
Současný stav přírody 
… a fauny



• „současnost“ začíná
Kolumbovou plavbou 

• (kam potom patří extinkce na 
Madagaskaru, některých 
ostrovech?)





Evolution of Cultivated Systems from Pre-Industrial to Contemporary
Times (Ramankutty et al. 2002)



Contemporary Global Extent of Cultivated Systems (Wood et al. 2000)



Areas of Rapid Land Cover Change Involving Changes in Urban Extent (Lepers et al. 
2005)



Koroun bezzubý (Hydrodamalis gigas)

Subfosilně severní Tichý oceán od Japonska 

po Kalifornii

1741 – objeven jako endemit

Komandorských ostrovů (2500 jedinců)

1768 – uloven poslední kus

k vyhubení stačilo 27 let

• 9 m, 8-10 tun

• chutné maso

• tuk bohatý na vitamíny

• kůže



Lachtan japonský, Zalophus japonicus

• komerčně loven „odjakživa“

• 1900s – 3000/rok, 1930s/“tucty“ za rok

• nespatřen od 50. let

• sesterský druh L. kalifornského

• úvahy o klonování či křížení…

Tuleň karibský, Monachus tropicalis

• mexický záliv, Karibik

• v 17-19. století non-stop loven

• na přelomu stol. chováván v ZOO

• naposled spatřen 1952

• za vyh. prohlášen 2008, po pátrání



Ono je spíš s podivem, 
že to skoro všechna 
mořská megagauna
přežila. 



1946 - International 
Convention for the Regulation 
of Whaling: kvóty 

1979 – Indian Ocean Whaling
Sanctuary
1994 – Southern Ocean
Whaling Sanctuary

1982 - International Whaling 
Commission: moratorium 

od 2010 – úvahy o zrušení
moratoria



North Pacific Fur Seal Convention (1911) 
– první mezinárodní ochranářská dohoda; nepřežila 
začátek války. 
Fur Seal Act (1966)
Marine Mammal Protection Act (1972)
Dnes loví jen: Grónsko, Kanada, Namibie, Norsko, Rusko

Jacues Cousteau: "The seal question is entirely emotional. We have to be 
logical. We have to aim our activity first to the endangered species. Those who 
are moved by the plight of the harp seal could also be moved by the plight of the 
pig – the way they are slaughtered is horrible."

Namibie

Kanada
Norsko

Kvóta     Úlovek

Pro srovnání: 

V polovin ě 19. století na 500 
000 ks ro čně jen v oblasti 
New Foundlandu



Nejasnosti: 

- small offshore cetaceans

- marine mammals in low latitudes



V MOŘÍCH NEŽIJÍ JEN SAVCI - OVERFISHING

Kolaps „zásoby“ tresky 
atlantské



Komer ční ryby – t řetina spp „vyžraná“, 47 procent na hran ě



- s vyžráním vrcholových predátorů
se postupuje k menším, méně
žádaným planktonivorním (apod.) 
rybám. 





- Definována jako druhy v 
dospělosti těžší než 30 km

- globálně 132 spp, z nich 58 
ohroženo

- velká překryv s globální
sladkovodní diverzitou

- flagships





Belgické Kongo: Slonovina

Americký západ: Bizoní kůže

Sibiř (ale i Aljaška, Kanada): 
Kožešiny



Kapsko

Antilopa modrá (Hippotragus
leucophaeus) (early 1800s)

- divergence: 2.4 My

-konflikt molekulárních a 
jaderných genů (stává se)

- poctivý druh

Zebra quagga (Equus quagga
quagga) (ext 1880s)

- poddruh zebry stepní

Leonard et al., Biol Lett. 2005 Sep 22; 1(3): 291–295.



Které velké savce jsme tedy vyhubili? A kde? 

1. druhy exW – typicky dlouho osídlené oblasti: 

Pratur, jelen milu, kůň Przevalského, přímorožec šavlorohý, v podstatě i zubr…

2. docela dost poddruhů

osel nubijský, antilopka oribi keňská, voduška červená robertsova, buvolec stepní severoafrický, 
kozorožec iberský pyrenejský,  poddruhy tygra, lva …

Jelen schomburgk ův (Rucervus
schomburgki )
Thajsko. Růst lidské populace a kultivace. 1930s.
... někteří stále doufají…

Gazela jemenská ( Gazella bilkis Groves & 
Lay, 1985)
Popsána podle jedinců ulovených v 50. letech. V 80. 
letech v soukromém chovu v Kataru vyfotografována.

Gazela dlouhorohá ( Gazella saudiya )
Dlouho pokládána za poddruh g. dorkas – proto její
mizení nevzbudilo zájem ochranářů. 40 let ji nikdo 
neviděl…



Vakovlk tasmánský (Thylacinus cynocephalus)

• Původně obýval Austrálii a Novou 
Guineu, loven domorodci a vytlačen 
psem dingo, přežil jen v Tasmánii (již
17. st.)

• Extinkce v Tasmánii
– škodná (odměna jeden dolar za 

vakovlka)
– konkurence divokých psů
– narušení přirozeného prostředí
– úbytek kořisti
– psinka

• 1930 – zastřelen poslední divoký kus
• 10.7.1936 – uzákoněna ochrana 

druhu
• 7.9.1936 - uhynul poslední jedinec v 

zajetí



Další predáto ři

Norek mo řský, Neovison macrodon (Prentis, 1903)

- mořské pobřeží SV Severní Ameriky (cca po Maine)
- vybit lovem kožešin někdy v 19. století
- bizarně nemáme žádný celý exemplář (ale spoustu fragmentů

koster z odpadních hromad domorodých lovců)

Pes bojovný ( Dusicyon australis )

- Falklandy; ext. 1876
- ve skutečnosti krotké zvíře (bez nepřátel)
- pronásledován chovateli ovcí
- již Darwin varoval před jeho vybitím
- na poslední chvíli snaha o záchranu v londýnské ZOO



Kdo tedy vlastn ě vyhynul?

• 5 letounů

• 7 hmyzožravců

(Karibik: nezofontové a štětinatci)

• 10 vačnatců

• 30 hlodavců

Kaloň paluánský, 
Pteropus pilosus

Palau, naposled 1870s

Chaeropus
ecaudatus,
bandikut dvouprstý

Zatlačen do nitra 
kontinentu, kočky, 
psi, králíci…

Macropus greyi, klokan grey ův. 
Velký klokan. Úrodný JV 
kontinentu, vystřílen… snaha o ex
situ pozdě, ext 1924(36)

Neotoma bunkeri , křeček 
Bunker ův: ostrovy u Kalifornie, 
kočky

Notomys macrotis , 
klokanomyš ušatá . 
Austrálie. Kočky atd.

Rattus macleari , krysa 
Maclearova . Vánoční ostrov. 
Potkani…



„Dojmologie“ k savc ům: 

- po „záchvatech vraždění“ se Evropané vzpamatovali (občas pozdě)

- vymřely spíše druhy s omezeným areálem (Kapsko, severní Afrika)

- překvapivě brzy ochranářské snahy

- velmi často ostrovní druhy 

- velmi často invaze x konkurence x nemoci 



Holub stěhovavý (Ectopistes migratorius)

• Původně jeden z nejpo četnějších druhů ptáků
• Lov pro chutné maso a použití jako sportovní terč
• Snadný lov kvůli hnízdění v koloniích

1888 – pozorováno poslední obrovské hejno

1896 – poslední kusy (cca 250 tis.) se 

shromáždily a utvořily hnízdní kolonii, ta však 

byla téměř kompletně vystřílena (přežilo 5 tis. 

ptáků)

1900 – zastřelen poslední divoký kus

1914 – zemřel poslední jedinec v zajetí (zoo 

Cincinnati, stejná klec kde pak zemřel poslední

papoušek karolinský)



Papoušek karolinský 
(Conuropsis carolinensis)

- lov (škůdce, ozdobné peří)

-úbytek hnízdišť - změny krajiny 

(pokles počtu vykotlaných stromů a 

konkurence evropských včel)

- virová infekce ?

Poslední divoký kus zastřelen 1906 

nebo 1913

Poslední v zajetí zemřel v zoo 

Cincinnati 1918 



Alka velká ( Pinguinus impennis )

-5 kg těžký pták

- loven odjakživa, v 16, století už
vzácný, později sběr vajec, posl. Pár 
zabit 1844 (Eldey u Islandu)

Kormorán Steller ův (Phalacrocorax
perspicillatus ) 

-6-7 kg, sotva létal. Popsán 1741, 
vyhuben 1850. Kupodivu byl oblíbenou 
krmí

Kachna labradorská

- Už v době příchodu Evropanů nebyla 
hojná, lovena na zimovištích (Nová
Anglie a okolí..)

Bukáček novozélandský



Holub lesní
(1830)

Papoušek 
širokozobý
(ca 1680)

Papoušek 
Bensonův
(ca 1764)

Lyska 
mauricijská
(1693)

Kachna 
mauricijská
(1690)

Husice
mauricijská
(ca 1680)

Sovka
Sauzierova
(ca 1840)

Kvakoš
muricijský
(1680s)

Chřástal 
rezavý
(1700s)

Špaček 
mauricijský
(1680s)

Ext. ca 1690



… Norfolk, Guam, Samoa, Vánoční ostrov, různé ostrovy kolem Afriky a podél 
Kalifornie, subantarktické ostrovy …



„Dojmologie“ k pták ům: 

- „užitkové“ druhy, kde jsme si poklesu všimli pozdě (alka, holub 
stěhovavý)

- ostrovy (!!!)

- často nelétavé druhy (lysky, chřástalové) 



PLAZI (25 spp):

Pagekon Haplopdactylus
delcourti
- Ńový Zéland

Bolyerie mauricijská, 
Bolyeria multocarinata
- Round Island u Mauricia

Amejva obrovská, 
Ameiva major

Martinik

Velescink
kapverdský, 
Mecroscincus
coctei

Kapverdské os.

--- opět ostrovy, reliktní biotopy a oblasti, dost želv

--- a taky dost druh ů, které vzáp ětí někde našli



Kožnatka černavá, Nissonia nigricans

„…v několika chrámových jezírkách v 
Asssámu a Bangladéši…“ (ExW)

-Vzápětí nalezena i v „divočině“

Želva yunnanská, Cuora yunnanensis

pokládaná za vyhynulou; pak se našla na 
trzích, vzápětí i v „divočině“ …



Hypselotriton
wolterstorffi (čolek 
Wolterstorffův)

Endemit 1 jezera v 
Junanu. 1980s. 
Znečištění, introdukce 
ryb…

Pseudophilatus
adspersus

Ext. 1930s. Příslušník 
rodu endemického v Z. 
Ghátech a na Cejlonu, 
mnoho jich vymřelo.

Atelopus vogli

Venezuela, nespatřena 
od 30. let. 

OBOJŽIVELNÍCI (39 spp.)



„vyhynulý“ Plethodon ainsworthi

- sbírán v 60. letech

- popsán 1988 (jako „vyhynuý“)

- nově se ukázalo, že je identický s 
Plenthodon missisipi …

Žába Lithobates fischeri

- podobný příběh. Totožná s Lithobates chiricahuensis



Ropucha Anayrus baxteri – též mezitím našli a 
stačili rozjet chovný program…

Dojmologie k HERPTILES: 

- občas si herpetologové nejsou jisti, fauna holt není známá dokonale 

- občas vše vyřeší taxonomie

- u plazů často ostrovy; u obojživelníků podivné biotopy



Pstruh 
severoafrický .

Jediné jezero v 
Maroku, nepřežil 
introdukci kapra.

1930s…

Salvelinus
agassizi , Siven
agassiz ův

1930s. Obýval 2 
postglaciální jezera 
v New Hampsire.

Chondrostoma
scodrense , 
ostroretka 
albánská

Skodarské jezero, 
znečištění

Cyprinodon merriami ,

Gudea merriamova.

1950s. Prameniště v 
pouštní oáze v Nevadě. 
Introdukované živorodky a 
obojživelníci..

Nototropis saladonis , 
Jeleček saladonský

Několik málo řek v Mexiku, 
dokonce se lovil …
znečištění. 1980s

Koljuška rumunská, 
Gasterosteus
crenobiontus

1960s. Přítoky slaného 
jezera Techirghiol. 
Hybridizace s kolj. 
tříostnou.

Ryby (102 spp.)



Haplochromis xenostoma

- Příklad desítek uváděných vyhynulých 
druhů cichlid z afrických jezer 

- introdukce „ okouna“ robalo nilského

- mnohé druhy se ale při dalších výzkumech 
„vynořují“ – možná to nebude tak zlé…

Dojmologie k vyhynulým rybám

• dobře prozkoumané oblasti světa (Evropa, 
Severní Amerika, Izreael + Middle East, Austrálie, 
Madagaskar…) 

• „sexy“ lokality – Africká jezera, pouštní oázy…

• drobná reliktní povodí (opět jezera, reliktní
jezera, pouštní oázy, krasové oblasti…) 

• znečitštění, změna vodních poměrů, velmi často 
kompetice nebo křížení s introdukovanámi druhy

• z rozs. oblastí světa chybí data (např. Indočína, 
Andská oblast, čínské krasové oblasti…?)



Potápník Megadytes
ducalis

Brazílie. Znám jen 
typový exemplář. 

Střevlík Mecoderma
punctellum

Stephens Island, Nový 
Zéland, 1930s
Těžba lesů?

Bezkřídlá moucha 
Emperoptera
mirabilis

Havaj. 1950s? 
Invazní mravenci apod. 

Vážka Sympetrum
dilatatum
Sv. Helena, 1930s

strašilka 
Pseudobactricia
ridleyi

Singapur, 1900s. 
Zástavba a sběr pro 
tradiční medicínu.

Chrostík 
Hydropsyche tobiasi

Rýn. Naposled sbírán 
1938, popsán r. 1977, 
nikdy již nenalezen. 

Znečištění?

… hmyz (jen! 61 spp.)



Pouzdrovníček
Coleophora
leucochrysella

Středozápad USA, 
vázba na (ekologicky 
vyhynulý) kaštanovník 
americký. 1900s.

+++ ca 5 druh ů
vázaných na 
Castanea dentata…

Píďalka Scotorythra
megalophylla

Havaj, 1900s. 
Odlesnění.

Osenice Agrotis
laysaensis

Havaj, 1900s. 
Kultivace, králíci atd.

+++ ca 15 druh ů z 
Havaje

Modrásek Deloneura
immaculata

Znám z 1860s, „několik 
dnes hustě zalesněných 
údolí V. Kapska“ (vybití
zvěře?)

Modrásek 
Glaucopsyche xerces

1940s, zástavba 
pobřežních lokalit v 
Kalifornii. 

Libythea cinyras

Mauritius. Dochoval se 
jen holotyp.

… z toho motýli (27 spp.)



Dojmologie k vyhynulému hmyz

• Skoro nic se neví

• Prozkoumaná území (Kalifornie, západní Evropa), nebo 
hodně zkoumané systémy (Castanea dentata a její herbivoři)

• Ostrovy – ale musí to být ostrovy „civilizované“ (Havaj, 
Nový Zéland, N. Kaledonie, Mauricius…)

• Zatím překvapivě málo zdokumentovaných extinkcí i z 
hyper-endemických oblastí (Mediterán, Kapsko, Kalifornie…)



MĚKKÝŠI – v p řehledech „mrtvol“ jich je p řekvapiv ě hodn ě

Epioblasma („velevrub“)

- rod koncentrovaný na V Severní
Ameriky

-15 spp (z 23) EX

Pleurobema spp. („velevrub)

-i v tomto východo-americkém 
rodě podezřele hodně EX spp

Kuželnatka Lotia alveus

-ať taky máme něco z moří

- porosty trávy Zostera na SV 
USA .. Dřív hojná, nespatřená 60 
let



Časté druhy „reliktních povodí“

Graecoanatolica macedonica

-endemit Dorjanského jezera 

Pyrgulopsis nevadensis

Povodí jezer Walker Lake a Pyramid Lake
v Nevadě

Elimia pygmea
„Alabama“. Východ USA má takových 
druhů hodně (v tomto a dalších rodech)



Ostrov ů …

Posticobia norfolkensis
Norfolk Isl.

Amphicyclotulus guadelupensis
Guadelupe

Incerticyclus martinicensis

Martinik



Decimace ostrovních radiací – Havajské ostrovy

Achatinella spp . 15 ze 40 vyhynulo, všechny ohroženy

Amastra spp. , 12 ze 16 druhů EX Carelia spp. , 20 ze 21 druhů EX

Ext. Achatinella bulmoides Ohr. Achatinella vallida

- odlesnění, změna kultur

- invazní krysy, chameleoni, 
plž Euglandina rosea



Decimace ostrovních radiací – Francouzská Polynésie

Invazní Achatina – „biologická kontrola“ Euglandinou … ����



Decimace ostrovních radiací - i nenápadné rody

Svatá Helena: Cookovy ostrovy: 

Helenococha spp . Sinoploea spp. 
5 ze 6 spp. vyhynulo, zbylý CR 9 ze 16 spp EX

Opět Francouzská Polynésie … a nesmí chyb ět Mauritius

Mauthodonta spp., 10 ze 12 EX Gonidomus newtoni, 
endemický rod

.. Tam žádná rodová radiace, ale cca 10 
„mrtvol“ z různých skupin



I zde ale ob čas najdeme „fantomové druhy“
„vyhynulá“ Bythinella austriaca synonymizovaná s Bythinella conica

JAK NA TOM TEDY JSME?



Toto jsou pouze akvatické druhy



Pouze akvatické druhy II.



Lokality vyhynulých spp. - Balkán

Vyhynulé spp.



PLŽI

„… gastropods have the highest 
modern extinction rate yet 
observed, 9,539 times greater 
than background rates...“

MLŽI

high densities (>3000 m−2) of 
Dreissenia polymorpha, native 
mussel populations are extirpated 
within 4–8 years following invasion



Background vs. current extinction rates







IUCN Red List
• od roku 1963

• standardní kritéria od 1994
• spolupráce (např. Bird Life International…)

• postupné rozšiřování taxonomikého záběru



Kterékoli z kritérií je uplatnitelné

Pokles počtu jedinců

Velikost/fragmentovanost areálu

Rychlost poklesu populace

Velmi malá populace

Kvantitativní analýza (modely)



Pozor 

- aby se něco dostalo do RL, musí
to být „hodnoceno“

- smysl má hovořit o savcích,
ptácích, obojživelnících …. 

- méně již plazíh, sladkovodních 
rybách … a pár dalších skupinách







kanicovití pyskounovití humři



KDE NÁM VYMÍRALY DRUHY?



Mění se nějak globální situace? Časové srovnání u pták ů

Butchart SHM, Stattersfield AJ, Bennun LA, Shutes SM, et al. (2004) Measuring Global Trends in the Status of Biodiversity: Red List 
Indices for Birds. PLoS Biol 2(12): e383. doi:10.1371/journal.pbio.0020383
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0020383



•Figure 1. The RLI for All Bird Species

Butchart SHM, Stattersfield AJ, Bennun LA, Shutes SM, et al. (2004) Measuring Global Trends in the Status of Biodiversity: Red List 
Indices for Birds. PLoS Biol 2(12): e383. doi:10.1371/journal.pbio.0020383
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0020383



•Figure 4. RLIs for Birds in Different Biogeographic  Realms

Butchart SHM, Stattersfield AJ, Bennun LA, Shutes SM, et al. (2004) Measuring Global Trends in the Status of Biodiversity: Red List 
Indices for Birds. PLoS Biol 2(12): e383. doi:10.1371/journal.pbio.0020383
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0020383



•Figure 5. RLIs for Birds in Different Habitats

Butchart SHM, Stattersfield AJ, Bennun LA, Shutes SM, et al. (2004) Measuring Global Trends in the Status of Biodiversity: Red List 
Indices for Birds. PLoS Biol 2(12): e383. doi:10.1371/journal.pbio.0020383
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0020383



Geographic distribution:

terrestrial (black), freshwater (gray), marine (white) 
populations included …

Délka použitých časových řad (a) všech (b) s 
neinterpolovanými daty … freshwater (light
gray), marine (dark gray), and terrestrial
(black) (4218 populations). 

Living planet index

- založen na časových řadách populací obratlovc ů
(Colle et al., 2009, Conserv. Biol. 23, 317–327)



Suchozemští obratlovci

temperate dashed, tropical dotted, 
global solid (739 spp, 1585 populací)

Sladkovodní obratlovci

temperate dotted, tropical dashed, 
global solid (375 spp, 1442 populací)

Mořští obratlovci

Atlantic heavy dashed, Pacific light
solid, Southern Ocean light dashed, 
Indian Ocean dotted, global marine
heavy solid (297 spp, 1191 populací).



Nearktická terestrická (dashed) a 
Etiopská terestrická (solid) 

Temperátní lesy (dashed) a tropické
lesy (solid)

Ptáci grassland ů (dashed) a savci 
grassland ů (solid)





Fig. 1 Indicator trends for (A) the state of biodiv ersity, (B) pressures upon it, (C) responses to 
address its loss, and (D) the benefits humans deriv e from it. 

S H M Butchart et al. Science 2010;328:1164-1168Published by AAAS

(spíš p říklad, jak lze 
„globální stav“ m ěřit)



Afri čtí savci – čím menší populace, tím spíše klesá (!)



Změna využití p ůdy 
po biogeo-oblastech 
za půlstoletí



Kde je nejvíc ohrožených druh ů … po biomech, a procenticky



A ohrožení po oblastech, op ět i procenticky



Trendy evropských pták ů – ilustrace regionálních a biotopových
specifik



Ochrana a status obratlovc ů

Hoffmann et al., 2010, Science 330, 1503-1509 

Mapa světové ohroženosti – po čet RL druh ů ba pixel



Red List Index Srovnání

Nebýt OP

s OP



Globální mapa zhoršení
situace

Globální mapa zlepšení
situace



Globální mapa zm ěny v ohroženosti



Myadestes myadestinus, lesňák 
hnědopláštíkový - HavajTachybaptus rufovalatus, potápka 

skořicovohrdlá - Madagaskar

ČERSTVÉ ZTRÁTY I.

Bufo periglenes- Kosta Rica

+ 13 ptáků spp „possibly extinct“

Rheobatrachus silus, R.vitelinus - Austrálie



ČERSTVÉ ZTRÁTY II. 

Delfínovec čínský – Liptotes vexillifer

- První vyhynulý druh megafauny od 50. let



ČERSTVÉ ZÁSLUHY

- změna statutu u 928, z toho 68 zlepšení, krom 4 vše díky OP 

- zejména u savců a ptáků

- slušná situace u ostrovních ptáků (na 1 zhoršení 2 zlepšení)

- moratoria/kontroly lovu (např. keporkak , lama viku ňa)

- někde zlepšení pomalá (dlouhověcí mořští ptáci, např.)

Žralok pacifický, Lamna ditropis

Zlepšení stavu díky regulaci lovu do 
pelagických sítí.



Nipponia nippon , ibis čínský 
– ochrana hnízdišť, chov v zajetí, reintrodukce

Himantopus novaezelandiae , pisila černá
– NZ – ochrana hnízdišť

Copsychus sechellarum (šáma
seychelská)
- z 15 ptáků (1960s) na 150, kontrola predátorů a 
posilování z chovu.

Anodorhynchus leari, ara kobaltový
- z 60 na 1200 ptáků, kontrola pytláctví a 
územní ochrana



Alytes muletensis – ropuška baleárská

- 500 jedinců v horách Mallorky, ale množí se v 
zajetí, posilování populací

(zlepšení) Nectophrynoides asperginis

ExW

Popsána až 1996, „spray zone“ vodopádů na ř. 
Kihansi v Tanzánii, habitat zničen přehradou, 
dobře se množí v zajetí

Jediné zlepšení na 208 zhoršení

Pokračuje GLOBÁLNÍ KRIZE OBOJŽIVELNÍK Ů



GLOBÁLNÍ KRIZE OBOJŽIVELNÍK Ů

… vymírá cca 70% druhů, na populační úrovni (kde jsou data) to je podobné…



Batrachochytrium dendrobatitis

- patří k chytridiomycetám – houbám s pohyblivou bičíkatou fází

Střídá nepohyblivé zoospory a pohyblivá sporangia. 

Původem z Afriky, rozšířila se s drápatkou, později se skokanem Lithobates
catesbeianus volským (Lithobates catesbeianus) 

Sporangia na kůži žáby 
Atelopus varius



Krom letálních faktor ů (chytrid.) zde je i recruitment failure

změna klimatu 

- polutanty – vývojové endokrinní změny (kanárek v dole?) – feminizace samců, 
nižší testosteron atd. 

- atrazin (běžný pesticid), hormony z ptitné vody, atd. (!!!)

- mizení habitat ů – častá metapopulační struktura, mizení z krajin zdánlivě
„bezdůvodně)

- invazní druhy 



Klima a chytridiomykoza Klima a změny krajiny Chytridiomykoza a knič.kraj.



Překryv druhov ě bohatých oblastí a hlavních hrozeb, model pro rok 20 80.



- uděláno málo 

- použili náhodný výběr 1500 spp
(16% popsaných druhů), pro ně si 
dohledali data 

- ca 1/5 ohrožená, naopak pro ca 
1/5 chybí data

A CO PLAZI?



THREATENED (VU – CR)

NEAR THREATENED (NT)

DATA DEFFICIENT (VU – CR)



(po zapo čtení brakických ryb se v ětšinou 
zvýší mírn ě, ale u Austrálie zdvojnásobí)

... celkem 11 000 druh ů …

A CO RYBY?



• úchylka z 
makroochraná řských
pravidel

Dělali na samplu 4 povodí
Murray-Darling; Dunaj; 
Mississippi-Missouri, Rio 
Grande

- ze všech možných traitů jsou malé ryby ohrožen ější, než velké

- smaller home ranges, lower dispersal capabilities, and heightened ecological 
specialization relative to larger vertebrates



STARÁ (= RELIKTNÍ) JEZERA



2015
Čeledi

Parastacidae Astacidae

Cambaridae

- 590 druhů

- 4 EX, 32% ohroženo, 21% data defficient

<<< VÝSKYT OHROŽENÝCH DRUHŮ

NĚJACÍ BEZOBRATLOVCI BY NEBYLI?



O jiných skupinách nevíme skoro nic …



BEZOBRATLÍ

Známe spíš regionální
situaci

… výjimky Evropa, méně
USA, JAR, Japonsko

Zde MOTÝLI



VÁŽKY 

(CELKEM 138 spp)



SAPROXYLIČTÍ BROUCI 

(CELKEM 436 spp, apriorní výb ěr)



SLADKOVODNÍ MĚKKÝŠI 

(CELKEM 854 spp.)



SUCHOZEMŠTÍ MĚKKÝŠI 

(CELKEM 1233 spp., vybrané
nadčeledi z celkem 2700 spp)


