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Příroda České republiky
Učebnice pro žáky základních a středních škol
Úvod
Pro výuku žáků na základních a středních školách České republiky neexistuje ucelená učebnice, která by spojovala tématiku ochrany životního prostředí a konkrétních informací o místech v Evropské unii, kde je můžeme nalézt.
Základním požadavkem na autory byla široká škála použitelnosti učebnice pro žáky různého věku a její interaktivita, tj. propojení informací a navazujících úkolů a vlastní činnosti žáků. Doplnění učebnice o internetové zdroje tuto funkcionalitu podporuje. 
Pro vyšší míru využitelnosti lze učebnici zařadit do výuky biologie, environmentální výchovy, zeměpisu apod. Učebnice je koncipovaná na jednotlivých řešených tématech napříč všemi vzdělávacími oblastmi rámcového vzdělávacího programu. 
Autorský kolektiv přeje žákům a jejich učitelům, aby se příroda znovu stala nedílnou součástí jejich dnešního způsobu vnímání okolního světa. 
Návštěvnická střediska ochrany přírody ve Švédsku sítě NATURUM, část 1
Leoš Štefka, AOPK ČR Správa CHKO Moravský kras
Návštěvnická střediska v chráněných územích často tvoří základní pilíř komunikace pracovišť ochrany přírody s veřejností. Projekt Domů přírody v České republice, jehož realizátorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), si klade za cíl vybudovat ve vybraných chráněných územích moderní informační střediska. V posledních letech pracovníci AOPK ČR, kteří tento projekt zajišťují, uskutečnili několik cest s cílem seznámit se jak s výstavbou, tak i s provozem takovýchto zařízení. V září loňského roku to byla cesta do Švédska. 
Návštěvnická střediska jsou zde sdružena do sítě NATURUM. V současné době je do této sítě zařazeno 31 středisek. Většina je provozována kraji, obcemi a nadacemi, několik správami národních parků. Metodickou, odbornou a finanční podporu při výstavbě a provozu poskytuje Švédská agentura ochrany životního prostředí. V roce 2012 navštívilo střediska NATURUM 1,4 mil. osob (z toho cca ¼ ze zahraničí). Významný byl podíl školáků (23000). 
V rámci studijní cesty jsme navštívili 6 středisek.
Národní park Store Mosse
Největší nedotčené mokřady jižně od Laponska. Návštěvnické středisko s expozicí nabízí programy do terénu. 
NP Tyresta
Národní park v blízkosti (20 km do centra) hlavního města Stockholmu. Návštěvnické středisko je vstupem do národního parku. Expozice přibližuje biodiverzitu národních parků Švédska.
Naturreservat Örebro Lan
Město Örebro vybudovalo a provozuje návštěvnické středisko v objektu nevyužívaných garáží a skladů. Usiluje o zařazení do sítě NATURUM.
NP Djuro
Národní park o výměře 24 km2 tvoří skupina asi 30 ostrovů v největším švédském jezeře. Návštěvnické středisko (Victorianhuset) bylo v roce 2013 otevřeno švédskou princeznou. Bylo vybudováno se záměrem doplnit některé služby (zejména stravovací) blízkého druhého nejnavštěvovanějšího památkového objektu ve Švédsku zámku Läckö Slott.
NP Kosterhavet
Mořský národní park o výměře 390 km2 je jedním z největších parků ve Švédsku. Spolu se sousedním norským parkem Ytre Hvaler je prvním parkem, který je zaměřen na ochranu podmořského života. Návštěvnické středisko na největším ostrově Sydkoster přibližuje bohatou faunu a flóru odrážející pestrost stanovišť až 247 m hlubokého mořského příkopu Kosterfjorden.
Naturum Getterön 
Mokřady v blízkosti městečka Valberg na západním pobřeží Švédska jsou významným stanovištěm i zastávkou na tahové cestě ptáků (zaznamenáno zde bylo 336 druhů). Návštěvnické středisko s expozicí, doplněné několika pozorovatelnami, přibližuje toto bohatství.
Návštěvnická střediska sítě NATURUM musí splňovat několik podmínek. K  nejdůležitějším patří:
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	dodržení GUIDELINES – manuálu k výstavbě, grafice a provozu
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	minimálně 100 m2 expozice
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	minimálně 20000 návštěvníků / rok
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důraz na architekturu a design – výrazný objekt
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	vize NATURUM – odpovědnost pracovníků střediska za zvyšování povědomí a zájmu o přírodu a její ochranu
Informační střediska vedle expozic nabízí tematické programy pro školy, případně i terénní exkurze. Největší zájem vyvolávají exponáty, na které si děti mohou sáhnout či je jinak vyzkoušet. V parku Tyresta to byla např. skříňka s hlavou medvěda, v NP Kosterhavet mořští živočichové v akváriu. Naučné stezky jsou vybaveny hracími prvky. V NP Tyresta např. lanový přechod, slanění či dotazník s otázkami a nakonec odměnou. 
Téměř všechna střediska využívají situování v pěkném prostředí.  Ve střediscích NP Kosterhavet a Naturum Getterön jsou u oken instalovány dalekohledy s pozorováním okolí. Střediska nabízejí i netradiční zážitkové programy jako je např. podmořská naučná stezka v NP Kosterhavet s informačními panely pod hladinou. Součástí  některých návštěvnických středisek jsou restaurace (např. v Naturens hus Örebro), případně restaurace a ubytovací kapacity (NP Djuro). 
Pro Domy přírody v ČR by po zkušenostech ze středisek NATURUM bylo užitečné zpracovat etický kodex a s provozovateli Domů přírody dohodnout jeho využívání. 
Program péče o bobra evropského (Castor fiber) v České republice – část 1
Jitka Uhlíková, Aleš Vorel, Jan Šíma, Vlastimil Kostkan
Píše se rok 1706 a bobr evropský postupně mizí z evropského kontinentu. Pruský král Bedřich I. vydává dva dekrety na jeho ochranu. V dekretu prvním je uvedeno: "My Bedřich z Boží milosti král pruský, uvádíme všem ve známost. Protože stroj bobrový, jak známo, patří mezi nejvzácnější léky a hojivé prostředky proti mnohým nemocem, a my proto vlastnoručně v tomto nejmilostivějším listě 16. dubna t. r. v Kolíně na Sprévě jsme přikázali, aby se bobrů šetřilo a pokud možno jejich rozmnožování podporovalo.". Následuje řada paragrafů, kde se znaleckou a promyšlenou důkladností jsou stanoveny přísné řády, kde a jak má býti bobr šetřen a chráněn, zejména před lovci nebo před bezděčnými škůdci, kteří vydru pokládají za bobra (Zíbrt 1929). 
Tato snaha (i když poněkud pragmaticky podložená) ochránit mizejícího bobra nebyla na evropském území rozhodně ojedinělá. Například v Norsku byla zbytková populace bobra chráněna od roku 1840 (Curry-Lindahl 1967).  Avšak žádná z těchto aktivit nezabránila tomu, aby na přelomu 19. a 20. století v Evropě přežívalo v několika refugiích pouhých 1200 jedinců (Nolet & Rosell 1998). Tato refugia se nacházela na území Francie, v jižním Norsku, v Německu, v severovýchodním Polsku a Bělorusku. V průběhu 20. století byla ve většině států Evropy a následně i v rámci EU zavedena přísná ochrana, která umožnila přežití druhu v těchto refugiích a později i jeho úspěšné šíření. Zbytkové populace byly zdrojem jak přirozeného šíření, tak zdrojem pro reintrodukční projekty.
Novodobé osídlování České republiky bobrem evropským začalo v druhé polovině 70. let 20. století na soutoku řek Moravy a Dyje (Šafář 2002). Oblast soutoku kolonizovali jedinci původem z populací vzniklých reintrodukcí tohoto druhu do povodí Dunaje v Rakousku. V následujícím období pokračovalo spontánní šíření bobrů po řece Dyji a Moravě. Z povodí Dunaje byla následně osídlena oblast Českého lesa a k rozšíření bobrů z německého refugia došlo i na dolním toku řeky Labe. Později započala také migrace bobrů na severní Moravu a do Orlických hor z území Polska. 
V současné době je trvalé osídlení bobrem evropským potvrzeno ve Slezsku a na většině území Moravy. Bobr obsadil řeku Moravu prakticky na celém jejím toku až po soutok s Dyjí, včetně většiny jejích přítoků. Tento hlodavec dále rychle proniká do jihovýchodní části Českomoravské vysočiny a do západních Čech. V současné době se bobr šíří z Moravy dále na západ a obsazuje např. Orlici u Třebechovic a Tichou Orlici u Ústí nad Orlicí. První hlášení trvalého výskytu už jsou i ze Sázavy a dalších toků v horním povodí Labe. Pouze osídlení dolního toku řeky Labe nepostupuje dále proti proudu z důvodu migrační bariéry v podobě střekovského zdymadla. Neprostupnost kaňonu Labe pro bobra je zde ještě posílena silnicí a železnicí lemující zdymadlo. Aktuální početnost bobří populace na území ČR je odhadována na 3 500 jedinců (Vorel et al. 2013).
Populace bobra evropského nejen v ČR, ale v celé Evropě stále roste a tento velký hlodavec se znovu objevuje v oblastech svého historického výskytu. Pionýrské osídlení regionu bobry je zpočátku místními obyvateli vnímáno pozitivně. Ale s narůstající dobou osídlení, s přibývajícími konfliktními situacemi začnou převládat reakce negativní, jak ze strany místních obyvatel, tak ze strany hospodařících subjektů. Příčinou vzniku konfliktů jsou základní životní projevy bobra – zajišťování potravy, budování úkrytů a vytváření vhodných podmínek pro existenci. Mezi nejčastější střety mezi člověkem a bobrem patří využívání zemědělských plodin a dřevin jako zdroje potravy. Avšak dřeviny neslouží tomuto hlodavci jen jako zdroj potravy, ale i jako zdroj stavebního materiálu pro výstavbu hrází a trvalých sídel, tzv. hradů a polohradů. 
Na řadě lokalit bobr hrady a polohrady nevytváří a jako trvalá sídla mu slouží jím vyhrabané nory. V případě, že tyto nory bobr umísťuje do hrází rybníků a protipovodňových hrází, ohrožuje jejich funkčnost. Dochází tak k vážným konfliktním situacím, neboť je ohrožena stabilita rybníků a funkčnost hrází při povodních. Hrabáním nor také může tento druh poškozovat břehy umělých kanálů a náhonů, což může mít negativní dopad na napájení rybničních soustav, činnost čističek odpadních vod nebo malých vodních elektráren. 
Jednou z nejznámějších aktivit bobra je stavba hrází vytvářející tomuto hlodavci vhodné životní podmínky. Jejich stavbou bobři dosahují zpomalení průtoku, zvýšení vodní hladiny a zvětšení vodní plochy při vybřežení toku. Tím tito nezdolní stavitelé zajišťují bezpečné ukrytí vchodů do nor pod vodní hladinou, možnost úniku při ohrožení, méně namáhavý transport stavebního materiálu a zásob potravy, a v neposlední řadě změnu stanovištních podmínek tak, aby více vyhovovaly rostlinným druhům upřednostňovaných bobrem. Stavba hrází ale často s sebou přináší celou řadu konfliktních situací. 
Vybřežením toku vzdutím nad bobří hrází dochází k zaplavení zemědělských plodin nebo lesních porostů. Vzdutím vody nad bobří hrází mohou být také podmáčeny tělesa silnic nebo železnic. Bobr si vytváří hráz i ucpáním propustků pod komunikacemi. V důsledku toho může dojít k rozlivu toku a k zaplavení silnic či železnic. Podmáčením těles silnic a železnic nebo jejich zaplavováním je ohrožována bezpečnost těchto dopravních staveb.
Jak je z výše uvedeného patrné, návrat bobra do současné evropské krajiny, Českou republiku nevyjímaje, s sebou přináší celou řadu konfliktních situací, které znamenají ekonomické škody různého rozsahu nebo dokonce představují ohrožení lidských životů. 
Na straně druhé byl však bobr evropský vždy významným přirozeným přírodním činitelem. Jedná se o klíčový druh mokřadních ekosystémů, který svou aktivní činností pozitivně ovlivňuje kvalitu vody, výrazně přeměňuje prostředí vodních toků, vodních ploch a jejich přilehlého okolí. Na většině lokalit, které jsou ovlivněny aktivitou bobrů, vzrůstá ekologická hodnota a druhová rozmanitost území. V důsledku „bobří“ revitalizace člověkem upravených toků bylo prokázáno zvýšení druhové diverzity rybích společenstev, vyšší četnost výskytu obojživelníků, xylofágního hmyzu i vodních a mokřadních ptáků (Rosell et al. 2005).
Aby bobr zůstal trvalou součástí naší přírody, byla připravena koncepce managementu populace bobra evropského pod názvem "Program péče o bobra evropského v České republice" (dále jen Program péče). Hlavní záměr koncepce je co nejúčinněji zmírnit socioekonomický dopad aktivit bobra za současného dodržení požadavku přísné ochrany tohoto druhu stanoveného legislativou EU. Program péče zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s odborníky z Fakulty životního prostředí ČZU Praha a Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Ministerstvo životního prostředí přijalo tuto koncepci 3. října 2013. Program péče byl schválen na období 10-15 let. V průběhu jeho realizace budou jednotlivá opatření kontrolována, a pokud nebudou přispívat ke stanoveným cílům, dojde k jejich revizi. 
Hlavním cílem Programu péče je zabezpečit na území České republiky dlouhodobou a trvale udržitelnou (a to i ze socioekonomického hlediska) populaci bobra evropského a to ve všech hlavních povodích a v rámci nížinných i podhorských typů biotopů. Na základě historických i současných zkušeností je však zřejmé, že pro naplnění uvedeného cíle je nezbytné co nejvíce omezit předpokládaný nárůst negativních dopadů výskytu druhu, zejména vzniku závažných ekonomických škod a dalších rizik, způsobených aktivitou bobrů. 
Z tohoto důvodu obsahuje Program péče koncept diferencované ochrany bobra, založené na vymezení tří zón (A, B, C) na území naší republiky (viz obr. 1). V těchto zónách se rozlišuje míra zájmu na ochraně druhu na jedné straně a koncentrace rizika vzniku závažných škod na straně druhé. Dlouhodobá existence bobra na území ČR by měla být zajištěna především na základě ochrany populací v územích tzv. zóny A, tj. celorepublikové sítě území, která jsou schopna zajistit životaschopnou, na imigraci nezávislou populaci. Zóna A je převážně tvořena evropsky významnými lokalitami, ve kterých je bobr evropský předmětem ochrany. 
V oblastech, které nejsou primárně určeny pro rozvoj a ochranu populace - tzv. zóna B, bude při péči o populaci bobra evropského postupováno tak, aby aktivity bobrů nebyly hlavní příčinou zamezení lidské činnosti v krajině. Zóna B však musí současně umožňovat migrační propojení oblastí zóny A. Po detailní analýze území ČR byla vymezena rozsáhlá oblast (= zóna C), ve které bude výskyt bobra evropského s ohledem na rizika škod celorepublikové závažnosti aktivně eliminován. 
Vymezení zóny C bylo podloženo četností nejvýznamnějšího rizikového faktoru, kterým je přítomnost vodních staveb, především rybníků a vodních nádrží, ohrozitelných bobří aktivitou. 
Ohroženy jsou zejména historické objekty bez dostatečně opevněných hrází s přítomností plošně rozsáhlých biotopů s vysokou úživností pro populaci předmětného druhu. Jako nejrizikovější byla vyhodnocena oblast jihočeských rybničních soustav (Třeboňská, Českobudějovicko-hlubocká, Vodňanská, Lnářsko-blatenská), ve které se nachází více než 3 tisíce rybníků a vodních nádrží o celkové plošné výměře téměř 20 tisíc ha. Přičemž u velké části z nich jde o historické stavby s nedostatečnou odolností proti narušení aktivitami bobra evropského. Bobří aktivitou (tj. hrabáním úkrytových nebo sídelních nor) v jejich hrázích může dojít k narušení jejich funkčnosti. Kromě rybníků a vodních nádrží by aktivitou bobrů mohla být ohrožena také funkčnost a bezpečnost spletité sítě kanálů a přítoků, které rybníky napájejí. Na Třeboňsku patří k nejznámějším historickým dílům Zlatá stoka a Nová řeka. Nová řeka o délce 13.5 km napájí např. rybníky Ženich a Vdovec. Zlatá stoka o délce cca 45 km napájí např. rybníky Svět a Dvořiště. 
Nejvíce ohroženy jsou části napájecích kanálů či náhonů, jež jsou vedeny nad úrovní terénu (narušení břehů norováním s rizikem protržení), při rozvoji silné populace by však nezanedbatelným problémem byla i stavba bobřích hrází a narušení distribuce vody v rámci rybničních soustav. Pro účinné zamezení vzniku závažných škod v této oblasti a tím i zamezení celkového zhoršení společenské akceptovatelnosti druhu v ČR, je nejvhodnější zajistit eliminaci vzniku trvalého osídlení bobrem na ploše celé dotčené oblasti. 
Poněvadž bobr může migrací v tocích urazit za týden až 80km, bylo vhodné vymezit hranice zóny C využitím přirozených migračních bariér, které představují rozvodí toků protékajících jihočeskými rybničními oblastmi se závěrným profilem k hrázi vodního díla Orlík. Jedná se především o řeky Lužnice, Nežárka, Malše, Otava, Blanice a část toku Vltavy. S ohledem na poslání a cíle národního parku není do zóny C zahrnuto území NP Šumava. 
V rámci realizace  Programu péče jsou naplánována legislativně-administrativní opatření, která by měla zajistit realizaci konceptu zonace diferencované ochrany bobra v ČR. Půjde především o zajištění metodického vedení příslušných orgánů ochrany přírody z hlediska jejich rozhodování podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí metodického vedení bude i upřesnění využití tzv. opatření obecné povahy, které umožňuje vydat povolení pro „blíže neurčený okruh osob“ a tím i pro větší území s preventivním účinkem (běžná správní řízení jsou v případě bobra většinou až reakcí na již probíhající škodu).
Formou opatření obecné povahy by tak měly být v plošně nejrozsáhlejší zóně B řešeny především nejzávažnější a také nejčastější typy škod a možnosti jejich řešení (tedy např. odstraňování bobřích hrází či zasypávání nor ohrožujících vodní díla nebo dopravní infrastrukturu atp.). Opatření obecné povahy bude také využito k povolení odlovu bobrů pronikajících do zóny C, tedy nejrizikovějšího území jihočeských rybničních oblastí. Různé specifické případy a také postup v zóně A, by měly být nadále řešeny v individuálních správních řízeních tak, aby mohla být situace vždy detailně vyhodnocena.
Při naplňování cílů Programu bude dále vypracována analýza stavu a možností řešení ekonomických škod způsobených bobrem. Náhradu části těchto škod lze uplatňovat v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Újmu vzniklou v důsledku omezení, jež vzniklo aktivní činností zvláště chráněného živočicha, lze uplatňovat v souladu s §58 zákona č. 144/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny. V rámci analýzy je žádoucí zhodnotit stávající systém a také jej porovnat s modely v zahraničí. Dále bude pozornost zaměřena na zachování a rozšíření finanční podpory opatření sloužících k prevenci a minimalizaci škod způsobených bobrem. S tím je spjatý také záměr vyhodnocovat a sledovat účinnost technických opatření sloužících k minimalizaci a prevenci škod.
Dalším a velice důležitým nástrojem Programu péče je práce s veřejností. Veřejné mínění může zásadně ovlivnit osud konfliktního druhu. Jedna z plánovaných aktivit je proto i šíření informací o biologii, ekologii a etologii druhu mezi veřejností. Stejně důležitá je komunikace se zájmovými skupinami, kterých se problematika bobra evropského přímo a úzce dotýká v oblasti správy toků, lesnictví, zemědělství a myslivosti. 
Určitou formou práce s veřejností, kterou lze považovat v rámci Programu za zásadní, bude vytvoření metodického návodu (tzv. manuálu), který umožní efektivně řešit nastalé problematické situace. Součástí manuálu bude přehled osvědčených preventivních opatření, která mohou zamezit nebo zmírnit dopad konfliktních situací. U jednotlivých opatření bude uveden doporučený postup administrace jejich použití a možnost finanční podpory jejich realizace z dostupných dotačních titulů.
Nedílnou součástí Programu péče je i mapování vývoje spontánního šíření bobra evropského v ČR a pravidelný monitoring populací zóny A. Změny populačních parametrů monitorovaných populací mohou vypovídat o stabilizaci populací na jedné straně nebo naopak o působení negativních faktorů typu ilegálního odlovu, úbytku potravních zdrojů či špatného zdravotního stavu populace (např. parazitace) na straně druhé. Součástí Programu péče jsou i další směry základního i aplikovaného výzkumu, jenž je nutný pro hlubší poznání všech vazeb druhu na našem území. Pozornost bude zaměřena zejména na interakce bobrů v ekosystémech a vlivy jejich činnosti na hydrologický režim lokalit.  
Realizace Programu péče nebude jednoduchá. Překážky představují spletitá legislativa, často negativní veřejné mínění a omezené finanční prostředky. Cíl Programu péče má ale smysl a to není „málo“. Jeho záměrem je umožnit na našem území trvalou přítomnost živočišného druhu, jehož základní životní projevy zapříčiňují časté a různě závažné konfliktní situace. Přítomnost živočišného druhu, jehož nezdolná pracovitost a dokonalá díla v člověku vyvolávají pocity úžasu i pokory. Přítomnost živočišného druhu, který svou činností vytváří příležitost pro existenci rozmanitého spektra druhů, které v člověkem pozměněné krajině střední Evropy stále obtížněji nacházejí svůj životní prostor.  
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Základní informace o bobru evropském (Castor fiber)
Bobr je největším evropským hlodavcem o hmotnosti až 30kg. Je to plachý noční tvor, který žije v rodinných společenstvech. Základ společenstev tvoří pár a jedno- až dvouletá mláďata. V našich podmínkách čítá společenstvo nejčastěji 5-6 jedinců, obecně však může mít až 15 jedinců. Každá rodina využívá tzv. domovský okrsek, jehož délka na našem území dosahuje 1 až 2 km. Většinou menšího rozsahu je teritorium, které si rodina pachově označuje a aktivně brání. Bobři si budují několik typů úkrytů. Nejznámější je bobří hrad, vodou obklopená stavba z větví a bláta, dosahující šířky i několika metrů a výšky až dvou metrů. Samice jsou březí 105-109 dnů, ve vrhu bývá 2-5 mláďat. Bobr je výhradní býložravec. Jeho potravu tvoří vodní rostliny, byliny rostoucí na břehu a dřeviny. Každý typ potravy má své těžiště v jiném ročním období. V přírodě se bobři dožívají 10-12 let. Blízký příbuzný bobra evropského je bobr kanadský (Castor canadensis). Oblast jeho přirozeného výskytu sahá od Aljašky po Mexický záliv. Tento druh byl na několika místech Evropy nešťastně vysazen, avšak na území ČR se v přírodě nevyskytuje.
Bobr byl v  minulosti plošně rozšířen na území České republiky. Kvůli husté kožešině, masu, které bylo považováno za postní, obsahu anální žlázy (tzv. castoreum nebo-li bobří stroj) a i kvůli způsobovaným škodám byl bobr cíleně pronásledován a loven. V důsledku toho přestal být bobr součástí naší fauny přibližně v polovině 18. století. V 18. a 19. století byli bobři epizodicky chováni či vysazováni, ale ani jedna z těchto aktivit nevedla k znovuobnovení výskytu tohoto hlodavce v naší přírodě.
Bobr evropský v legislativě, mezinárodních úmluvách a Červených seznamech
	Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zvláště chráněný druh živočicha, prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů- druh silně ohrožený.

Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zvěř, kterou nelze lovit.
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dle tohoto zákona lze žádat stát o náhradu škody způsobené bobrem na tzv. trvalých porostech (tj. lesním porostu a zemědělských plodinách)
Směrnice Rady č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích, „the Habitats Directive“): 
Příloha II. - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany. 
	Příloha IV. - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu.
V některých státech EU je však ochrana bobra zmírněna – např. Pobaltí, Švédsko, Finsko, Polsko
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a   přírodních stanovišť (tzv. Bernská úmluva): 
	Příloha III – chráněný druh živočicha

Červený seznam ČR - druh zranitelný („vulnerable“) 
Červený seznam IUCN – druh málo dotčený („least concern“)
Co jsou programy péče?
Programy péče jsou připravovány pro méně ohrožené druhy, které jsou považovány za konfliktní z hlediska hospodářských zájmů člověka a vyžadují proto komplexní přístup. Tyto programy mohou být považovány za obdobu managementových plánů, jejichž zpracování je doporučováno pro některé druhy v rámci mezinárodních úmluv. 
Programy péče nemají specifickou zákonnou úpravu jako záchranné programy a jedná se tak obecně o resortní dokument na pomezí metodiky a koncepce. Programy zahrnují především opatření administrativní, legislativní a osvětová, opatření aktivní péče o jedince se uplatňují pouze v omezené míře. Vypracování programů péče a jejich realizaci zajišťuje a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Slovenský zákon o ochraně přírody novelizován – část 1
Pavel Pešout, AOPK ČR
Počínaje prvním lednem letošního roku vstoupila v účinnost rozsáhlá novela slovenského zákona o ochraně přírody a krajiny („zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z., z 25. Júna 2002“). Novela nově definuje, mění či doplňuje celou řadu ustanovení zákona. Z důvodu zmírnění ochrany dřeviny rostoucích mimo les, nedostatečné implementace evropského práva, neúplného postavení Státní ochrany přírody a zejména z důvodu přenesení kompetencí k vyhlašování a rušení chráněných území až na úroveň vlády, byla novela kritizována ze strany odborné veřejnosti a nevládních organizací.
Zákon zná ekosystémové služby 
V definici předmětu zákona, pojmu „ochrana přírody“ i na řadě dalších míst v zákoně bylo akcentováno, že ochrana přírody se realizuje ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků, přitom v úvahu je třeba brát hospodářské, sociální a kulturní potřeby, stejně jako regionální a místní podmínky. V pojmosloví byly zpřesněny definice týkající se invazních druhů, biotopů a druhů evropského významu. Nově je definován pojem „ekosystémové služby“ jako „přínosy a užitky, které poskytují přirozeně fungující ekosystémy“.  
Zmírnění ochrany dřevin
Při znalosti posledních změn zákonné ochrany dřevin rostoucí mimo les v ČR je zajímavá změna, kterou přináší slovenská úprava. Původní znění zákona vyžadovalo povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, pokud byl jejich obvod kmene více jak 40 cm ve výčetní výšce (130 cm nad zemí) nebo pokud plocha souvislých keřových porostů přesahovala 10m2  (v zahradách činil minimální obvod pro stromy 80 cm.) Po novele tyto limity zůstávají zachovány pouze pro zastavěné území obcí, zatímco ve volné krajině se zvyšuji na 80 cm a minimální plocha keřového porostu na 20m2. V případě kácení v ovocných sadech a zahradách není třeba povolení vůbec. Zákon z povolovacího režimu dále vyjímá plantáže rychle rostoucích dřevin, plantáže okrasných dřevin, invazní druhy a zpřesňuje další výjimky pro kácení z důvodu potřeb ochrany přírody. Novela také zpřesňuje vlastní povolovací proces.
Ochrana migračních cest
V rámci obecné druhové ochrany ukládá zákon investorům budujícím jakoukoliv vodní či liniovou stavbu, která může ohrozit příznivý stav populací živočichů v jejich přirozeném areálu v důsledku narušení či omezení jejich migračních cest, použít na své náklady takové řešení, které zachovává migrační prostupnost.  Rozumí se tím realizace opatření (vhodné stavební konstrukce či technické zařízení vč. zabezpečení funkčnosti) umožňující migraci v místech, kde dochází ke křížení s migračními cestami.  Dále novela zakládá oprávnění pro orgány ochrany přírody za definovaných podmínek uložit vlastníkovi či provozovateli vodní či liniové stavby realizovat na vlastní náklady vhodné opatření k obnovení migrační prostupnosti, pokud je tato vlivem provozu této stavby omezena či narušena.
Pestrá paleta typů chráněných území 
Územní ochrana se vyvíjela v ČR a SR společně, proto zná slovenský zákon kategorie chráněných území známé i u nás: CHKO, národní park, národní/ přírodní rezervace, národní/přírodní památka, ptačí oblasti. Vedle toho zná ještě kategorii „chráněný areál“, blízkou kdysi u nás používanému „chráněnému nalezišti“, pro ochranu lokalit evropsky i národně významných druhů a biotopů, ale také chráněných druhů organismů, nerostů a zkamenělin. V této kategorii lze ochránit i plochy soužící pro přírodovědný výzkum a kulturní účely jako arboreta a botanické zahrady. 
V ČR sice není významný krajinný prvek (VKP) zařazen mezi chráněná území, ale min. v případě registrovaných VKP atributy chráněného území splňuje. Na Slovensku „chráněný krajinný prvek“ mezi chráněná území patří. Novela zákona dále rozhojňuje kategorie chráněných území, když zavádí vedle již dříve upraveného „soukromého chráněného území“ další typ -  „obecní chráněné území“, které se však nezahrnuje do národní soustavy chráněných území (nezapočítává se do celkové výměry chráněných území).
Lokalitu zpravidla do rozlohy 100ha s kulturním, vědeckým, ekologickým, estetickým nebo krajinotvorným významem může vyhlásit obec na svém katastrálním území obecně závazným nařízením ve zjednodušeném procesu za obecní chráněné území.  Zároveň v nařízení stanoví podmínky ochrany a využití takového území. 
Byť v případě zřízení obecního chráněného území novela nově zakládá kompetenci obcím, v případě ostatních chráněných území (CHKO, přírodních rezervací a památek, chráněných nalezišť, chráněných areálů, ptačích oblastí, dokonce i chráněných krajinných prvků a památných stromů) novela šla opačným směrem - cestou centralizace a vztáhla příslušné kompetence z MŽP, krajských a obvodních úřadů na vládu. 
Od 1.1. 2014  tak jedině vláda může svým nařízením nejen vyhlašovat národní parky, ale i ta nejmenší chráněná území (s výjimkou obecních) vč. jejich ochranných pásem, změn hranic, zonace atp. Právě tato změna je terčem největší kritiky. Oficiálně byla odůvodněna snahou o zvýšení respektu k nařízení, když je bude vydávat na místo MŽP a dalších orgánů přímo vláda. Je však zřejmé, že o funkční model nemůže z principu jít. Proto, ať již byly důvody úpravy jakékoliv, nejde o pozitivní změnu. Novela také zpřesňuje, doplňuje a částečně mění proces vyhlašování zvláště chráněných území. Mnohem větší důraz je kladen na respektování vlastnictví.
Novela zákona dále nově definuje území mezinárodního významu jako území na které se vztahují závazky vyplývající z mezinárodních dohod, ke kterým SR přistoupila (například biosférické rezervace, mezinárodně významné mokřady apod.) s tím, že je možné je vyhlásit jako chráněné území.
Změn doznala také úprava v oblasti plánů péče o chráněná území. Zákon např. nově stanoví obvyklou délku období, na kterou je plán péče o chráněné území zpracováván, a to na 30 let. Nově pak zavádí vedle záchranných programů ohrožených druhů také programy péče, využitelné např. u konfliktních chráněných druhů, např. medvěda hnědého. I v českém prostředí jdeme touto cestou, naposledy viz. program péče o bobra evropského.
Vstupné do chráněného území
Slovenský zákon již dříve umožňoval při splnění definovaných podmínek zpoplatnit vjezd motorovými vozidly a vstup do chráněného území. Nově se zakládá možnost vybírat za používání plavidla, nemotorového vozidla (např. kola), nebo jiného dopravního prostředku. Zákon nově také jednoznačně stanoví, že výnosy z výběru vstupného musí být využity pro údržbu daného chráněného území.
Náhrada újmy za ztížení hospodaření
Novela zcela nově definuje úpravu vyplácení náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření. Především stanoví, že náhrada může mít nejen formu finanční náhrady, ale také může jít o směnu pozemku, nájem pozemku, výkup pozemku či smluvní péči. Podrobně pak stanoví pravidla pro směnu pozemku v chráněném území za vhodný ochranou přírody nezatížený státní pozemek, pravidla pro nájem pozemku v chráněném území státní ochranou přírody, výkup pozemků do vlastnictví státu i smluvní péči.
MŽP se nově ukládá do 30. 6. každého roku zhotovit seznam pozemků v chráněných územích vhodných ke směně, nájmu, výkupu či smluvní péči. Zároveň definuje, které typy státních pozemků nejsou vhodné ke směně.  Ze stran kritiků novely zaznívá v souvislosti se směnami obava z otevření prostoru pro spekulace s pozemky. Dále novela ukládá MŽP ve spolupráci s ministerstvy zemědělství a obrany a Státním pozemkovým fondem stanovit výši finančních prostředků potřebných na pokrytí náhrad vždy na tři roky dopředu. Zároveň se stanoví způsob výpočtu nájemného a ceny vykupovaných pozemků. Ke stanovení výše náhrady a dalších podrobností se nadále zmocňuje vláda vydat nařízení, které ostatně již  bylo vydáno (nařízení vlády SR . č. 7/2014 Z.z. z 8.1. 2014) . 
Finanční náhrada újmy za ztížení hospodaření se dočkala podrobné úpravy. Mimo jiné definuje, že nárok na vyplácení náhrady nevzniká, když jde o pozemek ve vlastnictví státu, ve správě či užívání organizací spravující státní majetek, jde o pozemek v soukromém či obecním chráněném území, když byla náhrada vyplacena předchozímu vlastníkovi, vlastník má uzavřenou smlouvu o péči atd. Zákon též stanoví, že o újmě se rozhoduje (okresní úřad) a proti rozhodnutí se lze odvolat k soudu a důvody pro které nárok na vyplacení finanční náhrady zaniká. Stanoví se také lhůta pro vyplacení náhrady (ze státního rozpočtu) v délce 60 dnů od nabytí platnosti předmětného rozhodnutí. 
Náhrada škod způsobených chráněnými živočichy
Na rozdíl od českého práva, je na Slovensku úprava náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů součástí zákona na ochranu přírody a krajiny. Hradí se za definovaných podmínek škody způsobené na zdraví a životě osob, na polních plodinách, dřevinách a lesních porostech, domestikovaných zvířatech a psech, včelstvech a včelínech, spárkaté zvěři ve vybraných oblastech.  Novela přináší zpřesnění vymezení rozsahu, upřesnění podmínek pro uplatnění škody a procesu posuzování a vyplácení náhrady.
„Štátna ochrana prírody SR“ zřízena zákonem
Zatímco před novelou bylo slovenské MŽP zmocněno zřídit „organizace ochrany přírody“, nově je hlavní z těchto organizací zřizována přímo zákonem; a to Státní ochrana přírody Slovenské republiky (ŠOP) – odborná organizace s celoslovenskou působností. Zákon definuje výčet činností ŠOP, pod kterou spadají správy všech CHKO, národních parků a správa slovenských jeskyní. Zejména jde o zajišťování péče a hodnocení chráněných částí přírody vč. značení zvláště chráněných území, zajišťování vybraných agend v oblasti druhové ochrany vč. zajišťování péče o zraněné a handicapované živočichy, správu a provoz zpřístupněných jeskyní a zajišťování výběru vstupného do chráněných území. 
ŠOP zabezpečuje výzkum a monitoring, vede dokumentaci ochrany přírody a krajiny a různé evidence (např. jedinců chráněných druhů držených v zajetí, škod způsobených vybranými živočichy), zpracovává odborná stanoviska pro státní správu a podílí se na mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. ŠOP také řídí a koordinuje činnost stráže ochrany přírody a průvodců, realizuje osvětovou a ediční činnost a zajišťuje provoz informačních středisek a jiných zařízení ochrany přírody. Kritizovaným nedostatkem je, že ŠOP nezískala působnost k výkonu státní správy ani správu pozemků v chráněných územích.
Z pohledu českých orgánů ochrany přírody je praktické jasné vynětí činností ŠOP souvisejících s péčí o zvláště chráněné části přírody ze zákazů v zákoně upravujících režim využívání těchto území.
Závěr
Novela přináší řadu dalších úprav;  zpřesňuje úpravu v druhové ochraně živočichů, mezi invazní druhy zařazuje i živočichy, přenáší odpovědnost za likvidací invazních druhů na vlastníky a uživatele pozemků (nebo původce šíření), zpřesňuje úpravu v ochraně soustavy Natura 2000, podmínky pro biologické hodnocení a přírodovědný výzkum, vypouští ze zákona stejnokroj pro členy dobrovolné stráže ochrany přírody. Novela dále významně zpřesnila úpravu v oblasti výkonu státního dozoru v ochraně přírody a krajiny, upravuje také výkon státní správy (např. některé lhůty, sankce) a kromě již výše zmíněných významných změn v kompetencích orgánů ochrany přírody přináší i v kompetenční části několik dalších úprav.
Úprava i přes kontroverzní ustanovení může být v některých oblastech pro českou ochranu přírody a krajiny inspirativní. Bude proto zajímavé sledovat zkušenosti s její aplikací v praxi.
Poděkování
Za cenné připomínky k textu děkuji Mgr. Michalovi Adamcovi, řediteli sekce ochrany přírody a krajiny ŠOP SR a kolegyni Mgr. Svatavě Havelkové.
Tsavo: zde jsou (nejen) lvi – část 1
Jan Plesník a František Pelc. Jan Plesník působí na AOPK ČR jako poradce, František Pelc je ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Chráněná území v jižní a východní Africe neproslavila ani tak krása tamější krajiny jako pestrá a stále ještě početná společenstva volně žijících živočichů. Jména jako Serengeti, Masai Mara nebo Kruger dobře znají milovníci přírody doslova po celém světě. Oblast kolem řeky Tsavo v jihovýchodní Keni představuje z tohoto pohledu výjimku. Návštěvníkům může nabídnout nezapomenutelné scenérie, doplněné překvapivě pestrou mozaikou rozmanitého prostředí. Tsavo se ale do povědomí veřejnosti dostalo také díky zvířatům, i když nejdříve ne úplně žádoucím způsobem.  
Duch a Temnota přicházejí 
„Lidé jim říkali Duch a Temnota. Říkali, že to nejsou lvi, ale duchové zemřelých náčelníků. Pro jiné to byli ďáblové, jež měli bílým zabránit v ovládnutí světa. Nejspíš ano. Byli to ďáblové. Věděli, proč jdou do Tsava. Slovo Tsavo totiž znamená místo krveprolití.“ Tato působivá slova zaznívají v hollywoodském trháku z roku 1996, který se divákům v České republice představil pod názvem Lovci lvů. 
Na plátně představuje lidožravé šelmy celkem pět cvičených lvů, všichni s mohutnými hřívami. Ve skutečnosti byli Duch a Temnota bezhříví samci, takže se zdáli být menší. Právě Tsavo je výskytem lvů s chybějící nebo jen symbolickou hřívou dodnes proslulé. Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci Přírodovědeckého muzea v Chicagu, kam železniční stavitel Johny Henry Patterson v roce 1924 prodal kůže obou nechvalně proslulých predátorů za 5 000 USD, což v dnešní měně odpovídá částce 1,3 milionu Kč. Ani prostředí ve filmu nepostihuje skutečnost. Režisér Stephen Hopkins jej nasnímal v jihoafrické rezervaci zvěře Songimvelo. Důvod byl prozaický: v Keni by hollywoodští filmaři museli zaplatit mnohem vyšší daně. 
Nicméně pomineme-li triky, kterými se filmaři snaží vystupňovat atmosféru hrůzy vyvolanou dvojicí velkých kočkovitých šelem, vycházejí Lovci lvů ze skutečného příběhu. Na konci 19. století soupeřila Velká Británie, nad jejíž koloniální říší slunce tehdy nikdy nezapadalo, s průmyslově rychle se rozvíjejícím Německem o to, čí železnice jako první dosáhne břehů Viktoriina jezera (dnes jezero Ukerewe). Důvodem neoficiální soutěže nebyla jen prestiž, ale i obchod. Koleje měly podstatně urychlit přepravu slonoviny z vnitrozemí do přístavů na východoafrickém pobřeží. Rozhodně nešlo o levnou záležitost: náklady na výstavbu trati nakonec tvořily téměř 5 % tehdejšího astronomického ročního rozpočtu Spojeného království, zahrnujícího i závislá území po celém světě. 
V březnu 1898 dorazily tisíce Indů, kteří představovali hlavní pracovní sílu, se stavbou Ugandské dráhy až k soutoku řek Tsavo a Athi. Oba lvi se rychle naučili vytahovat ze stanů dělníky a zabíjet je. Protože Duch a Temnota neměli hřívu, mohli snáze pronikat trnitými ploty, které si na svou obranu obyvatelé železničního tábora v Tsavu vybudovali. 
Pattersenovi se po několika marných pokusech nakonec podařilo v prosinci 1898 obě kočkovité šelmy zabít, takže most mohl být o dva měsíce později dokončen. Úspěšný lovec uváděl, že Duch a Temnota usmrtili nejméně 135 železničních dělníků, přičemž do tohoto počtu nejsou zahrnuti domorodí obyvatelé. Nedávný výzkum využívající radioizotopový rozbor kostí a srsti ale naznačuje, že oba lidožrouti zkonzumovali 35 lidí. Již méně se ví, že daleko větší počet indických a britských dělníků pravděpodobně unesli a zabili příslušníci  kmene Waata, bránící své území před pronikáním vetřelců. 
Po té, co v roce 1963 Britové Keňu po vyhlášení nezávislosti opustili, začala nejen více než tisíc kilometrů dlouhá Ugandská železnice, hovorově označená jako Šílená dráha, chátrat. Vlaky dnes mohou jezdit jen na polovině keňské železniční sítě, navíc rychlostí nanejvýš 40 km/hod. V létě 2013 se proto keňský prezident Uhuru Kenyatta dohodl s čínskými firmami, že za 3,2 miliardy liber (téměř 100 miliard Kč) postaví novou trať, těsně sledující legendární Šílenou dráhu.  
Afrika v hodně velké kostce
Právě Ugandská železnice doprovázená hlavní keňskou silniční tepnou spojující metropoli Nairobi s rušným přístavem Mombasou od sebe oba národní parky odděluje. Západní a Východní Tsavo dohromady zabírají plochu zhruba 22 000 km2, čímž se řadí mezi dvacítku největších chráněných území na světě. Pro srovnání: stejnou rozlohu má Morava. 
Návštěvníci národního parku Západní Tsavo s oblibou vyhledávají prameny Mzima, představující hlavní zdroj pitné vody pro miliónovou Mombasu. Výbuch sopky, k němuž došlo teprve v době, kdy si malý Korsičan v třírohém klobouku podroboval Evropu, po sobě zanechal mj. impozantní lávový proud Šetani, umocňující nezapomenutelný ráz tamější krajiny. 
Ani krajina národního parku Východní Tsavo není rozhodně nudná. Zvlněná savana prostoupená vzrostlými baobaby hostí stále ještě početná stáda slonů afrických. Chobotnatci vynikají nápadným červeným zbarvením, protože se na ochranu před sluncem a hmyzem posypávají a válejí v prašné půdě obsahující značný podíl železa. Jelikož právě velcí savci lákají nejen místní pytláky, ale i bandy somálských rebelů vyzbrojené automatickými zbraněmi, mohou se turisté v automobilech pohybovat jen na třetině tohoto vskutku velkoplošného chráněného území. Ti, kteří si do Východního Tsava odskočí z prosluněných pláží na břehu Indického oceánu, si určitě nenechají ujít skálu Mudanda, umožňující dokonalý rozhled po krajině, největší lávový proud na světě na Jattské plošině táhnoucí se na vzdálenost téměř 300 kilometrů nebo překrásné skalní útvary kolem bílých peřejí označovaných jako Lugarské vodopády. 
Na své si v Tsavu přijdou i biogeografové. V důsledku zeměpisné polohy i skladby biotopů se v oblasti můžeme setkat se živočichy osídlujícími středoafrickou a východoafrickou savanu stejně jako se zvířaty typickými spíše pro sušší oblasti Afrického rohu, tedy Somálska a Etiopie. Vhodným příkladem druhé slupiny zůstává antilopa žirafí neboli gerenuk (Litocranius walleri). Tento nápadný kopytník vyhledává křovinaté oblasti, polopouště a pouště Tanzanie, Keni, Somálska, Etiopie a Džibuti. Jistou krajností se z tohoto pohledu stal největší žijící nelétající pták světa pštros dvouprstý. Zatímco Západní Tsavo osídluje pštros malajský (Struthio camelus masaicus), ve Východním Tsavu narazíme na pštrosa somálského (S. c. molyphdophanes). Hranici mezi areály rozšíření obou taxonů, podle novějších názorů považovaných za samostatné druhy, tvoří zmiňovaná železnice a s ní souběžně běžící mezinárodní silnice Mombasa-Nairobi. 
Jak dlouho?
Počet obyvatel Keni se od vyhlášení v roce 1963 vzrostl z osmi na více než čtyřicet miliónů. Také osud obou národních parků v Tsavu závisí do značné míry na tom, jak se v této východoafrické zemi podaří v budoucnu zabezpečit zásobování obyvatelstva potravinami a odpovědět tak na pokračující hlad po půdě. I když se oba parky rozkládají na vskutku obrovské ploše, odděluje je rušná silnice, železnice a ropovod tvořící pro četné druhy významnou bariéru. Mimochodem, do dnešních městeček Voi a Mtito byla po vyhlášení chráněného území v roce 1948 přesídlena významná část původních obyvatel, do této doby žijících na území obou národních parků. 
Hirola  -  nejvzácnější a nejohroženější antilopa na světě
Hirola (Beatragus hunteri), středně velká až 118 kg těžká a v kohoutku 1,25 m  vysoká antilopa s krásnými lyrovitými rohy, kdysi hojně obývala suché východoafrické savany. Dnes ji uznávaná Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) oprávněně hodnotí jako celosvětově kriticky ohrožený druh.   
Ještě v 70. letech minulého století se celková početnost druhu, osídlujícího pouze rozhraní Keni a Somálska, odhadovala na 14 000 jedinců, v roce 1989 pak pouze na 2 500 exemplářů, zatímco o sedm let později zbývalo již jen 1 500 kusů. Pokles dál dramaticky pokračuje.  V 60. a 90. letech 20. století proběhly dva introdukční pokusy: při nich bylo převezeno 30, resp. 30 zvířat do národního parku Východní Tsavo, ležícího asi 100 kilometrů jižně od původního areálu rozšíření druhu. Ani tady však k vytvoření dlouhodobě životaschopné populace nedošlo: po té, co se početnost tamější populace ustálila na stovce buvolců, začala od roku 1999 klesat. 
Pečlivý letecký průzkum vhodných stanovišť v severovýchodní Keni prováděný v roce 2011 na ploše 12 000 km2 potvrdil nepříliš optimistické prognózy: populace v původním areálu čítá pouhopouhých 434 jedinců. Ve Východním Tsavu přežívá přibližně 60 kusů. Podezření, že v Somálsku je hirola už úplně vyhubená, umocňuje skutečnost, že v Keni nebyla ve 40 km široké pruhu podél somálské hranice zjištěna ani jediná antilopa. V lidské péči dnes hirolu nevystavuje žádné chovné zařízení: mimo Afriku vůbec poprvé dovezla tehdy ještě hojné buvolce až v 70. letech 20. století zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem, kde odchovali i mláďata.   
Na drastickém úbytku hiroly se podepsalo pytláctví, ničení suchých savan a příliš intenzivní, k prostředí necitlivá pastva ovcí, koz a skotu, z přirozených činitelů pak i na polopouštní Afriku mimořádná, navíc opakující se sucha. Oslabenou populaci ovlivňují i šelmy, zejména levhart, gepard, hyeny a lev. Životaschopnosti posledních jedinců neprospívá ani snížená genetická rozmanitost druhu. 
Určitou naději, že se vyhubení hiroly přece jen podaří odvrátit, vzbuzuje vytvoření chráněného území Išaqbini v Keni severně od řeky Tana, rozkládajícího se na ploše 190 km2 a spravovaného somálskou komunitou. V rezervaci je vyloučena pastva hospodářských zvířat a v oploceném jádrovém území o rozloze 24 km2 se nevyskytují velké šelmy. Právě sem bylo přivezeno celkem 48 hirol, tedy desetina dnešní celosvětové populace. 
Projekt podporuje kromě čínských mecenášů i vlivná a bohatá americká nevládní organizace Nature Conservancy 2 miliony USD (40 mil. Kč) a probíhá ve spolupráci s keňskou nadací Northern Rangeland Trust. Předpokládá se, že za hirolami zamíří do Išaqbini již brzy první zahraniční turisté. Protože se do iniciativy zapojili místní obyvatelé, představuje dnes nejzásadnější opatření v záchraně této rychle mizející elegantní antilopy. Předpokládá se, že za hirolami zamíří do Išaqbini již brzy turisté z celého světa.  
Po průtoku lávovým pohořím, které funguje jako spolehlivý přírodní filtr a zbavuje nečistot, je voda v pramenech Mzima v Západním Tsavu křišťálově čistá i bez použití chemických prostředků. Cesty v obou národních parcích jsou dobře udržované a vytvářejí propojenou síť. Vzhledem k velkým vzdálenostem najdeme na křižovatkách rozcestníky, uměle vytvořené hromady kamenů.
Žirafa masajská beze spěchu a majestátně přechází jednu z cest v národním parku Západní Tsavo. Buvolec hirola právem považován za nejvzácnější antilopu na světě. Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a prestižní Londýnská zoologická společnost jej v roce 2012 zařadily mezi sto nejohroženějších druhů planety. 
Přestože pytláci početnost slonů afrických v národních parcích Západní Tsavo a Východní Tsavo v poslední době významně snížili, obývá dodnes tato chráněná území celkem na 13 000 zmiňovaných chobotnatců. Lvi již v Tsavu lidi dávno nenapadají. Nejčastěji je zastihneme odpočívat po lovu ve stínu. Antilopa žirafí neboli gerenuk se vyznačuje dlouhým krkem, který jí umožňují spásat i vysoké keře nebo nízké stromy. Při konzumaci potravy si stoupá na zadní nohy. 
Tsavo nabízí návštěvníkům nejen neobyčejnou druhovou bohatost fauny, ale i monumentální ráz krajiny tvořené nejčastěji východoafrickou křovinatou savanou se sopečnými vyvýšeninami. Také pštrosi somálští si ve Východním Tsavu oblíbili kaluže na cestách vznikající po dešti. 
Hnědásek osikový tři roky po „vyhynutí“
Antonín Krása, Alois Pavlíčko. Naše poděkování patří: Ing. Heleně Benešové, obci Žiželice, SOM a Pavlu Bínovi.
Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) patří k nejvzácnějším motýlům v ČR. Přežívá na jediné lokalitě v Polabí, což je z dlouhodobého hlediska značně rizikové, ale akutní hrozba jeho vymření se snížila. Po letech, kdy se zdál jeho osud zpečetěn, můžeme naštěstí optimisticky vyhlížet do dalších let. Hrozivý kolaps populace na samou hranu bytí a nebytí se nejen zastavil, ale v posledních dvou letech je zřetelný pozitivní obrat. Přibývá jak dospělých motýlů, tak zejména stromů, na nichž jsou nalézány jeho vajíčka a housenky. Dostat se do této fáze nebylo ale vůbec jednoduché. 
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Obrázek 1 Samec hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v typické poloze. Foto A. Krása
Propad početnosti hnědáska osikového vyvrcholil v letech 2009 a 2010, kdy bylo nalezeno pouhých 13 stromů s hnízdy, které housenky vytvářejí, a jen několik motýlů. Odborníci na základě pravidelného monitorování bili na poplach již dříve, ale toto období je utvrdilo v názoru, že druh u nás vyhyne. Naštěstí k tomu nedošlo a hnědásek hrozivý propad přežil. K úplné stabilizaci populace, která je cílem záchranného programu schváleného Ministerstvem životního prostředí v roce 2011, je ale potřeba udělat ještě spoustu práce. V nejbližších letech je potřeba pokračovat v úpravách současné lokality výskytu, ale také lokalit v okolí, kde se vyskytoval v minulosti. Naším záměrem je, aby mohl být na tyto lokality reintrodukován, protože jen tak budeme schopni zajistit potřebný nárůst početnosti a dlouhodobé přežití druhu.
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Obrázek 2 Vyhřívající se samice hnědáska osikového (Euphydryas maturna) na rozhraní světla a stínu. Foto A. Pavlíčko
Zároveň je potřeba vyhodnotit dosavadní kroky a management, abychom se mohli poučit z chyb. Je totiž zvláštní, že se na hranici vyhynutí ocitl zrovna druh, jehož živnou rostlinou je jasan, dřevina prakticky všudypřítomná a roky expandující. Pokud jde o dlouhodobý ústup druhu v rámci celé střední Evropy, máme poměrně jasno. Bezpochyby za něj může zánik světlých lesů a jejich převod na vysokokmenný les, který je příliš hustý a tmavý a hnědáskovi nevyhovuje. Tento faktor ale nevysvětluje, proč došlo před čtyřmi lety k propadu v početnosti na poslední lokalitě u nás. Zde totiž k žádným radikálním změnám během několika posledních desetiletí nedošlo. 
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Obrázek 3 Snůška vajíček (vždy zdravé listy a rub) hnědáska osikového (Euphydryas maturna). Foto A. Pavlíčko
Dlouhou dobu však nefungovala spolupráce tří důležitých stran zapojených do ochrany tohoto druhu, tedy ochranářů, vědců a vlastníků lesa. Ochrana přírody sice úzce spolupracovala s vědci, kteří zde prováděli monitorování a výzkum, nicméně chyběl otevřený a vstřícný přístup k vlastníkům lesa a jejich aktivní zapojení do ochranářských aktivit, bez nichž není záchrana tohoto druhu možná. Naštěstí se bývalému garantovi záchranného programu, Pavlu Bínovi, podařilo prolomit hradbu nedůvěry, která zde mezitím vznikla. Výsledkem je současná spolupráce všech stran, která se pozitivně odráží v nárůstu populace hnědáska osikového. 
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Obrázek 4 Housenky hnědáska osikového (Euphydryas maturna) zapřádající list. Foto A. Krása
Kde se tedy v minulosti stala chyba? Pokud jde o biologické příčiny propadu populace, nemáme zatím zcela jasno. Víme ovšem, kde vznikly komunikační problémy s vlastníky lesa, které na několik let pozdržely realizaci potřebných opatření. Problémem bylo prosazování příliš radikálních opatření v podobě převodu lesa na tvar lesa nízkého s velmi krátkým desetiletým obmýtím. Tato vize vycházela z propočtu rozlohy vhodného biotopu, kterým jsou mladé paseky s odrůstajícími jasany, kterých je v lese s obmýtím 120 let velmi málo. Jenže tato změna dosavadní lesnické praxe na lokalitě byla pro vlastníky lesa neakceptovatelná. Později se tedy začalo jednat o využití lesa středního, který je, jak se ukazuje, rozumným kompromisem a může zajistit jak fungování druhu, tak také hospodářský výnos. Navíc právě v tomto typu lesa a nikoliv v lese nízkém prosperuje druh např. v bavorském Bad Windsheimu. 
Na několika drobných ploškách se proto v posledních letech začalo s převodem porostů. Na detailní vyhodnocení přínosů tohoto opatření je ale ještě brzy neboť v lesním biotopu se změny projeví až s delším časovým odstupem. Zároveň se začalo intenzivněji pracovat s jádrovými mikrolokalitami, kde se druh po dlouhou dobu rozmnožoval. Zde docházelo a dochází k pravidelnému výřezu odrůstajících dřevin, čímž jsou tyto plošky uměle udržovány ve vhodném stavu obnovy lesa. Motýli na tento management reagují pozitivně a na malé ploše se nám tak podařilo během posledních dvou let populaci poměrně silně namnožit. Navíc se hnědásek začíná pomalu šířit i dále od těchto míst, což je stav, na který jsme dlouho čekali.
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Obrázek 5 Housenky hnědáska osikového (Euphydryas maturna) se po zimování vyhřívají na slunci. Foto A. Pavlíčko
Management biotopu hnědáska osikového ale není jedinou významnou součástí záchranného programu. Neméně důležitý je i monitoring jeho populace, který z popudu AOPK ČR probíhá již od roku 2005. Výsledky monitoringu přitom poskytují nejen informace o aktuální velikosti populace a trendech, ale umožňují také korigovat managementová opatření a směřování celého záchranného programu. Kromě toho jsme se v posledních dvou letech věnovali i průzkumu historických a potenciálně vhodných lokalit v Polabí. Cílem bylo zjistit, zda se zde populace druhu nachází, ve všech případech byl ovšem výsledek negativní.
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Obrázek 6 Strom se staršími „hnízdy“ housenek hnědáska osikového (Euphydryas maturna). Foto A. Krása
Po roce 2010 došlo k významné změně, pokud jde o formu monitoringu populace hnědáska osikového. I nadále se zjišťuje počet imág (dospělců), ale od metody zpětných odchytů se značením se přešlo k transektovému monitoringu. Při něm se motýli nechytají a neznačí, ale pouze se zaznamenává jejich počet, pohlaví a aktivita. Důvodem bylo jak malé množství imág v posledních letech, tak také předběžná opatrnost, aby se minimalizovaly jakékoliv možné nežádoucí dopady této aktivity (poškození jedinců apod., snížení atraktivity označených jedinců). Výsledky, které dostáváme, jsou přitom pro potřeby záchranného programu dostatečné, ačkoliv mají omezené možnosti modelace nebo predikce a vykazují menší přesnost ve vztahu k odhadu celkové populace. 
Důraz proto klademe na další část monitoringu, která se zaměřuje na snůšky či hnízda vytvářená housenkami a množství stromů, na nichž byly nalezeny. Důvodem k tomu je fakt, že tento ukazatel by měl dlouhodobě vykazovat větší stabilitu a být méně ovlivněn náhodnými jevy, např. výkyvy počasí, než je tomu v případě monitoringu imág. Zároveň se sbírají data i o přírodních podmínkách a dalších ekologických faktorech (např. oslunění hnízd, expozice stromů, aktuální teplota, oblačnost, vítr, preferované mikrohabitaty apod.). Samozřejmě nás zajímá distribuce snůšek či hnízd, respektive obsazených stromů, kolonizace nových mikrolokalit, ale také parazitce housenek. Součástí širšího monitoringu je i sledování navazujících ploch a porostů, které mají největší šanci na opětovné přirozené osídlení hnědáskem.
�í�elický les 001
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Obrázek 7 Managementový zásah v Žiželickém lese, kde by mělo jasanové zmlazení vytvořit během několika málo let ideální podmínky pro návrat druhu. Foto A. Krása
Hnědásek osikový nemá v ČR ještě zdaleka vyhráno, ale situace je mnohem lepší než před 3 – 4 lety. Druh nevyhynul, naopak můžeme začít opatrně tvrdit, že se populace díky svému nárůstu stabilizovala a je odolnější vůči náhodným jevům (počasí, predátoři, parazitoidi). Postupně se nám daří realizovat opatření, která by měla stav druhu dále zlepšit. Po letech dohadů a přešlapování je to dobrá zpráva. Pokud bude i nadále pokračovat spolupráce s vlastníky lesa, tak jak se ji podařilo zajistit, je šance na záchranu druhu v ČR vysoká.
Příklady aktivních zásahů realizovaných v letech 2011–2013
Rekonstrukce vybraného porostu (2013): 0,63 ha, vytěžení nevhodných dřevin (smrk, modřín, borovice), výsadba jasanů a dubů.
Prosvětlování porostů (první etapa převodu na střední les; 2011–2013): cca 3 ha, snížení zkamenění na úroveň 0,7, podpora přirozeného zmlazení jasanu a dubu, dosadba jasanu a dubu.
Pravidelná prořezávka (2011, 2013): cca 0,5 ha, prořezávka příliš hustého jasanového zmlazení.
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Vývoj početnosti hnědáska osikového v letech 2005 - 2013
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Vývoj pocetnosti hnedáska osikového v letech 2005 - 2013
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Výsledky monitoringu v roce 2013
V loňském roce se na populaci hnědáska, respektive početnosti imág, podepsalo chladné a deštivé jaro a následně horká část června, tedy klimatické podmínky, které zásadním způsobem rozkolísávají celou populaci. Letová perioda začala masovým líhnutím až v polovině června, což je oproti běžnému stavu prodlení o cca 14 dní. Vrcholu dosáhla 21. června a poté následoval prudký úhyn motýlů během další neslunečné a deštivé periody (poslední samička byla pozorována 1. 7.). 
Pro srovnání uvádíme údaje za uplynulé desetiletí (viz graf 1). Z nich je patrné meziroční rozkolísání mezi imagy, počty hnízdních stromů a třeba snůšek, kde také jednu z hlavních rolí hraje počasí. Klimatické vlivy a jevy spojené se strukturou a velikostí ploch jsou hlavními limity pro populaci. K nim ještě přistupují další vlivy, jako predace, parazitace, rozptyl populace a doletové vzdálenosti (za potravou, nabídka nových hnízdních stromů), případně nezákonný odchyt nebo i třeba usmrcování vozidly v blízkosti cest. 
plochy v �i�elicích 6
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Zatím však nebyl studován vliv poklesu populace na genetickou diverzitu populace hnědáska. Pozitivním zjištěním je, že se za pomoci vlastníků lesa podařilo eliminovat jeden z velice významných faktorů, a to odstraňování nebo poškozování jasanů. 
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Program péče o bobra evropského (Castor fiber) v České republice – část 2
Jitka Uhlíková, Aleš Vorel, Jan Šíma, Vlastimil Kostkan
Píše se rok 1706 a bobr evropský postupně mizí z evropského kontinentu. Pruský král Bedřich I. vydává dva dekrety na jeho ochranu. V dekretu prvním je uvedeno: "My Bedřich z Boží milosti král pruský, uvádíme všem ve známost. Protože stroj bobrový, jak známo, patří mezi nejvzácnější léky a hojivé prostředky proti mnohým nemocem, a my proto vlastnoručně v tomto nejmilostivějším listě 16. dubna t. r. v Kolíně na Sprévě jsme přikázali, aby se bobrů šetřilo a pokud možno jejich rozmnožování podporovalo.". Následuje řada paragrafů, kde se znaleckou a promyšlenou důkladností jsou stanoveny přísné řády, kde a jak má býti bobr šetřen a chráněn, zejména před lovci nebo před bezděčnými škůdci, kteří vydru pokládají za bobra (Zíbrt 1929). 
Tato snaha (i když poněkud pragmaticky podložená) ochránit mizejícího bobra nebyla na evropském území rozhodně ojedinělá. Například v Norsku byla zbytková populace bobra chráněna od roku 1840 (Curry-Lindahl 1967).  Avšak žádná z těchto aktivit nezabránila tomu, aby na přelomu 19. a 20. století v Evropě přežívalo v několika refugiích pouhých 1200 jedinců (Nolet & Rosell 1998). Tato refugia se nacházela na území Francie, v jižním Norsku, v Německu, v severovýchodním Polsku a Bělorusku. V průběhu 20. století byla ve většině států Evropy a následně i v rámci EU zavedena přísná ochrana, která umožnila přežití druhu v těchto refugiích a později i jeho úspěšné šíření. Zbytkové populace byly zdrojem jak přirozeného šíření, tak zdrojem pro reintrodukční projekty.
Novodobé osídlování České republiky bobrem evropským začalo v druhé polovině 70. let 20. století na soutoku řek Moravy a Dyje (Šafář 2002). Oblast soutoku kolonizovali jedinci původem z populací vzniklých reintrodukcí tohoto druhu do povodí Dunaje v Rakousku. V následujícím období pokračovalo spontánní šíření bobrů po řece Dyji a Moravě. Z povodí Dunaje byla následně osídlena oblast Českého lesa a k rozšíření bobrů z německého refugia došlo i na dolním toku řeky Labe. Později započala také migrace bobrů na severní Moravu a do Orlických hor z území Polska. 
V současné době je trvalé osídlení bobrem evropským potvrzeno ve Slezsku a na většině území Moravy. Bobr obsadil řeku Moravu prakticky na celém jejím toku až po soutok s Dyjí, včetně většiny jejích přítoků. Tento hlodavec dále rychle proniká do jihovýchodní části Českomoravské vysočiny a do západních Čech. V současné době se bobr šíří z Moravy dále na západ a obsazuje např. Orlici u Třebechovic a Tichou Orlici u Ústí nad Orlicí. První hlášení trvalého výskytu už jsou i ze Sázavy a dalších toků v horním povodí Labe. Pouze osídlení dolního toku řeky Labe nepostupuje dále proti proudu z důvodu migrační bariéry v podobě střekovského zdymadla. Neprostupnost kaňonu Labe pro bobra je zde ještě posílena silnicí a železnicí lemující zdymadlo. Aktuální početnost bobří populace na území ČR je odhadována na 3 500 jedinců (Vorel et al. 2013).
Populace bobra evropského nejen v ČR, ale v celé Evropě stále roste a tento velký hlodavec se znovu objevuje v oblastech svého historického výskytu. Pionýrské osídlení regionu bobry je zpočátku místními obyvateli vnímáno pozitivně. Ale s narůstající dobou osídlení, s přibývajícími konfliktními situacemi začnou převládat reakce negativní, jak ze strany místních obyvatel, tak ze strany hospodařících subjektů. Příčinou vzniku konfliktů jsou základní životní projevy bobra – zajišťování potravy, budování úkrytů a vytváření vhodných podmínek pro existenci. Mezi nejčastější střety mezi člověkem a bobrem patří využívání zemědělských plodin a dřevin jako zdroje potravy. Avšak dřeviny neslouží tomuto hlodavci jen jako zdroj potravy, ale i jako zdroj stavebního materiálu pro výstavbu hrází a trvalých sídel, tzv. hradů a polohradů. 
Na řadě lokalit bobr hrady a polohrady nevytváří a jako trvalá sídla mu slouží jím vyhrabané nory. V případě, že tyto nory bobr umísťuje do hrází rybníků a protipovodňových hrází, ohrožuje jejich funkčnost. Dochází tak k vážným konfliktním situacím, neboť je ohrožena stabilita rybníků a funkčnost hrází při povodních. Hrabáním nor také může tento druh poškozovat břehy umělých kanálů a náhonů, což může mít negativní dopad na napájení rybničních soustav, činnost čističek odpadních vod nebo malých vodních elektráren. 
Jednou z nejznámějších aktivit bobra je stavba hrází vytvářející tomuto hlodavci vhodné životní podmínky. Jejich stavbou bobři dosahují zpomalení průtoku, zvýšení vodní hladiny a zvětšení vodní plochy při vybřežení toku. Tím tito nezdolní stavitelé zajišťují bezpečné ukrytí vchodů do nor pod vodní hladinou, možnost úniku při ohrožení, méně namáhavý transport stavebního materiálu a zásob potravy, a v neposlední řadě změnu stanovištních podmínek tak, aby více vyhovovaly rostlinným druhům upřednostňovaných bobrem. Stavba hrází ale často s sebou přináší celou řadu konfliktních situací. 
Vybřežením toku vzdutím nad bobří hrází dochází k zaplavení zemědělských plodin nebo lesních porostů. Vzdutím vody nad bobří hrází mohou být také podmáčeny tělesa silnic nebo železnic. Bobr si vytváří hráz i ucpáním propustků pod komunikacemi. V důsledku toho může dojít k rozlivu toku a k zaplavení silnic či železnic. Podmáčením těles silnic a železnic nebo jejich zaplavováním je ohrožována bezpečnost těchto dopravních staveb.
Jak je z výše uvedeného patrné, návrat bobra do současné evropské krajiny, Českou republiku nevyjímaje, s sebou přináší celou řadu konfliktních situací, které znamenají ekonomické škody různého rozsahu nebo dokonce představují ohrožení lidských životů. 
Na straně druhé byl však bobr evropský vždy významným přirozeným přírodním činitelem. Jedná se o klíčový druh mokřadních ekosystémů, který svou aktivní činností pozitivně ovlivňuje kvalitu vody, výrazně přeměňuje prostředí vodních toků, vodních ploch a jejich přilehlého okolí. Na většině lokalit, které jsou ovlivněny aktivitou bobrů, vzrůstá ekologická hodnota a druhová rozmanitost území. V důsledku „bobří“ revitalizace člověkem upravených toků bylo prokázáno zvýšení druhové diverzity rybích společenstev, vyšší četnost výskytu obojživelníků, xylofágního hmyzu i vodních a mokřadních ptáků (Rosell et al. 2005).
Aby bobr zůstal trvalou součástí naší přírody, byla připravena koncepce managementu populace bobra evropského pod názvem "Program péče o bobra evropského v České republice" (dále jen Program péče). Hlavní záměr koncepce je co nejúčinněji zmírnit socioekonomický dopad aktivit bobra za současného dodržení požadavku přísné ochrany tohoto druhu stanoveného legislativou EU. Program péče zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s odborníky z Fakulty životního prostředí ČZU Praha a Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Ministerstvo životního prostředí přijalo tuto koncepci 3. října 2013. Program péče byl schválen na období 10-15 let. V průběhu jeho realizace budou jednotlivá opatření kontrolována, a pokud nebudou přispívat ke stanoveným cílům, dojde k jejich revizi. 
Hlavním cílem Programu péče je zabezpečit na území České republiky dlouhodobou a trvale udržitelnou (a to i ze socioekonomického hlediska) populaci bobra evropského a to ve všech hlavních povodích a v rámci nížinných i podhorských typů biotopů. Na základě historických i současných zkušeností je však zřejmé, že pro naplnění uvedeného cíle je nezbytné co nejvíce omezit předpokládaný nárůst negativních dopadů výskytu druhu, zejména vzniku závažných ekonomických škod a dalších rizik, způsobených aktivitou bobrů. 
Z tohoto důvodu obsahuje Program péče koncept diferencované ochrany bobra, založené na vymezení tří zón (A, B, C) na území naší republiky (viz obr. 1). V těchto zónách se rozlišuje míra zájmu na ochraně druhu na jedné straně a koncentrace rizika vzniku závažných škod na straně druhé. Dlouhodobá existence bobra na území ČR by měla být zajištěna především na základě ochrany populací v územích tzv. zóny A, tj. celorepublikové sítě území, která jsou schopna zajistit životaschopnou, na imigraci nezávislou populaci. Zóna A je převážně tvořena evropsky významnými lokalitami, ve kterých je bobr evropský předmětem ochrany. 
V oblastech, které nejsou primárně určeny pro rozvoj a ochranu populace - tzv. zóna B, bude při péči o populaci bobra evropského postupováno tak, aby aktivity bobrů nebyly hlavní příčinou zamezení lidské činnosti v krajině. Zóna B však musí současně umožňovat migrační propojení oblastí zóny A. Po detailní analýze území ČR byla vymezena rozsáhlá oblast (= zóna C), ve které bude výskyt bobra evropského s ohledem na rizika škod celorepublikové závažnosti aktivně eliminován. 
Vymezení zóny C bylo podloženo četností nejvýznamnějšího rizikového faktoru, kterým je přítomnost vodních staveb, především rybníků a vodních nádrží, ohrozitelných bobří aktivitou. 
Ohroženy jsou zejména historické objekty bez dostatečně opevněných hrází s přítomností plošně rozsáhlých biotopů s vysokou úživností pro populaci předmětného druhu. Jako nejrizikovější byla vyhodnocena oblast jihočeských rybničních soustav (Třeboňská, Českobudějovicko-hlubocká, Vodňanská, Lnářsko-blatenská), ve které se nachází více než 3 tisíce rybníků a vodních nádrží o celkové plošné výměře téměř 20 tisíc ha. Přičemž u velké části z nich jde o historické stavby s nedostatečnou odolností proti narušení aktivitami bobra evropského. Bobří aktivitou (tj. hrabáním úkrytových nebo sídelních nor) v jejich hrázích může dojít k narušení jejich funkčnosti. Kromě rybníků a vodních nádrží by aktivitou bobrů mohla být ohrožena také funkčnost a bezpečnost spletité sítě kanálů a přítoků, které rybníky napájejí. Na Třeboňsku patří k nejznámějším historickým dílům Zlatá stoka a Nová řeka. Nová řeka o délce 13.5 km napájí např. rybníky Ženich a Vdovec. Zlatá stoka o délce cca 45 km napájí např. rybníky Svět a Dvořiště. 
Nejvíce ohroženy jsou části napájecích kanálů či náhonů, jež jsou vedeny nad úrovní terénu (narušení břehů norováním s rizikem protržení), při rozvoji silné populace by však nezanedbatelným problémem byla i stavba bobřích hrází a narušení distribuce vody v rámci rybničních soustav. Pro účinné zamezení vzniku závažných škod v této oblasti a tím i zamezení celkového zhoršení společenské akceptovatelnosti druhu v ČR, je nejvhodnější zajistit eliminaci vzniku trvalého osídlení bobrem na ploše celé dotčené oblasti. 
Poněvadž bobr může migrací v tocích urazit za týden až 80km, bylo vhodné vymezit hranice zóny C využitím přirozených migračních bariér, které představují rozvodí toků protékajících jihočeskými rybničními oblastmi se závěrným profilem k hrázi vodního díla Orlík. Jedná se především o řeky Lužnice, Nežárka, Malše, Otava, Blanice a část toku Vltavy. S ohledem na poslání a cíle národního parku není do zóny C zahrnuto území NP Šumava. 
V rámci realizace  Programu péče jsou naplánována legislativně-administrativní opatření, která by měla zajistit realizaci konceptu zonace diferencované ochrany bobra v ČR. Půjde především o zajištění metodického vedení příslušných orgánů ochrany přírody z hlediska jejich rozhodování podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí metodického vedení bude i upřesnění využití tzv. opatření obecné povahy, které umožňuje vydat povolení pro „blíže neurčený okruh osob“ a tím i pro větší území s preventivním účinkem (běžná správní řízení jsou v případě bobra většinou až reakcí na již probíhající škodu).
Formou opatření obecné povahy by tak měly být v plošně nejrozsáhlejší zóně B řešeny především nejzávažnější a také nejčastější typy škod a možnosti jejich řešení (tedy např. odstraňování bobřích hrází či zasypávání nor ohrožujících vodní díla nebo dopravní infrastrukturu atp.). Opatření obecné povahy bude také využito k povolení odlovu bobrů pronikajících do zóny C, tedy nejrizikovějšího území jihočeských rybničních oblastí. Různé specifické případy a také postup v zóně A, by měly být nadále řešeny v individuálních správních řízeních tak, aby mohla být situace vždy detailně vyhodnocena.
Při naplňování cílů Programu bude dále vypracována analýza stavu a možností řešení ekonomických škod způsobených bobrem. Náhradu části těchto škod lze uplatňovat v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Újmu vzniklou v důsledku omezení, jež vzniklo aktivní činností zvláště chráněného živočicha, lze uplatňovat v souladu s §58 zákona č. 144/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny. V rámci analýzy je žádoucí zhodnotit stávající systém a také jej porovnat s modely v zahraničí. Dále bude pozornost zaměřena na zachování a rozšíření finanční podpory opatření sloužících k prevenci a minimalizaci škod způsobených bobrem. S tím je spjatý také záměr vyhodnocovat a sledovat účinnost technických opatření sloužících k minimalizaci a prevenci škod.
Dalším a velice důležitým nástrojem Programu péče je práce s veřejností. Veřejné mínění může zásadně ovlivnit osud konfliktního druhu. Jedna z plánovaných aktivit je proto i šíření informací o biologii, ekologii a etologii druhu mezi veřejností. Stejně důležitá je komunikace se zájmovými skupinami, kterých se problematika bobra evropského přímo a úzce dotýká v oblasti správy toků, lesnictví, zemědělství a myslivosti. 
Určitou formou práce s veřejností, kterou lze považovat v rámci Programu za zásadní, bude vytvoření metodického návodu (tzv. manuálu), který umožní efektivně řešit nastalé problematické situace. Součástí manuálu bude přehled osvědčených preventivních opatření, která mohou zamezit nebo zmírnit dopad konfliktních situací. U jednotlivých opatření bude uveden doporučený postup administrace jejich použití a možnost finanční podpory jejich realizace z dostupných dotačních titulů.
Nedílnou součástí Programu péče je i mapování vývoje spontánního šíření bobra evropského v ČR a pravidelný monitoring populací zóny A. Změny populačních parametrů monitorovaných populací mohou vypovídat o stabilizaci populací na jedné straně nebo naopak o působení negativních faktorů typu ilegálního odlovu, úbytku potravních zdrojů či špatného zdravotního stavu populace (např. parazitace) na straně druhé. Součástí Programu péče jsou i další směry základního i aplikovaného výzkumu, jenž je nutný pro hlubší poznání všech vazeb druhu na našem území. Pozornost bude zaměřena zejména na interakce bobrů v ekosystémech a vlivy jejich činnosti na hydrologický režim lokalit.  
Realizace Programu péče nebude jednoduchá. Překážky představují spletitá legislativa, často negativní veřejné mínění a omezené finanční prostředky. Cíl Programu péče má ale smysl a to není „málo“. Jeho záměrem je umožnit na našem území trvalou přítomnost živočišného druhu, jehož základní životní projevy zapříčiňují časté a různě závažné konfliktní situace. Přítomnost živočišného druhu, jehož nezdolná pracovitost a dokonalá díla v člověku vyvolávají pocity úžasu i pokory. Přítomnost živočišného druhu, který svou činností vytváří příležitost pro existenci rozmanitého spektra druhů, které v člověkem pozměněné krajině střední Evropy stále obtížněji nacházejí svůj životní prostor.  
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Tsavo: zde jsou (nejen) lvi – část 2
Jan Plesník a František Pelc. Jan Plesník působí na AOPK ČR jako poradce, František Pelc je ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Chráněná území v jižní a východní Africe neproslavila ani tak krása tamější krajiny jako pestrá a stále ještě početná společenstva volně žijících živočichů. Jména jako Serengeti, Masai Mara nebo Kruger dobře znají milovníci přírody doslova po celém světě. Oblast kolem řeky Tsavo v jihovýchodní Keni představuje z tohoto pohledu výjimku. Návštěvníkům může nabídnout nezapomenutelné scenérie, doplněné překvapivě pestrou mozaikou rozmanitého prostředí. Tsavo se ale do povědomí veřejnosti dostalo také díky zvířatům, i když nejdříve ne úplně žádoucím způsobem.  
Duch a Temnota přicházejí 
„Lidé jim říkali Duch a Temnota. Říkali, že to nejsou lvi, ale duchové zemřelých náčelníků. Pro jiné to byli ďáblové, jež měli bílým zabránit v ovládnutí světa. Nejspíš ano. Byli to ďáblové. Věděli, proč jdou do Tsava. Slovo Tsavo totiž znamená místo krveprolití.“ Tato působivá slova zaznívají v hollywoodském trháku z roku 1996, který se divákům v České republice představil pod názvem Lovci lvů. 
Na plátně představuje lidožravé šelmy celkem pět cvičených lvů, všichni s mohutnými hřívami. Ve skutečnosti byli Duch a Temnota bezhříví samci, takže se zdáli být menší. Právě Tsavo je výskytem lvů s chybějící nebo jen symbolickou hřívou dodnes proslulé. Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci Přírodovědeckého muzea v Chicagu, kam železniční stavitel Johny Henry Patterson v roce 1924 prodal kůže obou nechvalně proslulých predátorů za 5 000 USD, což v dnešní měně odpovídá částce 1,3 milionu Kč. Ani prostředí ve filmu nepostihuje skutečnost. Režisér Stephen Hopkins jej nasnímal v jihoafrické rezervaci zvěře Songimvelo. Důvod byl prozaický: v Keni by hollywoodští filmaři museli zaplatit mnohem vyšší daně. 
Nicméně pomineme-li triky, kterými se filmaři snaží vystupňovat atmosféru hrůzy vyvolanou dvojicí velkých kočkovitých šelem, vycházejí Lovci lvů ze skutečného příběhu. Na konci 19. století soupeřila Velká Británie, nad jejíž koloniální říší slunce tehdy nikdy nezapadalo, s průmyslově rychle se rozvíjejícím Německem o to, čí železnice jako první dosáhne břehů Viktoriina jezera (dnes jezero Ukerewe). Důvodem neoficiální soutěže nebyla jen prestiž, ale i obchod. Koleje měly podstatně urychlit přepravu slonoviny z vnitrozemí do přístavů na východoafrickém pobřeží. Rozhodně nešlo o levnou záležitost: náklady na výstavbu trati nakonec tvořily téměř 5 % tehdejšího astronomického ročního rozpočtu Spojeného království, zahrnujícího i závislá území po celém světě. 
V březnu 1898 dorazily tisíce Indů, kteří představovali hlavní pracovní sílu, se stavbou Ugandské dráhy až k soutoku řek Tsavo a Athi. Oba lvi se rychle naučili vytahovat ze stanů dělníky a zabíjet je. Protože Duch a Temnota neměli hřívu, mohli snáze pronikat trnitými ploty, které si na svou obranu obyvatelé železničního tábora v Tsavu vybudovali. 
Pattersenovi se po několika marných pokusech nakonec podařilo v prosinci 1898 obě kočkovité šelmy zabít, takže most mohl být o dva měsíce později dokončen. Úspěšný lovec uváděl, že Duch a Temnota usmrtili nejméně 135 železničních dělníků, přičemž do tohoto počtu nejsou zahrnuti domorodí obyvatelé. Nedávný výzkum využívající radioizotopový rozbor kostí a srsti ale naznačuje, že oba lidožrouti zkonzumovali 35 lidí. Již méně se ví, že daleko větší počet indických a britských dělníků pravděpodobně unesli a zabili příslušníci  kmene Waata, bránící své území před pronikáním vetřelců. 
Po té, co v roce 1963 Britové Keňu po vyhlášení nezávislosti opustili, začala nejen více než tisíc kilometrů dlouhá Ugandská železnice, hovorově označená jako Šílená dráha, chátrat. Vlaky dnes mohou jezdit jen na polovině keňské železniční sítě, navíc rychlostí nanejvýš 40 km/hod. V létě 2013 se proto keňský prezident Uhuru Kenyatta dohodl s čínskými firmami, že za 3,2 miliardy liber (téměř 100 miliard Kč) postaví novou trať, těsně sledující legendární Šílenou dráhu.  
Afrika v hodně velké kostce
Právě Ugandská železnice doprovázená hlavní keňskou silniční tepnou spojující metropoli Nairobi s rušným přístavem Mombasou od sebe oba národní parky odděluje. Západní a Východní Tsavo dohromady zabírají plochu zhruba 22 000 km2, čímž se řadí mezi dvacítku největších chráněných území na světě. Pro srovnání: stejnou rozlohu má Morava. 
Návštěvníci národního parku Západní Tsavo s oblibou vyhledávají prameny Mzima, představující hlavní zdroj pitné vody pro miliónovou Mombasu. Výbuch sopky, k němuž došlo teprve v době, kdy si malý Korsičan v třírohém klobouku podroboval Evropu, po sobě zanechal mj. impozantní lávový proud Šetani, umocňující nezapomenutelný ráz tamější krajiny. 
Ani krajina národního parku Východní Tsavo není rozhodně nudná. Zvlněná savana prostoupená vzrostlými baobaby hostí stále ještě početná stáda slonů afrických. Chobotnatci vynikají nápadným červeným zbarvením, protože se na ochranu před sluncem a hmyzem posypávají a válejí v prašné půdě obsahující značný podíl železa. Jelikož právě velcí savci lákají nejen místní pytláky, ale i bandy somálských rebelů vyzbrojené automatickými zbraněmi, mohou se turisté v automobilech pohybovat jen na třetině tohoto vskutku velkoplošného chráněného území. Ti, kteří si do Východního Tsava odskočí z prosluněných pláží na břehu Indického oceánu, si určitě nenechají ujít skálu Mudanda, umožňující dokonalý rozhled po krajině, největší lávový proud na světě na Jattské plošině táhnoucí se na vzdálenost téměř 300 kilometrů nebo překrásné skalní útvary kolem bílých peřejí označovaných jako Lugarské vodopády. 
Na své si v Tsavu přijdou i biogeografové. V důsledku zeměpisné polohy i skladby biotopů se v oblasti můžeme setkat se živočichy osídlujícími středoafrickou a východoafrickou savanu stejně jako se zvířaty typickými spíše pro sušší oblasti Afrického rohu, tedy Somálska a Etiopie. Vhodným příkladem druhé slupiny zůstává antilopa žirafí neboli gerenuk (Litocranius walleri). Tento nápadný kopytník vyhledává křovinaté oblasti, polopouště a pouště Tanzanie, Keni, Somálska, Etiopie a Džibuti. Jistou krajností se z tohoto pohledu stal největší žijící nelétající pták světa pštros dvouprstý. Zatímco Západní Tsavo osídluje pštros malajský (Struthio camelus masaicus), ve Východním Tsavu narazíme na pštrosa somálského (S. c. molyphdophanes). Hranici mezi areály rozšíření obou taxonů, podle novějších názorů považovaných za samostatné druhy, tvoří zmiňovaná železnice a s ní souběžně běžící mezinárodní silnice Mombasa-Nairobi. 
Jak dlouho?
Počet obyvatel Keni se od vyhlášení v roce 1963 vzrostl z osmi na více než čtyřicet miliónů. Také osud obou národních parků v Tsavu závisí do značné míry na tom, jak se v této východoafrické zemi podaří v budoucnu zabezpečit zásobování obyvatelstva potravinami a odpovědět tak na pokračující hlad po půdě. I když se oba parky rozkládají na vskutku obrovské ploše, odděluje je rušná silnice, železnice a ropovod tvořící pro četné druhy významnou bariéru. Mimochodem, do dnešních městeček Voi a Mtito byla po vyhlášení chráněného území v roce 1948 přesídlena významná část původních obyvatel, do této doby žijících na území obou národních parků. 
Hirola  -  nejvzácnější a nejohroženější antilopa na světě
Hirola (Beatragus hunteri), středně velká až 118 kg těžká a v kohoutku 1,25 m  vysoká antilopa s krásnými lyrovitými rohy, kdysi hojně obývala suché východoafrické savany. Dnes ji uznávaná Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) oprávněně hodnotí jako celosvětově kriticky ohrožený druh.   
Ještě v 70. letech minulého století se celková početnost druhu, osídlujícího pouze rozhraní Keni a Somálska, odhadovala na 14 000 jedinců, v roce 1989 pak pouze na 2 500 exemplářů, zatímco o sedm let později zbývalo již jen 1 500 kusů. Pokles dál dramaticky pokračuje.  V 60. a 90. letech 20. století proběhly dva introdukční pokusy: při nich bylo převezeno 30, resp. 30 zvířat do národního parku Východní Tsavo, ležícího asi 100 kilometrů jižně od původního areálu rozšíření druhu. Ani tady však k vytvoření dlouhodobě životaschopné populace nedošlo: po té, co se početnost tamější populace ustálila na stovce buvolců, začala od roku 1999 klesat. 
Pečlivý letecký průzkum vhodných stanovišť v severovýchodní Keni prováděný v roce 2011 na ploše 12 000 km2 potvrdil nepříliš optimistické prognózy: populace v původním areálu čítá pouhopouhých 434 jedinců. Ve Východním Tsavu přežívá přibližně 60 kusů. Podezření, že v Somálsku je hirola už úplně vyhubená, umocňuje skutečnost, že v Keni nebyla ve 40 km široké pruhu podél somálské hranice zjištěna ani jediná antilopa. V lidské péči dnes hirolu nevystavuje žádné chovné zařízení: mimo Afriku vůbec poprvé dovezla tehdy ještě hojné buvolce až v 70. letech 20. století zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem, kde odchovali i mláďata.   
Na drastickém úbytku hiroly se podepsalo pytláctví, ničení suchých savan a příliš intenzivní, k prostředí necitlivá pastva ovcí, koz a skotu, z přirozených činitelů pak i na polopouštní Afriku mimořádná, navíc opakující se sucha. Oslabenou populaci ovlivňují i šelmy, zejména levhart, gepard, hyeny a lev. Životaschopnosti posledních jedinců neprospívá ani snížená genetická rozmanitost druhu. 
Určitou naději, že se vyhubení hiroly přece jen podaří odvrátit, vzbuzuje vytvoření chráněného území Išaqbini v Keni severně od řeky Tana, rozkládajícího se na ploše 190 km2 a spravovaného somálskou komunitou. V rezervaci je vyloučena pastva hospodářských zvířat a v oploceném jádrovém území o rozloze 24 km2 se nevyskytují velké šelmy. Právě sem bylo přivezeno celkem 48 hirol, tedy desetina dnešní celosvětové populace. 
Projekt podporuje kromě čínských mecenášů i vlivná a bohatá americká nevládní organizace Nature Conservancy 2 miliony USD (40 mil. Kč) a probíhá ve spolupráci s keňskou nadací Northern Rangeland Trust. Předpokládá se, že za hirolami zamíří do Išaqbini již brzy první zahraniční turisté. Protože se do iniciativy zapojili místní obyvatelé, představuje dnes nejzásadnější opatření v záchraně této rychle mizející elegantní antilopy. Předpokládá se, že za hirolami zamíří do Išaqbini již brzy turisté z celého světa.  
Po průtoku lávovým pohořím, které funguje jako spolehlivý přírodní filtr a zbavuje nečistot, je voda v pramenech Mzima v Západním Tsavu křišťálově čistá i bez použití chemických prostředků. Cesty v obou národních parcích jsou dobře udržované a vytvářejí propojenou síť. Vzhledem k velkým vzdálenostem najdeme na křižovatkách rozcestníky, uměle vytvořené hromady kamenů.
Žirafa masajská beze spěchu a majestátně přechází jednu z cest v národním parku Západní Tsavo. Buvolec hirola právem považován za nejvzácnější antilopu na světě. Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a prestižní Londýnská zoologická společnost jej v roce 2012 zařadily mezi sto nejohroženějších druhů planety. 
Přestože pytláci početnost slonů afrických v národních parcích Západní Tsavo a Východní Tsavo v poslední době významně snížili, obývá dodnes tato chráněná území celkem na 13 000 zmiňovaných chobotnatců. Lvi již v Tsavu lidi dávno nenapadají. Nejčastěji je zastihneme odpočívat po lovu ve stínu. Antilopa žirafí neboli gerenuk se vyznačuje dlouhým krkem, který jí umožňují spásat i vysoké keře nebo nízké stromy. Při konzumaci potravy si stoupá na zadní nohy. 
Tsavo nabízí návštěvníkům nejen neobyčejnou druhovou bohatost fauny, ale i monumentální ráz krajiny tvořené nejčastěji východoafrickou křovinatou savanou se sopečnými vyvýšeninami. Také pštrosi somálští si ve Východním Tsavu oblíbili kaluže na cestách vznikající po dešti. 
Slovenský zákon o ochraně přírody novelizován – část 2
Pavel Pešout, AOPK ČR
Počínaje prvním lednem letošního roku vstoupila v účinnost rozsáhlá novela slovenského zákona o ochraně přírody a krajiny („zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z., z 25. Júna 2002“). Novela nově definuje, mění či doplňuje celou řadu ustanovení zákona. Z důvodu zmírnění ochrany dřeviny rostoucích mimo les, nedostatečné implementace evropského práva, neúplného postavení Státní ochrany přírody a zejména z důvodu přenesení kompetencí k vyhlašování a rušení chráněných území až na úroveň vlády, byla novela kritizována ze strany odborné veřejnosti a nevládních organizací.
Zákon zná ekosystémové služby 
V definici předmětu zákona, pojmu „ochrana přírody“ i na řadě dalších míst v zákoně bylo akcentováno, že ochrana přírody se realizuje ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků, přitom v úvahu je třeba brát hospodářské, sociální a kulturní potřeby, stejně jako regionální a místní podmínky. V pojmosloví byly zpřesněny definice týkající se invazních druhů, biotopů a druhů evropského významu. Nově je definován pojem „ekosystémové služby“ jako „přínosy a užitky, které poskytují přirozeně fungující ekosystémy“.  
Zmírnění ochrany dřevin
Při znalosti posledních změn zákonné ochrany dřevin rostoucí mimo les v ČR je zajímavá změna, kterou přináší slovenská úprava. Původní znění zákona vyžadovalo povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, pokud byl jejich obvod kmene více jak 40 cm ve výčetní výšce (130 cm nad zemí) nebo pokud plocha souvislých keřových porostů přesahovala 10m2  (v zahradách činil minimální obvod pro stromy 80 cm.) Po novele tyto limity zůstávají zachovány pouze pro zastavěné území obcí, zatímco ve volné krajině se zvyšuji na 80 cm a minimální plocha keřového porostu na 20m2. V případě kácení v ovocných sadech a zahradách není třeba povolení vůbec. Zákon z povolovacího režimu dále vyjímá plantáže rychle rostoucích dřevin, plantáže okrasných dřevin, invazní druhy a zpřesňuje další výjimky pro kácení z důvodu potřeb ochrany přírody. Novela také zpřesňuje vlastní povolovací proces.
Ochrana migračních cest
V rámci obecné druhové ochrany ukládá zákon investorům budujícím jakoukoliv vodní či liniovou stavbu, která může ohrozit příznivý stav populací živočichů v jejich přirozeném areálu v důsledku narušení či omezení jejich migračních cest, použít na své náklady takové řešení, které zachovává migrační prostupnost.  Rozumí se tím realizace opatření (vhodné stavební konstrukce či technické zařízení vč. zabezpečení funkčnosti) umožňující migraci v místech, kde dochází ke křížení s migračními cestami.  Dále novela zakládá oprávnění pro orgány ochrany přírody za definovaných podmínek uložit vlastníkovi či provozovateli vodní či liniové stavby realizovat na vlastní náklady vhodné opatření k obnovení migrační prostupnosti, pokud je tato vlivem provozu této stavby omezena či narušena.
Pestrá paleta typů chráněných území 
Územní ochrana se vyvíjela v ČR a SR společně, proto zná slovenský zákon kategorie chráněných území známé i u nás: CHKO, národní park, národní/ přírodní rezervace, národní/přírodní památka, ptačí oblasti. Vedle toho zná ještě kategorii „chráněný areál“, blízkou kdysi u nás používanému „chráněnému nalezišti“, pro ochranu lokalit evropsky i národně významných druhů a biotopů, ale také chráněných druhů organismů, nerostů a zkamenělin. V této kategorii lze ochránit i plochy soužící pro přírodovědný výzkum a kulturní účely jako arboreta a botanické zahrady. 
V ČR sice není významný krajinný prvek (VKP) zařazen mezi chráněná území, ale min. v případě registrovaných VKP atributy chráněného území splňuje. Na Slovensku „chráněný krajinný prvek“ mezi chráněná území patří. Novela zákona dále rozhojňuje kategorie chráněných území, když zavádí vedle již dříve upraveného „soukromého chráněného území“ další typ -  „obecní chráněné území“, které se však nezahrnuje do národní soustavy chráněných území (nezapočítává se do celkové výměry chráněných území).
Lokalitu zpravidla do rozlohy 100ha s kulturním, vědeckým, ekologickým, estetickým nebo krajinotvorným významem může vyhlásit obec na svém katastrálním území obecně závazným nařízením ve zjednodušeném procesu za obecní chráněné území.  Zároveň v nařízení stanoví podmínky ochrany a využití takového území. 
Byť v případě zřízení obecního chráněného území novela nově zakládá kompetenci obcím, v případě ostatních chráněných území (CHKO, přírodních rezervací a památek, chráněných nalezišť, chráněných areálů, ptačích oblastí, dokonce i chráněných krajinných prvků a památných stromů) novela šla opačným směrem - cestou centralizace a vztáhla příslušné kompetence z MŽP, krajských a obvodních úřadů na vládu. 
Od 1.1. 2014  tak jedině vláda může svým nařízením nejen vyhlašovat národní parky, ale i ta nejmenší chráněná území (s výjimkou obecních) vč. jejich ochranných pásem, změn hranic, zonace atp. Právě tato změna je terčem největší kritiky. Oficiálně byla odůvodněna snahou o zvýšení respektu k nařízení, když je bude vydávat na místo MŽP a dalších orgánů přímo vláda. Je však zřejmé, že o funkční model nemůže z principu jít. Proto, ať již byly důvody úpravy jakékoliv, nejde o pozitivní změnu. Novela také zpřesňuje, doplňuje a částečně mění proces vyhlašování zvláště chráněných území. Mnohem větší důraz je kladen na respektování vlastnictví.
Novela zákona dále nově definuje území mezinárodního významu jako území na které se vztahují závazky vyplývající z mezinárodních dohod, ke kterým SR přistoupila (například biosférické rezervace, mezinárodně významné mokřady apod.) s tím, že je možné je vyhlásit jako chráněné území.
Změn doznala také úprava v oblasti plánů péče o chráněná území. Zákon např. nově stanoví obvyklou délku období, na kterou je plán péče o chráněné území zpracováván, a to na 30 let. Nově pak zavádí vedle záchranných programů ohrožených druhů také programy péče, využitelné např. u konfliktních chráněných druhů, např. medvěda hnědého. I v českém prostředí jdeme touto cestou, naposledy viz. program péče o bobra evropského.
Vstupné do chráněného území
Slovenský zákon již dříve umožňoval při splnění definovaných podmínek zpoplatnit vjezd motorovými vozidly a vstup do chráněného území. Nově se zakládá možnost vybírat za používání plavidla, nemotorového vozidla (např. kola), nebo jiného dopravního prostředku. Zákon nově také jednoznačně stanoví, že výnosy z výběru vstupného musí být využity pro údržbu daného chráněného území.
Náhrada újmy za ztížení hospodaření
Novela zcela nově definuje úpravu vyplácení náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření. Především stanoví, že náhrada může mít nejen formu finanční náhrady, ale také může jít o směnu pozemku, nájem pozemku, výkup pozemku či smluvní péči. Podrobně pak stanoví pravidla pro směnu pozemku v chráněném území za vhodný ochranou přírody nezatížený státní pozemek, pravidla pro nájem pozemku v chráněném území státní ochranou přírody, výkup pozemků do vlastnictví státu i smluvní péči.
MŽP se nově ukládá do 30. 6. každého roku zhotovit seznam pozemků v chráněných územích vhodných ke směně, nájmu, výkupu či smluvní péči. Zároveň definuje, které typy státních pozemků nejsou vhodné ke směně.  Ze stran kritiků novely zaznívá v souvislosti se směnami obava z otevření prostoru pro spekulace s pozemky. Dále novela ukládá MŽP ve spolupráci s ministerstvy zemědělství a obrany a Státním pozemkovým fondem stanovit výši finančních prostředků potřebných na pokrytí náhrad vždy na tři roky dopředu. Zároveň se stanoví způsob výpočtu nájemného a ceny vykupovaných pozemků. Ke stanovení výše náhrady a dalších podrobností se nadále zmocňuje vláda vydat nařízení, které ostatně již  bylo vydáno (nařízení vlády SR . č. 7/2014 Z.z. z 8.1. 2014) . 
Finanční náhrada újmy za ztížení hospodaření se dočkala podrobné úpravy. Mimo jiné definuje, že nárok na vyplácení náhrady nevzniká, když jde o pozemek ve vlastnictví státu, ve správě či užívání organizací spravující státní majetek, jde o pozemek v soukromém či obecním chráněném území, když byla náhrada vyplacena předchozímu vlastníkovi, vlastník má uzavřenou smlouvu o péči atd. Zákon též stanoví, že o újmě se rozhoduje (okresní úřad) a proti rozhodnutí se lze odvolat k soudu a důvody pro které nárok na vyplacení finanční náhrady zaniká. Stanoví se také lhůta pro vyplacení náhrady (ze státního rozpočtu) v délce 60 dnů od nabytí platnosti předmětného rozhodnutí. 
Náhrada škod způsobených chráněnými živočichy
Na rozdíl od českého práva, je na Slovensku úprava náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů součástí zákona na ochranu přírody a krajiny. Hradí se za definovaných podmínek škody způsobené na zdraví a životě osob, na polních plodinách, dřevinách a lesních porostech, domestikovaných zvířatech a psech, včelstvech a včelínech, spárkaté zvěři ve vybraných oblastech.  Novela přináší zpřesnění vymezení rozsahu, upřesnění podmínek pro uplatnění škody a procesu posuzování a vyplácení náhrady.
„Štátna ochrana prírody SR“ zřízena zákonem
Zatímco před novelou bylo slovenské MŽP zmocněno zřídit „organizace ochrany přírody“, nově je hlavní z těchto organizací zřizována přímo zákonem; a to Státní ochrana přírody Slovenské republiky (ŠOP) – odborná organizace s celoslovenskou působností. Zákon definuje výčet činností ŠOP, pod kterou spadají správy všech CHKO, národních parků a správa slovenských jeskyní. Zejména jde o zajišťování péče a hodnocení chráněných částí přírody vč. značení zvláště chráněných území, zajišťování vybraných agend v oblasti druhové ochrany vč. zajišťování péče o zraněné a handicapované živočichy, správu a provoz zpřístupněných jeskyní a zajišťování výběru vstupného do chráněných území. 
ŠOP zabezpečuje výzkum a monitoring, vede dokumentaci ochrany přírody a krajiny a různé evidence (např. jedinců chráněných druhů držených v zajetí, škod způsobených vybranými živočichy), zpracovává odborná stanoviska pro státní správu a podílí se na mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. ŠOP také řídí a koordinuje činnost stráže ochrany přírody a průvodců, realizuje osvětovou a ediční činnost a zajišťuje provoz informačních středisek a jiných zařízení ochrany přírody. Kritizovaným nedostatkem je, že ŠOP nezískala působnost k výkonu státní správy ani správu pozemků v chráněných územích.
Z pohledu českých orgánů ochrany přírody je praktické jasné vynětí činností ŠOP souvisejících s péčí o zvláště chráněné části přírody ze zákazů v zákoně upravujících režim využívání těchto území.
Závěr
Novela přináší řadu dalších úprav;  zpřesňuje úpravu v druhové ochraně živočichů, mezi invazní druhy zařazuje i živočichy, přenáší odpovědnost za likvidací invazních druhů na vlastníky a uživatele pozemků (nebo původce šíření), zpřesňuje úpravu v ochraně soustavy Natura 2000, podmínky pro biologické hodnocení a přírodovědný výzkum, vypouští ze zákona stejnokroj pro členy dobrovolné stráže ochrany přírody. Novela dále významně zpřesnila úpravu v oblasti výkonu státního dozoru v ochraně přírody a krajiny, upravuje také výkon státní správy (např. některé lhůty, sankce) a kromě již výše zmíněných významných změn v kompetencích orgánů ochrany přírody přináší i v kompetenční části několik dalších úprav.
Úprava i přes kontroverzní ustanovení může být v některých oblastech pro českou ochranu přírody a krajiny inspirativní. Bude proto zajímavé sledovat zkušenosti s její aplikací v praxi.
Poděkování
Za cenné připomínky k textu děkuji Mgr. Michalovi Adamcovi, řediteli sekce ochrany přírody a krajiny ŠOP SR a kolegyni Mgr. Svatavě Havelkové.

