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ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII
REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY
(Czech Regional Organization of the International Association for Landscape
Ecology; CZ-IALE; www.iale.cz)

Volba dvou místopředsedů IALE: podpořte našeho kandidáta !
V minulém bulletinu CZ-IALE jsme uveřejnili výzvu k podávání nominací na místa
dvou místopředsedů IALE na funkční období 2009-2013. Nominační komise vybrala
5 řádných kandidátů, jimiž jsou: Thomas Edwards (USA), Bojie Fu (Čína), Pavel
Kovář (ČR), Sandra Luque (Argentina), Hubert Wiggering (Německo). Elektronická
volba probíhá do 15.4.2009. Všichni řádní členové IALE dostali koncem února mail
od Esbern Holmes s osobním přístupovým kódem a heslem, které jim umožní
elektronickou volbu. Dovoluji si vyzvat všechny naše členy: využijte tuto ojedinělou
příležitost a podpořte svým hlasem kandidáta CZ-IALE Pavla Kováře. Účast našich
členů na minulé volbě (kde jsme neměli kandidáta) byla mizivá – volby se zúčastnili 2
(slovy: dva !) členové CZ-IALE, tj. účast méně než 2 %. Nejvyšší procentuální účast
na minulé volbě mělo naopak Slovensko, což vyústilo ve zvolení slovenské
kandidátky M. Kozové. Nenechte letos svůj hlas propadnout!
Zdeněk Lipský

Zápis z výročního plenárního shromáždění CZ-IALE 2009
Ve čtvrtek 22.ledna2009 ve 12:00 se na PřF UK v Praze při příležitosti konference
„GEO/BIODIVERZITA – Integrující perspektivy“ konalo 9. Výroční plenární
shromáždění s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Schválení výroční zprávy hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2008
Zpráva o hospodaření v roce 2008
Program aktivit CZ-IALE v roce 2009
Vědecký časopis CZ-IALE
Členská základna
Zpráva pracovní komise o krajinném plánování
Různé

Ad 1) Předseda hlavního výboru P.Maděra přednesl výroční zprávu o činnosti CZIALE, která byla bez připomínek schválena. Poděkoval členům výboru za dosavadní
spolupráci. Zdůraznil, že velký dík patří Z.Lipskému a D.Romportlovi za vydávání
Bulletinu CZ-IALE. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na zajištění konferencí
v roce 2008, jmenovitě zejména P.Packové, J.Dreslerové, V.Pospíšilikové,
J.Tesařové a A.Petrové.
Usnesení:
Výroční shromáždění schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření.
Ad 2) Hospodář I.Machar přednesl zprávu o výsledcích hospodaření. Počáteční stav
na účtu byl k 1.1.2008 158.439,17 Kč a v pokladně 3.462,- Kč. Konečný stav účtu ke
31.12.208 činil 259.668,32 Kč a v hotovosti na pokladně bylo 850,50 Kč. Výsledek
hospodaření je tak kladný a to 98.617,65 Kč.
Výnosy celkem činily 336.578,80 Kč, z toho byla 116 tis. Kč dotace RVS.
Náklady celkem byly 237.961,20 Kč. Na výnosech se zejména podílely členské
příspěvky (30.150,- Kč opět o něco více než v roce předchozím), příjmy z vložného
na konference, příjmy z prodeje sborníků a příjmy za publikování v JLE.
Na nákladech se největší měrou podílely tisky a editace sborníků a JLE,
korektura angličtiny JLE, doprava na exkurze, tvorba webových stránek.
Kladný výsledek hospodaření je na první pohled uspokojivý, ale nutno dodat,
že z loňska dlužíme vydat druhé číslo JLE, což je cca 100 tis. Kč nákladů. Takže
závěrem můžeme konstatovat, že rok 2008 byl z finančního hlediska vyrovnaný.
V roce 2008 byla společnost kontrolována kontrolním oddělením AV ČR pro
účelovost čerpání dotace RVS v roce 2007. Kontrola proběhla bez závad. IALE vede
podvojné účetnictví prostřednictvím profesionální účetní.
Vyjádření kontrolní komise:
Kontrolní komise souhlasí s předloženou zprávou o hospodaření a doporučuje ji ke
schválení.
Usnesení:
Výroční shromáždění schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření.
Ad 3) Program aktivit pro rok 2009
Leden – výroční konference CZ-IALE, Praha 22.-23.leden 2009 (gar. Romportl)
Květen – konference Venkovská krajina, Hostětín, 22.-24.květen 2009 (gar. Maděra)
Září – konference ÚSES zelená páteř krajiny, Brno (gar. Buček)
Konec září - Krajinářská dílna (gar. Skaloš)
www stránky IALE v anglické mutaci (gar. Romportl, Skaloš)
propagační materiály CZ-IALE a JLE (gar. Machar, Maděra)
příprava světové konference Ecological networks (Praha, Brno), 2010
evropský kongres IALE – Salzburg – max.účast
Journal of Landscape Ecology – pokračování vydávání dalších dvou čísel
Pracovní skupina pro krajinné plánování (gar. Salašová, Semančíková)
Ad 4) Journal of Landscape Ecology
Vyšlo první číslo, během února bychom rádi dali dohromady druhé číslo s vročením
2008. Je třeba sehnat dostatečný počet abonentů – institucionárních i fyzických
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(roční předplatné činí 1000,- Kč a 200,- Kč). Hlásit se je možné u P.Maděry. Abonenti
jako bonus dostanou i nulté číslo z roku 2007.
V roce 2009 bychom rádi pokračovali a vydali další dvě čísla. Nabízíme
členům IALE možnost publikovat, návod pro autory je na www.iale.cz. Žádoucí jsou
též recenze. Vše v angličtině. Časopis prochází jazykovou korekturou angličtiny.
Časopis v roce 2009 přihlásíme na pozitivní seznam vědeckých periodik rady vlády
pro vědu a výzkum a pokusíme se proniknout i na SCOPUS.
Ad 5) Členská základna
V roce 2008 jsme přijali přihlášku s pořadovým číslem 153. Z tohoto počtu máme 5
čestných členů. Osm členů oficiálně ukončilo členství a dalších 14 členů za poslední
3 roky nezaplatilo příspěvky. V roce 2008 nezaplatilo příspěvky 40 členů. Takže
platících členů bylo v roce 2008 91 a 5 čestných.
Příspěvky je možno zaplatit v hotovosti na této konferenci, nebo dále
převodem na účet IALE s uvedením členského čísla jako variabilního čísla. Pro
jednoduchost evidence členů a zejména aktualizace adres, navrhujeme, aby na
webu společnosti byla vyvěšena jména členů s jejich webovými adresami.
Usnesení:
Členská základna souhlasí s vyvěšením jmenného seznamu s e-mailovými kontakty
na web společnosti.
Ad 6) O činnosti komise informovala A.Salašová.
Ad 7) Různé
Představení projektu mezinárodní konference Ecological networks firmou Guarant
international. V diskuzi se ukázalo, že akci členové vítají, byla přednesena řada
podnětných připomínek k datu akce, k možným rizikům a k organizačním
záležitostem. Bude jmenován vědecký a organizační výbor konference, který bude
spolupracovat s Guarant International.
Jan Skaloš informoval o přípravě Krajinářské dílny a požádal přítomné, aby do konce
ledna navrhli místo, kde by se mohla konat.
Petr Maděra

Výroční zpráva o činnosti v roce 2008
Okruh aktivit společnosti se v roce 2008 významně rozšířil. Kromě pořádání
konferencí a vydávání sborníků, v uplynulém roce spatřil světlo světa nový vědecký
časopis vydávaný naší organizací – Journal of Landscape Ecology.
V roce 2008 CZ-IALE pořádalo nebo spolupořádalo celkem 3 vědecká setkání
konferenčního typu a dvě krajinářské dílny v Blatinách na Českomoravské vrchovině:
•
•
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Leden: Krajina v kontextu globálních změn - výroční konference CZ-IALE,
MZLU v Brně, 25.-26.ledna 2008, z konference byl vydán sborník abstraktů a
plné texty příspěvků na přiloženém CD.
Květen: Venkovská krajina – 6. ročník konference pořádaná ve spolupráci
se ZO ČSOP Veronica/Centrum Veronica Hostětín, Hostětín, 23.-25.května

•
•
•

2008, z konference byl vydán recenzovaný sborník.
Červen: Krajinářská dílna ve Žďárských vrších, Blatiny, 20-22.červen 2008.
Organizace: Jan Skaloš, spolupráce s ZO ČSOP Žďár n/Sáz., CHKO Žďárské
vrchy, více než 30 účastníků.
Září: ÚSES – zelená páteř krajiny – 7. ročník konference ve spolupráci s ČGS,
MŽP a AGERIS sro, MZLU v Brně, 2.-3.září 2008
Listopad: Podzimní krajinářská dílna ve Žďárských vrších, Blatiny, 14.17.listopad 2008. Organizace: Jan Skaloš, spolupráce s ZO ČSOP Žďár
n/Sáz., CHKO Žďárské vrchy.

Z výše uvedených akcí byly vydány následující publikace:
•
•
•

Packová, P., Dreslerová, J. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn.
Sborník abstraktů z konference, Brno, 25-26.ledna 2008, 21 str. + CD Rom.
ISBN 978-80-7375-143-2.
Petrová, A. (ed.): ÚSES – zelená páteř krajiny 2008. Sborník ze 7.ročníku
semináře, Brno, 2-3.září 2008, 108 str. ISBN 978-80-87154-23-6.
Dreslerová, J. (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6.ročníku mezinárodní
mezioborové konference, Hostětín, 23-25.květen 2008, 136 str. ISBN 978-8087154-19-9.

V roce 2008 byl na Ministerstvu kultury zaregistrován vědecký časopis Journal of
Landscape Ecology (MK ČR E 18239), bylo získáno ISSN (1803-2427). Byla
etablována mezinárodní redakční rada časopisu. První příspěvky byly zaslány
k recenznímu řízení a koncem roku vyšlo první číslo, začátkem roku vyjde číslo
druhé s vročením 2008. V průběhu roku se ukázalo, že největším problémem
časopisu bude sehnat autory schopné napsat kvalitní články, aby prošly náročným
recenzním řízením.
Uspořádání konferencí, vydání sborníků i časopisu bylo podpořeno dotací Rady
vědeckých společností ve výši 116 tis. Kč.
V roce 2008 vyšla dále tři čísla Bulletinu CZ-IALE, který je členům rozesílán
elektronicky. Zpravodaj České společnosti pro ekologii krajiny (CZ-IALE) obsahuje
informace o činnosti CZ-IALE a kalendář akcí, souvisejících s ekologií krajiny.
V roce 2008 společnost změnila doménu a design webových stránek. Nyní jsou
webové stránky společnosti vystaveny na adrese www.iale.cz.
Také v roce 2008 byla aktivní pracovní skupina pro krajinné plánování.
V roce 2008 bylo přijato 15 nových členů, celkový evidovaný počet členů činí 153.
V Brně 13.1.2009
Doc. Dr. Ing. Petr Maděra
předseda CZ-IALE

4

Výroční konference CZ-IALE
Ve Věži na Albertově se ve čtvrtek a pátek, 22. a 23. ledna 2009, konala výroční
konference CZ IALE s podtitulem „GEO/BIO DIVERZITA - integrující perspektivy“.
Samotný název dával tušit, že na programu nebudou pouze tradiční krajinně
ekologická povídání, ale že hlavní snahou organizátorů je vyvolat diskuzi a rozšířit
obzory pro další úvahy o krajině. Na organizaci se tentokrát podílely dvě sekce
Přírodovědecké fakulty UK, geografická a biologická, jmenovitě pak Dušan Romportl
a Tomáš Chuman z Katedry fyzické geografie a geoekologie a Jaroslav Vojta z
Katedry botaniky.
Celý čtvrteční program byl vyčleněn pro vyžádané referáty, rozdělené
tematicky do čtyř bloků. První, nazvaný „Inspirace pro krajinnou ekologii“, uvedl Pavel
Kovář přednáškou zabývající se samotnou metodologií výzkumu, kdy vyzdvihl
nutnost spolupráce různých oborů pro dosažení optimálních východisek, resp.
výsledků v systému tak složitém a komplexním, jakým je krajina. V následujícím
příspěvku seznámil Jaroslav Flegr posluchače se svou teorií zamrzlé plasticity, jež
předpokládá, že plastičnost druhů je jevem dočasným a od určitého stadia druh
vývojově zamrzá. Tato evoluční elasticita druhů má pak zásadní vliv na krajinu a
procesy v ní probíhající. První přednáškový blok zakončil Stanislav Komárek
vyprávěním o nejpodivnějším živočichovi – člověku a jeho vlivu na krajinu, jenž je
bezkonkurenčně největší mezi všemi ostatními organizmy. Krajina je utvářena nejen
mírou vyspělosti zemědělských technik, ačkoli zemědělství je svou „krajinotvornou“
funkcí mimořádně významné, ale závisí na složitém komplexu náboženských a
kulturních tradic a zvyklostí. Z patra přednášené osobité vyprávění Stanislava
Komárka by mohlo pokračovat mnohem déle, než v čase, který mu byl vyhrazen, a
vyvolalo celou řadu zajímavých reakcí.
Druhý blok s titulem „Úrovně studia biodiverzity“ uvedl Tomáš Herben
příspěvkem zabývajícím se prostorovou interakcí mezi druhy a strukturou
společenstev v krajině. Podle T. Herbena je geometrický prostor důležitý, pokud se
interakce mezi jedinci omezují na krátkou vzdálenost (spatial coupling) nebo pokud je
šíření jedinců v prostoru omezeno. Výsledkem pak může být vznik prostorových
heterogenit v původně homogenním systému, což může hrát významnou roli v
dynamice ekologických systémů. V následujícím příspěvku se David Storch zabýval
vztahem krajinné ekologie a makroekologie. Podle něj se tyto dva obory pohybují ve
stejných prostorových měřítkách, ale cíle jejich studia jsou odlišné. Přesto zde lze
nalézt určité styčné body, kde řadu makroekologických zákonitostí lze nahlédnout
prostřednictvím krajinné struktury.
Během polední přednáškové přestávky proběhlo plenární shromáždění a
schůze hlavního výboru CZ-IALE. Třetí konferenční blok zabývající se „Přirozenou
dynamikou a obnovou“ navázal na dopolední program příspěvkem Karla Pracha
hodnotícím vztah krajinné a restaurační ekologie, jejichž společným jmenovatelem je
především měřítko. Prohloubení vztahu oborů, jež lze spojit např. při obnově celých
krajin nebo posouzením krajinného konceptu při obnově konkrétních míst, pak může
být oboustranným přínosem. Jan Frouz v následující přednášce prezentoval výsledky
dlouhodobého výzkumu v krajinně narušené těžbou uhlí, resp. rozvojem půd a
půdních organismů v tomto prostředí. Podstatný je zde vliv vegetace, jež určuje
kolonizace půdy organismy, což se projevuje rozdílem mezi osázenými plochami a
místy ponechané přirozené sukcesi. Další dva příspěvky se týkaly horských lesů a
„pra“lesních ekosystému. Jakub Hruška hovořil o imisní zátěži, kde zatímco depozice
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síry silně poklesla, imise způsobené především dopravou a zemědělstvím (emise
dusíku) jsou jednou z hlavních příčin poklesu biodiverzity horských lesů. Tomáš
Vrška pokračoval výkladem o geoekologické analýze rozšíření „pra“lesních
ekosystémů.
Poslední čtvrteční přednáškový blok nazvaný „Trendy vývoje současné
krajiny“ uvedl Ivan Bičík příspěvkem o databázi historického využití půdy v ČR, LUCC
PřF UK. Následovala polemika Zdeňka Lipského o paradoxech a ochranářských
dogmatech v současné krajině, kde poukázal zejména na nelogičnost snahy o
konzervaci dynamického systému, jakým je krajina a na rozpor ochranářských
zásahů potlačujících přirozené sukcesní procesy. Toto téma je jablkem sváru v
diskuzi: co se v dnešní krajině má a nemá chránit - přirozená vegetace, „nová
divočina“ nebo člověkem vytvořené „umělé“ ekosystémy? Dalším příspěvkem
vyvolávajícím řadu dotazů byla prezentace Jiřího Sádla o moderní krajině, její
struktuře a řídících procesech, kde navrhuje opustit od tradičního členění typů krajin
a zavést pět nových kategorií: 1) Fragmenty tradiční krajiny s ritualizací původních
funkcí, 2) Fragmenty tradiční krajiny s postupným oslabováním funkcí, 3) Postagrární
krajina, 4) Krajina pod silným vlivem člověka a 5) Suburbánní krajina, jež se v
současnosti jeví jako nejvitálnější. Živou diskuzi pak vyvolala zejména otázka práva
neofytů na život kontra potřeba jejich „vymýtání“ v současné krajině. Závěrečný
příspěvek patřil Antonínu Bučkovi, jenž se zabýval systémem ÚSES a naplněním
jeho poslání. Dvacetistránkový článek ve sborníku je pak více než pouhým shrnutím
přednesené problematiky.
Závěrem čtvrtečního programu byla prezentace posterů, která se plynule
prolnula s pokračující diskuzí a následným přesunem do jiných prostor, kde se čas
na dotazy a odpovědi již nemusel držet vytyčeného programu a mnohá nastolená
témata se mohla dopodrobna rozebrat nad plným talířem a půllitrem pěnivého moku.
Páteční program byl rozdělen do tří bloků a posterové sekce. První dopolední
blok nesl název „Fyzickogeografické aspekty změn biodiverzity“ a shrnoval příspěvky
tematicky poměrně různorodé: např. o vztahu reliéfu a výskytu rostlin na ostrově
Nelson (Václav Ždímal), o krajinné archeologii a GIS při studiu nížinných lesů (Jana
Müllerová) nebo o ekohydromorfologickém stavu vodních toků v krajině (Milada
Matoušková).
Druhý blok, „Aplikace vědeckých poznatků v praktické ochraně
geo/biodiverzity“, přinesl další řadu zajímavých a podnětných příspěvků. Např.
Handrij Härtel se zabýval vztahem ochrany procesů a ochrany druhů v praxi, Martina
Pásková představila vizi Geoparků nebo příspěvek Renaty Burešové a Pavla Cudlína
představil metodu up-scalingu mapování NATURA 2000 na CORINE-LC a její využití
při metodice oceňování ekosystémových služeb.
Poslední třetí blok zahrnoval „Geografické a biologické metody v krajinné
ekologii“ a zabýval se jak studiem změn v krajině (Petr Mareš, Martin Hais, Kateřina
Křováková, Jan Kabrda), tak i např. distribucí savčích predátorů (Martina Koubová) či
analýzou vývoje trvalých travních porostů (Vilém Pechanec).
Na závěr snad zbývá potvrdit, že očekávání „něčeho nového“ od této
konference bylo naplněno, zejména čtvrteční program přinesl celou řadu názorů,
námětů, postřehů, pohledů a inspirací pro studium krajiny a jevů v ní probíhajících.
Pozvání lidí z jiných oborů se ukázalo jako neobyčejně povzbuzující až burcující, v
pozitivním to slova smyslu. V neposlední řadě se určitě sluší poděkovat
organizátorům za pěkně připravenou výroční konferenci v milé atmosféře a v
příjemném „věžním“ prostředí.
Bára Engstová
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Management lesů v národních parcích
Stejný název jako titulek nesl workshop pořádaný Správou Krkonošského národního
parku (KRNAP) ve dnech 9. - 11. října 2008 ve Špindlerově Mlýně. Les patří
k nejrozšířenějšímu typu ekosystému v našich národních parcích a zároveň je
prostředím z nejvíce člověkem pozměněných. Posláním národních parků (NP) je
především ochrana biodiverzity na všech úrovních. Naplnění tohoto cíle se často
dostává do konfliktu s lesnickou politikou vycházející z tradičního vnímání lesa jako
zdroje dřevní hmoty.
Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit doporučení pro rezortní politiku
Ministerstva životního prostředí v oblasti práce s lesem, tak aby naplňovala hlavní
poslání NP. Základem pro takto pojatý cíl byly prezentace zástupců jednotlivých NP,
které účastníky seznámily se současným stavem lesního managementu.
Dlouhodobým cílem všech NP je ponechání lesa samovolnému vývoji na co největší
ploše. Dále pak byla velká část prostoru věnována současnému stavu poznání o roli
lesa v kontextu ochrany jednotlivých složek přírodního prostředí. Prezentovány byly
výzkumy o nezastupitelné roli disturbancí pro biodiverzitu a stabilitu lesa. Byly
předloženy přesvědčivé doklady o síle spontánní sukcese v lesích postižených
větrnou a následně kůrovcovou událostí. Diskutována byla role negativního vlivu
smrkových porostů na stav a následnou regeneraci lesních půd. Přednášky se také
věnovaly vlivu klimatické změny na stabilitu lesa. Mnohé příspěvky zmiňovaly
negativní vliv přemnožené zvěře na les, skrze poškozovaní starých porostů a
blokování přirozeného zmlazení. Následně byly mimo jiné diskutovány problémy
s pojetím biodiverzity, kde vedle sebe často stojí ochrana divočiny a ochrana
biodiverzity.
Na základě všech přednesených a diskutovaných témat vzniklo doporučení
pro práci s lesem v NP. To vychází z principů přírodě blízkého hospodaření. Základní
motivy by se daly shrnout následovně:
• Obnova a zachování biologické a genetické diverzity lesů, kde přirozené
zmlazení původních dřevin je základním způsobem obnovy lesa a neplatí pro
něj žádné časové omezení. Zvěř je přirozenou součástí lesa, ale její stavy
nemůžou blokovat přirozenou obnovu.
• Disturbance způsobené přírodními faktory jsou přirozenou součástí vývoje
lesa.
• Bezzásahový režim je uplatňován v nejcennějších oblastech (I. a popřípadě II.
zóny ochrany). Rozhodnutí o jeho zavedení je závislé na stupni přirozenosti
lesa a trendu jeho vývoje.
• Mrtvé dřevo do lesa patří. Je na něj vázána více jak 1/3 druhové diverzity.
• Regenerace přirozeného chemismu lesních půd se realizuje pouze
biologickou cestou.
• Průvodní jevy spojené s klimatickou změnou předpokládají vysokou míru
flexibility lesního managementu.
Výše uvedené principy budou vyžadovat vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků ve
státní správě, podporu výzkumu lesa v přirozených i změněných podmínkách a
v neposlední řadě taktéž osvětu mezi odbornou a laickou veřejností. I k tomuto účelu
Správa KRNAP vydá recenzovaný sborník vybraných příspěvků z workshopu.
Filip Oulehle
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Geoscape 2008
Ve dnech 10.-11. listopadu 2008 se uskutečnila na půdě University Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem mezinárodní konference nazvaná „Living landscape:
memory, transformation and future scenarios“. Hlavním organizátorem konference
byla Katedra geografie ústecké přírodovědecké fakulty, která ji zorganizovala jako
součást dlouhodobého výzkumného projektu podporovaného Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR. Zúčastnilo se přes 40 odborníků z ČR, Slovenska, Německa,
Polska, Švýcarska, Rakouska, USA a dalších zemí. Tematicky byla konference
rozdělena do 4 sekcí: 1. Ekologické aspekty prostorové a funkční krajinné
heterogenity (chair Z. Lipský), 2. Ekonomická a sociální transformace: dopady
v regionálním měřítku (chair Petr Dostál); 3. Percepce sociálních změn (chair Milan
Jeřábek); 4. Modelování a vizualizace krajiny a GIS (chair Tomáš Oršulák). Jednání
prvního dne se uskutečnilo v plénu a bylo věnované vyžádaným přednáškám
pozvaných odborníků (např. M. Kozová, I. Bičík, A. Hynek, V. Voženílek, H. Kowalke,
T. Kaczmarek, G. Shaneshin a další). Druhý jednací den se účastníci rozdělili do
dvou skupin (sekce 1. + 4., 2. + 3.), jejichž jednání probíhala paralelně. Své referáty
v nich prezentovali další, především mladí účastníci konference. Osobně mně nejvíce
zaujaly příspěvky rakouských kolegů, spolupracovníků Thomase Wrbky z Katedry
ochranářské biologie, vegetace a krajinné ekologie vídeňské univerzity. Široký
tematický záběr konference umožnil prezentaci řady dalších originálních přístupů a
znovu potvrdil úžasnou variabilitu témat studia krajiny z různých pohledů.
Na závěr konference se účastníci opět spojili při slavnostním zakončení, na němž
byla předána ocenění za nejlepší postery a pamětní diplomy pro všechny účastníky.
Vybrané příspěvky budou publikovány v nakladatelství Springer v řadě monografií
„Urban and Landscape Perspective“.
Zdeněk Lipský

Zpráva z konference EURECO 2008
Německá ekologická společnost spolu s univerzitami v Halle a Lipsku pořádaly v
polovině září 2008 v Lipsku konferenci EURECO – GfÖ 2008, tedy 11. kongres
Evropské ekologické federace (EEF), která sdružuje regionální organizace většiny
evropských států, a německo – rakousko - švýcarské Gesselschaft für Ökologie.
Mohutná účast vyžadovala využití rozsáhlých prostor, proto se akce konala
v moderním Kongresovém centru veletržního areálu. Z celkového počtu přibližně
1000 účastníků z 30 zemí mělo Českou republiku zastupovat dle programu 19 vědců
a studentů, téměř polovina bohužel nedorazila.
Evropský kongres s podtitulem Biodiversity in an Ecosystem Context sliboval
podle programu skutečně širokou nabídku témat, které ekologické obory řeší, od
evoluční biologie přes klasické vztahy organismů a prostředí po ekosystémové
služby.
Během celkem 37 sekcí se u řečnických pultů vystřídalo přes 500 řečníků,
podobně pestrá byla i rozsáhlá posterová sekce. Z pohledu krajinného ekologa mezi
nejzajímavější bezesporu patřily tematické bloky Land Use Dynamics and its
consequences for biodiversity a Identification and sustainable use of ecosystem
services, řada zajímavých přednášek však byla prezentována i v sekcích s často
zavádějícími názvy. Názvy většiny příspěvků sice charakterizovala klíčová slova jako
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změna klimatu, změna land-use a fragmentace biotopů, ovšem při jednotlivých
prezentacích se ukazovalo, že řada klasických biologů tyto jevy nijak nekvantifikuje a
spokojí se spíše s obecným konstatováním, že se dané procesy prostě dějí a na
biodiverzitu mají zásadní vliv. Dalším překvapivým poznatkem bylo zjištění, na jakých
prostorových úrovních většina klasických ekologů pracuje – zdaleka nejčastěji byla
většina studií experimentální povahy na úzce lokální či přesněji stanovištní úrovni.
Milým překvapením proto byla sekce Long-Term Ecosystem Research and
Biodiversity Monitoring in Europe – towards a new framework for biodiversity and
ecosystem research, kde cíle a předběžné výsledky svých projektů prezentovali i
známí členoví IALE Rob Jongman, Bob Bunce nebo Ben Delbaere.
Dušan Romportl

Kalendář akcí
Landscapes: perception, understanding, awareness and action 3. - 5.4 2009 konference, Bucharest , Romania. Více informací zde.
Seminář Nízké a střední lesy v krajině - 3. - 4. dubna 2009 -. Více informací zde.
II. celostátní konference České společnosti pro ekologii - 17. - 19. dubna 2009 "Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy", Ostrava. Více informací zde.
X-LArch III 2009 - Institute of Landscape Architecture at the Austrian University of
Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna Austria. 29. – 30.4. 2009,
http://www.rali.boku.ac.at/12641.html
Venkovská krajina 2009 - mezinárodní mezioborová konference , Hostětín, Bílé
Karpaty, 22.- 24 května 2009 - II. cirkulář ke stažení zde.
Krajinná ekológia pro riešeni problémov ochrany a využívania krajiny konference s mezinárodní účastí u příležitosti životního jubilea Prof. Dr. Milana
Ružičky. UKF Nitra 26. - 27.5. 2009, více informací na emailu: fpetrovic@ukf.sk
Conference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas in Europe, 27. - 28.
May 2009, Prague. Více informací zde.
Místní realizace Evropské úmluvy o krajině - 1. evropská konference na téma.
Nové Hrady, Česká republika. 27. - 30. května, pozvánka ke stažení zde.
Udržitelná krajina - rizika teriotoriálních polarizací - 22. česko - slovensko polské seminárium, Sedlec - Prčice 1. - 5.6. 2009. Více informací na emailu:
kabrda@seznam.cz
ICGIS 2009: International Conference on Geographical Information System. 24 - 26
June 2009 - více informací zde.
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European IALE Conference 2009 - 12.7. – 16.7. 2009 - více informací na
http://www.iale2009.eu/ nebo zde. Poster konference ke stažení zde.
EUGEO 2009 - Second International Congresson the Geography of Europe.13. 16.8. 2009 - více informací zde.
Local Livelihoods and Global Challenges: Understanding Human Interaction
with The Environment. 1st World Congress of Environmental History 2009.
Kopenhagen, Dánsko, 4.-8.8.2009 (www.wceh2009.org)
International Conference "Geoecological Problems of High Mountains". 15 - 18
August 2009 - Tatranska Lomnica, Slovakia. I. cirkulář zde.
10th International Congress of Ecology "INTECOL 2009: Ecology in Changing
Climate. Two Hemispheres - One Globe" - 16-21 August 2009 – Brisbane,
Australia. Více informací zde.
"Krajina v krajine" - konference - setkání krajinářů na téma hodnoty krajiny. 3. - 5.9.
2009 - Ostrožky, Slovensko. Více informací zde.
2nd European Congress of Conservation Biology „Conservation biology and
beyond: from science to practice“; Czech University of Life Sciences, Prague,
September 01 – 05, 2009, www.eccb2009.org
Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes. Iceland 16 18.9. 2009 - více informací zde.
Landscape - Theory and Practice - 15th International Symposium on Problems of
Landscape Ecological Research 29.9. - 2.10. 2009 -. Bratislava. Více informací zde.
Landscape Ecology in Latin America: Challenges and Perspectives. Latin
American IALE Conference, 4. - 7. 10. 2009, Campos do Jordão, Brazil. Více
informací na www.eventus.com.br/ialebr2009
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