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Èeskosaského Švýcarska

Úvod

Romantická krajina Èeskosaského Švýcarska / 1

Úvodní slovo
	Romantická pískovcová krajina Èeskosaského Švýcarska je
nejenom lákavým turistickým cílem pro statisíce návštìvníkù, ale také domovem milionù ivoèichù. Rozmanitost
ivoèišného svìta souvisí s rozmanitostí a zachovalostí
zdejší krajiny.
	Hluboké lesy, nedostupné skalní vìe a stìny, výslunné
stránì, vlhké rokle, menší i vìtší vodní toky, harmonická
zemìdìlská krajina a lidská sídla, to vše tvoøí dohromady
pestrou mozaiku prostøedí, kterou obývají jak bìné, tak
i vzácné a zákonem chránìné druhy ivoèichù.
	Vyskytují se zde druhy, které byste jinde v Èeské republice
nenašli, i druhy, které u nás byly dlouho povaovány za vyhynulé. S návratem nìkolika z nich pomohl také èlovìk,
nìkteré se dnes samy vracejí. Existence národních parkù
a chránìných krajinných oblastí je snad zárukou, e tu zùstanou ji napoøád.

Víte, e…

Øeka Kamenice v Èeském Švýcarsku / 2

… v Èeském Švýcarsku
se vyskytuje více ne sto druhù
chránìných ivoèichù?

Krajina v okolí Vysoké Lípy / 3

Vyhynulé druhy

Medvìd hnìdý / 4

Vyhynulé druhy
	Skalnatá krajina Èeskosaského Švýcarska bývala kdysi pokryta neprostupným smíšeným pralesem, který obývalo
pestré spoleèenství ivoèichù, rostlin a dalších organismù.
Významná zmìna však nastala s pøíchodem èlovìka.
	Krajinu obohatily nové prvky, napø. rybníky, louky a parky,
které se staly útoèištìm øady druhù ivoèichù. Na druhou
stranu vedl nadmìrný lov èi mýcení lesù, pozdìji i zamoøení
prostøedí jedovatými látkami, k vyhubení nìkterých druhù
zvíøat. Jako první zmizely velké a nápadné druhy, napøíklad
pratur, los, medvìd, vlk, orel skalní èi podivuhodná ryba
jeseter velký.
	Pozdìji byly vyhubeny i další druhy, napøíklad koèka divoká, tetøev hlušec, jeøábek lesní, elva bahenní èi brouk
tesaøík alpský. Nìkteré odvál èas navìky, jiné ještì mají,
i díky úsilí ochráncù pøírody, nadìji na návrat.

Víte, e…

Tetøev hlušec / 5

Koèka divoká / 6

... poslední medvìd byl v Èeském Švýcarsku
zastøelen ji v roce 1658 a poslední tetøev
byl zaznamenán v roce 1983?

Lesy

Jelen lesní / 7

Lesy
	Lesy tvoøí jeden z nejrozsáhlejších typù stanovištì v Èeskosaském Švýcarsku. Pùvodní listnaté a smíšené lesy byly sice
na vìtšinì území nahrazeny monokulturami jehliènatých
døevin, pøesto se zde dodnes mùeme setkat se zbytky
pøirozených pralesovitých porostù.
	Lesy jsou domovem øady druhù savcù, napø. jelena lesního,
srnce obecného èi prasete divokého. Zvláš jelení a èerná
zvìø je díky absenci velkých šelem, které kdysi regulovaly
její poèetnost, velmi rozšíøená. Jen vzácnì se do zdejších
lesù zatoulá rys ostrovid.
	Vedle velkých druhù obývají lesy Èeskosaského Švýcarska
i drobné druhy savcù, napø. veverka obecná èi myšice lesní.
Z menších šelem je bìná liška obecná, kuna lesní a kuna
skalní, lasice kolèava, lasice hranostaj a jezevec lesní.
V lesích loví i nìkteré druhy netopýrù, napø. vzácný netopýr
velkouchý.

Víte, e…

Jezevec lesní / 8

Rys ostrovid / 9

... v roce 2011 se podaøilo pomocí fotopasti
poprvé jednoznaènì prokázat výskyt rysa ostrovida
v Národním parku Èeské Švýcarsko?

Lesy

Jestøáb lesní / 10

	Lesy jsou také hnízdištìm øady druhù ptákù. K bìným
obyvatelùm patøí kos èerný, drozd zpìvný èi sojka obecná.
Jehliènaté lesy vyhledává køivka obecná, oøešník kropenatý a velmi vzácný lelek lesní. Z dravcù jsou pomìrnì hojní
kánì lesní, jestøáb lesní a krahujec obecný.
	Bìnì zde hnízdí datel èerný a strakapoud velký. Listnaté lesy obývá luna šedá a holub doupòák. Bukové dutiny
jsou hnízdištìm vzácné sovy sýce rousného, zatímco naše
nejmenší sova kulíšek nejmenší vyhledává spíš tmavé
smrkové lesy. V lesích hnízdí i další druhy sov, napø. puštík
obecný èi kalous ušatý.
	Pøirozenost zdejších porostù dokládá výskyt bezkøídlých
druhù broukù, napø. støevlíka Cychrus attenuatus èi nosatcù rodu Acalles a Echinodera. Raritou je výskyt chrobáka
èerného a horské bezkøídlé kobylky Pholidoptera aptera
bohemica, které byly v rámci Èeské republiky nalezeny pouze v Národním parku Èeské Švýcarsko.

Víte, e…

Chrobák èerný / 11

Kulíšek nejmenší / 12

... v chladných a vlhkých lesích na dnech
hlubokých roklí dodnes pøeívají nìkteré druhy
bezobratlých z poslední doby ledové?

Skály

Sokol stìhovavý / 13

Skály
	Pískovcové skály tvoøí charakteristickou tváø krajiny Èeskosaského Švýcarska. ivot v tomto extrémním prostøedí však
není jednoduchý, ale druhùm, které se mu pøizpùsobily, poskytuje bezpeèný úkryt a malou konkurenci jiných druhù.
	Nepøístupné skalní plošiny poskytují bezpeèné hnízdištì
krkavci velkému a výrovi velkému. Na skalách zde vyvádí
mláïata i èáp èerný, který jinak k hnízdìní vyhledává spíš
vysoké stromy v odlehlých lesích.
	Díky úsilí ochráncù pøírody ze Saska i z Èech se koncem
20. století do zdejší krajiny vrátil sokol stìhovavý, který
si k hnízdìní vybírá skalní dutiny nad otevøenou krajinou.
Zdejší populace je vùbec nejpoèetnìjší v celé støední Evropì
a sokoli se odtud úspìšnì šíøí do dalších míst.

Víte, e…

Krkavec velký / 14

Výr velký / 15

... sokol stìhovavý loví svou koøist (ptáky)
výhradnì v letu a dosahuje pøi tom rychlosti
a 350 kilometrù za hodinu?

Skály

Plch velký / 16

	Bezpeèná hnízdištì nacházejí ve skalách i další druhy ptákù,
napø. náš nejbìnìjší dravec poštolka obecná, rorýs obecný èi rehek domácí. Úkryty ve skalních štìrbinách s oblibou
vyhledávají také netopýøi hvízdaví a netopýøi rezaví.
	Ve skalních štìrbinách si svá kulovitá hnízda staví velmi
vzácný plch zahradní a jeho o nìco bìnìjší pøíbuzný plch
velký. Velmi hojná je naopak kuna skalní.
	Výslunná místa na úpatí skal jsou domovem larev mravkolvù,
které si v jemném písku vyhlubují trychtýøovité jamky, na
jejich dnì èíhají na svou koøist (nejèastìji mravence).

Víte, e…

Larva mravkolva / 17

Poštolka obecná / 18

... plch zahradní a plch velký
upadají kadoroènì do více ne sedm mìsícù
trvajícího zimního spánku?

Vodní toky

Samec lososa obecného / 19

Vodní toky
	V Èeskosaském Švýcarsku ještì nalezneme zachovalé vodní toky s èistou proudící vodou, která je domovem pestrého spoleèenství vodních ivoèichù. Napøíklad jen v Labi
napoèítali odborníci na tøicet druhù ryb!
	Pravidelnì se setkáme se pstruhem potoèním, lipanem
podhorním a vrankou obecnou. Zajímavostí je výskyt zástupce kruhoústých mihule potoèní. Stále vzácnìjší je
støevle potoèní. V posledních letech jsou pravidelnì pozorováni dospìlí jedinci lososa obecného.
	Losos obecný byl v polovinì minulého století ve støední
Evropì zcela vyhuben. Do Èeskosaského Švýcarska se dnes
díky úsilí rybáøù a ochráncù pøírody na èeské i saské stranì
znovu vrací v rámci reintrodukèního programu LOSOS 2000.

Víte, e…

Støevle potoèní / 20

Vranka obecná / 21

... losos obecný patøí mezi tzv. tané druhy ryb,
které se rodí v potocích a øíèkách, dospívají v moøích
a odtud se vracejí zpìt do rodných vod, kde se rozmnoují?

Vodní toky

Ledòácek øíèní / 22

	Menší vodní toky jsou osídleny pomìrnì silnou populací
mloka skvrnitého. K typickým obyvatelùm patøí i skorec
vodní, konipas horský a støízlík obecný. Vzácnì lze spatøit
také ledòáèka øíèního, který si k hnízdìní vyhrabává nory
v kolmých hlinitých bøezích.
	Prakticky všechny pøíhodné vodní toky obývá vydra øíèní.
Øeka Labe je opìt domovem bobra evropského, vzácného
pisíka obecného a mìkkýše velevruba malíøského. Labe je
také významnou migraèní trasou a zimovištìm øady druhù
ptákù, napø. kormorána velkého.
	K charakteristickým obyvatelùm patøí také nìkteré druhy
váek, napø. klínatka rohatá èi páskovec kroukovaný.
Pøirozené bøehy obývají velice zajímavá a bohatá spoleèenstva hmyzu, mezi nimi lze nalézt unikátní vlhkomilné
druhy broukù.

Víte, e…

Skorec vodní / 23

Mlok skvrnitý / 24

… bobr evropský se do zdejší pøírody
spontánnì vrátil na konci minulého století
z povodí Labe ve støedním Nìmecku?

Mokøady a rašeliništì

Jeøáb popelavý / 25

Mokøady a rašeliništì
	Díky propustnému pískovcovému podloí jsou rybníky, tùnì
èi rašeliništì v tomto území pomìrnì vzácné. Pøesto i zde
najdeme øadu významných mokøadù, které poskytují ivotní
prostor nìkterým zajímavým a velmi vzácným druhùm.
	Velký rybník je domovem orla moøského a jeøába popelavého.Na Olešském rybníce pravidelnì hnízdí potápka roháè,
potápka malá a moták pochop. V rozsáhlejších rákosových
a orobincových porostech hnízdí labu velká, chøástal vodní a strnad rákosní. Pravidelnì lze pozorovat volavku popelavou.
	Rybníky a tùnì slouí jako rozmnoovací místa pro èetné
druhy obojivelníkù, napøíklad skokana hnìdého, skokana
skøehotavého a skokana ostronosého, èolka obecného,
èolka horského èi mimoøádnì vzácného èolka velkého.
U vody s oblibou loví uovka obojková.

Víte, e…

Uovka obojková / 26

Potápka roháè / 27

… v roce 2005 se u Velkého rybníka
objevil mladý pár vzácných a ohroených
severských dravcù orlovcù øíèních?

Mokøady a rašeliništì

Šidélko rumìnné / 28

	Zajímavým obyvatelem mokøadù je drobný hmyzoravec rejsec vodní. Jen velmi lokálnì je rozšíøena škeble rybnièná.
Bohatì je naopak zastoupen hmyz. Z váek se vyskytuje
napøíklad šidélko rumìnné, šidélko rudooèko a váka podhorní.
	Velmi specifickým prostøedím jsou rašeliništì. Pøestoe se
jedná o plošnì malé lokality, jsou osídleny charakteristickou faunou, jako napøíklad vákou tmavou a velmi vzácnou
vákou jasnoskvrnnou. Z broukù lze jmenovat støevlíka
Pterostichus rhaeticus èi vzácného drabèíka Stenus binotatus.
	V reliktních borech na rašelinných enklávách ije øada druhù, je jsou svým vývojem vázány na vzácnou bíle kvetoucí
keøovitou rostlinu rojovník bahenní. K tìmto druhùm patøí
zejména drobné druhy motýlù, napøíklad drobníèek Stigmella lediella èi pouzdrovníèek Coloephora ledi.

Víte, e…

Škeble rybnièná / 29

Šidélko páskované / 30

… rejsec vodní je jediný evropský jedovatý
druh savce? Èlovìku však není nebezpeèný, jeho jed
stìí postaèí k ochromení íaly.

Podzemní prostory

Netopýr velký / 31

Podzemní prostory
	Jeskynì, skalní pukliny a štìrbiny, jako i èlovìkem vytvoøené podzemní prostory (štoly, podzemní lomy, sklepy)
osídluje pomìrnì malý poèet druhù ivoèichù. Navíc pouze
èást z nich zde ije celoroènì.
	Pro zimování je vyuívá øada druhù netopýrù, napø. netopýr
vodní, netopýr vousatý, netopýr ušatý, netopýr velký nebo
velmi vzácný vrápenec malý. Pro tyto druhy je dùleité zajistit v zimním období dostateèný klid, nebo kadé vyrušení ze zimního spánku je pro nì spojeno se ztrátou energie,
která mùe skonèit i jejich smrtí.
	Kromì netopýrù osídlují podzemí také zajímavé druhy bezobratlých. Na stropech lze pozorovat na vláknech zavìšené
bílé hruškovité kokony køiáka temnostního. Velkou senzací byl objev koníka jeskynního, který se normálnì vyskytuje ve Støedomoøí.

Víte, e…

Koník jeskynní / 32

Køiák temnostní / 33

… v Èeskosaském Švýcarsku
zatím nikdy nebyl nalezen sameèek
koníka jeskynního?

Sutì

Suové pole na Rùovském vrchu / 34

Sutì
	Suová pole, zvaná té „kamenná moøe“, se v Èeskosaském
Švýcarsku vyskytují pouze ojedinìle. Najdeme je na svazích
èedièových kopcù, napø. na Rùovském vrchu. Tato pole
vznikala v dobì ledové a jsou osídlena velmi specifickou
faunou.
	Místní druhy se musely pøizpùsobit tìm nejextrémnìjším
podmínkám. Jedná se hlavnì o studenomilné druhy broukù,
napø. støevlíka Leistus montanus ssp. kultianus, který se
specializoval na lov chvostoskokù, støevlíka Pterostichus
negligens nebo drabèíka Stenus glacialis.
	Na zastínìných suových svazích se vyskytují vzácní støevlíci Carabus arvensis a Cychrus attenuatus spoleènì s pomìrnì hojným arktickým plem zuboústkou sametovou.

Víte, e…

Støevlík Cychrus attenuatus / 35

Zuboústka sametová / 36

…na Rùovském vrchu byl jako vùbec na prvním místì
v Èechách nalezen vzácný druh mola Eudarcia pagenstecherella,
který na rozdíl od jiných druhù motýlù nemá sosák, ale kusadla?

Stepi a vøesovištì

Ještìrka obecná / 37

Stepi a vøesovištì
	Oba typy tìchto suchých stanoviš se v Èeskosaském Švýcarsku vyskytují pouze ojedinìle (napø. Pøírodní památka
Hofberg u Vysoké Lípy), ovšem díky specifickým mikroklimatickým podmínkám významnì zpestøují zdejší pøírodu.
	Oslunìné louky jsou osídleny stále vzácnìjší ještìrkou
obecnou a uovkou hladkou. Tato stanovištì poskytují velmi vhodné podmínky i pro nìkteré vzácné teplomilné druhy
saranèí, napø. Oedipoda coerulescens nebo Chorthippus
pullus.
	Sypký písèitý substrát je vhodným prostøedím pro hnízdìní
teplomilných druhù vèel, napø. Nomada castellana, èi kutilek. Polštáøe vøesu jsou osidlovány vzácnými druhy støevlíkù, napø. Pterostichus quadrifoveolatus, Calathus cinctus
a Bradycellus ruficollis.

Víte, e…

Kutilka Mellinus arvensis / 38

Saranèe Oedipoda coerulescens / 39

… existence stepí v Èeskosaském Švýcarsku
je podmínìna èinností èlovìka a bez cílené údrby
by postupnì zanikla?

Zemìdìlská krajina

Chøástal polní / 40

Zemìdìlská krajina
	Tento typ krajiny vznikl díky èlovìku na pøíhodných lokalitách na místì pùvodních smíšených a listnatých lesù. Pestrá
mozaika luk, pastvin, polí a sadù protkaná remízky, polními
cestami a alejemi stromù lahodí nejen oku èlovìka, ale je
také domovem pestrého spoleèenství ivoèichù.
	Krajinu polí a luk oivují nezamìnitelné hlasové projevy
chøástala polního (hlas pøipomínající velikonoèní øehtaèku)
a køepelky polní (kdo by neznal charakteristické volání „pìt
penìz“). Køovinaté remízky a meze poskytují vhodné hnízdištì pro velmi vzácnou pìnici vlašskou a uhýka obecného.
	Nad poli mùeme zahlédnout luòáka èerveného s typicky
vidlicovitì vykrojeným ocasem. Charakteristickým obyvatelem je hraboš polní. Velmi bohatì jsou zastoupeni bezobratlí, napø. kobylky a saranèe nebo brouci. Kvetoucí
louky lákají øadu druhù motýlù, vèetnì vzácného bìláska
ovocného.

Víte, e…

Luòák èervený / 41

Bìlásek ovocný / 42

…chøástal polní je celosvìtovì ohroeným
ptaèím druhem, který postupnì mizí z dùvodu
úbytku pestré zemìdìlské krajiny?

Lidská sídla

Pìnkava obecná / 43

Lidská sídla
	Lidská sídla tvoøí velmi rùznorodý typ prostøedí, kterému
se øada druhù ivoèichù dokázala pøizpùsobit do té míry, e
svá pùvodní stanovištì v pøírodì zcela nebo alespoò po èást
roku opustila. Pestrá potravní nabídka a monost úkrytu lákají do mìst nové a nové zvíøecí obyvatele.
	Dnes ji ve volné pøírodì nenalezneme hnízda vlaštovek
obecných ani jiøièek obecných. Také rorýsi obecní a poštolky obecné s oblibou hnízdí na budovách a kostelních
vìích ve mìstech i na vesnicích a postupnì opouštìjí svá
pøirozená hnízdištì ve skalách.
	Do blízkosti èlovìka pøesídlila také èást populací nìkterých
pùvodnì lesních druhù ptákù (kos èerný, pìnkava obecná
nebo brhlík lesní) i savcù, napø. kuna skalní a nìkteré druhy
netopýrù. Ani plch velký se lidské spoleènosti nevyhýbá.

Víte, e…

Kuna skalní / 44

Netopýr ušatý / 45

… netopýr velký a vrápenec malý se do našich
zemìpisných šíøek rozšíøili díky tomu, e mohou na pùdách
budov zakládat letní kolonie, kde rodí mláïata?

Nepùvodní druhy

Kamzík horský / 46

Nepùvodní druhy
	Vliv èlovìka na rozmanitost pøírody Èeskosaského Švýcarska
se historicky projevil nejen vytváøením nových typù stanoviš, ale také šíøením nepùvodních druhù ivoèichù. Nìkteré
druhy byly bezdìky zavleèeny, jiné cílenì vypuštìny, pøípadnì se spontánnì rozšíøily z míst, kde byly døíve vysazeny.
	Tak se ve zdejší pøírodì, podobnì jako i na jiných místech
støední Evropy, mùeme setkat se psíkem mývalovitým,
baantem obecným a potkanem obecným pocházejícími
z Asie, èi se severoamerickými druhy ondatrou pimovou,
norkem americkým, sumeèkem americkým a pstruhem
duhovým.
	V lesích lze spatøit muflona obecného pocházejícího ze støedomoøských ostrovù èi kamzíka horského, jeho pùvodním
domovem jsou Alpy. Pøítomnost nìkterých uvedených druhù
ve zdejší pøírodì je dosti problematická, nebo mohou mít
devastující vlivy na pùvodní druhy rostlin i ivoèichù.

Víte, e…

Psík mývalovitý / 47

Muflon obecný / 48

… kamzík horský byl v Èeském Švýcarsku vysazen
na panství kníete Kinského v roce 1907 pùvodnì do obor,
po jejich zrušení se rozšíøil do volné pøírody?

Zoologický výzkum

Kroukování mládìte èápa èerného / 49

Zoologický výzkum
	Posláním správ chránìných území v Èeskosaském Švýcarsku
je vedle péèe o návštìvníky, úpravy druhové skladby lesù
a mnoha dalších èinností také výzkum a monitoring ivoèichù. Získané poznatky napomáhají pochopit sloité vazby
v pøírodì a lépe plánovat a realizovat péèi o svìøená území.
	Odborní pracovníci správ i dalších výzkumných a vìdeckých
institucí tak postupnì zkoumají vybrané skupiny ivoèichù,
pøedevším bezobratlé, monitorují zimující netopýry, sledují tahy lososù, ale zabývají se také výzkumem nepùvodních
druhù, napø. norka amerického.
	Kadoroènì probíhá monitoring hnízdìní chránìných ptaèích druhù, pøedevším sokola stìhovavého, výra velkého
a èápa èerného, jejich mláïata jsou kroukována. V posledních letech probíhá v Èeském Švýcarsku také monitoring tahù jelení a èerné zvìøe.

Víte, e…

Jelen s telemetrickým obojkem / 50

Kontrolní odlov lososù / 51

… díky kroukování mláïat bylo zjištìno,
e èáp èerný narozený v Èeském Švýcarsku zahnízdil
a u Bodamského jezera na švýcarsko-nìmecké hranici?

NATURA 2000

Hranice Ptaèí oblasti Labské pískovce / 52

NATURA 2000 a ochrana ivoèichù
	Národní parky i chránìné krajinné oblasti v Èeskosaském
Švýcarsku jsou chránìny také jako území celoevropského
významu v rámci soustavy NATURA 2000, kterou vyhlašují
na svých územích èlenské státy Evropské unie. Zaøazení do
této soustavy je další „známkou kvality“ pro zdejší pøírodu.
	Soustavu NATURA 2000 tvoøí dva typy chránìných území:
ptaèí oblasti (na èeské stranì Ptaèí oblast Labské pískovce) a evropsky významné lokality (na èeské stranì EVL Èeské
Švýcarsko a EVL Labské údolí). Cílem soustavy je ochrana
nejvzácnìjších druhù rostlin, ivoèichù a stanoviš v Evropì.
	Ptaèí oblast Labské pískovce byla vyhlášena pøedevším z dùvodu ochrany sokola stìhovavého, výra velkého, chøástala
polního a datla èerného. V rámci evropsky významných lokalit jsou pak vedle nejcennìjších typù pøírodních stanoviš
chránìni také losos obecný, vydra øíèní a bobr evropský.

Víte, e…

Datel èerný / 53

Vydra øíèní / 54

… na území Ptaèí oblasti Labské pískovce
bylo zjištìno pøes 140 hnízdících
druhù ptákù?

Pomozte lososùm!
S návratem lososa obecného do øíèek Èeskosaského Švýcarska mùete pomoci i Vy. Staèí zaslat dárcovskou SMS ve tvaru
DMS NAVRATLOSOSU na èíslo 87 777 a stanete se adoptivním
rodièem malého lososa. Cena DMS je 30 Kè, projekt Návrat
lososù obdrí 27 Kè. Více informací o projektu naleznete na
www.navratlososu.cz a www.darcovskasms.cz.
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