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O čem to bude?  

 

 

• Prakticky vše, co nás trápí v ochraně hmyzu/motýlů, má svůj 

prapůvod ve vybití velkých savců na rozhraní Pleistocén/Holocén 

 

• Světový boom „refaunačního“ hnutí, příklady ze světa a úloha naší 

země v něm 

 

• První výsledky monitoringu motýlů v Milovicích, obecná úskalí 

takového monitoringu a výhled do budoucna  

 

 



Veronika, 1996, č.2 



Krajinný kontext – totální proměna krajiny 

Tradiční  

– velké množství stanovišť blízko 

sebe 

- mozaika „sukcesních“ stadií, 

včetně  těch extrémních 

Současná 

– homogenní plochy polí, „luk“ a 

 a stinných lesů 

 

„standardní“ výukový obr. – akcentuje změny posledních staletí  



Krajinný kontext a historická paměť 

Obrovské zalesnění, ale i odvodnění a homogenizace krajiny 

 

jiný „standardní“ výukový obr. – akcentuje změny posledních staletí  



Jenže člověk zde řádí déle (čas je v B.P.)  



1967   1984 

Barnosky et al., Science 2004 

Pleistocénní vybíjení (a debaty o něm) 



PODPORUJE overkill 

-vymírala jen velká zvířata 

- chronologie 

- osudy naivních zvířat na ostrovech 

- počítačové modely 

NÁMITKY PROTI overkillu 

- predátor většinou změní kořist, když se ta 

stane vzácnou 

- některá zvířata (bizon, wapiti) byla lovena, 

a nevyhynula  

- zmenšování zvířat takto nejde vysvětlit 

(...jde…). 

- eurasijská fauna vymírala zhruba ve 

stejnou dobu, jako americká  

- lovci-sběrači mají nižší natalitu (no jo, ale v 

lovecké bonanze ji mohli mít větší) 

- málo „butcher sites“ 



Modelované lokality 

a časování vymírání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí vítězných 

faktorů 





Průměrná hmotnost savců (po 

kontinentech) 

Celková biomasa savců na Zemi 

Vybití megafauny změnilo celé ekosystémy 



„Nápravě těchto zásadních procesů mohou pomoci neoplocené pastviny s větší diverzitou 

dobytka, návrat populací velkých kytovců k historickým stavům, ochrana kolonií mořských ptáků, 

nebo obnova populací anadromních tažných ryb…“ 



- nižší zastoupení malých stromů / 

alfa-diverzita afrických dešťných lesů 

 

 

 

 

 

 

- jihomerické „wooded savanna“ by 

byly travnatější 

 

 

 

 

 

 

- stromům v Amazonii se zmenšily 

areály, klesl relativní počet 

velkých stromů (často velká 

semena) 

seed-dispersed 

stromy v 

budoucnu 

„Jemnější“ dopady na procesy 



 1981   1999   2009 

 2004       2005      2011 

Konečně k motýlům – co to vše znamenalo? 



Adjusted 1950s to 2008 

(based on 337 610 records)

Extinct (19)

Critically endangered (24)

Endangered (26)

Vulnerable (36)

Safe (36)

Expanding (13)

Migrants and vagrants (7)

Conrad et al., J. Insect Conservation 8, 119-136 

(2004) 

Conrad et al., Biological Conservation 132, 279-

291 (2006) 

Připomínka – o úbytcích víme dlouho 



Nejde jen o motýly / Česko / Evropu 



1991 

 

 

1993 

 

 

1994 

 

2003 

 

 

2012 

Motýli kontra „klimax“ 



Hmyz kontra „prales“ 



E.O.Wilson – „Věřím, že 21. století bude stoletím ekologické obnovy.“ 

Conservation Biology, 2003, 17, 1058–1069 



Mnoho motýlů (a spol.!) je svázáno:  

 

• s tradiční strukturou krajiny (pestrost zdrojů, jemnozrnnost) 

 

• se zanikajícími typy hospodaření (ruční seč luk, extenznívní pastva, 

pařezení, lesní pastva…) 

 

• s extrémními stanovišti (písčiny, skalní stepi … pískovny, lomy…) 

 

 

 

Což vyvolává otázky jako:  

 

Jak by vypadaly jejich původní stanoviště? 

 

Byla kulturní krajina „náhradním“ stanovištěm, a co nahrazovala? 

 

Jak pečovat o zbytkové populace v rezervacích, jak je vrátit do normální 

krajiny? 

 

Jak předchozí zařídit ekonomicky a politicky udržitelně? 

 



Verova kniha (2001) to vše postavila do latě  

… vše, co evropská ochrana hmyzu dělá, jsou „doplňky a 

poznámky“ k Verovi…  

…  Vera sám přitom skoro  nemyslel na hmyz – řešil hlavně 

regeneraci dubu vs. stínomilných dřevin 



Uzavřený les byl v posl. 2 

milionech let spíš výjimkou. 

 

„…voláme po pečlivějším 

stanovení ochranářských 

priorit. To, co je mnoha experty 

pokládáno za přirizené, tj. 

uzavřený les, může být spíše 

výjimečná situace…“ 

 

Rehabilitace „přirozenosti“ evropských 

bezlesí 



Ještě pro připomenutí – co jsme ztratili (a co zbylo) 



Smith et al. Ecography 39: 99–108, 2016  

PNAS – 2016 

Ecography – 2016 

Philos. Trans. R. Soc. B - 2018 

Zvláštní čísla vědeckých časopisů 



„Velká věda“ je ve stadiu „osahávání tématu“ 



Characteristics of international scientific publications focused on trophic rewilding (n = 91) 
(see Methods for further details on the systematic review): (A) number published per year, (B) 

literature categories, (C) attitude toward rewilding using reintrod... 

Jens-Christian Svenning et al. PNAS 2016;113:898-906 

©2016 by National Academy of Sciences 



nejasné cíle 

 lze vytknout celé OP – je třeba je artikulovat, různé případ 

 od případu 

 

top-down kontrola „málo prokázaná“ 

 jak jinak ji prokázat? 

 

dynamika, evoluce: cílové biotopy se změnily …  

 k horšímu, proto to děláme…Akce vratné. Jde o 

 restoration.  

 

neúspěné případy, zdravotní aj. „praktická“ rizika  

  každá lidská činnost má neúspěchy a rizika 

 

drahé, odčerpává ochranářské prostředky 

 které se tím snáze seženou. OP utratí cokoli … Ale - 

 Nezanedbávat „klasiku“! 

 

proti přírodě 

 rew: Asi jako lesnictví, zemědělství.. Deext: asi jako GMO, 

 chov andulek… 

 

zbytečné utrpení živých tvorů  

 velkochovy, laborky, lov … Ale souhlas, hlídat!  

 

PÝCHA (hubris)   

 nebo spíš pokora? pokání?  

Kontroverze 



Časová a geografická škála 

      Trends in Ecology & Evolution, 2016 



 2 typy „přenosu zvířat“ 



„Obyčejná“ (re)introdukce vs. rewilding 

 

1. obyč. –  

• cílem je zvýšit početnost zvířete jako takového 

•  ať už „pro jeho dobro“, nebo za účelem lovu, zábavy…  

•  nepředpokládá se, že zvíře změní na stanoviště (a pokud ano, snažíme se  

 mu v tom bránit – např. přikrmováním..) 

 

2. rewild. – 

• zvíře je nástroj k udržení ekologických fenoménů/procesů, nebo jejich 

 pozměnění, nebo nastartování – ekologický inženýr, vrcholový predátor 

•             utilitární hledisko může, ale nemusí být 

•             předpokládá se samoudržitelnost systému  

 

(A ovšem) – 

•  (re)introdukce rysa, která změnila chování jelenů, byla (trochu) rewilding, 

•  pastevní systémy typu Milovic, kde bude nutná regulace stavů, rewilding 

 trochu není 

 

 Volná pastva velkých býložravců…  
 



Nějaké (re)introdukce/rewilding se dějí pořád …  



A vlastně se vždy děly ! 



Donlan J, et al., NATURE, 436|18, 2005 

Dostál D., Deníky Bohemia, 2006 

Přičemž „ideově“ je ČR naprosto na špici…  



Vlk v Yellowstone: Rewilding přes vrcholového predátora 



… přemnožení neplaší wapiti…   

Vlk vysazen 1995 

Vytlačil jeleny z niv do svahů 

„How wolfs change rivers…“ 

Vlk v Yellowstone: Rewilding přes vrcholového predátora 



HERBIVOŘI: Plány a úvahy na biomové, globální úrovni  

S oteplováním přibývá požárů, megaherbivoři odebírají „palivo“… 



HERBIVOŘI: Plány a úvahy na biomové, globální úrovni  

- různí herbivoři mají jiné 

efekty na „ekosystémové 

procesy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když nic jiného, potřebujeme 

pestřejší skladbu pasených 

zvířat 

likvidace stromové 

vegetace – menší 

ohřívání 

 

různý efekt na likvidaci 

„paliva“ 

 

různá recyklace živin 

 

rozdíly v produkci 

metanu 



Oostvaardersplassen – první „záměrný“ rewilding skrz 

herbivory, a rovnou v Nizozemí 

 

- poldr vysušen 1968  

- 56 km2 

- nebyl zastavěn, stal se ptačím hnízdištěm a 

zastávkou  

- od r. 1989 chráněn jako Ramsar site 

- od 90. let konik + Heckův skot + jelen evropský 

- zvířata naprosto bez managementu 

- … ovšem i bez možností migrace a predátorů 

Ovlivněno F. Verou – teorií pastevní krajiny 



Head count 2010  2011   

Jelen evropský 2,800     3,300     

Konik     1,090     1,150     

Heckův skot   320     350     

Srnec     30–40     n/a  

cca 1 herbivor / 0.5 ha 

- Osud vegetace, ubyli lesní ptáci 

- Kadavéry atd.  

- Interakce  

- Přibylo zimujících bernešek, bahňáků, hnízdících 

kolpíků 

- V zimě supi, jiní dravci… 

- Nestalo se v lese, ale v roští… 



Spousta projektů všude možně po Evropě 
 

Brandenburg Wilderness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alladale Wilderness reserve (Skotsko, 9300 ha)  



Oostvaardersplassen může být úlet – „v malém“ se ale děje 

skoro všude!  

Arnside Knot reserve, Anglie 

Rila Mts. (a všude na Balkáně) – 

poloferální koně 
Hortobágy N.P. – buvoli (m.j.) 

Duny o. Texel NP, Nizozemí 

Atlantická Evropa „vpředu“ – běžně celoroční pastva; Balkán „vzadu“ – nestačilo to zaniknout 



Zatím jediná studie rewilding vs. 

hmyz 



Vliv oplůtků na pastvinách   trendy motýlů, holandské duny 

Výsledky spíše pesimistické 

- Lokality příliš přezvěřené 

- Bez predátorů, a dokonce bez kontroly početnosti zvířat 

- Lokality zhusta obklopeny „tvrdou“ intenzívní krajinou 

 

- Autoři varují před „senitmentálním“ přístupem ke zvířatům, „rewilding“ 

nám nevrátí divočinu, herbivor je nástroj, ne fetiš 





Jakutsko – na březích Kolymy 

 od r. 2002 aklimatizační ohrada, od r. 2005 160 km2 

Sergej Zimov, Jakutská AV 



Malé opakování: mamutí step versus tundra 

Tundra a grassland, stejné místo 

Ukuk, 

Altaj - 

refugium 

- Největší biom, jaký kdy byl 

- Kosti zvířat napovídají na obrovskou produktivitu  



PLEISTOCÉNNÍ PARK 

 … we calculated a total herbivore biomass (per sq. 

Km) 10.5 tons, enough to feed two wolves  … 

 

Zima limitujícím zdrojem => nedocházelo k 

 letním přemnožením 

Zimní trampling ochlazoval půdu – „držel“ 

 permafrost 

Letní trampling (a okus) bránil akumulaci 

 stařiny, mechů a pomalých keřů 

Málo pylu trav  zas tolik jich nekvetlo 

 

(Reálně by se střídaly travnaté, mokré „tundrové“ a 

suché deflační plochy) 

=> masová obnova mamutí stepi může zpomalit globální oteplování…  



Jak se staví plot v permafrostu 

- kůly do hloubky 2 metry  

- tank which had 1.5 ton storage of water to produce steam… 

steam under pressure is transported by rubber pipes into the 

spear with a several sprayers in the end. 

- 1 meter of permafrost such a machine usually thaw in 5-15 

minutes …Hardest type of ground is a frozen peat … hot peat 

going from the hole… 





Zimovovo americké turné 

 
Podobné projekty se chystají / běží na Aljašce, v Kanadě 



Divoká pole (Дикое Поле)  

- 300 ha u Tuly (J od Moskvy) – pro lidi, aby viděli, jak „step“ plná zvířat vypadá…  

- ze záhadných důvodů tam chová např. i ovce … 

 

Jinak je jeho filosofie stejná, jako ta naše:  

… grasslandy byly nejproduktivnějším ekosystémem světě, my je prakticky zničili, dnes je 

leckde můžeme vrátit   



Askania Nova – tehdy se tomu rewilding neříkalo  

NP na Ukrajině, 333 km2, z toho 1/3 přísně 

chráněná (no entry)  

Založil (1898) německý kolonista Friedrich-

Jacob Eduardovič Falz-Fein (1863–1920)  

„aklimatizační ZOO“ – obrovské výběhy exot. 

zvířat (zebry, antilopy losí, bizon americký, 

lamy atd.)  

+ polo-volné chovy původních stepních druhů 

– kůň Převalského, kulan, sajga…  

 



Askania Nova – tehdy se tomu rewilding neříkalo  

“If one had not seen this with one’s own eyes, it would be impossible to believe that, in these 

areas forgotten by nature, there could exist such a large number of animals, congregating 

sometimes in herds of thousands… the animals do not know their major enemy – humans, and 

the animals live wild and free, far away from bloodthirsty pursuit.” (N.M. Prjevalski)  



Americké prérie – rewilding, kterého si nikdo nevšiml 

Grassslands NP, Saskatchevan, CAN - 

907 km2 

Badlands NP, South Dacota, USA - 

982,4  km2 

- po vytlačení hlavního inženýra (bizona) 

nastoupili ihned ferální koně a domácí krávy 

- dnes bizonů opět na 500 000, jinde stále 

krávy a koně…  



O vývoji vegetace se ví paradoxně málo, studie pocházejí z 

před-megafauních dob 



Jak by dopadla Askania Nova bez herbivorů?  

 

 

-„Bush encroachment in the absence of grazing“ + požáry zmiňovány pro 

všechny grasslandy světa …  

Miombo:     Cerrado: 

„savana“ JV Afriky    grassland či savana J Brazílie 



- první reintrodukce 

(1982) 

- v maximu 450 ks 

- pytláctví, oil 

prospecting, 1. 

rezervace UNESCO 

škrtnutá ze seznamu 

- reintrodukce 1989 

- oplocené území 

- 800 jedinců 

- reintrodukce 1995 

- neoploceno, 160 

jedinců 

V Izraeli reintr. od 

1978, původně 3 páry, 

dnes 160 zvířat 

v Emirátech byla 

nějaká zvířata v 

chovech, reintr. od 

2007, vypuštěno ca 

100 zvířat 

V Jordánsku zahájeno 

2007, nyní asi 20 

zvířat 

Původně farmový 

soukromý chov, 

nezávislý na 

„světovém stádu“ 

Ekosystémové efekty záchrany přímorožce arabského  

- první velký savec, přeřazený z EW přes EN do V 

V 19. stol. většina BV, zatlačen na Arabský poloostrov, tam hromadně 

loven (auta atd.). Začátkem 60. let vyhuben v přírodě.  

Operace Oryx – ZOO Phoenix, jeden z 1. záměrných mezinárodních 

záchranných chovů zahájených 

(Nevědělo se o chovech v soukromých arabských zvěřincích) 



Gazela džejran (Gazella subgutturosa) -  též reintr. 

Mahazat as-Sayd wildife sanctuary 

- 2200 km čtver. 

- jedna z největších oplocených 

rezervací na světě 

- vyloučení domácích zvířat => 

překvapivá regenerace vegetace 

(spíš grassland než poušť) 

- největší stádo oryxů na světě 

SAHARO-ARABSKÁ 



- Nejvybitější megafauna => chybí i „analogous species“ 

 

- Habitaty na analogických druzích i dnes závislé  

 

- některé země „evropsky“ civilizované (Chile) – s evropskými legislativními problémy  

  

- (Entomologické indicie)  

 

 

 

Jižní Amerika 



malí ptáci 

velcí ptáci 

 

 

malí savci 

velcí savci 

Pantanal – největší mokřad světa 

Network vykompenzován 

introdukovanými zvířaty 

Jižní Amerika 
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Tropická kulturní krajina 

Frugivorní motýli v Mexiku 





Les světle, heterogeneous farmland tmavě 

 Bílá barva – společné druhy 

 Schüepp et al. 2012, High Bee and Wasp Diversity in a Heterogeneous Tropical Farming System Compared to 

Protected Forest – PLOS One.  

Včely a vosy v Brazílii, les má sice víc unikátních druhů, ale i farmland má nějaké unikátní 

zástupce… 



Jižní Amerika 

Tijuca NP (předměstí Ria, maličký, 39 km2)  

 - reintrodukovali aguti a vřešťany hnědé 

 - alespoň kvůli disperzi semen…  



Reintrodukovali:  

Mravenečník velký, jelenec pampový, tapír 

jihoamerický, ara zelenokřídlý 

Chystají 

jaguár 

Jižní Amerika 



- zarůstající „mediteránní“ krajina 

- (opuštění pastvy – i tam) 

-  (re)introdukce polo-volných lam 

Jižní Amerika 



- 1300 ha (2800 akrů) 

 

- v „savanovém“ cerradu  

 

- … zatím tedy dva sloni … 

Invazní druhy, nebo 

ekologičtí analogové?  

Jižní Amerika 



Austrálie  

- obrovské ztráty megafauny 

 

- obrovské invaze 

 

- rewilding zde znamená oplotit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vyloučení predátorů – vyšší predace 

semen, pomalejší shrub encorachement 

Dingo fence – úvahy, zda ho 

neotevřít kvůli kontrole koček a 

domácích psů 

 

 

Též se debatuje, zda ferální 

kopytníci (velbloud, osel, buvol) 

skutečně škodí, nebo spíš 

nahrazují megafaunové druhy.  





„vymírací loterie“ – přežilo skoro 

vše, ale nic všude  

 

V potaz se bere RANĚ HOLOCÉNNÍ 

areál.  

 

Ledasjaké (re)introdukce už proběhly 

 

(slon na Borneo, tygři a orangutani mezi 

indickými rezervacemi, ďábel na odlehlé 

ostrovy…)  

Jelínek kalamiánský (EN) – na 

více ostrovů 

Nosorožec sumaterský – hmmm…  

Orientální oblast  



INDIE - starší Evropa v tropech  

Bandhavgarh National Park - 1533 km2  

 

 

 

Rathambore NP - 282 km2 

 

 

 

 

 

Gir Forest NP – 1412 km2 

Orientální oblast  



Ostrovy 

ŽELVY ze Seychel na Mauritius + Rodriguez 

 

 

Obecně ale  

 

… za rew. spíš pokládána eradikace invazních druhů  



Jižní Afrika – „Mekka“ oplocených parků a 

rezervací  

„JAR je západní Evropa – ale s africkou přírodou.“ 

 

Krom veleparků (Kalahari Gemsbok 10 000, Krüger 20 

000  km2) i desítky „stovkových“ a „desítkových“, mnohdy 

soukromých, obecních, firemních … rezervací. 

 

Všude se snaží o „kompletní společenstva“  



USA 

Free ranging = není za plotem 

Reintrodukce jen self-sustaining population 

Návrat velkých šelem jen do veleparků typu 

 Yellowstone (vlci) 

Populační management (redukce počtů, 

 transfery) s extrémním váháním, 

 vleklé diskuse, spory 

„Metapopulace“ označuje volný pohyb zvěře 

 mezi ChÚ  

Wildlife viewing není nutně hlavní atrakcí 

Pohyb návštěvníků co nejvolnější (pěšky, 

 camping atd.) 

 

JAR 

… klidně za plotem 

… kdykoli je to možné 

… i do malých rezervací (~ 5000 ha), byť 

 jedinou smečku (lvi) 

… naprosto normální, v jurisdickci parků, 

 „zvířata se někam vozí pořád“ 

 

… metapopulační principy se uplatňují pro ty 

 transfery 

… „Park bez zvířat není park“ 

… přísná bezpečnost (auta, oplocené campy, 

 zákaz pohybu v noci atd.) 

   

Golden Gate 

Highlands NP – 

116 km2 Yellowstone NP 

– 9 000 km2 

  Který z těch dvou příkladů je relevantní pro střed Evropy? 



• evropská OP „kompozitní“ + „statická“, rewilding 

funcionalistický, dynamický 

 

• „reakce na environmentalismus“, vytvořený „relativně 

malým počtem vlivných NGO“ 

 

• baseline – preindustriální krajina 

 

• „cíle“, „audity“, „předměty ochrany“  

 

• přebyrokratizovaná (animal welfare, zákony o ZOO, 

veterinární zákony, lovecké tradice)  

 

• dlouhodobě neudržitelná technicky, finančně   

 

• zhoubné agro-envi dotace (zvyšují cenu hospodaření na 

„marginálních půdách“), dotační land-grabbing 

 

• nutno přehodnotit dotace – rewilding marginal lands 

 

• je snazší oslovit veřejnost, než ochranářské byrokracie  

 

• propaguje rewilding příměstský a postindustriální  

 

•  ne konflikt s OP, ale rozšíření možností, restoration  

A zpátky domů – Evropa 



Filosofie:  

- Land abandonment 

- evropské parky jsou na 

ostudu 

 

ALE – postupují pomalu a 

pragmaticky, s tím, co je na 

místě a pro co je veřejná 

podpora 

A zpátky domů – Evropa 



Delta Odry (D/PL) 

 

Delta Dunaje 

 

Centrální Apeniny 

 

J. Karpaty (Retezat) 

 

Velebit (HR) 

 

Vých. Rodopy  

 

Západní Iberie (P/E) 

bobr, srnec, jelen, divočák … los, vlk. Ca 160 zubrů … konik 

  

návrat bobra (šíří se spont.), jelena evropského, pratura, příprava 

na návrat či reintrodukci vlka 

 

kamzík středomořský, jelen, divočák… reintr. Orlosup, plánuje se 

pratur 

vlk, rys, medvěd, kočka divoká, jelen, srnec, divočák, kamzík, 

reintrodukce zubra 

 

medvěd, vlk, jelen (divočák, srnec), kamzík (reintr. před 30 lety), 

pratur (už tam mají mrtvolu!), kůň  

sup bělohlavý a mrchožravý, vlk, medvěd, (divočák, srnec), sysel. 

Reintr. zubr, kůň, kamzík, orlosup, sup hnědý, posilují se jelen, 

daněk 

zatím z „velkých zvířat“ jen srnec, divočák, králík ;) …chystají jelena, 

kozorožce iberského, pratura, koně … a rysa iberského 

 



Evropské OBORY  

Hukvaldy (N. Jičín) 

Černická (Bechyně) 

Lánská 

- poslední zbytky pastevních lesů (nechtěně) 

- samozřejmě prasečiny ve slož. zvířat i 

péči…   



Evropské OBORY 

 

- Snaha mít zvěř a dřevo současně – „inženýrské“ 

 možnosti zvířat se nerozvinou 

 

- Blbé kombinace zvířat + exoti 

 

- Zhusta nešťastné podmínky chovu                                                                      

 ALE: jelen v horách jako refugee species 

 vs jelen v „lužních“ (Soutok) a „pastevních“ 

 (Lány) oborách 

 

- Přesto nám „zachránily“ 

  - jelen evropský, divočák, zubr 

 - solidní lokality ptáků 

 - saproxylo brouky…  

 - tu a tam motýly  

 - Exmoory (!!!) … kozorožce alpského…  



„Miloňova cesta“ 

 

- původně se mířilo na velké „divoké“ lokality (vojenské prostory, NP apod.) 

- pak se pragmaticky vzalo, co bylo  

 

 – prodat „rewilding“ jako lacinější a efektivnější alternativní management 

  donutit pochybovače příkladem - 1****************** 

Běží, krom Milovic:  

 stepi v NP Podyjí, Josefovské louky, Šlovický vrch (Plzeňsko), Plachta 

 (Královehradecko)…  

V rozjezdu: 

 Niva Křemelné (NP Šumava), Hornojiřetínská výsypka (Mostecko), niva 

 Lužnice (Třeboňsko) …  



DO BUDOUCNA 

 

 - víc a víc příměstských a postindustriálních lokalit 

 - konvergovat s lovci, potenciál (větších) obor 

 - národní parky a 1. zóny velkých CHKO 

 - zbytná zemědělská půda?  

 - … nakonec dojde i na ty vojenské prostory 



De-extinkce, či probuzení druhů k životu 

Beth Chuch (nar. 1954) 

  

První sekvence DNA, Human genome 

project, BRAIN initiative, CRISP gene-

editing …. 

 

Mamut……  

 

Neandrtálec (!) 

„Now I need an adventurous female 

human ….“  



Potomstvo „vyhynulého“ zvířete stále naživu 

 - zpětné šlechtění 

 (třeba i u galapážských želv!) 

 

Zvíře vyhynulo  

 - „klasické“ klonování 

 - genové inženýrství 

Prioritou „ekosystémoví inženýři“. 



 

Traviny: 125 ha 

30 koní + 21 zubrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milovice:  

115 ha (začalo se na 40 ha) - 30 koní + 17 „praturů“ 

Konečně Milovice 



V současnosti: 67 spp. denních motýlů a vřetenušek 

 3 roky monitoringu, 5 návštěv ročně 

 

2009 (výzkum opuštěných voj. prostor): rovněž 67 spp 

 4 návštěvy v 1 sezóně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nejlepší už ale vyhynulo 

Spialia sertorius        Polyommatus daphnis      Jordanita globulariae    Phengaris alcon rebeli

  

Semelák   lycaon…  



2014 (25 let po opuštění)   2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016     2017 



Skoro instantní vznik „struktur a interakcí“ 



Koně zubři od 16 včetně 

Krávy 16-17, pak bez 

pastvy 

Kontrola nepas. 

Milovice 

Kone tuři paseno 3 roky 

Zatím nepaseno – pojezdy pořád 

Kone tuři paseno od 2018 pojezdy 



VŠICHNI MOTÝLI 

 

Skoro všude VZRŮST počtu jedinců a druhů – i na nepasených 

plochách 

  

 => možné je naprosto cokoli, dokonce i „únik před 

pastvou“ v případě počtu druhů…  



POUZE OHROŽENÉ STEPNÍ DRUHY 

 

„Přesvědčivé“ výsledky jsou jen dva – no a žádná sláva 



Model % variability 1.osa Vs.osy 

Rok (faktor) 3.8 *** *** 

Rok (lineárně) 2.8 ***   

Milovice x Traviny 1.3 ***   

Poloha (≈ lat) 1.3 ***   

Zvířata 1.0 NS * 

Kovariátový model (≈ lat +slunečnost +vítr +hodina^2 +nektar) 6.6 *** *** 

Rok (faktor) | kovariáty 3.8 *** *** 

Zvířata | kovariáty 0.4 N.S. ** 

Rok(faktor) plus Zvířata | kovariáty 4.0 *** *** 

Rok(faktor) plus Zvířata plus jejich Interakce (x) | kovariáty 3.7 *** *** 

Pouze interakce Rok(faktor) x Zvířata| kovariáty 3.9 *** *** 

Rok(lineární) plus Zvířata | kovariáty 2.8 *** *** 

Rok(linerární) plus Zvířata plus jejich Interakce (x) | kovariáty 2.8 *** *** 

Pouze interakce Rok(lineární) x Zvířata| kovariáty 0.4 NS ** 

Ordinační analýza – změny ve složení celého společenstva 

Rozdíly mezi roky největší, po nich rozdíly mezi pastvinami 

Slabý vliv „zvířat“ ale přežije i po kontrolách na kovariáty 
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Faktoriální rok: tj., roky se liší. Management bez kovariát: 

 

 1. osa není statisticky významná 

 2. osa oddělila nepaseno od pastvy  

 intenzívní, „zemědělské“ 
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Analýza ukazující „vývoj“ – interakce lineární rok x zvířata 

 

 horizontála bohuže statisticky nesignifikantní 

 vertikála – kontrast od skotu k divokým zvířatům 

-1.0 1.0

-0
.6

1
.0

linerání rok x nepaseno

linerární ROK X skot

linerární rok x rewilding

alfacariensis

arcania

argus

argyrognomon brassicaecardui

carniolica

comma

coridon
daphnis

dia

edusa

filipendulae
galathea

glycerion

hyperantus

icarus

io
jurtina

levana

lineolaloti

machaon

malvae

medusa

megera

minimus

napi

pamphilus

podalirius

rapae

juvernica

rebeli

rhamni

sylvanus
sylvestris

tages

viciae



Závěry k Milovicím 

 

- Nic se nepokazilo 

 (i díky rozlehlosti a pestrosti 

 území?) 

 

´- Zásadní druh – rebeli – jde nahoru 

 

- Vznikají podmínky k reintrodukcím 

(semele, lycaon … sysel…)  

 

- Péče nesrovnatelně lacinější, než 

křovinořez…  

 

 

Získali jsme možnost studovat 

dynamiku motýlů v biotopech, které 

se asi nejvíc podobají hypotetické 

„pravěké“ krajině 

 

Každá cílová lokalita je jiná – udržet a 

rozšířit monitoring běžících projektů 

  



GRASSLANDS  
Tradiční versus „volná“ pastva 

- velká území  

- relativně bezúdržbová 

- nemůžeme čekat „definovaná společenstva“  

spíš dynamicky se měnící krajinu 

- stavy zvířat regulujeme podle stavů ohrožených 

druhů…  

Volná pastva nevyřeší naše problémy                                       

 … je ale atraktivní, laciná a uvolní ruce pro „zahradničení“ jinde.  



Vracením „velkých hráčů“ do biotopů a biomů mimo Afriku se naprosto mění náš 

pohled na dynamiku ekosystémů, populací, druhů …  

 

Motýláři k tomu, možná nevědomky, přispěli obrovskou měrou.  

 

Refaunace je náš kámoš – měli bychom ji všemožně podporovat!  


