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Rostliny ve svitu evropských hvìzd (Rostliny soustavy NATURA 2000 v Èeské republice).
Sagittaria – Sdruení pro ochranu pøírody støední Moravy (s finanèní podporou MP, kraje Vysoèina, Olomouckého kraje a Nadace Veronica), Olomouc & Praha 2004, náklad 5000 výtiskù, 88 p., ISBN
80-239-4177-1.
Hitem posledních nìkolika sezón v ochranì pøírody v Èeské republice je vytváøení soustavy chránìných území
evropského významu (zjednodušenì oznaèováno jako NATURA 2000), která by mìla chránit z hlediska Evropské unie nejvzácnìjší a nejohroenìjší pøírodní stanovištì, rostlinné a ivoèišné druhy. Recenzovaná publikace
seznamuje ètenáøe s tìmi rostlinnými taxony, které se v Èeské republice vyskytují. Jde o soubor 40 vybraných
druhù, pøípadnì poddruhù (36 cévnatých rostlin a 4 mechorosty), které vyjmenovává smìrnice è. 92/43/EHS
o ochranì pøírodních stanoviš, volnì ijících ivoèichù a planì rostoucích rostlin (zkrácenì nazývanou smìrnice o stanovištích). Seznam tìchto taxonù je asi „notoricky“ známý, a proto není tøeba ho zde uvádìt; pøípadní zájemci mohou tuto informaci najít napøíklad na internetu na adrese http://www.natura2000.cz.
Publikace je velmi pøehlednì èlenìná; po krátkém, obecném úvodu následují dvoustrany k jednotlivým druhùm èi podruhùm. Ty obsahují dílèí kapitoly „Jak se pozná?“, „Nìco ze ivota“, „Kde roste ve
svìtì a u nás?“, „V jakém prostøedí roste?“, „Proè je tak vzácný?“ a „Co se dìlá pro další pøeití?“. Tyto
kapitoly zahrnují základní dùleité rozlišovací znaky jednotlivých „naturových druhù“, krátký popis jejich biologie, informaci o jejich celkovém areálu i rozšíøení v Èeské republice, popis stanoviš, dùvod jejich vzácnosti a zaøazení do smìrnice o stanovištích (endemismus nebo reliktnost, specifické biotopy
výskytu atd.) a také shrnují jejich aktivní druhovou ochranu (tj. specifikuje potøebný management a zda
se vùbec provádí, èi se o biologii konkrétního taxonu ví málo a z toho plyne potøeba tento taxon blíeji
prozkoumat). Bohatá je fotografická dokumentace a pøiloena je i pøehledná mapka rozšíøení taxonu
v ÈR vzniklá na základì dat z mapování rozšíøení taxonù v letech 2001–2003, které autorùm poskytla
Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR.
Publikace byla vytvoøena jako propagaèní a osvìtový materiál k tvorbì soustavy NATURA 2000, proto je text je psán velmi srozumitelnì, co je dáno širokou cílovou skupinou ètenáøù (úøednictvo, školy, ale i
široká botanická veøejnost); místy je pouit odlehèený a vtipný jazyk.
Je jen škoda, e veskrze pozitivní dojem z tohoto dílka mírnì kazí pøedevším formální a typografické chyby
(špatná èi chybìjící interpunkce, pøeklepy èi chybìjící písmena, dvojité mezery atd.). Z obsahového hlediska patøí broura mezi vydaøené; vytkl bych snad jen nepøesné pouívání termínu druh i pro subspecie (napø. str. 5).
Zde by bylo vhodnìjší pouít termín taxon. V bodové mapì rozšíøení støevíèníku v ÈR chybí bod pro výskyt
v PR Dománovický les, kde se o jeho existenci (by v malé populaci) dlouhodobì ví a koneckoncù je toto území
zaøazeno mezi druhové lokality støevíèníku. Zvonovec liliovitý na Dbánì neroste v Bílichovském údolí, ale
v sousedním Smradenském údolí (té zvaném Zichovecké). Tvrzení, e u nás roste 6 druhù pelyòkù, bych
povaoval za ponìkud zavádìjící. Pokud je to takto formulováno, bylo bych jich 15 (vèetnì tìch zplaòujících a
zavlékaných), naopak kdybychom poèítali jen u nás pùvodní druhy (incl. archeofyty), tak by jich bylo právì šest
(Artemisia absinthium, A. campestris, A. pancicii, A. vulgaris, A. scoparia, A. pontica). To vše se ale dá
povaovat za spíše menší vady na kráse a celkovou obsahovou kvalitu díla to rozhodnì nesniuje.
Publikaci také ponìkud škodí horší kvalita nìkterých fotografií (jsou rozostøené), i kdy lze na druhou
stranu pochopit, e vytvoøit dobrou fotografii napø. šikoušku zeleného (1–2 cm vysokého) je velmi obtíné.
Nezbývá ne doufat, e nejen v této publikaci uvedené ohroené rostliny nepotká ádná katastrofa (a to
vèetnì podlého útoku èeských herbicidních teroristù na moravské lokality Pulsatilla grandis) a zùstanou
v pøírodì zachovány nám i budoucím generacím a to i díky vytvoøení soustavy chránìných území evropského významu.
Michal Š t e f á n e k

