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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,
v poslední době se s termínem Natura 2000 můžeme setkat stále častěji.
Příčinou je postupné začleňování naší
země do rodiny států tvořících Evropskou unii. Před časem totiž v evropském společenství a jeho centrálních
orgánech uzrála myšlenka vyjádřit
vztah ke společnému přírodnímu dědictví, které nám v Evropě zanechali
naši předkové. Tato myšlenka je zároveň vyjádřením chvályhodné snahy
prezentovat vysokou kulturní úroveň
evropské tradice a společnou zodpovědnost za přírodu v celé její rozmanitosti. Evropa je kolébkou moderní
civilizace a industriálního rozvoje
a stupeň ovlivnění přírody je zde tudíž
snad nejvyšší na Zemi.
Nejde totiž pouze o začlenění přírody do našeho kulturního systému,
o její klasifikaci a zpřístupnění lidskému chápání. Lidstvo svou činností
na planetě přírodní systémy podstatně
přetváří a likviduje tak, jak rostou jeho technické možnosti. Součástí úvah
o etice společnosti se v poslední době
stávají i otázky, zda je nutné a nezbytné nevratně ničit přírodní prostředí.
Prostředí, ze kterého jsme kdysi vzešli
a na jehož vzniku a existenci nemáme
žádnou zásluhu. Natura 2000 je tak
aktivitou, která začíná s ochranou
nejohroženějších částí přírody našeho
kontinentu, je zaštítěna autoritou evropského společenství a měli bychom
k ní tedy přistoupit s velkou zodpovědností.
Martin Škorpík
garant programu Natura 2000
za Správu NP Podyjí

Co je NATURA 2000?
Co to vlastně Natura 2000 je? První
myšlenky a úvahy postupně vykrystalizovaly do podoby budoucí soustavy
chráněných území evropského významu.
Ta je ve všech státech společenství krok
za krokem uváděna do života a Česko
postupně smazává ztrátu zapříčiněnou
nedávným vstupem do unie. Nejde ale
o to za každou cenu vyhlašovat další
chráněná území. Záměrem této iniciativy
je zabezpečit prostřednictvím územní
ochrany existenci přírodních biotopů,
druhů rostlin a živočichů evropsky významných a v Evropě ohrožených.
Velmi často jsou území navržená do
soustavy Natura 2000 již chráněna delší
dobu národními zákony. Pokud se někde
dochoval přírodní fenomén evropského
významu, ať už se jedná o přírodní biotop, výskyt chráněného druhu rostliny, či
živočicha, je stát povinen zajistit jeho další existenci. To velmi často neznamená,
že území bude zatíženo přísným ochranným režimem. Důvod výskytu a přežívá-

ní některých biotopů, rostlin a živočichů
může být právě ve specifickém způsobu
hospodaření. Zdaleka ne všechna území
s výskytem výše zmíněných jevů jsou
nakonec vybrána k ochraně v soustavě
Natura 2000. Pouze ta nejcennější a všestranně perspektivní území jsou zařazena
do tzv. „Národního seznamu“ soustavy
Natura 2000, který představuje oficiální,
státem zaštítěný návrh.
V době úvah o společných aktivitách evropských států v ochraně přírody
byly přijaty dvě směrnice Evropského
hospodářského společenství, které se
staly podkladem pro vznik výše zmíněné
soustavy chráněných území. Dne 2.dubna
1979 to byla „Směrnice Rady 79/409/
EHS o ochraně volně žijících ptáků“ (tzv.
Směrnice o ptácích). Jako druhá byla 21.
května 1992 přijata „Směrnice Rady 92/
43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin“ (tzv. Směrnice o stanovištích).
(dokončení na straně 2)
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Co je NATURA 2000?

(pokračování ze strany 1)

Cílem soustavy chráněných území
Natura 2000 je tedy především zachování biologické rozmanitosti, ochrana
vybraných ohrožených stanovišť,
druhů rostlin a živočichů, stabilizace přírodních poměrů na ohrožených lokalitách a sladění šetrného
hospodaření se zájmy ochrany přírody. Rozloha a počet lokalit musejí
být aspoň takové, aby byl zajištěn
příznivý vývoj výše zmíněných
přírodních hodnot v dlouhém časovém úseku. Vznikem soustavy
Natura 2000 dojde ke sjednocení
přístupu k ochraně přírody v celé
Evropě.
Díky faktu, že existence přírodních lokalit bývá někdy v konfliktu
(často jen zdánlivém) se zájmy na
hospodářské využití krajiny, je
zavádění soustavy Natura 2000 ve všech
evropských státech spojeno s určitými

problémy. Zatím v žádné zemi Evropské
unie nedošlo k úplné celospolečenské
shodě na vyhlášení všech navržených

území. Principy zakotvené zejména ve
„Směrnici o stanovištích“ jsou velmi

progresivní a uplatňují zcela nový pohled na řešení problematiky ochrany
přírody. Je zřejmé, že široké přijetí této
myšlenky veřejností i politickými
strukturami bude záležitostí delšího času. Proto je nutné zaměřit
širokou informační kampaň na
všechny vrstvy společnosti. I přes
vysokou kulturní a vzdělanostní
úroveň naší společnosti je třeba
začít s připomínáním a osvětlováním těch nejzákladnějších pojmů
a otázek, jako jsou například smysl
naší existence, místo a limity lidské
populace v globálním ekosystému,
význam zachování biologické rozmanitosti apod.
Vytvoření funkční soustavy Natura 2000 je cílem, ale aktivity s tím
spojené se mohou stát i prostředkem
k tomu, aby mnohem více lidí začalo chápat naše místo v přírodě a místo
přírody v našem systému hodnot. - šk -

NATURA 2000 v České republice
Po započetí přístupových jednání s Evropskou unií bylo brzy jasné, že Českou
republiku čeká v oblasti práce resortu
životního prostředí hektické období. Ze
všemožných aktivit nutných ke slaďování našich zákonných předpisů s normami
Evropské unie vyniká situace v ochraně
přírody. Velmi rychle bude nutné vytvořit a uvést do života soustavu evropských
chráněných území Natura 2000, ať už tzv.
„ptačích oblastí“, nebo území, kde budou
chráněna přírodní stanoviště, rostlinné
a živočišné druhy. Brzy po prvních jednáních bylo zřejmé, že náš stát nedostane
žádnou vyjímku pro pozdější vytvoření
návrhu území Natury 2000, že v okamžiku vstupu nových členů do Evropské
unie musíme mít na stole představu, jak
bude vypadat soustava těchto evropských
chráněných území v České republice.
Prakticky to znamená předložit Evropské
komisi návrh ptačích oblastí (SPA) a návrh
evropsky významných lokalit (SCI).
Co si tedy za to zvláštní slovo „soustava“ dosadit? V prvé řadě myšlenka, na
níž je postavena soustava Natura 2000,
není formulována tak, že by se územní
ochrana měla vztahovat úplně na všechny
lokality výskytu evropsky významného
druhu ptáků, ostatních živočichů, rostlin,

Chráněná krajinná oblast Beskydy - jedna z evropsky významných lokalit

nebo přírodních stanovišť. K ochraně jsou
podle určitých pravidel vybrány pouze významné lokality výskytu výše zmíněných
přírodních fenoménů, kde je zaručena
dobrá perspektiva další existence. Tyto
lokality navržené v tzv. „národním seznamu“ se stávají oficiálním státním návrhem,
který je vzat na vědomí evropskou komisí
a posléze je konfrontován s návrhem, který předkládají nevládní organizace příslušného státu. Tímto způsobem je vyloučena
možnost, že by se některý ze států pokusil
z důvodu např. hospodářské exploatace
některou významnou lokalitu zamlčet.

Jaké byly první kroky v přípravě
soustavy Natura 2000 u nás? K přípravě
a vymezení evropsky významných území je možno přistoupit velmi různorodě.
V některých přistupujících státech padlo
rozhodnutí, že soustava Natura 2000 bude
totožná se stávající sítí chráněných území.
Tento přístup je však značně zavádějící
a odborně neudržitelný. Především: Natura 2000 chrání poměrně úzké spektrum
přírodních fenoménů, jež jsou ohroženy
v evropském měřítku. To je z hlediska
potřeb ochrany naší přírody naprosto nedostačující.
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Platí to i naopak: Existují biotopy, které bychom při lokální znalosti jen našeho
území označili za běžné (nepožívají tedy
zvláštní územní ochrany v rámci státu),
ale v evropském měřítku jsou vzácné nebo
ustupují. U nás je to případ několika typů
pobřežních olšin.
Proto byl před třemi roky zvolen
velmi správný a logický scénář, který je
v jednotlivých dílčích krocích upravován
a přizpůsobován podmínkám, jež se vyjasňují s postupem meziresortních jednání
a s přijetím novely zákona o ochraně přírody a krajiny.
V první řadě bylo učiněno důležité rozhodnutí, že na celém území našeho státu
proběhne inventarizace aktuálního stavu
přírodních hodnot za účelem vymezení
odborně podloženého návrhu soustavy
Natura 2000. Návrh „ptačích oblastí“ vypracovala Česká společnost ornitologická
ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR. Pro vymezení přírodních
stanovišť a území pro ochranu druhů rostlin a živočichů tato role připadla samotné
Agentuře ochrany přírody a krajiny. K datu
vstupu Česka do Evropské unie se podařilo
vymezit odborně podložený návrh 41 ptačích oblastí (SPA) a zmapovat a vymezit
návrh evropsky významných lokalit (SCI)
pro panonskou oblast státu tak, jak jsme se
zavázali Evropské komisi. Ptačí oblasti budou v nejbližší době stanoveny nařízeními
vlády České republiky. Mapování zbytku
území, vymezování budoucích území
(SAC) a tvorba národního seznamu jsou
dnes již z větší části dokončené.
Mapování, vyhodnocování dat a vymezování evropsky významných lokalit

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník - významná ptačí lokalita

(SCI) znamenalo a dosud znamená obrovské úsilí mnoha stovek odborníků,
pracujících v resortu ochrany přírody, na
biologických fakultách univerzit, ve výzkumných ústavech či v nevládních organizacích s ochranářským zaměřením. Zdá
se až neuvěřitelné, jak obrovské množství
dat bylo v tak krátkém čase (od roku 2000
dodnes) v terénu sebráno, vyhodnoceno
a zpracováno. Dá se bez přehánění říci,
že Česko bude mít jeden z nejkvalitněji
vymezených návrhů soustavy Natura 2000
v celé Evropě. Pokud Evropská komise
tento návrh přijme, bude věcí dalších jednání, jak bude nakonec soustava Natura
2000 uvedena do života.
Jaký osud čeká navržené lokality?
Po schválení národního seznamu evropsky významných lokalit vstoupí do hry
orgány státní správy v ochraně přírody

CHKO Pálava - rovněž jeden ze stavebních kamenů sítě území v rámci programu Natura 2000

a vlastníci pozemků. Příslušné orgány
ochrany přírody budou mít za úkol vyhlásit do šesti let v hranicích navržených
lokalit (SCI) chráněná území dle zákona
o ochraně přírody a krajiny. Tuto nutnost
garantuje Česká republika Evroské komisi. Veškeré připomínky vlasníků pozemků k vymezení území i k režimu ochrany
budou zváženy a vypořádány. Bude-li nezbytné omezení či úprava režimu hospodaření, budou případné ztráty produkce
finančně kompenzovány. Tato možnost
je zakotvena ve schválené novele zákona
na ochranu přírody a krajiny. Může také
nastat případ, kdy orgán ochrany přírody
bude požadovat zvláštní režim hospodaření, který s sebou ponese vícenáklady.
I zde bude na podkladě smlouvy možno
zvýšené náklady kompenzovat.
Po zavedení ochrany budou tedy
evropsky významné lokality v souladu
s našimi zákonnými normami vyhlášeny
jako zvláště chráněná území a péči o ně
zajistí příslušný orgán ochrany přírody.
V souladu s potřebami zachování předmětu ochrany budou pro jednotlivá území
zpracovávány tzv. „plány péče“, které by
zároveň měly být podkladem pro vyčíslení potřebných nákladů na údržbu. Určitá
část území (především přirozené lesy, či
mokřady) však žádné náklady na péči
o území nebude vyžadovat.
Můžeme si jenom přát, aby vlastníci
a nájemci pozemků brzy pochopili, že
péče o evropsky významné lokality může být i pro ně velmi výhodná vzhledem
k jistému přísunu dotací a že se časem
stane i věcí jejich osobní cti a hrdosti.
- vk -
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Mapování biotopů soustavy NATURA 2000 v ČR
Cílem zavedení soustavy NATURA
2000 je zajistit možnost trvalé existence
všech evropsky významných přírodních společenstev a všech geograficky
původních druhů na území Evropské
unie. V rámci soustavy NATURA 2000
bude vyhlášena zvláštní ochrana území
významných hojným výskytem některých vzácných druhů rostlin či živočichů
(hojnost se vždy posuzuje z hlediska
velikosti populace druhu v celé Evropské
unii) nebo výskytem zachovalých formací vybraných typických biotopů (společenstev). Aby bylo možné taková území
vybrat, je nutno znát celkové rozšíření
druhů a společenstev. Z toho důvodu
probíhalo od roku 2001 podrobné celo-

stejnorodými ploškami jednotlivých
přirozených a polopřirozených biotopů
(tzv. segmenty krajiny). K němu patří
textová příloha, jejíž nejdůležitější částí je tabulka charakteristik segmentů.
Každý segment je zde podrobně popsán, zejména je uvedeno, nakolik se
společenstvo v daném segmentu blíží
typickému společenstvu dané kategorie
(např. prvosenková dubohabřina) a jak
je zachovalé (stupeň pozměnění člověkem). Důležitým údajem je i výčet druhů
rostlin a živočichů z celorepublikového
seznamu vybraných významných druhů,
jejichž výskyt byl v daném segmentu zaznamenán. Mapování v celé ČR by mělo
být dokončeno do konce roku 2004. Ne-

Mapování biotopů v lokalitě Vranov nad Dyjí

plošné mapování přírody v ČR. Cílem
mapování bylo zjistit přesný aktuální
stav a rozšíření přirozených a polopřirozených přírodních společenstev na našem
území. Mapovány byly především klimaxové a přirozené lesní porosty, rašeliniště
a mokřady, horské hole a skály, v případě
polopřirozených lokalit pak zachovalé
lesní porosty, louky a pastviny, rybníky
apod. Rovněž bylo zjišťováno rozšíření,
velikost a vitalita populací vybraných
vzácných druhů rostlin a živočichů.
Výsledkem každého jednotlivého
mapování je list mapy 1:10 000 (někde
i 1:5 000) se zakreslenými víceméně

zmapovaná část území je tvořena již jen
ojedinělými malými ploškami uvnitř velkých zmapovaných komplexů a pokrývá
méně než 20% území republiky. Proto již
mohla být na základě údajů z dokončené
části mapování vybrána území s nejzachovalejšími plochami typických přírodních společenstev a území s významným
výskytem některých vzácných druhů,
která jsou řazena do návrhu národního
seznamu lokalit soustavy NATURA
2000 (pSCI). Tento návrh bude odevzdán
evropské komisi, kde bude odborně posouzen také s přihlédnutím k návrhům či
již vyhlášeným územím z ostatních zemí

EU, a po zapracování případných připomínek definitivně schválen. Navržený
seznam je možné doplňovat například
v případě, že v nezmapované části území
dojde k nějakému převratnému objevu.
Dle definitivně schváleného seznamu
(SCI) budou pak vyhlašována jednotlivá
„naturová území“ – lokality druhů a společenstev sítě NATURA 2000 (SAC).
Trochu jiný je postup při vyhlašování
ptačích oblastí (SPA), jimž je věnován
jiný článek tohoto čísla.
Vytvoření soustavy chráněných
území, v nichž by byl zvláště chráněn
reprezentativní vzorek evropských přírodních biotopů a vzácných druhů je
sice hlavním účelem mapování, zdaleka
ne však jediným
možným využitím
získaných dat. Takovýto
podrobný
celoplošný průzkum
celého území státu
v krátkém časovém
období nebyl dosud
nikdy u nás proveden. Již dnes je zřejmá obrovská přírodovědná
hodnota
získaných dat – byly
objeveny nové lokality mnoha vzácných
druhů rostlin i živočichů, dokonce byly
nalezeny druhy považované u nás již
za vyhynulé. Je podrobně zmapováno
rozšíření vzácných
společenstev, navíc
s údaji o zachovalosti biotopů na jednotlivých lokalitách.
Jistě se brzy rozběhnou výzkumné projekty založené na využití a aplikaci dat
z mapování NATURA 2000, z jejichž
výsledků se dovíme mnoho nového
o dynamice krajiny, biologii různých
druhů rostlin a živočichů i dalších dějích
a jevech v přírodě. To bude mít velký
význam nejen pro ochranu přírody, ale
i pro další obory, které jsou na dynamice
přírodních jevů závislé, jako je zemědělství, doprava, stavebnictví, vodní hospodářství a mnoho jiných významných
oblastí lidské činnosti.
- kar -
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Mapky k článkům na stranách 8 a 9
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NATURA 2000 na Znojemsku
Většina neznalých návštěvníků Znojemska je překvapená skutečností, že západní část okresu je tvořena pahorkatinným reliéfem s množstvím lesů a lesíků,
hlubokými říčními údolími a vrcholky
kopců, jež přesahují 500 metrů nadmořské výšky. Při bližším pohledu však ani
východ okresu není pouze jednolitým
mořem nekonečných lánů řepky či kukuřice, občas střídaných vinohrady. Setkáme se zde nejen se značným množstvím
velmi cenných stepních lokalit, ale i s
mokřady, zbytky lužního lesa, velkými
rybníky a přirozenými partiemi vodních
toků.V jednotlivých případech zde byly
zachovány dokonce i fragmenty přirozených teplomilných listnatých lesů.
V jakém vztahu jsou dochované
přírodní hodnoty k budování soustavy
Natura 2000? Po vymapování všech
nejdůležitějších
přírodních
lokalit
a schromáždění dat o výskytu druhů lze
říci, že Znojemsko má překvapivě velký
potenciál evropsky významných lokalit.
Ne všechna místa, kde byl zjištěn výskyt
„naturových“ druhů a stanovišť jsou zařazena do národního seznamu a navržena
k ochraně. Navržené lokality musí splňovat některá kriteria vycházející z kvality
a perspektivy stanoviště a z početnosti
a vyhlídek populace druhu navrženého

Údolí Rokytné u Moravského Krumlova - příklad teplomilné doubravy

k ochraně. V případě ptačích oblastí je
to např. počet hnízdících párů, vhodnost
prostředí pro chráněný druh ptáka, atd.
Na Znojemsku budou vymezeny dvě
ptačí oblasti: Podyjí, o níž pojednává
samostatný článek v tomto čísle, a Jaroslavické rybníky z důvodu výskytu

Miroslavské kopce - druhově bohatá stepní lokalita na vápencovém podkladě

kolonie kvakoše nočního. Kromě toho
bude na Znojemsku postupně vyhlášeno
několik desítek lokalit, jež jsou nezbytné
pro ochranu evropsky významných přírodních stanovišť, rostlin a živočichů,
jako zvláště chráněná území.
Tyto lokality mají velmi různorodou
podobu. Z laického hlediska jako nejpodivnější se mohou jevit lidské stavby,
v nichž byl zjištěn výskyt netopýrů. Sem
patří například netopýří úkryty na Znojemském hradě, v Jevišovickém zámku,
zámku v Jaroslavicích, v kostele sv.
kříže ve Znojmě, či škole ve Vranově
nad Dyjí. Stejně podivnou „přírodní“
lokalitou se může jevit i kanalizované
koryto Jevišovky, jež hostí populaci
drobné rybky - sekavce písečného.
Mnoho lokalit s výskytem „naturových“
druhů obojživelníků má podobu tůní,
opuštěných lomů a těžebních jam. Jsou
to například kamenolomy v Tasovicích,
Žerůtkách či Mašovicích a bývalé dobývací prostory kaolínu v Příměticích.
K ochraně evropsky významných druhů
obojživelníků budou vyhlášeny i některé
rybníky, např. u Olbramkostela, soustava
u Bojanovic, atd. Tyto lokality se nacházejí v krajině předhůří Vysočiny. Stejné
druhy obojživelníků se ale vyskytují i ve
zbytcích lužní krajiny, v lokalitě Travní
dvůr a v mokřadech Oleksovická mok-
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řina, Hevlínské jezero a v Božických
rybnících. V rozptýlených remízcích
i větších lesích Travního dvora najdeme
rovněž evropsky významný druh brouka
– Cucujus cinnaberinus. Jde o příklad
kombinace různých předmětů ochrany,
což je v mnoha územích soustavy Natura
2000 běžným jevem. U větších území
bývá počet druhů a stanovišť jež splňují
kriteria ochrany ještě mnohem vyšší.
Jedním z nejdůležitějších a nejcennějších přírodních fenoménů Znojemska
jsou teplomilné listnaté lesy, zejména
doubravy. Byly do soustavy Natura
2000 zařazeny z důvodu výskytu některých typů stanovišť, výskytu tesaříka
obrovského a roháče obecného. Mezi
taková území na Znojemsku patří lesní
komplex v údolí Dyje v NP Podyjí i podél Vranovské přehrady, Tvořihrázský
a Krumlovský les a lesy v údolí Rokytné
u Moravského Krumlova. V kaňonovitých úsecích říčních údolí se rovněž
vyskytují evropsky významná společenstva skalních stepí a štěrbin. U Moravského Krumlova a nad Vranovskou
přehradou pak roste evropsky významný
druh - hvozdík moravský, rostlina jež se
vyskytuje pouze na několika lokalitách
jihozápadní Moravy.
Typickou tváří přírody Znojemska
jsou stepní území. V dosahu kyselých
žulových skal Českého masivu nalezneme silikátové stepi, jež jsou většinou
druhově chudší a někdy mají podobu
vřesovišť. Z evropsky významných druhů se zde vyskytuje koniklec velkokvětý.

Zachovalé plochy listnatých lesů se nacházejí i na svazích nad údolní nádrží Vranov

Tyto lokality pokrývají např. východ NP
Podyjí, Načeratický kopec, výchozy skal
v okolí Krhovic, Únanovské kopečky.
Stepí rostoucích na vápnitém podkladu
není na Znojemsku právě mnoho. Z těch
nejvýznamnějších, jež jsou navrženy
pro ochranu v soustavě Natura 2000,

Znojemský hrad - nejen významná památka, ale i úkryt netopýrů

jmenujme aspoň Miroslavské kopce
a Ječmeniště.
Z tohoto skromného a velmi omezeného výčtu je zřejmé, že příroda Znojemska je pozoruhodně pestrá. Natura 2000
je jedním z nástrojů, který napomůže
jejímu zachování a rozvoji.
- šk -
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NATURA 2000 v NP Podyjí
Do návrhu evropsky významných
lokalit soustavy NATURA 2000 byla
zařazena i lokalita Podyjí. Na základě
výsledků mapování biotopů, které v Podyjí proběhlo v letech 2001–2003, zde
byla navržena evropsky významná lokalita (SAC), jejíž hranice se téměř kryjí
s hranicemi Národního parku Podyjí.
V návrhu SAC nejsou stanoveny žádné
ochranné podmínky, z čehož vyplývá,
že režim SAC Podyjí nebude přísnější
než režim NP Podyjí. To odpovídá i základní myšlence, která vedla k návrhu

Křovinaté stráně a skalní stepi - místa s obrovskou druhovou rozmanitostí, jejichž zachování vyžaduje
speciální péči

Ledové sluje - mimořádně významný úkryt
netopýrů

jediné souvislé SAC na celém území NP
Podyjí. Existuje-li území vysoké přírodní
hodnoty, které již požívá nějaké ochrany,
je nejlogičtější jakékoli další přírodní jevy
na tomto území nalezené chránit v rámci
již zavedeného systému ochrany. Kdybychom v rámcí území NP Podyjí chránili
východní třetinu jako lokalitu vřesovišť
a stepních lad, svahy říčního údolí jako
lokalitu suťových lesů a potoční údolí jako lokalitu potočních olšin, docházelo by
jistě na styku těchto tří území ke střetům
např. při plánování managementových
zásahů. Každý z těchto biotopů totiž
vyžaduje trochu jiné podmínky a péči.
Pokud však budeme velké území chránit
v celé jeho rozmanitosti, bude mnohem
jednodušší respektovat fakt, že na styku
biotopů probíhají poněkud odlišné přírodní procesy než v jádru jednotlivých
porostů, a snáze podřídíme péči o území
přirozeným dějům.

SAC Podyjí je navržena jako biotopová, v jejím území jsou však „schovány“
i druhové lokality. Jde o stráň nad loukou
na Granátových jamách s výskytem střevíčníku pantoflíčku, vřesoviště a stepní
stráně v údolí Dyje s výskytem koniklece
velkokvětého, teplomilné doubravy v údolí
a na plošinách, kde jsou silné populace roháče obecného a tesaříka obrovského, lesní
cesty, paseky a světliny v celém parku jako
biotop motýla přástevníka kostivalového,
řeka Dyje se silnou populací vranky obecné, Fládnitzká chata, Králův stolec a Šobes
s letní kolonií vrápence malého a Ledové
sluje s netopýrem velkouchým a černým.
Ve starých listnatých porostech s dutými
stromy žije kovařík Limoniscus violaceus.
Tyto druhové lokality nebudou samostatně
vyhlašovány, protože jejich ochrana je již

zajištěna existencí biotopové SAC. Uvnitř
ochranného pásma NP Podyjí mimo území
navržené SAC jsou však navrženy další
dvě druhové SAC. V Popicích je to budova fary s letní kolonií vrápence malého, ve
Vranově nad Dyjí pak škola s letní kolonií
netopýra řasnatého. Pokud bude navržený
seznam evropsky významných lokalit
schválen, budou tyto budovy vyhlášeny
maloplošnými chráněnými územími, pravděpodobně v kategorii přírodní památky.
Navrhovaná SAC se téměř kryje s navrženou ptačí oblastí (SPA) Podyjí (viz
mapky na str.5). Rozloha SPA je však větší
a zejména na východě její hranice přesahují nejen mimo hranice navžené SAC,
ale i mimo hranice ochranného pásma NP
Podyjí. Podrobněji o ní informuje článek
na str. 9 tohoto čísla.
- kar -
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Ptačí oblast Podyjí
Novela zákona 114/92, která vstoupila v platnost 28.4.2004, definuje ptačí oblast jako „území nejvhodnější pro
ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky
a stanovených právními předpisy Evropských společenství (Směrnice Rady 79/
409/EHS ze dne 2.dubna 1979 o ochraně
volně žijících ptáků), které stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.“ Jak z této definice tedy vyplývá, Česká republika se
zavázala touto formou chránit ty druhy
ptáků, jejichž ochrana je v zájmu zemí
Evropské unie. Ptačí oblast Podyjí splnila odborná kriteria početnosti a stavu
populace pro dva druhy ptáků, kterými
jsou strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) a pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Navíc se zde vyskytuje a pravidelně hnízdí dalších 12 druhů přílohy I výše zmíněné směrnice (např. čáp černý,
výr velký, žluna šedá, datel černý, skřivan lesní, lejsek bělokrký a další). Tyto
druhy jsou rovněž Evropskou unií chráněny, jejich populace v ptačí oblasti Podyjí však nesplňují příslušné parametry.
Hranice Ptačí oblasti Podyjí téměř
kopírují hranice Národního parku Podyjí, ve východní části pak zahrnují
i ochranné pásmo NP a v katastru obce
Havraníky ještě část území Přírodní památky Skalky. Návrh vznikl na základě
odborných podkladů ornitologů a odrá-

Přírodní památka Skalky, součást Ptačí oblasti Podyjí

ží skutečný výskyt
výše
uvedených
druhů ptáků. Vzhledem k tomu, že současný stupeň ochrany území NP a jeho OP je dostatečný pro zajištění jejich ochrany, nebyly stanoveny žádné
další ochranné podmínky.
Oba
prioritní
druhy, strakapoud
jižní a pěnice vlašská, se vyskytují především ve východní části ptačí
oblasti, kde je dostatek vhodných biotopů, kterými jsou
především křovinaté stráně, vřesoviště, stromořadí nebo skupiny ovocných stromů a také sady a zahrady
v okrajových částech obcí. Citlivá
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
péče o tyto části příKaňon řeky Dyje s rozsáhlými lesy,
rody je hlavní podmínkou zachování populací obou druhů. Měla by spočívat ze- které mají většinou přirozenou skladbu
jména v ochraně a v péči o rozptýlenou dřevin a jsou velmi pestré, vytváří vhodné
zeleň a citlivou údržbu suchých trávní- podmínky pro hnízdění a výskyt také ostatních již zmíněných druhů ptáků.
- vk ků a vřesovišť.
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Evropsky významné druhy živočichů v NP Podyjí
Ze směrnice č. 92/43/EHS o ochraně
volně žijících živočichů, planě rostoucích
rostlin a přírodních stanovišť vyplývá pro
členské státy EU povinnost zajistit ochranu těch druhů živočichů, které obsahují
přílohy směrnice, a které se vyskytují
na jejich území. Směrnice uvádí mnohé
druhy obratlovců i bezobratlých, které se
vyskytují na území ČR. Řada z nich má
na našem území bohaté a perspektivní
populace, které patří mezi nejlepší v celé
Evropě.
Nově přijaté členské státy EU mohly
navrhnout doplnění seznamů druhů živočichů, (jejichž ochrana je v zájmu Evropské unie) na základě svých národních
specifik a řada z těchto návrhů byla také
Evropskou komisí akceptována.
V tomto článku jsou představeny
vybrané druhy, se kterými je možné se

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

návrh druhových lokalit pro panonskou
i kontinentální oblast, který je již v současné době předjednáván s dotčenými
samosprávnými orgány a vlastníky.
Na území NP Podyjí a ochranného
pásma byl zjištěn výskyt následujících
druhů živočichů obsažených v příloze II
směrnice, jejichž ochrana si vyžádá vyhlášení územní ochrany: vrápenec malý,
čolek dravý, vranka obecná (obratlovci),
roháč obecný, tesařík obrovský, kovařík
Limoniscus violaceus, přástevník kostivalový (bezobratlí).

Kovařík Limoniscus violaceus

setkat v Podyjí. Výčet všech druhů a jejich charakteristiky lze najít na webových
stránkách Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR (www.nature.cz).
Mapování výskytu druhů probíhalo
v minulých několika letech a bylo zajišťováno odborníky z AOPK ČR. Pro každý druh nebo blízkou skupinu druhů byl
určen hlavní koordinátor, který zajišťoval
získávání poznatků o rozšíření vybraných
druhů. Koordinátor vypracoval rovněž
první výběr druhových lokalit (t.j. oblastí,
ve kterých se nachází perspektivní populace druhu) a také návrh monitoringu populace, aby bylo možné vyhodnotit případné změny. Výsledkem je kompletní

Roháč obecný (Lucanus cervus)

Charakteristika „naturových“ druhů
vyskytujících se na území NP Podyjí:
Vrápenec malý
Netopýři jsou z pohledu druhové ochrany velmi specifickou skupinou, protože často vyhledávají pro zimování či letní kolonie
člověkem vytvořené podzemní i nadzemní
prostory. Vrápenec malý je na území NP
Podyjí vcelku běžným druhem, nacházejí
se zde jak stálá zimoviště, tak řada menších
letních kolonií, které se soustřeďují především do východní části parku.
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vyvíjí v silnějších kmenech nebo větvích
dubů. V České republice se vyskytuje
pouze v zachovalých dubových lesích
nebo druhotně ve starých dubových alejích, ale pouze lokálně. Přirozené porosty
dubů v kaňonu Dyje na území NP Podyjí
jsou jednou z nejbohatších lokalit tohoto
druhu v ČR.

Přástevník kostivalový (Calimorpha quadripunctaria)

Čolek dravý
Tento druh obojživelníka byl na území
České republiky objeven až v roce 1997.
Na území České republiky se čolek dravý vyskytuje pouze v Podyjí a jeho širším okolí. Jedná se o prvek alpské fauny,
který zasahuje až na naše území. Ochrana
čolka dravého spočívá hlavně v zachování vhodných biotopů pro rozmnožování,
kterými jsou nejrůznější drobné vodní
plochy rozptýlené v krajině. Na některých lokalitách by bylo vhodné posílit
stav populací vybudováním vhodných
tůní, kde by tento druh nalezl vhodné
podmínky (bližší informace viz článek
Reiter, A.: Nové druhy obratlovců v Podyjí? Podyjské listí 5/6, 2000, str. 1-2).
Vranka obecná
Tato drobná rybka je typickým
obyvatelem horských a podhorských
toků s chladnou čistou vodou a členitým
dnem. Vinou necitlivých zásahů do vodní

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

sítě během minulých desetiletí a postupného zhoršování kvality vody došlo ke
značnému ústupu vranek, přesto je na

mnoha lokalitách na území ČR dosud
běžná. Na území NP Podyjí je velmi bohatá populace tohoto druhu v řece Dyji.
Tesařík obrovský
Je to jeden z našich největších brouků,
délka jeho těla může být až 5 cm, délka
tykadel u samců až 15 cm. Tento druh se

Roháč obecný
Délkou až 80 mm je to náš největší
a zřejmě nejznámější brouk. Obývá listnaté, převážně dubové lesy nižších až
středních poloh, ve kterých je dostatek
trouchnivějících starších stromů či pařezů, kterými se živí larvy tohoto druhu.
V minulosti býval hojný téměř v celé Evropě, ale v posledních desetiletích se stal
zejména díky změnám druhového složení
lesů ohroženým druhem, a to zejména
v západní a střední Evropě. Na jižní Moravě je tento druh dosud poměrně častý.

Přástevník kostivalový
Tento velký a nápadný motýl z čeledi
prástevníkovitých je příkladem poměrně
běžného druhu v ČR zejména v zachovalých listnatých lesích v říčních údolích. V západní Evropě však tento druh
v mnoha územích zcela vymizel, a proto
byl zařazen do seznamu druhů chráněných v rámci EU. Úkolem odborníků při
výběru území pro ochranu tohoto druhu
bylo vybrat reprezentativní lokality, které
pokryjí areál výskytu druhu v ČR. Na
území NP Podyjí se vyskytuje plošně.
Kovařík Limoniscus violaceus
Tento asi 15 mm dlouhý, kovově namodralý brouk žije v dutinách starých listnatých stromů s velmi specifickými podmínkami. Všechny jeho známé lokality na
území ČR, kterých je jen něco málo přes
deset, se nacházejí v zachovalých pralesovitých zbytcích listnatých lesů nižších až
středních poloh. Na území NP Podyjí byl
tento druh zjištěn zejména na Vranovsku
v lesním komplexu Braitavy.
- vk -
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NP Podyjí – lokalita evropsky významných druhů rostlin
V příloze II Směrnice Evropské unie
92/43/EHS o stanovištích (dále jen Příloha II) nalezneme seznam druhů rostlin
a živočichů, na jejichž ochranu je v Evropě kladen zvláštní důraz. Jde o druhy,
které jsou velmi vzácné, často na pokraji
vyhynutí. Ze seznamu všech lokalit výskytu každého druhu na území Evropské
unie bylo vybráno několik oblastí, kde
je místní populace nejsilnější. Území,
na nichž se vyskytuje stabilní populace
takového druhu, bývají pak v soustavě
Natura 2000 navržena na vyhlášení jako
tzv. evropsky významné lokality (SAC).
V návrhu těchto lokalit figuruje i Národní park Podyjí, kde se vyskytují silné
populace dvou druhů rostlin z Přílohy
II: střevíčníku pantoflíčku a koniklece
velkokvětého.
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium
calceolus) má z našich orchidejí největší
květ. Z toulce dvou pater protistojných,
široce kopinatých podélně rýhovaných
listů vyraší v květnu cca 30–50 cm vysoký stvol nesoucí obvykle 1–3 květy
o průměru 3–7 cm. Květ tvoří veliký
jasně žlutý nafouklý pysk a horní a dva
postranní kopinaté okvětní lístky temně
nachové barvy. Střevíčník je rostlina přísně vápnobytná, proto se s ním setkáme
jen ve střední části NP Podyjí, kde jsou
místy vápnité půdy. V současné době je
na území parku známa jediná lokalita
tohoto druhu v humózní dubohabřině
nedaleko hraničního přechodu Čížov

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

– Hardegg, kde roste přes 100 exemplářů.
Střevíčník patří dle naší legislativy mezi
druhy zvláště chráněné v kategorii silně
ohrožených. Jde o druh světlých lesů
a křovinatých strání, proto se snažíme mu
prostředí zpříjemnit občasným prosvětlením hustého habrového porostu. Mezi
evropsky významné lokality tohoto druhu
je v ČR navrženo 29 území, z deseti jihomoravských je podyjská populace s 271
nalezeným exemplářem zřejmě největší.
Po deset let, kdy je populace intenzivně
sledována, kolísají počty kvetoucích
exemplářů v jednotlivých letech mezi 60
a 120 a zdá se, že populace je stabilní.
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla
grandis) je druhem panonským (tedy

jihovýchodním), vyskytuje se pouze
v Jihomoravském kraji a na několika
lokalitách u Olomouce a Zlína. Koniklec
má přízemní růžici 10–15 cm dlouhých
listů trojúhelníkového obrysu, dělených
do mnoha drobných 1–2 mm širokých
úkrojků. Krátký květní stvol nese široce
zvoncové vzhůru otevřené fialové okvětí
s prstencem žlutých tyčinek ve středu.
Stvol se po odkvětu prodlužuje a zdvihá
klubíčko semen s dlouhými niťovitými
výrůstky. Celá rostlina (kromě vnitřku
květu) je hustě dlouze chlupatá. Podyjská
populace koniklece, je v celé ČR zdaleka
nejsilnější. Navíc na ni navazují další populace na Znojemsku a Moravskokrumlovsku, např. lokality Na Kocourkách,
Skalky u Havraníků, Kopečky u Únanova, Krumlovsko-Rokytenské slepence
a další. Její zachování je podmíněno udržením rozsáhlých ploch vřesovišť a stepních lad na východě NP, které tvoří těžiště podyjského rozšíření koniklece, ale
i výslunných skalnatých strání podél řeky
Dyje. Hlavními metodami údržby těchto
ploch je pastva, likvidace agresivních vysokostébelných trav a občasné odstranění
dřevin zarůstajících skalní stepi.
Vyhlášení Podyjí jako evropsky významné lokality pro tyto druhy bude, jak
doufáme, jen dalším podpořením naší
dlouholeté snahy o jejich udržení v naší
přírodě.
- kar -
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