
PROČ NIČIT PŘÍRODU? 
 Význam disturbancí v současné krajině 



Motýlí „rezervace“ u Příbrami 

5 VKP, přes 20 ha 

Monitoring ptáků, obojživelníků, plazů, motýlů (a kytek) 

Jednání s vlastníky, shánění peněz 

Plánování managementu, moje experimenty 



Motivace 
• Jednou ze základních moudrostí ekologie je konstatování, že 

pro obnovu organických společenstev jsou důležité 
disturbance, tj. vlastně jejich poškození (Komárek S., Vesmír 
2002)  (chránit ≠ konzervovat, krom jediné výjimky - klimaxů) 

• Všichni to víme? 
VZÁCNOST DRUHŮ 

DIVERZITA 



Motivace 
• Hodně času věnujeme debatám o lese. Kácet-nekácet? Málo 

se věnujeme kvalitě lesů – stále je hodně špatná! 

• A co bezlesí? Je mnohem ohroženější! 

 



Běžné jevy, obyčejná krajina 

 



Proč motýli? 
• Mnoho specialistů – jsou to biotopoví fajnšmekři (řádově ha) 

• Komplexní ekologie (larvy x dospělci, pro různé fáze 
rozmnožování různé prostředí) 

• Vazba na živné rostliny 

• Architektura porostů 

• Každý trochu něco jiného  

      – heterogenita vegetace 
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Co si odnést domů 

 



Příroda není les 

 

S. Vaněk, J. Bárta, 
Národní galerie v Praze 



Romantizující pohledy si nechme pro krajinu, 
nikoliv pro přírodu 

 



Příroda už nikdy nebude to, co bývala.  
To ovšem nutně neznamená, že bude horší. 

 



Jezte skopové maso a kozí sýry 

 



Nedělejme z laiků hlupáky,  
učme je chápat 

 



Zakazujme co nejméně  

 



Ochránce přírody nesmí být fanatický podivín,  
ale respektovaný odborník 

 



Proč ničit přírodu – co je to příroda? 

 



Proč ničit přírodu – co je to příroda? 

• odkaliště 



Proč ničit - poučení z VVP Brdy 

 



 

Kdybys běhal jako chrt 

od Velcí až na Padrť 

Udržal Tvé plány zvrt. 

Z celých Brd zbude prd, 

psáno v jedenáct a čtvrt. 

(Viktor Dyk, 1925) 

Protestovala Čs. Botanická  
Společnost, Umělecká beseda, 
Klub českých turistů, 
Jednota čs. lesnictva atd. 





 



 



 



 



 



 



Fotka Brda – shořelé  



 





 



 



 



 



EVL Hrachoviště 

 







„Lesy“ (plantáže) 
• Jsou strašlivě stinné, homogenní (vertikální i horizontální 

struktura, stejnověkost, chudá druhová skladba) 



Spousta organismů vyžaduje stromy,  
ale nesnáší les – překvapivé? 

 

foto: M. Vojtíšek 

foto: J. Horák 



www.historickaekologie.cz 

Proč se lesy tak 
změnily? 



Příklad:  
okáči rodu 
Hipparchia 

 

foto: M. Vojtíšek 



Hlavní problém - stín 

 



„Lesy“ 
• Jsou archetypálně i legislativně posvátné  a nedotknutelné 

• Přibývají na blbých místech (na úkor mnohem cennějších 
biotopů) – cílené zalesňování i sukcese 

Foto: Letem českým světem, J. Bárta (Vesmír) 



 

Foto: Malíček J.: Přírodní zajímavosti Sedlčanska 



Foto: Malíček J.: Přírodní zajímavosti Sedlčanska 



 



 

Motýlí step Pichce, 10 ha 



foto: J. Sedláček 



Sukcese – přeměna na mainstream 

 



Nelesní pozemek – můžu si hrát 

 



Přeměna na střední les 

 



2/3 stromů pryč! 

 



Co je střední les? 

• Zde střední 
les 



Obnova vlhkých luk 

 



 



 





 



 



Kosení – musí se umět 

 



 



 



Načasování! 

 



Plošné sečení – balzám pro louku, genocida pro hmyz 

 



Mozaikovité sečení 

 



Co se stane, když se nekosí, 
chybí disturbance a 

přednost má les 
 

Příběh hořce a modráska 



 

Foto - web 

Foto - web 

Foto - web 



 



 

VKP Černé bláto - Placy 



 



 



 



Další průšvih - eutrofizace 

foto M. Vojtíšek 



Kosení nemusí stačit – další disturbance 

 



Co jsou (nebo spíše byla) draha? 

 



 



A nebo… 

Motýlí step Pichce 

Mateřídoušková step Brod 

Motýlí vrch Ferdinandka 



 



 



 



 



Cross-country 
rallye 

 



 



 



 

TŮŇ A INFOTABULE 



Foto: O. Čížek 



Foto: Ing. Kuna 



Normální lidé netuší… 



facebook.com/motyliPB 
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