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•• hotspotshotspots –– diverzita, nebo endemismus?diverzita, nebo endemismus?

•• ochrana přírody ochrana přírody –– teorie vs. praxeteorie vs. praxe

•• medializace ochrany přírody: medializace ochrany přírody: 
ochranářské bludy vs. skutečné priorityochranářské bludy vs. skutečné priority
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E. O. Wilson & F. M. Peter (eds.) 1988: Biodiversity.
National Academy Press, Washington D.C.

BiodiversityBiodiversity
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Jak biodiverzitu chráníme?
Conservation biogeography: hotspots

Kritéria pro výběr „horkých míst“:
1) vysoká druhová bohatost,
2) zvýšený výskyt vzácných endemických druhů s malými areály,
3) největší počet ohrožených druhů bez ohledu na celkovou 
druhovou bohatost a endemismus, 
4) různé kombinace jmenovaných faktorů

Reid W. V. 1998: Biodiversity hotspots.
Trends Ecol. Evol. 13(7): 275–280.

„To qualify as a hotspot, a region must meet two strict 
criteria: it must contain at least 1,500 species of 
vascular plants (> 0.5 percent of the world’s total) as 
endemics, and it has to have lost at least 70 percent 
of its original habitat.“

http://www.biodiversityhotspots.org/

Hot spots
http://www.biodiversityhotspots.org/ 
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Problémy s poznáním biodiverzity

• taxonomický „bias“: diverzita taxonů vs.taxonomů

• geografický „bias“: tropy vs.mírný pás

• velikostní „bias“: co je malé, to je neviditelné

• „real diversity is inside“

• taxonomická inflace

• popis nového druhu = více druhů? (srov. taxonomická inflace)

• „alias problem“

• max. diverzita: hmyz vs.hlístice

Extinkce:

„absence of evidence is not evidence of absence“
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a) diverzita dobře prostudovaných indikátorových 
skupin dobře předpovídá diverzitu méně známých 
skupin 

b) diverzita a endemismus pozitivně korelují

Reid W. V. 1998: Biodiversity hotspots.
Trends Ecol. Evol. 13(7): 275–280.

Hot spots: dva klíčové předpoklady
• koho je třeba chránit?

• hodně druhů?

• hodně ohrožených druhů?

• hodně areálově omezených druhů?

Hot spots: dva klíčové předpoklady

Brown J. H. & Lomolino M. V. 1998: Biogeography. 2nd ed. 
Sinauer, Sunderland.

Cox C. B. & Moore P. D. 2003: Biogeography: an ecological and 
evolutionary approach. 6th ed. Blackwell, Oxford.

Osborne P. L. 2000: Tropical ecosystems and ecological concepts.
Cambridge University Press, Cambridge.
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No jo … ale …?

Grim T. & Jirků M. 2003: 
Jak fungují pekelné konve. 
Adaptace masožravých 
láčkovek. 
Vesmír 82(10): 559–563.

Šumbera R. & Grim T. 2005: Pantanal − na otevřené scéně. 
Živa 53(2): 93–96.

No jo … ale …?No jo … ale …?
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Grim T. 1992: Záchrana Kulatého ostrova. Živa 40(2): 92–93.
Grim T. 1999: 40 let zoo Jersey. Ochrana přírody 54(9): 266–268.
Grim T. 1999: Zoo Jersey. Živa 47(3): 143–144.

No jo … ale …?
• Round Island

• 8 spp. plazů – 4 endemity

• Phelsuma guentheri

• Leilopisma telfairi

• Cassarea dussumieri

Korelace mezi diverzitou různých taxonů

Stutchbury B. J. M. & Morton E. S. 2001: Behavioral ecology of 
tropical birds. Academic Press, San Diego.
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Korelace mezi diverzitou různých taxonů
• globální pattern
• menší měřítko
• vliv taxonu i taxonomické klasifikace
• slabý překryv je ve výskytu indikátorových druhů 

a nejohroženějších taxonů (např. subsaharští obratlovci)

Prendergast J. R. et al. 1993: Rare species, the coincidence of 
diversity hotspots and conservation strategies. Nature 365: 335–337.

Prendergast J. R. 1997: Species richness covariance in higher taxa: 
Empirical tests of the biodiversity indicator concept. Ecography 20: 
210–216.

Meijaard E. & Nijman V. 2003: Primate hotspots on Borneo: 
Predictive value for general biodiversity and the effects of taxonomy. 
Conservation Biology 17 (3): 725–732.

Moore J. L. et al. 2003: Performance of sub-Saharan vertebrates as 
indicator groups for identifying priority areas for conservation. 
Conservation Biology 17 (1): 207–218.

Korelace mezi diverzitou různých taxonů

•• vlajkové druhyvlajkové druhy
•• „„velká pětkavelká pětka“ (lev, slon, levhart, buvol “ (lev, slon, levhart, buvol && nosorožec)nosorožec)

•• oblasti vybrané podle vlajkových druhů nereprezentují biodiverzioblasti vybrané podle vlajkových druhů nereprezentují biodiverzitu tu 
o nic lépe než oblasti vybrané zcela náhodně o nic lépe než oblasti vybrané zcela náhodně 

•• vlajkové druhy nevypovídají o diverzitě savců ani ptáků lépe nežvlajkové druhy nevypovídají o diverzitě savců ani ptáků lépe než
náhodně vybraní zástupci těchto skupinnáhodně vybraní zástupci těchto skupin

•• obecně: obecně: korelace diverzity mezi taxony neplatíkorelace diverzity mezi taxony neplatí
•• často ani platit nemůže (ryby vs.suchozemští … kdokoli)často ani platit nemůže (ryby vs.suchozemští … kdokoli)

Williams PWilliams P. . HH.., Burgess N, Burgess N. . DD. . & Rahbek C& Rahbek C. 2000: . 2000: Flagship species, Flagship species, 
ecological complementarity and conserving the diversity of mammaecological complementarity and conserving the diversity of mammals ls 
and birds in suband birds in sub--Saharan AfricaSaharan Africa. A. Animal nimal CConservation 3: 249onservation 3: 249––260260..
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Endemismus

Diverzita & endemismus:
co je v místech s vysokou biodiverzitou?

• klíčový problém: prostorové měřítko
• „od rovníku k pólům“ & kontinentální tautologie
• ale co kulturní krajina v tropech?
• ale co izolované ostrovy?
• ale co docela velké ostrovy?
• ale co některé kontinenty?
• ale vždyť to už dávno víme: vymezení a hranice zoogeo oblastí

Turner I. M. & Corlett R. T. 1996: The conservation value of small, 
isolated fragments of lowland tropical rain forest. 
Trends Ecol. Evol. 11(8): 330–333. 

Prendergast J. R. et al. 1993: Rare species, the coincidence of 
diversity hotspots and conservation strategies Nature 365: 335–337.

Jetz W. & Rahbek C. 2002: Geographic range size and 
determinants of avian species richness. Science 297: 1548–1551. 
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Příčiny patternu biodiverzity: vliv velikosti areálu

Příčiny patternu biodiverzity: vliv velikosti areálu
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Diverzita & endemismus: konec mýtu

a) species richness         b) threat richness         c) endemic richness

Diverzita & endemismus: konec mýtu

Orme C. D. L. et al. 2005: Global 
hotspots of species richness are not 
congruent with endemism or threat. 
Nature 436: 1016–1019.

bird!!!
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Diverzita & endemismus: konec mýtu

Diverzita & endemismus: konec mýtu
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Alternativní přístup: „biome crisis“

Hoekstra J. M. et al. 2005: Confronting a biome crisis: global 
disparities of habitat loss and protection. Ecology Letters 8: 23–29.

Endemismus a biotopy: neotropická oblast

90suché lesy
80travinná společenstva
45vlhké lesy
endemismus (%)biotop

• polylepisové lesy 

• savany (cerrados, campos, pampas, llanos atd.)

• atlantské deštné lesy

Stotz D. F. et al. 1996: Neotropical birds. Ecology and conservation. 
Univ. Chicago Press, Chicago and London.

Grim T. & Šumbera R. 2004: Solné pouště Bolívie. 
Na Marsu, nebo na Zemi? Vesmír 83(11): 620–627.

Pokorný P. 2002: Jak vznikly jihoamerické savany? 
Vesmír 81(1): 17–24.
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Kde jsou chráněná území a kde je co třeba chránit?
• Andy: národní parky vs.ohrožené endemity
• USA: 1/3 ohrožených druhů jen mimo chr. území
• Afrika: 50% ohrožených druhů ptáků úplně mimo chr. území

Fjeldså J. 2002: Polylepis forests – vestiges of a vanishing 
ecosystem in the Andes. Ecotropica 8: 111–123.

Fjeldså J. 2002: Key areas for conserving the avifauna of Polylepis 
forests. Ecotropica 8: 125–131.

Primack R. B. et al. 2001: Biologické principy ochrany přírody. 
Portál, Praha. 

De Klerk H. M. et al. 2004: Gaps in the protected area network for 
threatened Afrotropical birds. Biological Conservation 117: 529–537.

Co je pro ochranu přírody významné?

140 000nature conservation endemism
152 000 000forest

36 300 000biodiversity

297 000endemism

27 500 000savannah

7 260 000nature conservation biodiversity

43 200 000nature conservation

Google – 22.9.2005
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Co je pro ochranu přírody významné?
Greenpeace (http://www.greenpeace.org/international/) – 22.9.2005

10212 600
AndesAmazon

10630 400
savannahforest

1099 120
endemism & endemicbiodiversity

Amazonie
kontra

skutečné ochranářské priority

Stotz D. F. et al. 1996: 
Neotropical birds. Ecology 
and conservation. 
Univ. Chicago Press, 
Chicago and London.
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Pra-lesy: web Greenpeace (září 2005)
• Sedm úžasných pralesů: putovní výstava Greenpeace

• „Název naší putovní výstavy – Sedm úžasných pralesů (z 
původního anglického názvu této výstavy „Magnificent Seven“) –
není nikterak přemrštěný či nadnesený. Pralesy a původní lesy jsou 
vskutku úžas budícími, a také životadárnými, biotopy. Regulují 
podnebí, filtrují vzduch, čistí vodu a zabraňují erozi. Jsou 
opravdovými pokladnicemi ukrývajícími největší různorodost 
pozemských druhů. Jen deštné pralesy samy o sobě jsou 
domovem milionů druhů zvířat a rostlin, které dohromady tvoří 
přibližně dvě třetiny veškeré pozemské flóry a fauny.“

• „Světové pralesy vážně ohroženy a jejich ničení nabývá 
drastických rozměrů. Zničeno již bylo přibližně 80 procent všech 
pralesů. Přitom každé dvě sekundy je vymýcena plocha o rozloze 
fotbalového hřiště. Největší hrozbou pro pralesy je průmyslové 
kácení. Obrovské množství dřeva je dopravováno do USA, 
Japonska a Evropy.“
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Fragmentace prostředí a biodiverzita: jak a kde?Fragmentace prostředí a biodiverzita: jak a kde?
•• Singapur: 1819 Singapur: 1819 –– 20022002

•• zničeno 99.7% lesazničeno 99.7% lesa

•• doložený úbytek  doložený úbytek  –– 28%28%

•• odhadovaný úbytek odhadovaný úbytek –– 50.4 %50.4 %

Fragmentace prostředí a biodiverzita: jak a kde?

„Tropické odlesňování a následná fragmentace prostředí jsou 
hlavními faktory ohrožujícími světovou terestrickou biodiverzitu, 
ačkoli nezvratné vědecké důkazy pro lokální extinkce způsobené 

fragmentací jsou překvapivě vzácné.“ 
(T. Abe et al. 1997: Biodiversity. An ecological perspective. Springer-Verlag, New York. s. 254)

Variabilita v resilienci prostředíVariabilita v resilienci prostředí
Singapore (Bukit Timah) Singapore (Bukit Timah) 
vsvs
Puerto Rico (hurikány)Puerto Rico (hurikány)
vliv fragmentace vliv fragmentace minimálníminimální
oproti očekáváníoproti očekávání
jen masivní disturbancejen masivní disturbance

rozsrozsááhlejhlejšíší extinkceextinkce
i malinkati malinkatéé fragmenty majfragmenty majíí
velmi vysokou biodiverzituvelmi vysokou biodiverzitu
diverzita: primdiverzita: primáár r >> fragmentovaný primfragmentovaný primáár r >> sekundsekundáárr
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Vliv těžby dřeva na biodiverzitu: jak a kde?

Kricher J. 1997: A Neotropical Companion. 
Princeton University Press, Princeton.

Whitmore T. C. 2003: An Introduction to Tropical Rain Forests. 
Oxford UP, Oxford.

Tropický deštný les: řekni, proč ty bludy jsou?

von Martius 1840: Flora Brasiliensis. (atlantský deštný les)
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(Tropický deštný) les: řekni proč ty bludy jsou?
• hyletická kultura – kult stromů

• příroda = les?

• biodiverzita?

Cílek V. 2005: Krajiny vnitřní a 
vnější, Dokořán, Praha (s. 84–93). 

Komárek S. 1997: Dějiny 
biologického myšlení. Vesmír, 
Praha.

Konvička M. et al. 2004: 
Ohrožený hmyz nížinných lesů: 
ochrana a management, 
Sagittaria, Olomouc 2004. 
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Take home these messages (at least):
diverzita a endemismus vedou k odlišné geografické 
distribuci ochranářských snah

kritéria, na nichž stojí (a padá) koncept hotspotů, platí 
pouze v měřítkách z hlediska ochrany přírody irelevantních

biodiverzita endemismus

lesy nelesní biotopy

Amazonie outsideři

… the refusal of some environmental activists to deal 
honestly with the data harms the credibility of both 
environmental science and environmentalism.
(Stephen Budiansky 2002, Nature 415: 364)


