 zídek a jedna nová
byla vybudována.
Při seči se uplatnil odchyt s následným vypuštěním. V Poohří i Karpatech bylo
odchyceno 18 hadů. Ve většině, 12 kusů, se jednalo o chráněnou užovku stromovou.
Za rok 2009 bylo sledováno celkem 28 stanovišť. Ve 195 případech byl při kontrole objevena přítomnost hada. V několika hnízdech byly nalezeny svlečky, které jasně dokazují, že jsou hady vyhledávány. Během 49 dní bylo zaznamenáno celkem 111 exemplářů a 11 svlečených kůží. Monitoring v Podyjí a Poohří byl realizován díky ZP.
Kontrola nainstalovaných dataloggerů byla dle metodiky ZP provedena osmkrát.
Do hnízdišť byl vložen různý substrát pro ověření nejvhodnějšího materiálu. Nejlépe
byla vyhodnocena borka, dále piliny, koňský pilinový hnůj a koňský slámový hnůj.
Byla realizována telemetrická studie. Bohužel kvůli podržení finančních prostředků došlo k její realizaci až na podzim. Odchytnuti a označeni vysílačkou byli pouze
dva hadi.
Jedním z dílčích cílů ZP bylo na rok 2009 získání dalších informací o ekologii a
mezidruhových vztazích. Sledováno a hodnoceno bylo 9 lokalit vybavených v průběhu
roku kamerami a 11 pachových stanic.
Na lokalitách s webovou kamerou bylo provedeno 40 návštěv. Zjištěno bylo 6 druhů.
Při kontrole pachových stanic bylo nalezeno také 6 různých druhů při provedení 25 návštěv.
Ze záznamů byli vyhodnoceni jak původní predátoři (prase divoké, liška obecná), tak i
nepůvodní druhy (psík mývalovitý, mýval severní).
Celkově lze hodnotit rok 2009 jako celkově úspěšný. Nalezeno bylo 7 neznámých lokalit a je předpokladem, že bude počet míst nadále narůstat. Díky uměle vybudovaným líhništím proběhla reprodukce. Bohužel z hlediska finanční podpory nebyly
realizovány všechny plánované projekty.
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Rok 2010
V Poohří bylo založeno dalších 8 líhnišť. Jedno z nich bude sloužit i jako zimoviště.
Byla zpracována odborná studie, která řeší legislativní hledisko zakládání umělých
hnízd. V oblasti Podyjí byl proveden monitoring a následně vytvořena další dvě místa
pro líheň. Dvě staré cesty byly obnoveny jako přirozené biokoridory.
Opět proběhlo sečení a tedy už z minulých let osvědčená metoda odchytu a následného
vypouštění hadů. Tentokrát bylo ze 14 jedinců 10 užovek stromových.
Sledováno bylo 35 lokalit, kde proběhlo za celý rok 222 návštěv a pozorováno bylo 168
jedinců.

Tab 7 : Odhad počtu kusů perlorodky říční na lokalitě Poohří,
(Anonym 2007)
Poohří
počet biotopů

stav

4

zhoršení

9

zlepšení

22

stejné

Z výsledků je patrné pomalé vylepšování stavu populace.

Tab 8 : Odhad počtu kusů perlorodky říční na lokalitě Podyjí,
(Anonym 2007)

Podyjí
počet biotopů

četnost výskytu

11

vysoká

4

nižší

5

malá

Podle četnosti výskytu jsou výsledky dobré. Na celkem 20 biotopech bylo za rok provedeno 78 návštěv a pozorováno bylo 78 kusů užovky stromové.

Dále bylo v Poohří sledováno 10 lidskou rukou vybudovaných líhnišť, byly splněny požadavky a návštěvy terénu proběhly dle plánu osmkrát v roce.
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Na základě monitoringu v Podyjí bylo zjištěno 122 nových výskytů hada. Dataloggery byly použity na dvou místech, ale prozatím nejsou výsledky dostatečně průkazné. Na další roky jsou plánovány monitoringy a potvrzení výsledků a pozorování.
V Poohří došlo ke zbudování 10 míst, proběhla zde také návštěva osmkrát za
rok. Celkem 7 hnízdišť bylo převrstveno v podzimních měsících a nalezeno bylo 68 vajec a 2 vejce opuštěná a nevylíhnutá. Dataloggery byly instalovány opět na povrchu a v
50 cm hloubce. Záznam byl proveden každých 90 minut. Ze substrátů, které byly na
místech rozdílné byla použita borka uleželá, borka suchá, koňský slámový hnůj, koňský
pilinový hnůj, samostatné piliny, zahradní kompost a směs slámy a sena. Z výsledků lze
jasně určit, že ideálním substrátem nadále zůstává borka a to díky svým tepelným vlastnostem. Z úspěchů lze tedy usuzovat, že způsob ovlivnění reprodukce užovky byl stanoven dle potřeby druhu.
V Karpatech bylo na české straně zapsáno 59 záznamů o výskytu a v Bílých
Karpatech na Slovensku 26 záznamů. Telemetrická studie v roce 2010 začala označením 14 kusů užovky.

Rok 2011
V Poohří, Podyjí i v Karpatech pokračuje péče o monitoring. Byla zbudována nová
hnízdiště a pokračuje se v osvětě. Na 12 trvalých monitorovacích plochách proběhl monitoring. Kontrolována byla líhniště a proběhl výzkum reprodukce.
Celkově se začíná v uvedených lokalitách zvyšovat počet užovek. Probíhá migrace mezi lokálními stanovišti. Užovka stromová přežívá díky budování jejich přirozených hnízdišť a ochranou např. při sečení výkopů.

5.4

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Realizace ZP

Rok 2008
Na základě realizace dílčích cílů ZP probíhá na předem stanovených 9 lokalitách sečení
a spásání travin dobytkem. V ZOO Praha došlo k realizaci pokusného programu polopřirozeného chovu sysla ve voliéře. Předběžné výsledky za řešený rok prokázaly správný směr v podpoře navrácení druhu do volné přírody.
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Proběhlo nejen přezimování, ale i úspěšné rozmnožování. Na základě dobrých výsledků
se o polopřirozený chov zkouší i ZOO Brno, kde se připravuje voliéra a založení chovu
bylo naplánováno na rok 2009.
Monitoring probíhal ve dvou termínech. Jarní ve dnech 31.3.2008 až 4.4.2008 a
letní 9.7. až 21.7.2008. Výsledky potvrdily osídlení 35 lokalit v různých částech České
republiky. Dvě nová stanoviště se podařilo prokázat na jižní Moravě, jedná se o Miroslav a o Hrušovany u Brna.
Díky grantu mohla začít první etapa tříletého projektu s názvem Výzkum biologie, ekologie a rozšíření sysla obecného v kontextu Záchranného programu v České republice. Příjemcem grantu je Přírodověděcká fakulta Univerzity Karlovy. V rámci studie proběhne monitoring, značkování a sběr materiálu pro následné analýzy.
Jedním z cílů roku 2008 bylo vytvoření katalogu potencionálních lokalit pro vysazení sysla a to především v oblasti Raná na Lounském středohoří. Jako potencionálně
vhodných lokalit bylo označeno 22 míst. Na lokalitách byl řešen nejen biotop, ale také
majetkoprávní vztahy, které mohou být závažnou překážkou při rozšiřování druhu do
volné přírody.

a) Vnitrostátní letiště Letňany
Na severovýchodní části letiště je v plánu vybudování Lesoparku Letňany. Odborníci na
ZP se zúčastnili jednání s požadavkem na rozšíření travnatých ploch rozlehlého letiště.
Stávající plán se nepodařilo změnit, přesto se podmínky pro život sysla zdají být optimální.

b) Veřejné mezinárodní letiště Roudnice
Území letiště bylo plánováno vyhlásit jako Přírodní památku. Z důvodu voleb do Ústeckého kraje nebyl návrh ani předložen. Nadále se s ním počítá v následujícím roce.

c) Bývalé záložní letiště Jamolice
V prosinci 2008 bylo zahájeno jednání s Městským úřadem Moravský Krumlov o zřízení významného krajinného prvku s názvem Letiště Jamolice. Na území proběhly průzkumy a měření. Z nich vyplývá, že se místní družstvo obohatilo na okolních pozemcích o 1,5 ha. Celkově má letiště 7 ha. V roce 2009 musí dojít k vyřešení situace a bude
zahájeno jednání.
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Rok 2009
Péče o biotop se od roku 2008 rozšířila o další 4 území na celkový počet 13 míst. V
ZOO Praha pokračují úspěchy v polopřirozeném chovu a ZOO Brno v průběhu roku
zakládá dva polopřirozené chovy. Zároveň vedení žádá SCHKO Moravský kras o výjimku umožnění odchytu 25 jedinců na lokalitě vyškovského letiště v průběhu let 2009
a 2010. Žádost je schválena a na základě dořešené administrativy proběhl nejdříve odchyt 10 kusů. Po vybudování a schválení voliéry se čekalo na vytvoření dostatečně hustého vegetačního pokryvu. Trvalo to ovšem delší dobu než se původně čekalo, proto
byli sysli vypuštěni až 21.7.2009. Přes nutnost rychlé aklimatizace zvířat došlo v říjnu k
úspěšné hibernaci.
Monitoring lokalit prokázal celkem 34 osídlených míst s početností přesahující
3800 jedinců.

a) Roudnice nad Labem

Krajský úřad zastavil v dubnu 2009 veškeré aktivity řešící vyhlášení přírodní památky s
tím, že není dořešeno financování soustavy Natura 2000 a do budoucna nelze počítat s
navýšenými prostředky v rozpočtu. Vedení aeroklubu se rozhodlo nepřijmout finanční
prostředky na sečení a situace se nadále nijak neřeší.

b) Jamolice

Lokalita byla úspěšně vyhlášená jako VKP. Po dohodě se zemědělským družstvem došlo k zatravnění dříve využívaných pozemků.

Rok 2010
V ZOO Praha nebyli přidáni žádní jedinci do voliéry. Dosud je ve voliéře celkem 27
kusů. V Brně bylo do polopřirozeného chovu přidáno 13 kusů. Celkem se zde nachází
23 syslů.
Počet lokalit s potvrzeným výskytem chráněného živočicha vzrostl na 3954 kusů. Nově
bylo nahlášeno 8 lokalit (Brno-Řečkovice, Palackého koleje, ZOO Brno, PrahaTřeboradice, 2 lokality u obce Chvalovice, Brno-Černovice, Hrubšice-Černice).
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Byl dokončen projekt VaV. V rámci něj proběhlo fytocenologické a pedologické hodnocení obsazených míst. Vyhodnoceno bylo 408 vzorků z 28 populací. Míra genetické
odlišnosti bude dále zkoumána. Z 202 vzorků trusu bylo provedeno parazitologické vyšetření. Výsledky prozatím nejsou známy, ale vyhodnocení je plánováno na rok 2011.
Analýzou akustické komunikace byla řešena otázka rozpoznání konkrétního jedince v
kolonii. Na základě dosavadních výsledků se můžeme domnívat, že se dokáží rozpoznat
a komunikovat spolu.
V rámci vytvoření katalogu potencionálně vhodných lokalit bylo určeno 26 míst. Klíčovou oblastí je několik parcel v okolí obce Jamolice.

Veřejné vnitrostátní letiště Vyškov

Nad pozemky převzalo správu Ministerstvo obrany. V rámci upravení vztahů byla podepsána nájemní smlouva mezi vyškovským letištěm a aeroklubem. Smlouva je sjednána na péči o dlouhodobé řešení managementu.

Veřejné mezinárodní letiště Letňany
Probíhá jednání o úpravě a využití plochy letiště.

Rok 2011
V roce 2011 došlo k mírnému poklesu počtu syslů. Nejedná se ale o trvalý trend. V Jaroslavicích populace zřejmě úplně zanikla, naopak byly objeveny dvě nové lokality
Černice a Chvalovice. Celkový počet je odhadován na 3879 kusů.
Pokračuje spolupráce se ZOO Praha, přestože není prokázáno zvyšování početnosti. V
ZOO Brno došlo kvůli personálním změnám a stavu populace ke zrušení chovu ve voliéře. Nadále je řešen management lokalit, prováděn monitoring a osvěta (AOPK 2007).

39

Vyhodnocení

-

dle lokality Jamolice
o 2008
Jamolice disponují bývalým záložním letištěm
V prosinci 2008 začalo jednání s MÚ Moravský Krumlov jednání
o zřízení VKP Letiště Jamolice
Na ploše 7 ha byl díky zaměření zjištěn neoprávněný zábor 1,5 ha
půdy místním zemědělským družstvem

o 2009
Lokalita je vyhlášena jako významný krajinný prvek
Zemědělské družstvo se na základě jednání dobrovolně vzdává
pozemků a následně je plánováno jejich zatravnění
o 2010
Jamolice a jeho přilehlé okolí byly určeny při tvorbě katalogu potencionálně vhodných lokalit pro vypuštění sysla za klíčovou oblast
Na ploše probíhá zatravnění a následné sečení
Odhadovaná početnost vzrostla ze 100 na 150 kusů
o 2011
Početnost se snížila na 130 kusů
Příčinou může být predace kočkami domácími

-

dle počtu kusů
počet sysla celkově klesl na 3879 jedinců
počet potvrzených lokalit se snížil z 32 na 12, uváděné jsou pouze místa s více jak 100 jedinci
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6

ZÁVĚR

Na základě dostupných informací jsem shromáždila informace k realizovaným, probíhajícím a připravovaných záchranným programům. Ke každému druhu, který je a byl tímto způsobem chráněn jsem uvedla základní informace o druhu, jeho rozšíření a legislativní ochraně.
Zvolila jsem dva reprezentativní zástupce sysla obecného a hnědáska osikového.
Jmenované druhy jsem popsala a zabývala se jejich biologií a rozšířením. Uvedla jsem
náklady, které byly zveřejněny na realizaci programů a řešila jsem dosavadní problémy
v realizaci ZP. Shromáždila jsem informace o financování ZP, které je důležitou součástí při tvorbě a realizace ZP.
Uvedla jsem druhy, pro které se ZP chystají a ty, pro které bude nutné ZP v co
nejkratší době zpracovat.
Za dobu, kdy jsou pověřenou Agenturou ochrany přírody a krajiny připravovány
a realizovány záchranné programy, se projevila rozdílná propracovanost i výsledky. Od
roku 1998 schválilo Ministerstvo životního prostředí čtyři ZP. Za nejpropracovanější
považuji ZP pro perlorodku říční. Definuje nejen požadavky pro záchranu druhu, ale i
pro obnovu biotopu a tím i ochranu dalších organismů.
Za nejúspěšnější můžeme dle mého posouzení považovat ZP pro sysla obecného. Počty kusů rok od roku stoupají, probíhá chov jedinců v polopřirozeném prostředí a
vypouštění do volné přírody. Jedinci utvořili kolonie, migrují a začleňují se tak do volné
přírody.
ZP pro užovku stromovou vykazuje dobré výsledky, ale bude zapotřebí dlouhodobě provádět monitoring a osvětu. Při focení dokumentace k diplomové práci jsem se
ptala šesti místních obyvatel obcí Nezdenice a Pitín, zda mají nějaké informace k chráněné užovce. Nikdo bohužel ani nevěděl, že je ZP realizován. Může se jednat o náhodu,
dotazníkovým šetřením informovanosti jsem se nezabývala.
Navrhuji nadále pracovat na záchranných programech a dalších započatých aktivitách. Výsledky jasně dokazují, že má smysl v záchraně druhů pokračovat a vynaložené finance v současnosti šetří náklady na záchranu další druhů v budoucnu.
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rok
ks
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3200
2009
3850
2010
3954
2011
3879

Příloha 17: Celkový počet syslů v ČR, (AOPK ČR 2012)

Tab 4: Celkový počet lokalit v ČR, (AOPK ČR 2012)

Celkový počet potvrzených lokalit ČR
2008
9
2009
13
2010
32
2011
12

Příloha 18: Celkový počet syslů v ČR, (AOPK ČR 2012)
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Příloha 19: Obec Nezdenice, nezpevněná zídka (vlastní foto, 18.3.2012)

Příloha 20: Řeka Blanice (vlastní foto, 17.3.2012)
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Příloha 21: Řeka Blanice (vlastní foto, foceno 17.3.2012)
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