
Vlci v národní 
přírodní rezervaci 
Břehyně-Pecopala
AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko obdr-
žela první neověřené informace o spatření 
vlka v oblasti rezervace Břehyně-Pecopala 
již před dvěma lety. V posledních měsících 
však intenzita informací o pravděpodobném 
výskytu vlků zejména v okolí rybníka Břehyně 
vylučovala záměnu se psy či migrujícím jedin-
cem. Díky společnému postupu s pracovníky 
českolipského a mělnického muzea se poda-
řilo během letošního jara opakovaně potvrdit 
stopy, zbytky vlčí kořisti, trusu a charakteristické 
vytí. Na základě těchto zjištění bylo rozhod-
nuto o instalaci fotopastí v oblasti zrušeného 
vojenského výcvikového prostoru Ralsko v NPR 
Břehyně-Pecopala, i když pravděpodobnost 
zachycení vlků byla velmi nízká. Překvapivě již 
první kontrola přinesla jasný důkaz – fotografie 
vlka. Případná záměna se psem byla vyloučena 
konzultací s několika odborníky. Je to tak první 
prokazatelný důkaz o výskytu vlků v této části 
Čech po více než sto letech. Vlk, kterého zachy-
tila fotopast, pochází pravděpodobně z němec-
ko-polského pomezí, z oblasti Lužice. Odhaduje 
se, že tam žije v několika smečkách více než 
100 jedinců. Zda byl vyfotografovaný vlk samo-
tář, nebo se pohybuje ve smečce, ukáže další 
průzkum území. O jeho výskyt se zajímají nejen 
pracovníci státní ochrany přírody, ale i zaměst-
nanci českolipského muzea a vojenských lesů. 

„Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní 
lovci, a mohou tak pomáhat regulovat pře-
množená divoká prasata, jeleny a srnce, 
kteří nadměrným okusem ničí v lesích mladé 
stromky. Za případné škody, které by vlci způ-
sobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři 
podle zákona nárok na finanční kompenzaci,“ 
vysvětluje František Pelc, ředitel AOPK ČR. 

Zjištění výskytu vlků potvrzuje vysokou příro-
dovědnou hodnotu území, které je připrave-
no k vyhlášení chráněnou krajinnou oblastí 
Kokořínsko–Máchův kraj. 
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SUMMARY
Very valuable information on state of the envi-
ronment as well as background data for nature 
and landscape management are provided also 
by inconspicuous and less “attractive” insect 
taxa or ecological/functional groups, e.g. clear-
wing moths (Sesiidae) among butterflies and 
moths (Lepidoptera). Some of the above insects 
prefer remnants of natural and semi-natural 
habitats in the Czech Republic. Therefore, 
current knowledge of their bionomics can be 
taken into account when drafting the man-
agement plans for such sites/areas: for more 
details, see the article by Zdeněk Laštůvka. 

The Na Špičáku Cave in the Jeseník Karst 
(northern Moravia) is considered to be one 
of the caves in Central Europe supported by 
written evidence for the longest period ever. 
Many rare epigraphic inscriptions, drawings 
and paintings on cave’s walls and ceiling 
confirm the unique history of human interest 
in the underground there. The most valuable 
cave paintings were restored by professionals 
during autumn 2013: it was the first activity 
of this type in the Czech Republic. The story is 
described by Petr Jenč and Vladimír Peša. 

Leaving habitats to spontaneous development, 
i.e. natural vegetation succession has been 
step-by-step becoming an important part 
of forest habitat/stand biological diversity 

conservation. Despite the imperfect current 
knowledge, it seems that forest management 
termination can improve biological diversity 
even in forests having been used for a long 
time in the Central European cultural landsca-
pe. Two opinions on the topic are presented by 
Jeňýk Hoffmeister and Antonín Krása. 

Although legislation in the Czech Republic 
does not recognize the term “a private pro-
tected area”, the word can be met more and 
more often. It is the most accurate term for 
nature conservation efforts in a particular 
site or area, for the needs to protect, conserve 
and manage the selected sites or areas for 
their natural or cultural values, carried out by 
a natural person or persons. How many priva-
te protected areas are currently in the Czech 
Republic? Where are they located and who has 
been establishing them? The questions above 
and more are answered by Pavel Pešout. 

China is a country of many superlatives. It has 
been changing beyond recognition from a deve-
loping country to a world power and one of 
the key players on the global scene. Increase in 
standard of life has been followed by increasing 
pressure on nature there. Consequently, nature 
suffers heavily from that process. In his article, 
Antonín Krása presents both remarkable cultu-
ral tradition as well as some nature conservati-
on issues in the world´s second biggest economy.

Jan Plesnik

Vlk, kterého zachytila fotopast, pravděpodobně pochází z oblasti Lužice
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