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10 – Lhánice (Mohelno), Velká skála JV od obce, prekambrické granulity s granátem a biotitem, èasto rekrystalizované, KB 15. 5. 2002, 347336;
11 – Nová Ves (Oslavany), ca 1 km S od obce nad pravým bøehem øeky Oslavy, prekambrické biotitické pararuly, pøevánì migmatitizované s pøechody do biotitického migmatitu, KB 16. 5. 2002, 347342;
12 – Unhoš, JZ od obce, vrchol svahu levého bøehu Èerného potoka 420 m J od Nového mlýna, zalesnìná
stará haldièka, proterozoické fylitické bøidlice a droby, TÈ 20. 9. 2002, 569937;
13 – Senorady (Mohelno), nad pravým bøehem Oslavy, PP Malá Skála, V od vrcholu, skalky v lese, prekambrické dvojslídné ortoruly, TÈ 15. 5. 2002, 569949;
14 – Svárov (Unhoš), 2,08 km ZJZ od kostela, vrchol svahu na levém bøehu Rymáòského potoka, proterozoické fylitické bøidlice a droby, TÈ 20. 9. 2002, 569981;
15 – Malé Kyšice (Unhoš), Poteplí, 150 m V od osady, nad levým bøehem Lodìnice, skalnatý zalesnìný
høbítek, proterozoické fylitické bøidlice a droby, TÈ 20. 9. 2002, 569986;
16 – Unhoš, nad levým bøehem Èerného potoka ca 3 km JJZ od obce, proterozoické fylitické bøidlice a
droby, KB 20. 9. 2002, 347414;
17 – Malé Kyšice (Unhoš), údolí Lodìnice Z od obce, proterozoické fylitické bøidlice a droby, KB
20. 9. 2002, 347418;
18 – Jamolice (Moravský Krumlov), ca 600 m SV od zøíceniny hradu Templštejn, hadce, KB 15. 5. 2002,
347339;
19 – Støíbro, 200 m JZ od nádraí, svah pod výhybnou, proterozoické fylitické bøidlice a droby, TÈ
21. 5. 2002, 569962;
20 – Oslavany, pravý bøeh Oslavy Z od obce, prekambrické biotitické pararuly, pøevánì migmatitizované
s pøechody do biotitického migmatitu, PP 16. 5. 2002, 311497.
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Zásady péèe o orchidejová stanovištì
Kopp, Èeské Budìjovice, 2004, 120 stran.
Vydání knihy zabývající se komplexnì problematikou sledování a obhospodaøování orchidejových lokalit
z pera dvou našich význaèných „orchidejových ekologù“ je velmi vydaøeným poèinem. Nìco podobného
jsme ji dlouho potøebovali.
Kniha má sedm kapitol. První kapitola „Ekologické nároky“ je pøehlednì zpracovanou rešerší stávajících znalostí o fenologii, ontogenezi, rozmnoování a abiotických nárocích všech našich druhù orchidejí.
K úplné dokonalosti snad chybí jen pøesnì citovat, ze kterého z uvedených pramenù jsou údaje èerpány
(napø. formou èíselných odkazù na literaturu u kadého druhu).
V kapitole druhé „Pøehled stanoviš s výskytem vstavaèovitých“ jsou pro kadý druh krátce charakterizována místa jeho výskytu a zpracován pøehled biotopù. Tento pøehled byl nápaditì a vìrohodnì sestaven na základì analýzy 3531 fytocenologických snímkù z Národní fytocenologické databáze a dalších
doplòujících údajù.
Kapitola tøetí „Charakteristika stanoviš s výskytem vstavaèovitých“ je ve stávající podobì v publikaci
spíše zbyteèná. Jsou zde uvedeny popisy jednotlivých stanoviš zpracované jako výtahy z Katalogu biotopù ÈR (Chytrý et al. 2001), ani by byly nìjak rozšíøeny o informace k výskytu orchidejí.
Následuje velmi dùleitá kapitola ètvrtá „Zásady managementu stanoviš s výskytem vstavaèovitých“, opìt rozdìlená podle jednotlivých biotopù. Management je popsán krátce, ale výstinì, s dobøe
volenými pøíklady.
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Na tuto stìejní kapitolu navazuje kapitola pátá „Specifický management vybraných druhù“. Autoøi na
základì uvedené literatury i vlastních zkušeností podrobnìji pojednávají o obhospodaøování populací vybraných druhù. Chápu, e vzhledem k nedostatku podrobných znalostí o populaèní biologii a ivotním cyklu nìkterých orchidejí nelze takto diskutovat o managementu všech u nás rostoucích druhù, nicménì bych
si tuto kapitolu pøedstavoval daleko rozsáhlejší. Z ochranáøsky èasto diskutovaných orchidejí mi zde chybí
napø. Orchis ustulata, Dactylorhiza sambucina, Gymnadenia conopsea, Ophrys insectifera, Platanthera
sp. div. a alespoò v zásadách lesní orchideje – Cephalanthera sp. div. a Epipactis sp. div.
V následující šesté kapitole „Management orchidejových lokalit v ÈR“ by ètenáø logicky oèekával diskusi o údajích z pøedchozích obecných kapitol s ohledem na tradièní zpùsoby obhospodaøování i ochranáøské obhospodaøování orchidejových lokalit v ÈR. Vhodné by bylo té zaøadit podrobnìjší popis nìkterých
podaøených (i nepodaøených) zásahù na vybraných lokalitách èi popis konkrétních pøíkladù dlouhodobì
udritelné péèe o lokality orchidejí. Pøedpokládal bych rovnì, e autoøi vyuijí tuto kapitolu k polemice
s nìkterými zavedenými recepty na péèi o orchideje (napø. nutnost vdy ponechat dozrát semena; potøebu
obhospodaøovat v dobì kvìtu nebo tìsnì pøed kvìtem, aby se rostliny „nevysilovaly“ tvorbou semen
apod.). To se stalo jen zèásti a místo toho zde èteme vesmìs nekomentované subjektivní údaje ze závìreèných ochranáøských zpráv s èasto naprosto nepodloenými úsudky. Lépe jsou koncipovány informativní
podkapitoly „Organizace managementu“ (neúplná) a „Finanèní nástroje pro péèi o stanovištì orchidejí“
(vhodnì zaøazená, by rychle ztrácející na aktuálnosti).
Za dùleitou povauji poslední, sedmou kapitolu „Monitoring: sledování ivotaschopnosti populací
orchidejí“. V kapitole jsou zevrubnì popsány základní zásady objektivního monitoringu (èasto v ochranáøské praxi nedodrované). Škoda jen, e z hlediska potenciálního ètenáøe a uivatele je kapitola místy psána
zbyteènì odborným a obtínì èitelným jazykem, a to i tam, kde by šlo pouít bìných èeských výrazù (evaluace = zhodnocení, kompatibilita údajù = srovnatelnost údajù, sampling design = rozmístìní ploch, apod.).
V jednom místì se zde autoøi dopouštìjí pøílišné zkratky – str. 96 poslední vìta: „napø. vliv managementu
mùeme zjistit pomocí krátkodobých šetøení na nìkolika pokusných ètvercích, z nich na kadém aplikujeme jiný management.“ Nabádají tak ètenáøe (jistì omylem) k experimentùm bez opakování, tj. k experimentùm velmi špatnì vyhodnotitelným, a znehodnocují si tak své oprávnìné volání po reprezentativnosti,
opakovatelnosti a standardizaci sledování.
Po technické stránce je kniha zpracovaná standardnì, vèetnì ilustrativní fotografické pøílohy. Grafik
se však autorùm i ètenáøùm pomstil naprosto nepøehledným zarovnáním veškeré literatury do sloupcù bez
jakéhokoli odsazení.
Autoøi knihy zasluhují velké ocenìní za odvahu, se kterou vykroèili k prvnímu kompletnímu zpracování problematiky péèe o orchidejové lokality v ÈR. Vìtšina z nás, kteøí jsme alespoò jednu orchidej v ivotì
vidìli, trpí toti utkvìlou pøedstavou, e velmi dobøe ví, jak o takovéto lokality peèovat. Kniha nám ukazuje, e vìci nejsou tak jednoznaèné a e o ivotì nìkterých druhù orchidejí toho víme ještì velmi málo.
I pøes výše uvedené drobné pøipomínky je kniha velmi inspirativním ètením a ukazuje, kam v budoucnu naše snahy o poznání orchidejí zamìøit. Nemìla by chybìt v knihovnièce ádného ochranáøe i botanika.
Cena knihy je 100 Kè + 28 Kè (poštovné a balné). Knihu lze objednat na dobírku (pak celkem 168 Kè) nebo
zaplatit bankovním pøevodem èi fakturou. Knihu prodává ÈSOP Biologické ústavy – e-mail: jersa@
centrum.cz, adresa: Jana Jersáková, Biologická fakulta, Jihoèeská Univerzita, Branišovská 31, 370 05
Èeské Budìjovice.
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