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Ohrožená biodiverzita 
Celkový počet drulrlt na Zemi se během geologické minulosti měnil. Postupné zvyšování biologické rozmanitosti střídala 
hromadná vymírání, která měla nejrtiznější příčiny. V současné době je míra druhové rozmanitosti na Zemi ovlivňována 
především ptisobe11ím člověka. 

V průběhu geologického vývoje se celkový počet druhů po
stupně zvyšoval, ale tento proces ncprobíhal rovnoměrně. Byla 
období, kdy naopak docházelo po určitou dobu k jeho prudké
mu poklesu (tzv. masová vymírání). Příčiny masových vymírání 
byly různé - v některých případech šlo zřejmě o pád meteori tu 
apod., j indy zase o náhlé změny podnebí. Za nej nebezpečnější se 
považují dlouhá období s intenzivní vu lkanickou činností. 

Celkem došlo v geologické historii Země nejméně k pěti vel
kých masovým vymíráním. Odhaduje se, že vždy vyhynulo a le
spoií 50- 60 % všech druhít K pravděpodobně největšímu maso
vému vymírání v historii došlo na přelomu prvohor a druhohor, 
před 230 miliony lety. Vymřely tehdy např. stromové přesl ičky, 
stromové plavuně a trilobiti. Podle jedné z teorií to souviselo se 
srážkou kontinenltl a vytvořením jediného ve lkého kontinentu 
- Pangey. Následkem toho vymřely zvláště druhy, obývající po
břežní mělčiny. 

Poslední velké vymírání nasta lo na konci křídy, před 65 milio
ny lety. Nejčastěj i se uvádí, že bylo způsobeno dopadem obrov
ského meteoritu (či asteroidu), který postupně vyvola l klimatické 
změny i chemické změny v atmosféře. Vyhynuli tehdy např. di
nosauři a jiní velcí plazi a také mnozí hlavonožci. Dopad meteo
ritu v té době potvrzuje vrstv i čka iridia v horninách celého světa 
(tzv. iridiová anomálie). 

Přichází člověk ... 
Přestože přirozené kolísání počtu druhů na Zemi probíhá 

i v současnosti, hlavní změny biodiverzity (převážně jde o jej í 

ochuzování) jsou dnes způsobeny lidskou činností. Dokonce se 
bohužel ukazuje, že rychlost, jakou dnes ubývají počty druh l't, 
nemá v geologické minu losti Země obdoby. 

Podle nej různěj ších odhadů vyhyne vlivem člověka 20- 50 
tisíc druhí'1 organisml'1 ročně. Většinou se jedná o hmyz, nižší 
rostl iny apod. Aktuálně je ohroženo 13 000 druhl'1 ptáků a savců 
a 25 000 druhů rostlin. Většina vymřelých rostlinných a živoči š
ných druh tl pochází z ostrovt\ případně jde o sladkovodní druhy, 
které obývají biotopy ostrovního charakteru v rámci pevniny 
(především j ezera). 

Existuj í také pokusy zj istit, jaká by byla přirozená rychlost 
vymírání druhů . Odhady jsou různé, ale nejčastěj i se uvádí, že 
rychlost vymírání je v současné době zhruba l OOx až 200x vyšší 
než rychlost vymírání přirozeného. Dů ležitou roli hraj e také vzá
jemná provázanost jednotlivých druhů . Tak například vyhynutí 
jednoho druhu rostliny znamená většinou zán ik nejméně pčti zá
vislých druhů hmyzu a vymření mnoha druhů specia lizovaných 
parazitů . 

Za nejdůleži tější mechanismy ztráty biodiverzity je považován 
především zánik a fragmentace přirozených stanovišť, introduk
ce druhů z jiných geografických oblastí (viz série č lánků v před
chozích čís l ech Geografických rozh ledů) a nadměrné využívání 
druhů (kácení, lov). Svou roli hraje také znečišťování životního 
prostředí, g lobální klimatické změny a průmyslové zemědělství 
a lesnictv í. V mnoha případech působí samozřejmě kombinace 
těchto mechanismů. 

Zánik a fragmentace stanovišt' 
Nejvíce se na zániku přirozených stanovišť podílí 

odlesťíování. Tak například v Etiopii klesl za 40 let 
( 1950- 90) podíl lesních ploch na celkové rozloze 
stá tu ze 40 % na I %. V Salvadoru pokrývaly lesy pů
vodně 90- 95 % rozlohy země a dnes je jejich rozloha 
omezena na méně než 7 %, z toho polovinu představu
jí poškozené mangrovové porosty a lesy s vysazený
mi borovicemi. Za posledních I 00 let byla vykácena 
polovina celkové rozlohy deštných pralesů a tento ne
uvážený proces stá le pokračuje, přičemž každý rok se 
vykácí I 0- 70 tisíc krn2 ročně. 

Kácení se však netýká pouze tropických oblastí. 
Například lesnatost Běloruska se od roku J 750 sní
žila z 80 % na 35 %. Také v České republice se pů
vodní lesnatost z přelomu prvního a druhého tisíciletí 
(85 %) snížila na 34 %. Lesnatost území se naopak 
za posledních 50 let výrazně zvýšila v Izraeli (z méně 
než I % až na téměř 10%) či v Bhútánu (ze 64% na 
73 %). Vedle kácení lesl't dochází také ke změně jejich 
druhové skladby, které následně ovlivňuje i druhové 
složení květeny a zvířeny. 

Zubr evropský (Bison bommts) byl kdysi hojný téměř po celé Evropě. Počátkem 20. století 
byl ve volné přírodě vyhuben a jeho populace byla zachráněna pouze díky odchovu v zoolo
gických zahradách. Foto: T. Matějček 

Zánikem j sou ohrožena také stanov iště mokřad
ního charakteru. Napřík lad rašel i ni ště v Irsku po
krývala v minulosti 1,3 mil. ha (tj. 16% rozlohy 
ostrova). V současnosti zbývá j en necelá pětina 
původní rozlohy (220 000 ha), nedotčená člověkem. 
Také rozloha finských raše lini šť se v dtts ledku od
vodňován í při těžbě dřeva sníž ila z I 0,4 na 6 mil. 
ha. Další milion hektarů se nyní využívá pro země
děl ské účel y. 
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Mnohá stanovi ště zanikají také v dl'1sledku zá
stavby (sídla, si lnice, dálnice apod.), využívání 
ploch pro zeměděl ství či vzniku tzv. druhotných 
stanovi šť (skládky, rumištč aj.). Novč vzniklá sta
noviště většinou hostí jen malý počet druhC1, za
tímco velké množství tčch, které zde ži ly pl'lvod
ně,již ncnachází vhodné podmínky. Tak například 
v přirozených stepních ekosystémech Arménie 
se vyskytuje 100- 700 druhů rostlin . Po inten
zivním nadměrném spásání klesá jejich počet 
přibližně na 15. 

Fragmentace stanov i šť (tzn. členění na menší 
části) vede k částečné nebo úplné izolaci jed
notlivých populací, což může mít za následek 
degeneraci . Takto j sou ohroženi především velcí 
savci . V našich podmínkách se j edná například 
o losa evropského (Aices alces) č i rysa ostrovida 
(Lynx lynx), jej ichž migrace komplikují přede
vším dálnice. 

Nadměrné využívání druhů 
Biodiverzita sice představuje obnovi telný, 

ale nikoliv nevyčerpatelný přírodní zdroj. Proto 
může nadměrný lov některých druhl'1 živočichů 
či kácení určitých dřevin vést v extrémních pří
padech až k vyhubení druhu. Známým přík ladem 
z minulosti je nelétavý pták dronte mauricijský 
(Raphus cuculatus), známý spíše pod názvem bl

KM l'řevalského (Equus pr~ewalskil) dnes ve volné l>řirodč přežívá pouze v pohořích pouštč 
Gobi na hra nicích Mongolska a Činy. Foto: T. Matějček 

boun nej apný. Pták byl vyhuben (podobně j ako další dva příbuz
né druhy na sousedních ostrovech) v 17. století, a to především 
mořeplavci , kteří se na ostrovech zastavoval i při cestč do I ndie. 
Po jeho vyhynutí začala postupně mizet i kalvárie větší (Calvaria 
majm). Ukázalo se totiž, že semena této dřeviny ncmohou vyklí
či t, aniž by prošla zažívacím traktem blbouna nejapného. 

Na pokraj vyhubení přivedl lov také bizony (Bison bison) v Se
verní Americe. Jejich pl'1vodní stav se odhaduj e na 50- 60 milio
nl'L Jen v letech 1872- 74 bylo zastře leno přes 5 milionů bizonů 
a v roce 1889 zbývalo už jen posledních tisíc kusl'1. Dnes žije 
v USA a Kanadě asi 50 000 bizonů. Bohužel se však nezacho
valy některé jej ich poddruhy. Si lně ohroženi lovem byli mimo 
jiné také mnozí kytovci - např. vel ryba grónská (Balaena mys
ticetus), velryba jižní (Eubalaena australis), velryba biskajská 
(Eubalaena glacialis), plej tvákovec šedý (Esrichtius gibbosus), 
plej tvák obrovský (Balaenoptera musculus) č i vorvaň obrovský 
(Physeter macrocephalus). 

OCHRANA BIODIVERZITY 
V CESKÉ REPUBLICE 

Druhová ochrana se u nás řídí především zákonem č. 114/ 
1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto zákona jsou 
všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před činnostmi , kte
ré by mohly vést k ohrožení jejich existence. Přísněji jsou pak 
chráněny tzv. zvláště chráněné druhy, jejichž seznam je sou
částí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
Mezi další nástroje druhové ochrany patří směrnice EU (Směr
nice o stanovištích a Směrnice o ptácích} a mezinárodní do
hody, především Úmluva o mezinárodním obchodu s ohrože
nými druhy volně žijfcích živočichů a planě rostoucích rostlin 
(CITES). 

APLIKACE DO VÝUKY: 

1 ) Jaká rozloha tropických deštných pralesů je vykácena každý 
rok? Porovnejte tento údaj s rozlohou našeho území. 

Úmluva o biologické rozmanitosti 
Tempo vymírání druhl'1 v důsledku činnosti člověka vyvolalo 

naléhavou potřebu ochrany biodiverzity. Snahy o záchranu mize
jících druhl'1 vyústily v roce 1992 přijetím Úmluvy o biologické 
rozmanitosti na celosvětové konferenci v Rio de Janeiro. Již tehdy 
totiž bylo zřejmé, že izolované akce, zaměřené na j ednotlivé druhy 
nebo ekosystémy, j sou pro zastavení zvyšujícího se celosvětové
ho ubývání druhC1 nedostatečné. To byl také hlavní důvod vzniku 
zmíněného dokumentu, ke kterému j iž přistoupilo více než 180 
státl'1 včetně ČR, a který j e zároveň nejvýznamnější mezinárodní 
dohodou v oblasti ochrany biodiverzity. M ezi hlavní cíle Úmluvy 
patří ochrana biologické rozmanitosti, trvale udržitelné využívání 
j ejích složek a také rovnoměrné a spravedlivé rozdělení zisků, ply
noucích z využívání genetických zdrojů. 

Tomáš Matějček, student PGS PPF UK v Praze 
tomasmat@atlas. cz 

Mapy k č lánku najdete 1111 straně 18. 

2} Viděli jste na vlastní oči některý kriticky ohrožený druh rostliny 
nebo živočicha? 

3} Uveďte příklad živočicha, který byl vyhuben nadměrným lovem. 
4) Najděte v dobrodružné literatuře příběhy mužů, kteří v 19. století 

lovili bizony (např. Buffalo Bili). Jak se od té doby změnil názor 
společnosti na jejich činy? 

5) Ve kterých státech došlo v posledních desetiletích ke zvýšení 
podílu lesů na celkové rozloze státu? 

6} Najděte příklady praktického využití biologické rozmanitosti pro 
člověka. 
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