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Zubr, kráva, ovce
- jde to s p írodou s kopce?

Lukáš Spitzer

 
Pastevectví se stalo ihned po prvních úsp šných pokusech o domestikaci divokých

zví!at nepostradatelnou sou"ástí lidské civilizace. Bez uzard ní m#žeme tvrdit, že v kombinaci
s rozvojem zem d lství bylo základním kamenem lidské spole"nosti a motorem jejího další-
ho rozvoje. P!es zimní období poskytovaly pravidelné sklizn  zem d lských produkt# li-
dem základní zdroj potravin. Chov domácích zví!at m l ve srovnání s náhodnými loveckými
úsp chy za úkol zajiš$ovat stabilní d#ležitou bílkovinnou "ást potravy. Mamutík s Kop"e-
mem z Lovc# mamut# by prvním zem d lc#m mohli o trudných hladových zimních ve"e-
rech, kdy mohli zaujat  desítky hodin sledovat texturu st n hornov stonických jeskyní,
vypráv t své. Lidstvo bylo nakrmeno, populace rostla a zbýval "as i na vynalézání takových
„zbyte"ností“, jako je knihtisk, žárovky nebo jaderné elektrárny. I Mamutíkova družka by
jist  spokojen ji žvýkala k#že, pokud by od svého muže dostala jeskynní podlahové vytá-
p ní a ne o!ezaný paroh. I když i to je jist  téma na delší vzrušené debaty.

 
Prom ny a stabilita krajiny
Spolu se vzr!stající populací "lov#ka se

v Evrop# samoz ejm# m#nila i tvá  p írody. Lesy
ustupovaly pastvinám a polí"k!m jako vousy
b itv#. Tvá  krajiny v nižších polohách se tak po-
stupn# vyvíjela od plnovousu poustevníka p es
nesouvislé strništ# odrostlého teenagera, pe"liv#
p#st#né bradce elegána až k dokonale hladké
tvá i manekýna z reklamy na žiletky tak, jak je
dob e vid#t nap íklad na krajin# v Polabí. Vše
m#lo však své následky, zalétlá saran"ata
z Egypta nacházela široce prost ený st!l
v podob# tisíc! hektar! bezlesí, na základ# vyšší
eroze z obnažených ploch vznikaly v nížinách
první rozsáhlé komplexy lužních les!, odhalené
kameny a skalky se p esunovaly do zdí lidských
p íbytk!. Zdánlivá odpov#$ na otázku: Nakolik
velká však byla zm na krajiny, nakolik se zm nilo
druhové bohatství rostlin a živo!ich", co tedy ten

pe"n#jšími místy, než je tomu dnes. I prap!vodní-
mu dennímu rozvržení "innosti "lov#ka m!žeme
bez stínu nejistoty v# it. Problém je ovšem s oním
temným hvozdem v nižších polohách a p ítom-
ností p!vodních-nep!vodních druh!. Typickým
p íkladem jsou desítky druh! orchidejí a mnoho
druh! motýl!, které jsou zhusta vázány pouze na
bezlesí, lépe  e"eno bezlesí dnes "lov#kem spe-
cificky udržovaném. Kde rostly "i létali p ed p í-
chodem "lov#ka? Žili zde v!bec, pokud tady byly
všude lesy? Máme v!bec chránit ono „cosi“, co
do %ech v mošn# p inesl jako necht#né dít# "lo-
v#k? Pokud bychom sledovali podobnou logiku,
m#li bychom p istoupit k ochran# i d íve urput-
ných, dnes však ohrožených nep!vodních ple-
vel! (což již mnohdy d#láme – koukol polní, který
opravdu p išel až s "lov#kem, je  azen jako kritic-
ky ohrožený v %ervené knize) nebo i myši do-
mácí, pokud by se splnilo p ání tak ka všech sle-
"en a paní a myš se n#kdy stala vzácnou a tak ka
vyhubenou. Ale to jsme odb#hli od tématu.

 
Když to nejde složit , poj%me na to jed-

noduše
V roce 2000 byla publikována veskrze p e-

vratná práce, která zpochybnila existenci temné-
ho zapojeného lesa v nižších a st edních polo-
hách v Evrop# ("ili i na území naší vlasti). V#dci si
dali 2 a 2 dohromady a poprvé dokázali v#ro-
hodn# vysv#tlit konflikt výsledk! pylových analýz
s obecn# uznávanou teorií existence neprostup-
ného hvozdu. O co šlo?

Na za"átek je pot eba osv#tlit, co vlastn# pylo-
vé analýzy jsou. Pylové analýzy jsou speciálním
nástrojem, kterým dokážeme odhadnout složení
vegetace (strom!, ke !, bylin a travin) v dobách
dávno minulých. Využívá se k tomu rozbor vzor-
k! usazeného bahna z jezer "i bažin. Pyl v#tšiny
druh! má totiž dv# obrovské výhody: 1. nesnad-
no podléhá rozpadu a 2. vcelku dob e lze p i
použití mikroskopu na základ# tvaru a otrn#ní (aler-
gici nech& neplá"ou) identifikovat rostlinu, která
ho vyprášila. Zárove' jde velice snadno ur"it stá í
té "i oné vrstvy bahna. Výsledek? Zkoumáním
pylových vzork! dokážeme velice p esn# ur"it,
v jaké dob# a jak po"etn# rostly r!zné druhy rostlin.

A zde má konflikt své jádro pudla. Archeobota-
nikové (takto se nazývají v#dci používající pylové
analýzy jako jeden ze svých hlavních nástroj!)
zjistili, že v dob# p íchodu "lov#ka do st ední Ev-
ropy a vzniku prvního zem#d#lství dominovaly
našim les!m v nižších polohách duby a lísky. Zá-
ležitost vskutku nesnadno vysv#tlitelná a
v zásadním rozporu s teorií zapojeného lesa. Lís-
ka v lese neroste a dub, jak je dob e známo všem
lesník!m, v lese nesnadno zmlazuje "i nezmlazu-
je v!bec. Výsledkem snahy o vysv#tlení v soula-
du s uznávanou teorií temného lesa bylo pop ení
základního moudra, že nejjednodušší vysv#tlení
bývá to nejpravd#podobn#jší, a za"aly se hledat
p esložité teorie. (ešení našel až Holan$an Vera,
který v roce 2000 publikoval svou knihu Grazing
Ecology and Forest History (Pastevní ekologie
a historie lesních porost"). Konstatoval prost#,
že dub a líska tehdy opravdu rostly a pylové ana-
lýzy tedy nejsou chybné, a zavedl do problému
faktor, který byl dlouho zanedbáván. Upozornil
na vliv pastvy a tlaku velkých divokých býložrav-
c! – nap . pratura "i zubra (také na Valašsku
existuje obec Zub í, která svým jménem vzdává
hold tomuto mohutnému zví eti). Lesy v nižších
polohách se v našem vnímání jakoby máv-

Pastva ovcí tak, jak ji už neznáme, ve 30. letech 20. století v Karolince – Stanovnici
Foto archiv MRV ve Vsetín#

!lov k stihl natropit? byla až do nedávné doby
v zásad# jednoduchá.

P ed p íchodem "lov#ka pokrýval nejen pro-
stor %eské kotliny neprostupný temný hvozd a la
Stužický prales na východním Slovensku plný
divé zv# e, st ídav# esteticky prokládaný rozsáh-
lými bažinami a rašeliništi a  ídce i nehostinným
horským alpínským kamenitým bezlesím. Pak p i-
šel "lov#k. Nejd íve vyhubil zv# , pak vykácel
lesy a stvo il „krajinu kulturní“. P ed "lov#kem tady
žila lesní spole"enstva, druhy bezlesí se (pokud
v!bec) kr"ily na skalách "i stepi"kách. V#tšina
druh! rostlin a živo"ich!, kte í jsou vázaní na bez-
lesí a stepi, jednoduše p išli až s "lov#kem a ne-
jsou tak „p!vodní“. Bylo to ale opravdu všechno
tak pr!zra"n# p ímo"aré?

Tu a tam skute"n# šum#ly bory po skalinách,
v horách a podh! í tiše stárly a prašt#ly pralesy a
bažiny byly d íve mnohem b#žn#jšími a nebez-
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nutím "arovného proutku zm nily z nepro-
stupných prales# na sv tlé !ídké lesy a lesí-
ky s bohatým ke!ovým podrostem a mnoha
v tšími "i menšími propojenými sv tlinami –
taková st!edoevropská savana st!edoafric-
kého typu. A do takového životního prost edí už
dokážeme lehce umístit bohatou motýlí faunu "i
t eba orchidejovou flóru. A"koli se to tedy nikdy
nezdálo pravd#podobné, tak mnohá sv#tlomilná
zví ata a rostliny žili na našem území dlouho! p ed
p íchodem "lov#ka ("lov#k samoz ejm# se svými
cht#nými i necht#nými souputníky výrazn# po-
zvedl bohatost biodiverzity a pomohl i k ší ení stá-
vajících druh!, ale ne za vše jej m!žeme vinit
a taky chválit).

 
Pásli ovce Valaši
Zm#na tvá e krajiny proto nebyla tak drastic-

ká, jak se d íve vnímalo. %lov#k sice ošt#pem
rychle zato"il s velkými divokými býložravci coby
vítaným zpest ením jídelní"ku, "ást z nich však
zav el do ohrad a ocho"il je na domácí zví átka.
Efekt divo"iny byl tak soub#žn# nahrazen kulturní
lesní pastvou domácích zví at. Z p írodního hle-
diska tedy nenastala žádná podstatná zm#na.
%lov#k za"al sice kácet stromy a klu"it lesy, pro-
stor byl však tak obrovský a tak  ídce obydlený,
že docílil pouze p evrácení pom#ru plochy les! a
bezlesí. Navíc získané bezlesí – zpo"átku pouze
pastviny, louky, tak jak je známe dnes, se p idaly
až po mnoha staletích – se velmi podobalo p!-
vodnímu pasenému bezlesí. Zví ata a rostliny
vázané na bezlesí se rádi p izp!sobili a
s neutuchajícím elánem se vrhli na osídlování no-
vých území. S postupující kolonizací se tak dostali
t eba až k nám na Valašsko.

Valašská p íroda a krajina však procházela ji-
ným vývojem než krajina v nižších polohách.
Pomineme-li západní "ásti okresu Vsetín (nap .
Kele"sko, kde je doložené první osídlení oblasti),
kde se mohl vývoj ubírat výše popsaným zp!so-
bem, zbylé "ásti okresu byly opravdu tvo eny
hlavn# zapojenými starými lesy. Je to dáno hlav-
n# vyšší pr!m#rnou nadmo skou výškou a cel-
kovou geomorfologií terénu. Expanze jiné, stepní
p írody do údolí Vsetínské Be"vy nutn# probíhala
až po p edb#žné p íprav# terénu lidskými aktivi-
tami. Dokud zde "lov#k nevykácel lesy a nestvo-
 il sí& pastvin a luk (což se stalo až v 16. - 17.
století), tak zde sv#tlomilné druhy rostlin a živo"i-
ch! nem#ly místo. Kolonizací p ipravená krajina

Valašska tak p edstavovala jakousi gigantickou
houbu, která nasákla nový život z jižních a zá-
padních oblastí. Ale co je d!ležité, valašská kraji-
na a lidé se zachovali k populacím svých nových
syn! a dcer jako dob í adoptivní rodi"e a posky-
tovali jim spoustu prostoru k p ežití i dalšímu vý-
voji. Bohužel rodi"e zestárli a mladí se odst#ho-
vali do m#st. Málokdo te$ hrd# nese královskou
zástavu – pastvu a extenzivní zem#d#lství. Nov#
praktikované sou"asné systémy za"ínají onu hou-
bu víc a víc ždímat. Valašskem ochotn# osvojené
druhy v pr!b#hu n#kolika set let, ale zahubené
v posledních dvaceti letech te$ odkapávají jako
kalná voda.

Pastva (p edevším lesní pastva) byla tedy ná-
strojem nejen pro udržení, ale i další rozší ení
desítek druh! rostlin a živo"ich! na nov# vytvo-
 ené lokality a do mnoha dosud neobývaných
oblastí. Jak to ale tak bývá, "asy se za"aly m#nit.
První ranou byl zákaz pastvy v lesích následo-
vaný zm#nami ve zp!sobu samotného pasení –
ustájení a p em#ny velkých ploch pastvin na lou-
ky. Tyto zm#ny ješt# dokázala spole"enstva hmy-

zu a rostlin jakžtakž vst ebat. Ubyla sice velká
"ást jejich životního prostoru, po ád ale bylo dost
navzájem propojených nerovnom#rn# využíva-
ných obecních pastvin, záhumenk! a z r!zných
d!vod! do"asn# opušt#ných ploch, na kterých
mohly populace specializovaných druh! dlouho-
dob# p ežívat.

Revoluce, a to nejen ta Únorová, p išla po
roce 1948. Nikdy p edtím v historii se lidstvu ne-
poda ilo uskute"nit tak monstrózní zm#nu hospo-
da ení s tak dalekosáhlými d!sledky. Jedná se
samoz ejm# o kolektivizaci a intenzifikaci zem#-
d#lství. Ano, pro spole"nost m#ly tyto zm#ny p e-
lomové a nepopíratelné výhody. Jídlo bylo mož-
no vyrobit za výrazn# nižších náklad! a ve v#t-
ším množství, m#sta byla po 2. sv#tové válce stá-
le v#tší a hladov#jší. Od té doby se po"et pracov-
ník! v zem#d#lství a jeho celková d!ležitost pro
ekonomiku plynule snižoval až na sou"asných
n#kolik málo procent (uvoln#né pracovní síly se
pak mohly pln# v#novat tisku reklamních leták! "i
t eba práci v muzeu). Zapome'me však na chví-
li, že jsme lidé, užíváme benefit! pramenících ze
sou"asného zem#d#lství, vyznáváme rychlý ci-
viliza"ní pokrok, a podívejme se na v#c o"ima
Matky P írody.

A Matka P íroda roní slzy, každá slza je jeden
vyhubený druh rostliny "i živo"icha. Nikdy
v historii nebyl náš životní prostor tak uniformní,
jako je tomu dnes. Nekone"né lány polí "i jeteliš&
jsou t#sn# obemknuté jiným lidským vynálezem –
stejnov#kým hustým 30 metr! vysokým polem –
„hospodá ským lesem“. Obojí má k p írod# asi
stejn# daleko jako ruský s"ot ke kalkula"ce Casio
na solární pohon. Poslední zbytky p írody jsou
v krajin# rozt íšt#ny do miniaturních zbytk! kr"í-
cích se na okrajích biologické poušt#, jako byste
na tane"ní parket rozhodili hrstku rýže. Populace
jednotlivých druh! živo"ich! mezi sebou už ne-
dokáží komunikovat, semena rostlin nikdy nepad-
nou na tu správnou úrodnou p!du. Druhy jsou
tak uv#zn#ny ve svých stárnoucích unimobu'-
kách a "ekají, až na n# jejich oprýskaný dome"ek
z jakéhokoli d!vodu spadne a ony v poklidu vy-

Poslední zbytek vápencových xeroterm# v Tematínských vrších (Lúka nad Váhom, Slovensko). I sem se
však tla"í nálet borovic. Srpen 2007           Foto L. Spitzer

Pastva ovcí na Valaš-
sku. Ovce jsou schop-
né vypásat i velmi str-
mé svahy a pro velký
dobytek podobn  ne-
p!ístupná místa. &er-
venec 2005

Foto L. Spitzer
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m ou. Takový proces je nezvratný, pokud ne-
dojde k razantní zm#n#.

Extenzivní pastva a další navazující aktivity
v té podob#, jak je naši p edkové praktikovali
po mnoho staletí ba tisíciletí, se sk íp#ním zub!
p ece jen zajiš&ovala trvání jisté, sice moderni-
zované p írodní rovnováhy. V porovnání s p!-
vodním „p ed"lov#"ím“ stavem došlo samoz ej-
m# k mnohým zm#nám, jádro však z!stalo stej-
né a p íroda se na nové podmínky dokázala
adaptovat. Jemnozrnná mozaika r!zných typ!
luk, pastvin, sad!, úval! polních cest, skalek "i
selských lesík! v#rn# simulovala bohatost p!-
vodní krajiny. Na co se však p íroda, jak nám
ukázala v posledních n#kolika dekádách, nedo-
káže adaptovat, jsou systémy praktikované dnes.
V stahektarových kuku i"ných polích "i dohola
spasených a hnojených pastvinách hov#zího
dobytka nenajdeme p ekvapiv# krom# kuku ice
"i krav žádné jiné rostliny "i živo"ichy.

V dob# internetu a mobilních telefon! už holt
není pasení t í ovcí a jedné kravky na svém po-
zemku za chalupou dostate"n# „in“. P ece je-
nom takové "innosti stojí "as a "as jsou peníze.
Extenzivní maloplošná pastva, nezamýšlený
nástroj k udržení p írodního bohatství, který do-
kázal po mnoho století vyrovnávat další zásahy
"lov#ka do p írody, tak za"íná dostávat po ádn#
na frak.

 
Železnice – krvela"ná bestie?
Útlum pastvy a tím pokles druhového bohat-

ství p írody ale není problémem jen v %eské re-
publice. Jak je tomu tedy jinde v Evrop#? S tímto
problémem se r!znou m#rou potýkají "i neú-
sp#šn# potýkaly všechny rozvinuté evropské
státy.

V zásad# platí pravidlo bohatství = pokles bi-
odiverzity. Západní zem# si svými velkými vlna-
mi vymírání již prošly. Podíl vym elých druh!
motýl! v rovinatých zemích typu Belgie, Dánsko
"i Nizozemí dosahuje n#kolika desítek procent.
Š&astn#jší byly hlavn# alpské zem# (Švýcar-
sko, které má však další jiné specifické spole-
"enské podmínky, "i Rakousko), kde náro"ný
terén nedovolil intenzifikaci zem#d#lství v takové
mí e, jako t eba v N#mecku "i u nás. V dci zjis-
tili p!i studiu rychlosti vymírání motýl#
v r#zných evropských státech jednu velmi
zajímavou v c – "ím d!íve byla vybudována
a "ím hustší byla železni"ní sí$ v tom da-
ném stát , tím více do dneška vyhynulo

denních motýl#. Samy funící parní lokomotivy
"i výstavba tratí samoz ejm# nem#ly na motýly
žádný p ímý vliv (podobn# jako dnes nemají
žádný podstatný vliv auta svištící na dálnicích,
po"et zabitých motýl! je minimální). Ukazují však
na celkové bohatnutí spole"nosti a zm#ny ve
zp!sobu života. To, co nezvládly velbloudí ka-
ravany a plachetnice ve svých „d evních“ do-
bách, noblesn# dokázali železní o i. Železni"ní
doprava umožnila rychlejší p epravu lidí a zbo-
ží, rychlejší vým#nu informací "i t eba st#hování
lidí do m#st – v zásad# je to takový první atletic-
ky zdatn#jší p edskokan globalizace. Zárove'
platí, že "ím d ív ten "i onen stát vstoupil do Ev-
ropského spole"enství (a& už se jmenovalo a
p ejmenovávalo jakkoli), tím více druh! motýl!
z dnešního pohledu ztratil. (ecko je nejlepším
p íkladem p em#ny chudého zem#d#lského státu
na bohatý stát moderního st ihu.

 
Klimatizace versus klobouk a pastevec-

ká h#l
(ecko od dob Homérových (a velice prav-

d#podobn# ješt# d íve) bylo vždy pastevecký
stát plný stád ovcí a koz doprovázených pastev-
ci a jejich ov"áckými psy. A"koli je tento obraz ve
ve ejnosti hluboce uložený, sou"asná realita si
s ním bohužel už ruku "asto nepodává. Pokles
pastvy v (ecku dosp#l už do takového stádia,
že je nutno ov"í maso dokonce dovážet. (ecko
v tomto sm#ru již dávno ztratilo svou sob#sta"-
nost. Dobrým p íkladem je prastará tradice ob#d-
vat skopové p i p íležitosti velikono"ních svátk!.
Bez pomoci Bulhar! a jejich stád ovcí by se mi-
nimáln# na polovinu všech  eckých rodin tohoto
tradi"ního pokrmu v!bec nedostalo. I tak ale
m!žeme (eky za jejich sílu i p es nep íznivý
vývoj držet tuto tradici obdivovat, %eši již dávno
rezignovali a beránky si pe"ou z mouky a kvas-
nic (a jak to tak vypadá na trhu s hlavatými vr-
bami, tak se brzy budeme muset mrskat pomocí
bambusových pomlázek). Na pastevectví je zde
nyní pohlíženo jako na zam#stnání chudých oby-
vatel ("i lidí starší generace, kte í doposud ne-
zm#nili sv!j zp!sob života), "asto se mu nap í-
klad na východ# (ecka stále v#nují p esídlení
Turci z dob  ecko-tureckého konfliktu ve dvacá-

tých letech 20. století. Tito lidé žijí p evážn# ve
velmi nep ístupných vesnicích bez jiné možnosti
obživy. Je tedy nabíledni, že pokud by se obje-
vila jakákoli jiná pracovní p íležitost, i tady se této
namáhavé práce rádi z eknou a s radostí se
budou v#novat „moderním“ kancelá ským zp!-
sob!m zajiš&ování svého živobytí. Tlak na vyu-
žívání obrovských pastevních ploch tak v po-
sledních dekádách postupn# vyprchal. Tyto jsou
pak opoušt#ny – výsledkem je zatažení p!vod-
n# otev ených ploch porostlých pouze solitérní-
mi stromy a ojedin#lými k ovinami souvislým ne-
prostupným porostem pichlavých ke ! a nalét-
nutých d evin. Nebo jsou p ímo zalesn#ny, p i-
"emž preferovanými d evinami jsou bohužel stále
r!zné druhy borovic. Vedlejším výsledkem za-
les'ování jsou i katastrofální požáry na mnoha
místech v (ecku, jako tomu bylo v tomto roce.
Hustý neudržovaný borový les plný proschlé-
ho klestí a jehli"í ho í ješt# lépe než pov#stná
koudel u našeho pozadí.

I  ecká p íroda tímto velmi trpí. Dobrým p íkla-
dem je sv#toznámá hnízdní kolonie n#kolika dru-
h! sup! u obce Dadia v severovýchodním (ec-
ku. Ješt# v polovin# 20. století se v této oblasti
páslo zhruba 30 000-40 000 kus! ovcí a koz.
Populace sup! velmi prosperovala, m#la dosta-
tek své potravy, kterou tehdy tvo ily hlavn# mrši-
ny dobytka na pastvinách a také mrtvá zví ata
p inášená nedalekou  ekou Evros. V sou"as-
nosti se zde pase pouze n#co p es 5000 domá-
cích zví at. S úbytkem stád klesala i dostupnost
potravy, populace sup! hladov#la, a tak se v 80.
letech dostala na pokraj vym ení. Místní ochrán-
ci p írody podporovaní nap íklad organizací
WWF však našt#stí zasáhli a za"ali supy „krmit“
usmrcenými ovcemi a kozami. Supové byli za-
chrán#ni, ale co ostatní druhy rostlin a živo"i-
ch!, o které se takto jednoduše postarat neda-
lo? Ti jsou drceni ze všech stran, zales'ováním,
zar!stáním pastvin, jejich p em#nou na intenziv-
ní pole a také zástavbou. Takže bohužel mnoho
druh! motýl!, brouk! "i rostlin své pozice po-
stupn# vyklízí a z p írody se definitivn# vytráce-
jí. Nic než cílená a podporovaná obnova pastvy
a pé"e o velké plochy jalovcových pastvin je
totiž zachránit nedokáže.

Soumra"ník kruhoskvrnný (Spialia orbifer), typic-
ký druh kulturní krajiny v 'ecku, kv ten 2007

Foto L. Spitzer

Zachovalá obhospoda!ovaná krajina tvo!ená pestrou sm sicí biotop# ve východním 'ecku, duben 2007
Foto L. Spitzer
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Podobný scéná  nyní ožívá v nových "len-
ských zemích EU v Bulharsku a Rumunsku (ví-
cemén# podobn# je na tom však tak ka celý Bal-
kán). Blahodárný proces bohatnutí populace
zvyšuje životní úrove', lidé se mají lépe a mo-
hou si vybrat výrazn# p íjemn#jší cesty k zajišt#ní
své rodiny, než jakou je pastevectví. Slovenska
znalí cestovatelé jist# zaznamenali rapidní po-
kles pastvy po tak ka celé ploše státu. Ty tam
jsou rozsáhlé komplexy pastvin na Plešivecké
planin#. Na míst# proslun#ných vápencových
pastvin na Tematínských kopcích šumí bory, kte-
ré ve svém vo'avém jehli"í skryly stovky a tisíce
mrtvých ke ! jalovc!, smutných pomník! p ed-
chozí bohatosti rostlinných a živo"išných spole-
"enstev. Stejný krátký proces prob#hl ve všech
p!vodn# motýlá sky vyhlášených poho ích a
lokalitách.

 
Kdo je znalý, ten si píská
%estnou výjimkou v celoevropském „svra-

bu“ je Švýcarsko. Když p ejedete hranice
s N#meckem, jako byste vkro"ili do jiného sv#-
ta. Tato alpská zem# si totiž již dávno uv#domi-
la své nejen finan"ní, ale i p írodní bohatství a
dlouhodob# podporuje malé a st ední zem#-
d#lce (což se u nás nikdy nepoda ilo, navrch
mají stále nové soukromé zem#d#lské farmy a
následovníci JZD – s pravda až tolkienovskou
fantazií p ejmenované na ZD). P i hledání bio-
logicky nehodnotného zanedbaného kousku
pole, louky "i pastviny projedete ve švýcar-
ských kantonech skoro stejn# benzínu, jako p i
pátrání po kvalitních loukách v %esku. A motýli
létají, rostliny rostou a sysli pískají. Tento tém# 
ideální stav je hlavn# výsledkem odlišné ze-
m#d#lské politiky a t#sné sounáležitosti míst-
ních lidí se svými pozemky a životním prosto-
rem. Fakt, že u nás je tomu krapet jinak, vý-
mluvn# doloží návšt#va dnes apatických Sudet
"i jakéhokoli satelitního m#ste"ka v okruhu dva-
ceti kilometr! od všech v#tších m#st. V prvním
p íklad# p išly do pohrani"í po válce zástupy
nových usedlík!, kte í zabrali uvoln#né used-
losti a polnosti po odsunutých N#mcích. Po sta-

letí se vyvíjející vztah lidí k p!d# byl p etrhán a
nový za minulého režimu ani nem#l šanci vznik-
nout. A satelitní m#ste"ka? Vždy& jsou to jen
„paneláky naležato“, málokdo z jejich obyvatel
se zajímá o širší prostor, než ten tlustou zdí ohra-
ni"ený pozemek o rozloze dvou ar! (p i"emž
1,5 aru zabírá vlastní pseudobarokní stavba
na klí" a zbytek je golfový trávník).

Podpora obnovy "i udržení tradi"ního malo-
plošného rozr!zn#ného hospoda ení na lou-
kách, pastvinách, ale i v lesích a mok adech je
tedy jediný zp!sob, jak zajistit úsp#šné p ežití
naší druhové bohatosti. Sou"asné dota"ní pro-
gramy jsou nastaveny bohužel p ímo naopak.
Místo aby podporovaly rozr!zn#nost luk a past-
vin, kde by si každý druh rostliny "i živo"icha
našel své místo, staví tisíce hektar! luk unifikova-
nou pé"í do jednoho šiku. Výsledkem je pak
nap íklad genocida motýl!, kte í mnohdy i umí-
rají hlady na b#hem dvou t í dn! strojov# poko-
sených stovkách hektar! luk. Pastva stohlavých
stád dobytka rychle uvede každou pastvinu do
tak ka apokalyptického stavu, kde nepotkáte ani
k ídlo (krom# t#ch muších a ovádích). Jist#, na
mnoha cenn#jších místech zasahuje organizo-
vaná ochrana p írody reprezentovaná Sprá-
vami CHKO, Odbory životního prost edí na r!z-
ných úrovních a nevládních organizací. Z cel-
kového hlediska je to ale pouze látání horkou
jehlou dlouho nepraného rozpadajícího se kro-
je. Pokud nefunguje bohatá mozaika malých
a velkých ploch s r!zným hospoda ením a
v r!zném stavu, mezi kterými se populace p e-
sunují, což extenzivní pastva zaru"ovala, z!sta-
nou druhy na n#jaký "as zav eny ve svých re-
zervacích zam ížovaných okolními poli a lesy 
a nakonec se ztratí v propadlišti d#jin.

Dobývá jižní Morava
Valašsko?

Lukáš Spitzer
 

V posledních letech vyskakují pozorová-
ní výskytu na Valašsku d!íve nezvyklých
„hmyzích“ návšt vník# jako houby po deš-
ti. Již ve 2. "ísle Valašska – vlastiv dné re-
vue,1999/1, str. 41 komentoval RNDr. Lubo-
mír Brabec nový invazivní druh pavouka –
k!ižáka pruhovaného (Argiope bruennichi).
Ten u nás zdomácn l a dnes se jeho krásný-
mi vosími barvami m#žeme kochat tak!ka na
každé louce. Od té doby m#žeme na valaš-
ských stráních i se"ených trávnících na síd-
lištích potkat zástup dalších stálých host#
nejen z jižní Moravy. Nabíledni je jednodu-
ché vysv tlení – m#že za to globální oteplo-
vání. Nic však není tak jednoduché.

(Tento p ísp#vek nemá, a"koli to m!že být na
první pohled nez etelné, ambice rozebírat jedno-
ho z momentáln# nejv#tších strašák!, kterým je
"lov#k rozumný (Homo sapiens) d#sen ze všech
stran, – globální oteplování (lidstvo má jist# pot e-
bu neustále se n#"eho obávat hluboko vepsa-
nou ve své DNA). Skute"nost, že se klima pr!-
b#žn# m#ní, je nepopiratelný fakt. Vždy tomu tak
bylo a taky i bude. V sou"asnosti jsme však sv#d-
ky mnohdy p ímo hysterických výpad! ze strany
zastánc!, ale i popíra"! lidského p ísp#vku ke
globálním zm#nám klimatu a jeho d!sledcích. Ro-
zumná diskuze se bohužel v zásad# nevede,
každý si rád p ih eje svou polív"i"ku na tomto
velice populárním zpolitizovaném tématu. P ijm#-
me tedy fakt, že se kvalita podnebí prom#'uje
z jakýchkoli cyklických "i necyklických, antropo-
genních "i p irozených d!vod!, a v#nujme se
dále n#co málo k jeho možným dopad!m na
hmyz.)

P íroda není a nikdy nebyla stabilní záležitostí.
P íroda tvo í dynamický celek, který se na zákla-
d# stovek a tisíc! nepatrných i gigantických, vn#j-
ších i vnit ních vliv! pružn# m#ní a p izp!sobuje.
N#kdy se jedná jen o drobné plastické operace,

Oká" vo(avkový (Brintesia circe). Druh nový pro
valašskou zví enu. Motýl žije na zar!stajících slun-
ných stráních.

Opušt ná, rozpadající se usedlost ve st!edním 'ecku (poblíž !eky Nestos). Pastviny jsou stále extenzivn 
využívány. &erven 2007           Foto L. Spitzer

Autor p#ísp vku (muzejní kurátor – entomo-
log) studoval v m sících b#ezen - !erven 2007
vazbu spole!enstev hmyzu na pastevní lesy ve
východním $ecku v rámci systému Socrates (pod
záštitou EU) na Democritos University of Thrace
v Orestiád .


