
v Habrůvce severně od Brna (S. Bo ček)
a (polo)přirozené vegetace na opuštěných
polích Českého krasu (A. Jírová).

V závěru publikace editoři shrnují infor-
mace do zobecňujících zásad, z nichž lze
připomenout potřebu respektování mozai -
ky přirozených, polopřirozených i antro-
pogenních ekosystémů v dnešní krajině.
Obnovné projekty by neměly být zaměře-
ny pouze na jednu skupinu organismů
nebo jedinou ekosystémovou službu. Je
nutno klást důraz na spolupráci mezi vě -
deckými obory, praktiky, projektanty a ve -
řejností, uvážlivě přistupovat ke spontán-
ní sukcesi s možností jejího zastavení nebo
navrácení zpět, pokud je záměrem ucho-
vat biodiverzitu i výskyt vzácných a ohro-
žených druhů vázaných na určitá sukces-

ní stadia. Podrobné vědecké poznatky
a experimentální znalosti, jak obnovovat
narušené ekosystémy, ale zatím často nará-
žejí na malý zájem majitelů nebo uživatelů
pozemků, úředníků či projektantů; a situa -
ci komplikuje i nevhodná legislativa.

Hlavní přínos této publikace spatřuji ve
skutečnosti, že případové studie (často za -
ložené na mnohaletých výzkumech a po -
zorováních) představují díky vědeckému
přístupu (např. členění na kapitoly: vý -
chozí stav, cíle, managementová opatře-
ní, výsledky, nové poznatky a perspektivy,
literatura) jasný pohled na stav před, bě -
hem a po provedených zásazích, které
jsou dokumentovány a konkrétně popsány.
Poskytují tak jednoznačnou odpověď na
otázky, jaké dopady měly určité manage-

mentové zásahy v daných ekosystémech.
Mnohé studie praktické aplikované ekolo-
gie obnovy proto mohou být metodickým
vodítkem pro použití stejného či obdob-
ného přístupu k managementu na analo-
gických lokalitách a mohou podpořit roz-
voj oboru jako vědecké disciplíny. Autory
příspěvků mohou zájemci kontaktovat,
a získat další podrobné informace. Domní-
vám se, že nejvíce z této publikace budou
čerpat pracovníci ochrany přírody, pro-
jektanti, biologové, ekologové, studenti
a pedagogové. Jistě ale i další zájemci, kte-
rým změny naší krajiny nejsou lhostejné.

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Praha 2012, 148 str. 
Cena neuvedena

XVI živa 1/2014

U této nové publikace netradičního for-
mátu (26 × 16 cm) je v podtitulu uvede-
no, že jde o ekologického terénního prů-
vodce faunou vážek nížinných smíšených
dipterokarpních (tvořených především dře-
vinami dvojkřídláčovitých – Dipterocar-
paceae) lesů jihovýchodního Kalimantanu
na Borneu (viz také článek na str. 19 tohoto
čísla Živy). Autory jsou naši přední odo -
natologové, text je zpracován nezvykle
trojjazyčně, a to v češtině, angličtině a v in -
donéštině (v jazyce Bahasa Indonesia).

Rezervace Sungai Wain představuje vo -
dohospodářsky významné chráněné území
v provincii Východní Kalimantan. Zdejší
prales byl již chráněn vyhláškou sultána
z Kutaje od r. 1934. V publikaci je oblast
představena z hlediska klimatu a vegetace
včetně jejích zaznamenaných změn (např.
vliv dlouhodobého sucha s výskytem po -
žárů jako následek klimatického jevu El
Niño koncem 90. let minulého stol.). Auto-
ři si k detailnímu studiu vážek vybrali ně -
kolik modelových typů lokalit – přirozený
les nedotčený těžbou, mírně degradovaný
les, sekundární les zničený těžbou nebo
požáry, silně degradovaný les a bezlesí.
Originální výsledky jsou podloženy prů-
zkumy ze dvou expedic v letech 2008
a 2010. Cíle práce, tedy připravit seznam
druhů vážek, zhodnotit vliv změn přírod-
ního prostředí na jejich faunu v prostředí
přírodního lesa a lesa pozměněného člo-
věkem, resp. v úplném bezlesí, byly zcela
splněny. 

Vzhledem k absenci příslušných povo-
lení nebylo možné nasbíraný materiál
odvézt, a tak nezbývalo než speciální tech-
niku k fotografování a skenování vzít pří-
mo do terénu a využít polní laboratoře.
Autoři knihy předpokládají, že se jim ve
sledované oblasti podařilo odchytit a zdo-
kumentovat asi třetinu druhů vážek zná-
mých na Borneu. Trochu váhali, zda publi -

kaci na základě získaných dílčích údajů
vydat, ale nakonec se k tomu odhodlali.
A nutno říci, že se rozhodli správně.

Velmi názorné jsou fotografie biotopů,
v nichž je uveden konkrétní seznam zjiš-
těných druhů vážek. Celkově průzkumy
na sledovaném území prokázaly 88 druhů
ve 14 čeledích a v 56 rodech (pro zajíma-
vost lze uvést, že k rodům známým i od
nás patří Ceriagrion, Ischnura a Orthetrum,
samozřejmě se zcela odlišnými zástupci).
Sezonní změny druhového spektra vážek
byly relativně malé. Podle očekávání nej-
větší diverzitu najdeme v primárním lese
neovlivněném člověkem, naopak v sekun-
dárním lese a antropogenním bezlesí byl
potvrzen jen zlomek druhů. Během prů-

zkumů autoři zaregistrovali také druhy
dlouhodobě v Kalimantanu nezvěstné,
případně v tomto regionu nové. Zjevně
objevili i dosud nepopsaný taxon v rámci
rodu Argiocnemis a zaznamenali variabi-
litu ve zbarvení u Rhinagrion borneense.

V souvislosti s lidskými zásahy do les-
ních porostů a homogenizací prostředí
dochází k obecnému jevu, a to k poklesu
zastoupení biotopových specialistů. V pub-
likaci se podařilo zdokumentovat varovné
změny v tamější krajině, narušované ze -
jména agroprůmyslem s plantážemi palmy
olejné (Elaeis guineensis), sloužící k výro-
bě nepříliš zdravého, byť široce používa-
ného palmového oleje. Významným zjiště-
ním je také skutečnost, že bioindikační
využití vážek zde není omezeno pouze na
ekologické děje ve vodním prostředí, ale
může být mnohem širší – jsou totiž citlivý -
mi a v praxi dobře použitelnými ukazateli
i stavu lesních biotopů.

Výsledky výzkumů jsou v knize pře-
hledně prezentovány v tabulkách a gra-
fech. U výčtu druhů najdeme dokonalé
skeny živých jedinců (pohledy shora a zbo -
ku), mapy rozšíření, hlavní typ prostředí,
kde se vyskytují, míru náchylnosti k de -
gradaci prostředí a měřítko. Je jen škoda,
že se u všech druhů nepodařila obrazově
doložit obě pohlaví.

Tato nová publikace výrazně pomůže
návštěvníkům Bornea i místním vědcům
k detailnímu poznání tamější přírody,
hlavně pak vážek. Může také přispět k vět-
šímu zájmu o tuto skupinu hmyzu. I když
zřejmě neobsahuje kompletní výčet druhů
dané oblasti, ukazuje mimořádnou atrakti -
vitu zkoumaného území a bude neopome-
nutelným výchozím zdrojem informací
pro všechny další badatele. Lze očekávat,
že zaujme odonatology, ale i ekology a pra-
covníky v ochraně přírody. Je současně
konkrétním příkladem, jak mohou naši
zoologové přispět k přírodovědnému po -
znávání fauny exotických oblastí světa.

Z odborných ani formálních hledisek
jsem neshledal žádné závady, snad pouze
tmavě šedý nadpis na šedém obalu činí při
čtení trochu potíže. Jinak lze tuto atraktiv -
ní knihu hodnotit jen samými superlativy.

Taita Publishers. Hradec Králové 2013,
168 str., 72 barevných fotografií, 
224 barevných skenů vážek, 79 map.
Doporučená cena 34 Eur
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Dragonflies of Sungai Wain. Capung-Capung
Sungai Wain
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