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NA ÚVOD
Studijní cesta za mokřady norského severu patří mezi stěžejní aktivity předem deﬁnovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky,
řešeném v letech 2014–2017 a ﬁnancovaném z 80 % z EEA fondů v programovém
období 2009–2014 a ze 20 % z prostředků Ministerstva životního prostředí.
Cílem studijní cesty bylo nejen navštívit několik přírodních a lidskou činností nenarušených mokřadů v severním Norsku, ale zejména se seznámit se systémem tamní
výchovy a vzdělávání o mokřadech, navštívit vzdělávací centra pro mokřady a poznat
jejich činnost, sdílet know how a metody výuky, vzdělávání a osvěty, vyměnit si zkušenosti v této oblasti s norskými partnery a následně využít nabyté vědomosti v ČR.
Studijní cesta se uskutečnila ve dnech 7. – 17. září 2015 a zúčastnilo se jí 18 zástupců
všech partnerských organizací projektu, garanti mokřadů mezinárodního významu
a odborní pracovníci správ chráněných krajinných oblastí a národních parků, kteří se
problematikou mokřadů a výchovou a vzděláváním zabývají a nově získané vědomosti dobře využijí ve své další praxi.
Itinerář, program a logistika cesty byly v rukou našeho norského partnera tj. Norské
agentury pro životní prostředí se sídlem v Trondheimu. Partnerskou organizaci zastupovali Gunnar Kjærstad a Jan-Petter Huberth Hansen. Těm se podařilo připravit
pro celou skupinu zajímavou trasu, v jejímž rámci jsme měli možnost nejen prozkoumat některé z mokřadů a chráněných území oblasti Finnmark a poznat místní metody
vzdělávání a osvěty, ale také trošku nahlédnout do tradičního způsobu života původních obyvatel norského severu – Sami. Setkání s tradicí nás velmi ovlivnilo, a diskusi
o potřebnosti přežívání tradic do dnešní doby jsme věnovali několik společných večerů. Nezapomenutelným zážitkem pro nás bylo rovněž noční pozorování polární záře,
kterou většina viděla na vlastní oči poprvé v životě.
Jedním z plánovaných výstupů studijní cesty je zpráva, kterou držíte v ruce, a kterou
jsme pojali poněkud šířeji, aby těm, kteří s námi v Norsku nebyli, co nejvíce přiblížila
námi navštívená místa a naše nové poznatky.
Libuše Vlasáková
koordinátorka projektu
Ministerstvo životního prostředí
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PROGRAM STUDIJNÍ CESTY
Environmental Cooperation between The Czech Republic
and Norway
Project:
CONSERVATION, RESEARCH AND SUSTAINABLE USE OF WETLANDS OF THE
CZECH REPUBLIC

Activity:
Study tour to Finnmark and Troms counties in Norway 7th – 17th September 2015
TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

DAY 1. MONDAY 7TH SEPTEMBER
Departure from Praha – Oslo
– Kirkenes
20.00

Arrival in Kirkenes SK 4478 kl.
20:00. Transport to Svanhovd

NEA / Jan-Petter to meet the
participants

Arrival Svanhovd 21:30

Maxi taxi. Accommodation 7–9th
sept. NIBIO Svanhovd

Zasedání Řídicího výboru projektu
5

STUDIJNÍ CESTA
TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

DAY 2. TUESDAY 8TH SEPTEMBER: PASVIK
07.00–08.00

Breakfast

08.00–09.30

Welcome to Norway – brief
information about the study tour
by Jan-Petter Huberth Hansen,
NEA
Lectures:
• Presentation of NIBIO
– The Norwegian Institute
of Bioeconomy Research by
Snorre Hagen, Director
• Nature management in
Finnmark county: the
protected areas system in
Sør-Varanger municipality:
– Pasvik nature reserve and
Ramsar Site. – Pasvik – Inari
trilateral park – transboundary cooperation on nature
protection by Tiia Kalske,
Senior Adviser Finnmark
County Governor’s Ofﬁce.
Øvre Pasvik national park
– local management and
nature and cultural values by
Rolf Kollstrom, National Park
Manager.
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Make sandwich for lunch + thermos
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TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

09.30

Field excursion to Pasvik nature
reserve & Ramsar site, Pasvik
landscape protected area and
Pasvik national park

Main topics: Wilderness areas
– wetlands, peatland & old growth forest. Nature interpretation.
Nature trails. Pollution from the
Nikkel factory on the Russian
side.

Separate program

Lunch outdoor
Guides & experts:
• Tiia Kalske – Finnmark
County Governor’s Ofﬁce.
Rein Midteng, researcher,
AsplanViak
Breake at Vaggetem camping
(95911305)
Coffe & vaffels at Vaggetem
Camping
17.00–18.30

Øvre Pasvik National Park and
Carnivore Centre. Exhibitions.
Guided tour.
Lecture & ﬁlm:
• Implementation of the
Ramsar Convention in
Norway – focus on CEPA by
Jan-Petter Huberth Hansen,
NEA
• Film Pasvik – Enare Trilateral
Park

19:00

Dinner
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TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

DAY 3. WEDNESDAY 9TH SEPTEMBER: TANA – VARANGERHALVØYA
07.00–08.00

Breakfast

Make sandwich for lunch + thermos

08.00

Bus from Svanhovd to Tana

Stop in Kirkenes – beverage etc.

Brannsletta Landscape Proteced http://www.protectedplanet.net/
Area – quartenary geology
brannsletta-protected-landscape

13.30

Varjjat Sami Musea

Varanger Samiske Museum
– http://varjjat.org

Færdesmyra nature reserve
– palsa mire (small palsas)

Lunch outdoor

Visit to Tana river delta – nature
reserve & Ramsar site

Main topics: Pristine river delta,
management plan, threats /
planned impact
Guides & experts:
• Bjørn Hugo Kristoffersen,
Adviser, Norwegian Nature
Inspectorate (91622004)
• Anne Smeland, Environment
Adviser, Tana Municipality

18.00

Arrival at Kongsfjord

19.00

Dinner
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Accommodation at Kongsfjord
– http://www.kongsfjord-gjestehus.no/
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TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

DAY 4. THURSDAY 10TH SEPTEMBER:
VARANGERHALVØYA – STABBURSNES
08.00–09.00

Breakfast

Make sandwich for lunch + thermos

09.00

Bus from Varangerhalvøya
– Stabbursnes
• Sandfjorden Landscape
Protected Area – quartenary
geology, polygons, ﬂand
dunes
• Barents Sea – Kjølnes lighthouse
• Tundra at Ifjordfjellet

https://no.wikipedia.org/wiki/
Kj%C3%B8lnes_fyr
Small ﬁeld excursion on the
tundra – https://no.wikipedia.
org/wiki/Ifjordfjellet

17.00

Dinner

In Lakselv

19.00

Accommodation Stabbursnes

http://www.stabbursdalen.
com/?page_id=2354

DAY 5. FRIDAY 11TH SEPTEMBER: STABBURSNES
07.30–08.30

Breakfast

Make sandwich for lunch + thermos

09.00–17.00

Visit to Stabbursnes nature
reserve and Ramsar – site.
Guided walk. Nature interpretation.

Main topics: wetland exhibition,
White fronted goose, nature
interpretation, management
challenges

Visitors Center – Stabbursdalen
National Park. Lectures & ﬁlm.

Guides & experts:
• Gry Ingebrigtsen,
Stabbursnes Naturhus and
Museum (78464765)
• Svein Ingebrigtsen
• Torkjel Morset, Norwegian
Nature Inspectorate / NEA
91622003
https://no.wikipedia.org/wiki/
Trollholmsund

Afternoon programme:
• Visit to Trollholmsundet
– stoen formations
• Morssajeaggi Palsa Mire
(large palsas)

18.30

Dinner

Stabbursnes + Northern Lights!
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TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

DAY 6. SATURDAY 12TH SEPTEMBER:
STABBURSDALEN NATIONAL PARK
08.00–09.00

Breakfast

Make sandwich for lunch + termos

09.00–15.00

Stabbursdalen national park.
Guided walk.

Main topics: Wetland / northernmost large pine forest / wilderness – management challenges.
Stabburselva (arctic river)

Separate program

Guides & experts:
• Gry Ingebrigtsen,
Stabbursnes Naturhus and
Museum (78464765)
• Svein Ingebrigtsen
• Torkjel Morset, Norwegian
Nature Inspectorate/NEA
91622003
15.00–18.00

Bus from Stabbursnes – Alta

18.30

Dinner

Arrival Gunnar Kjærstad, NEA

DAY 7. SUNDAY 13TH SEPTEMBER: ALTA
07.00–09.00

Breakfast

Make sandwich for lunch + thermos

09.00–11.45

Project committee meeting

Members of project committee

09.00–13.30

Visit to historic rock carving
area – World Heritage Site
(UNESCO)

Main topic: historic use of the
area

13.30–14.30

Alta river delta

Main topic: River delta, pine
forest. Lunch outdoor
Departure Jan-Petter Huberth
Hansen

14.30–18.30

Transport from Alta to Reisa

2,5 hour with bus

19.30

Dinner

Accommodation Reisafjord hotel
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TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

DAY 8. MONDAY 14TH SEPTEMBER: REISA
07.00–07.45

Breakfast

Make sandwich for lunch + thermos

07.45–08.30

Bus Reisa – Saraelv

Important. We leave 07.45!

08.30–13.00

Riverboat trip to Mollisfossen
water falls within the Reisa NP

Main topics: Untouched river,
national park, traditional riverboats. Bring with you warm and
waterproof clothes

13.00–15.30

Ovi Rasihiin – Visitor Point in
Reisadalen
Halti national park Centre / Odd
Rudberg

Main topics: Halti national park
Centre. Nature values in Reisa,
local use of nature

15.30–16.30

Bus Saraelv – Reisa River delta.

16.30–18.30

Reisa river delta – nature reserve & Ramsar site.

Main topics: delta ecosystem,
Ramsar sites in Norway
Accommodation Reisafjord
Hotell

Scenérie z národního parku Stabbursdalen
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TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

DAY 9. TUESDAY 15TH SEPTEMBER: REISA – TROMSØ
07.00–08.00

Breakfast

08.15–08.45

Lecture, national park manager
Rune Benoninsen:
• Local management – how is
the system?
• What does it mean to manage such an area?
• Regulations in the national
park.

09.00–11.30

Bus Reisa – Balsfjord

11.30–15.00

Balsfjord Wetland Centre:
• Visit to the wetland (at low
tide), by Kjetil Åkra and Arild
Endal
• Welcome to the museum, by
Arild E.
• Visit to the exhibition, by
Arild E.
• Nature values and presentations of these at the museum, by Kjetil Å.

Main topics: Coastal wetlands,
information Centre

15.30–17.30

Bus Balsfjord – Tromsø.

Accommodation: Comfort Hotel
Xpress Tromsø.

Dinner

This evening there will not be
any organized dinner.
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TIME:

ACTIVITY:

COMMENT:

DAY 10. WEDNESDAY 16TH SEPTEMBER: TROMSØ
07.00–08.15

Breakfast at Clarion Hotel Edge

The breakfast will not be at the
hotel where we sleep, but at
Clarion Hotel Edge. See map
in your folder. We do not make
lunch or ﬁll up the thermos here.

08.30–10.00

Visit to Norwegian polar institute
Lectures:
• 09.00. Norwegian polar
institute and Norway in the
Artic/Antarctic. NP / Gunn
Sissel Jaklin
• 09.20. Changing climate in
the Artic. NP / Sebastian
Gerland

We will walk from Comfort Hotel
Xpress to the polar institute
08.30

10.00–13.00

Visit to Polaria
• 10.00 Welcome and introduction about Polaria.
• Film, Svalbard.
• Film, The northern light.
• 11.30–12.30 lunch.
• 12.30 exhibition

http://www.polaria.no/
Lunch at the café
Presentations by Geir Stokke

13.00–

Free for individual use

This evening there will not be
any organized dinner

Main topic: Science and management of polar areas. http://
www.npolar.no/en/

DAY 11. THURSDAY 17TH SEPTEMBER
06.30

Flight from Tromsø to Praha

Accommodation:
DATO

STED

STED

7–9 sept

Svanhovd

Svanhovd

9–10 sept

Kongsfjorden

Kongsfjord gjestehus

10–12 sept

Stabbursnes

Stabbursdalen leirskole

12–13 sept

Alta

Thon hotel Vica

13–15 sept

Reisa

Reisafjord hotell

15–17 sept

Tromsø

Comfort Hotel Xpress Tromsø
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MAPA SEVERNÍHO NORSKA S NAVŠTÍVENÝMI
LOKALITAMI
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Navštívené lokality:
01 – Kirkenes, 02 – Svanhovd,
03 – Øvre Pasvik National Park,
04 – Skoltefossen water falls,
05 – Færdesmyra Naturereservat,
06 – Varanger Samiske
Museum, 07 – Tana river
delta, 08 – Kongsfjord,
09 – Sandfjorden, 10 – Kjølnes,
11 – Ifjordfjellet, 12 – Stabbursnes,
13 – Stabbursdalen National
Park, 14 – Trollholmen,
15 – Alta river delta, 16 – Alta
Museum, 17 – Latharimoen,
Naturereservat, 18 – Reisa river
delta, 19 – Mollisfossen water
falls, 20 – Reisa National Park,
21 – Balsfjord, 22 – Tromsø
Podkladová mapa:
National Geographic na ArcGIS
Online – http://www.arcgis.com
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ STUDIJNÍ CESTY
ABOUT THE STUDY TOUR PARTICIPANTS
Gunnar Kjærstad
Gunnar Kjærstad je odborným pracovníkem Norské agentury pro životní prostředí v Trondheimu. Má vice než 15-leté
zkušenosti v oblasti péče o přírodu Norska. Jeho agenda
zahrnuje také péči o velké predátory a býložravce, národní
parky a další chráněná území. Posledních šest let se zabývá
přípravou a vyhlašováním nových přírodních rezervací s lesními biotopy a péčí o chráněné mokřady.
Gunnar Kjærstad is a senior adviser in the Norwegian
Environment Agency, Trondheim, Norway. He has over 15
years of work experience from Norwegian nature management, including work with
large predators, large herbivores, national parks and other protected areas. The last
six years he has mainly worked with establishing new nature reserves with forest, and
management of protected wetlands.

Jan-Petter Huberth Hansen
Jan-Petter Huberth Hansen vystudoval geograﬁi. V současné
době pracuje v Norské agentuře pro životní prostředí, kde
vede rozsáhlý projekt zaměřený na ochranu biodiversity
a chráněná území v Myanmaru. Kromě toho je zodpovědný
za mokřady a chráněná území. V rámci EEA grantů se podílel na rozvoji programů k ochraně biodiversity v několika
zemích EU včetně ČR. Vede Iniciativu pro mokřady severního Baltu a Habitat Contact Forum pro Barentský region. Je
národním zástupcem pro Ramsarskou úmluvu o mokřadech
a zastupuje Norsko ve Wetlands International. Kromě ochrany biodiversity se zabývá také geodiverzitou.
Jan-Petter Huberth Hansen is educated as a geographer. He is presently working at
the Norwegian Environment Agency leading a larger project on biological conservation and protected areas in Myanmar, besides having a special focus and responsibility for wetlands and protected areas. He has further contributed in the developed of
biodiversity programmes for several European countries incl. Czech Republic under
the EEA Grants, taken the initiative to and lead the Nordic-Baltic Wetlands Initiative,
and the Habitat Contact Forum for the Barents Region. He is the national focal point for the Ramsar Convention on Wetlands and a Government member of Wetlands
International. Besides biodiversity conservation geodiversity is also among his interests.
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Martina Eiseltová
Odborná pracovnice Výzkumného ústavu rostlinné výroby,
v. v. i. Více než 25 let pracovních zkušeností v oblasti výzkumu, ekologie, ochrany a obnovy mokřadů. Současné
profesionální zaměření: interakce mokřadů a zemědělství,
udržitelné zemědělství, koloběh vody a živin, ekologické zemědělství, permakultura.
Martina Eiseltová is a senior technical ofﬁcer at the Crop
Research Institute, Prague, Czech Republic. She has more
than 25 years of work experience in wetland ecology, research, conservation and restoration. Martina‘s recent interests are interactions of
wetlands and agriculture, sustainable agriculture, water and nutrient cycling, organic
agriculture and permaculture.

Jolana Hátlová
Zaměstnankyně Ministerstva životního prostředí, odbor ﬁnančních a dobrovolných nástrojů. Pracuje jako ﬁnanční
manažerka projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání
mokřadů České republiky.
Jolana Hátlová is a ﬁnancial ofﬁcer at the Department
of Financial and Voluntary Instruments, Ministry of the
Environment of the Czech Republic.

Přemysl Heralt
Pracuje jako zástupce ředitele obecně prospěšné společnosti Sluňákov, která se zabývá environmentálními aktivitami
a vzděláváním pro školy i veřejnosti. Přes deset let působil
profesionálně v ochraně přírody v rámci AOPK ČR a v současnosti se těmto aktivitám věnuje ve volném čase, a to zejména managementu přírodně cenných lokalit, studiu rybničních ekosystémů a zájmové ornitologii. Je předsedou spolku
Sorbus, který mimo jiné pečuje o přírodně cenné lokality na
jižní Moravě.
Přemysl Heralt is the deputy director of Sluňákov charitable trust that is focused on
environmental education. Previously, he had been working more than 10 years at the
Nature Conservation Agency of the Czech Republic. His interests are nature conservation, natural site management, management of ﬁshpond ecosystems, and ornithology. He is chairing the civic association Sorbus working in conservation of natural sites
in South Moravia.
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Karel Chobot
Entomolog, vedoucí odboru monitoringu biodiverzity AOPK
ČR. Zabývá se sledováním a hodnocením stavu biotopů
a druhů v ČR (povinnost ČR podle směrnice EU o stanovištích), které se v praxi odráží jako sběr, centralizace, zpracování a zpřístupňování informací a dat o výskytu druhů a biotopů v ČR.
Karel Chobot is an entomologist. He is the Head of
the Biodiversity Monitoring Department at the Nature
Conservation Agency of the Czech Republic, where his responsibilities lie with organising surveys and undertaking
habitat and species assessments in the Czech Republic, and data reporting required
under the EU Habitats Directive.

Miroslav Kosík
Enki o.p.s. Třeboň, člen řešitelského kolektivu projektu.
Profesní zaměření: obnova krajiny narušené těžbou, hydrobiologický monitoring zatápěných velkých zbytkových jam po
těžbě hnědého uhlí v severozápadních Čechách, zooplankton, hydrobiologie jezer, stojatých vod a mokřadů, záchranné
transfery organismů.
Miroslav Kosík is a hydrobiologist at the NGO Enki o.p.s.,
Třeboň. He specializes in post-mining landscape restoration
and hydrobiology monitoring of ﬂooded large-scale post-mining pits in northwestern Bohemia. His other interests are zooplankton; lakes, still
water and wetland hydrobiology; and emergency transfers of organisms.

Andrea Kučerová
Geobotanička. Dlouhodobě se zabývá monitoringem vegetace a výzkumem vodního režimu rašelinišť, především
v CHKO Třeboňsko na lesních vrchovištích s dominující
borovicí blatkou. V posledních letech vedla Sbírku vodních
a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu, kde se pěstuje cca
400 druhů středoevropských vodních a mokřadních rostlin,
včetně druhů kriticky ohrožených. Pro dva kriticky ohrožené
druhy (Littorella uniﬂora a Sedum villosum) nyní připravuje
podklady pro přípravu jejich záchranného programu.
Andrea Kučerová is a botanist at the Institute of Botany in Třeboň. She is involved in
monitoring vegetation and hydrology of peatbogs, especially of Pinus rotundata dominated peatbogs of the Třeboň Biosphere Reserve. For the past three years she
managed the Institute’s collection of aquatic and wetland plants having about 400
species typical for central European wetlands, including many critically-endangered
species. At present she is involved in preparing rescue programmes for two critically-endangered species (Littorella uniﬂora and Sedum villosum).
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Jan Materna
Odborný pracovník – zoolog oddělení ochrany přírody Správy
Krkonošského národního parku. Profesní zaměření: zoologie
a ekologie bezobratlých, monitoring a získávání odborných
podkladů pro rozhodování orgánu státní správy v oblasti
ochrany přírody, koordinace projektů zaměřených na biodiverzitu a ochranu přírodního prostředí, včetně monitoringu
vodních a mokřadních ekosystémů.
Jan Materna is a zoologist at the Department of Nature
Conservation in the Krkonose National Park Administration.
He specializes in zoology and ecology of invertebrates, monitoring and data evaluation
serving to the public service decision-making in the ﬁeld of nature conservation. He
coordinates projects dealing with monitoring of biodiversity and natural ecosystem
conservation, including monitoring of running waters and wetlands.

Šárka Mazánková
Odborná pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
regionální pracoviště Liberecko, vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu, členka expertní skupiny Českého ramsarského
výboru. Profesní zaměření: botanika, dendrologie, ekologie,
hodnocení projektů v těchto oborech.
Šárka Mazánková is a botanist and forestry specialist. She
is the Head of the Department of Nature and Landscape
Conservation at the Nature Conservation Agency of the
Czech Republic in the Liberec region.

Vladimír Melichar
Geobotanik. V letech 1999–2012 pracoval na pozicích botanik, koordinátor mapování biotopů a vedoucí krajského
střediska AOPK ČR v Karlových Varech. V současné době
působí jako samostatně výdělečná osoba a podílí se na řadě
projektů celostátního rozsahu v oboru mapování vegetace,
ﬂóry a fauny. V ochraně přírody poskytuje poradenství a autorizované posuzování. Spolupracuje na výzkumech a revitalizaci rašelinišť v Krušných horách a ve Slavkovském lese.
Vladimír Melichar is a geobotanist. For 13 years he worked as
a botanist, coordinated habitat mapping, and later was the Head of the Regional Ofﬁce
of the Nature Conservation Agency of the Czech Republic in Karlovy Vary. At present,
he is a freelance consultant involved in a wide range of projects focused on mapping
and surveys of vegetation, ﬂora and fauna, research and restoration of peatlands, and
provides advice and authorized assessments for nature protection.
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David Pithart
Projektový manažer v ekologické neziskové organizaci Beleco
z.s., mezinárodní konsultant v oblasti životního prostředí, vedoucí neziskové organizace Koalice pro řeky. Profesionální
zaměření: vodní a mokřadní ekosystémy, ekologie říčních
niv, hodnocení ekosystémů, ekosystémové procesy a služby,
monitoring životního prostředí, zejména vody, revitalizace říčních a mokřadních ekosystémů, ekosystémové služby, ochrana životního prostředí, vodní hospodářství.
David Pithart is a project manager at the environmental NGO
Beleco. He also works as an environmental international consultant, and chairs the
NGO River Coalition. David’s professional interests are ﬂoodplain ecology and management, ﬂoodplain functions, ecosystem services, river and wetland restoration,
water management, limnology and ecology of shallow waters, wetland and aquatic
ecosystem monitoring.

Simona Poláková
Výzkumnice a statistička pracující pro nevládní organizaci
Beleco. Zaměřuje se na monitoring ptáků, savců a obojživelníků, plánování a hodnocení výzkumů a monitoringů. Dále
se zajímá o popularizaci vědy a ochrany přírody i získávání
ﬁnancí pro ochranu přírody.
Simona Poláková is a researcher and statistician at the NGO
Beleco. She is focused on monitoring of birds, mammals and
amphibians, planning and assessment of research and monitoring. Moreover, she is interested in popularization of science
and nature conservation as well as fundraising for nature conservation activities.

Katarína Slabeyová
Katarína pochází ze Slovenska. Vystudovala Environmentalistiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského
v Bratislavě a poté pracovala na Ministerstvu životního
prostředí Slovenské republiky a později pro Slovenskou
ornitologickou společnost, slovenského partnera BirdLife
International, jako koordinátorka monitoringů ptactva. Má
i pracovní zkušenosti s ekoturismem. V České společnosti
ornitologické má na starosti ochranu mokřadů. Těžištěm jejího zájmu jsou vodní ptáci.
Katarína Slabeyová completed her studies at the Faculty of Natural Sciences,
Comenius University, Bratislava. She then worked at the Ministry of Environment
of the Slovak Republic, and later at the Slovak Ornithological Society, a partner of
BirdLife International, where she coordinated bird monitoring programmes. She also
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has working experience in ecotourism. At present, she works at the Czech Society for
Ornithology where she is responsible for the protection of wetlands. Her main interest
is in the ﬁeld of waterbirds conservation.

Monika Suchopárková
Zaměstnankyně Ministerstva životního prostředí, odbor ﬁnančních a dobrovolných nástrojů. Pracuje jako programová
manažerka zejména v oblasti EHP a Norských fondů a Programu švýcarsko-české spolupráce. Součástí pracovní náplně je i administrace programů Evropské územní spolupráce,
tj. programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Hlavní činností je zejména příprava, evaluace, implementace, ﬁnanční řízení a monitoring programů a projektů
EU.
Monika Suchopárková works at the Department of Financial and Voluntary Instruments,
Ministry of the Environment of the Czech Republic, where she is responsible for the
administration of the EU programmes and projects, such as the EEA and Norway
grants, the cooperation programme between Switzerland and the Czech Republic, and
programmes of cross-border, transnational and interregional cooperation.

Přemysl Tájek
Botanik na Správě CHKO Slavkovský les. Profesní zaměření:
péče o maloplošná zvláště chráněná území a evropsky významné lokality, sledování stavu biotopů a druhů, popularizační činnost. Redaktor časopisu Arnika – přírodou a historií
Karlovarského kraje. Kromě botaniky se aktivně věnuje faunistickému výzkumu netopýrů, vážek a denních motýlů.
Přemysl Tájek is a botanist the regional ofﬁce of the Nature
Conservation Agency of the Czech Republic, the Protected
Landscape Area Administration of Slavkovský les. His tasks
are conservation of small-scale protected areas and their species, and species and
biotopes monitoring. He is an editor of the journal Arnika that brings information on the
nature and history of the Karlovy Vary region. He is also interested in research of bats,
dragonﬂies and butterﬂies.
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Vít Tejrovský
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální
pracoviště Správy CHKO Slavkovský les. Profesní zaměření:
zoolog (obratlovci), problematika ochrany mokřadů, zejména
rašelinišť, člen expertní skupiny Českého ramsarského výboru, garant RS Krušnohorská rašeliniště. Garant a koordinátor
monitoringu druhů v ptačích oblastech, zástupce ČR v bilaterální skupině řešící problematiku ochrany tetřívka obecného
v Krušných horách. Inventarizace, průzkumy a odborné podklady zaměřené na lokality soustavy Natura 2000.
Vít Tejrovský is a zoologist at the regional ofﬁce of the Nature Conservation Agency of
the Czech Republic, the Protected Landscape Area Administration of Slavkovský les.
He specializes in the zoology of vertebrates, coordinates wetland restoration projects,
especially those of peatlands, and surveys Natura 2000 sites. He also coordinates
species monitoring within the Important Bird Areas (IBAs) and is a representative of
the Czech Republic in the bilateral expert group on black grouse (Tetrao tetrix) conservation in Krušné hory (Ore mountains).

Pavla Trachtová
AOPK ČR, odbor monitoringu biodiverzity. Profesní zaměření: botanička, monitoring biotopů, koordinátorka dílčí aktivity
projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky.
Pavla Trachtová works at the Department of Monitoring at the
Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Her professional interests are botany and she is involved in habitat
monitoring.

David Veselý
Projektový manažer, pracuje pro Povodí Moravy, s.p. Mimo
jiné se zabývá kvalitou vodních útvarů a říční revitalizací.
Navrhnul a realizoval řadu studií a projektů zaměřených na
přírodě blízkou protipovodňovou ochranu, říční revitalizaci
a migraci ryb. Podílí se na přípravě plánu povodí a dozoruje
jeho plnění v souladu s Rámcovou směrnicí EU o vodách.
Od roku 2000 se podílí na činnosti Trilaterální Ramsarské
platformy – trilaterální iniciativy pro nivu na soutoku Moravy
a Dyje. Od roku 2005 je členem expertní skupiny Českého
Ramsarského výboru.
David Veselý is a project manager at the Morava River Authority. He has been involved
in the implementation of several river and ﬂoodplain restoration projects to improve the
habitat quality and enable ﬁsh migration. He has always been advocating for environ21
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mentally sensitive techniques in ﬂood protection. He also participates in the Morava
River basin development planning and the implementation of the EU Water Framework
Directive.

Libuše Vlasáková
Ekoložka, pracovnice Ministerstva životního prostředí, odbor
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků.
Národní zástupkyně pro mezinárodní úmluvy v ochraně přírody včetně Ramsarské úmluvy o mokřadech. Dlouholeté
zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce v ochraně přírody, přípravy strategických dokumentů a koncepcí, organizace konferencí, odborných kurzů a studijních cest. Projektová
manažerka a koordinátorka projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR.
Libuše Vlasáková is an ecologist, working at the Department of Species Protection
and Implementation of International Commitments at the Ministry of Environment of
the Czech Republic. She is a national focal point for international conventions in nature
protection, including the Ramsar Convention on wetlands, CMS, AEWA, EUROBATS,
Raptors MoU and IUCN. She is involved in preparation of strategic documents and
concepts dealing with nature conservation in the Czech Republic. She is a coordinator
of the project Conservation, research and sustainable use of wetlands in the Czech
Republic (2014–2017).
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Řeka Stabburselva
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NÁRODNÍ PARK ØVRE PASVIK
Martina Eiseltová a Šárka Mazánková
Drsná severská krajina na norsko-ﬁnsko-ruském pomezí, mozaika lesů, rašelinišť a jezer. Park chrání sibiřskou tajgu, která se rozprostírá odtud až na Kamčatku. Jedná
se o největší oblast tajgy a nejsevernější prales v Norsku, západní okraj sibiřské tajgy. Díky své poloze se zde setkávají východní a západní druhy rostlin a živočichů.
Východní druhy tajgy nenajdeme nikde jinde v Norsku.
Národní park Øvre Pasvik je jedním z pěti národních parků Finnmarku. Nachází se v jihovýchodním cípu údolí řeky Pasvik, která vytéká z jezera Inari v sousedním Finsku.
Národní park Øvre Pasvik zaujímá 119 km2 a společně s chráněnými územími na norské straně tj. chráněnou krajinnou oblastí Øvre Pasvik (54 km2), přírodní rezervací
Øvre Pasvik (19,1 km2), v sousedním Rusku Pasvik Zapovednik a ve Finsku Vätsäri
Wilderness Area utváří trilaterální park Pasvik-Inari, který je držitelem certiﬁkátu
Europark.

Program / navštívená místa:
Svanhovd: Centrum NP Øvre Pasvik, nocleh, expozice o přírodě a osídlení NP Øvre
Pasvik a dalších NP v kraji Finnmark, údolí řeky Pasvik, norsko-ruská hranice, torzo
mostu, tajga (primární borový les) s průvodcem, přírodovědcem, vědeckým pracovníkem p. Reinem Midtengem, rašeliniště, medvědí stezka, rozhledna (výhled mj. na
průmyslové město Nikel v Rusku).

Jan-Petter Huberth Hansen se podílel na přípravě itineráře cesty a doprovázel nás
v první části studijní cesty
24
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Pohled na jeden z mokřadů národního parku Øvre Pasvik

Přednášky:
Tiia Kalske, Finnmark County Governor’s Ofﬁce
Jan/Petter Huberth Hansen, NEA
Rolf Kollstrom, ředitel NP
Plochý reliéf krajiny Národního parku Øvre Pasvik zformoval fenoskandinávský ledovec. Téměř celý park pokrývá moréna, podloží vystupuje jen v několika málo místech.
Skládá se především z ruly, která při zvětrávání vytváří půdy chudé na živiny. Výrazné
skalní útvary jsou velmi vzácné. Ledovec zanechal v krajině velké množství bludných
balvanů. Ploché sutě jsou dalším charakteristickým rysem krajiny. Na jejich vzniku se
podílely řeky, jejichž vody z povrchu ledovce odplavily veškerý písek a štěrk.
Øvre Pasvik má klima typické pro severní vnitrozemí - se suchými a chladnými zimami.
Ročně tu napadne 300–400 mm srážek, z toho nejvíce na podzim.
Krajině v Øvre Pasvik dominují zalesněné hřbety a nesčetné mokřady a jezera. Díky
zarovnanému reliéfu byl během poslední doby pohyb ledovce omezený stejně jako
jeho prohlubovací síla. To vysvětluje, proč jsou zdejší jezera mělká a proč mnoho malých jezer zarůstá a přeměňuje se v bažiny. Borový les se v dnešním národním parku
vyvinul bez výrazného vlivu člověka. Po tisíciletí zde probíhala přirozená sukcese.
Na pestré prostorové a věkové struktuře lesa zapracovaly abiotické vlivy jako časté
bouře a požáry. Přirozený vývoj se na různých místech v různém čase vracel znovu
na začátek. Vznikla tak mozaika různých věkových stadií lesa. Stěžejní význam mají
v ekosystému tajgy požáry. Urychlují uvolňování živin, které jinak v těchto klimatických
25
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Interiér tajgy

Podzimní kouzlo porostů dřínu švédského (Cornus suecica)
26
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Naší průvodkyní v národním parku byla Tiia Kalske z úřadu kraje Finnmark
podmínkách trvá dlouhá desetiletí. Stáří mnohých stromů se odhaduje na několik stovek let (nejstarší borovice až 700 let).
V lese nechybí ani vysoký podíl mrtvých stromů, které vytváří příznivé hnízdní podmínky pro datlovité ptáky a biotop pro dřevokazný hmyz a houby. (Z hub jsme díky našemu průvodci měli možnost vidět: Tricholoma matsutake – aromatická houba, vyhledávaná Japonci, dřevokazná Phelinus nigrolimitatus, Hydnellum gracilipes, Phellodon
secretus). V porostu se roztroušeně vyskytuje i smrk sibiřský (Picea obovata), místy
i listnaté stromy (bříza bělokorá má severní hranici svého rozšíření v Pasviku). Vodní
toky lemují i porosty osik, olše šedé a nízkých vrb (vrba laponská), rozsáhlé plochy zaujímají i porosty ostřic (např. Carex aqualitis). Keřové patro lesa doplňuje rojovník bahenní, tzv. labradorský čaj (Ledum palustre), dřín švédský (Cornus suecica), brusnice
brusinka (Vaccinium vitis-idaea), šicha (Empetrum sp.), brusnice borůvka (Vaccinium
myrtilus), ostružiník moruška (Rubus chamaemorus) ad., bylinné patro mj. kapraďorosty např. plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), plavuník zploštělý (Diphasiastrum
complanatum). Bohaté zastoupení mají i mechy a lišejníky (Splachnum ampullaceum,
Bryoria sp., Cladonia sp.)
V Pasviku žije stabilní populace medvěda hnědého, který je součástí společné rusko-ﬁnsko-norské populace. Medvědi zde nacházejí optimální podmínky pro rozmnožování, samice vyvádějí svá mláďata každé jaro. Pravidelně jsou pozorovány i ostatní
šelmy, jako rosomáci a vlci, stejně jako draví ptáci, např. orel skalní. V parku se setkáme i s lumíkem lesním, žije zde také jedna z nejsevernějších populací losa ve světě,
v zimě se v okolí parku pasou stáda polodivokých sobů.
Také ptáci jsou v národním parku bohatě zastoupeni; z lesních např. sojka zlověstná, sýkora laponská, datlík tříprstý, z vodních pak potáplice severní, labuť zpěvná.
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Východní druhy reprezentuje morčák malý, puštík vousatý, vodouš tmavý, hýl křivčí,
břehouš rudý. Ostatní druhy: potáplice severní, slučka malá, datel černý, strakapoud
malý, slavík modráček, orel mořský, jespáček ploskozobý, křivka velká, tetřev hlušec,
potáplice malá, jeřáb, lyskonoh úzkozobý, sovice krahujová, datlík tříprstý, jeřábek,
brkoslav lesní.
Nejstarší stopy zanechané člověkem v této oblasti se datují kolem 10 000 let. Lidé
starší doby kamenné byli potulní lovci, sběrači a rybáři se sezónním osídlením. Dalšími
obyvateli se stali východní Sámové, kteří se zde usadili od roku 500 do konce 19. století. Domorodí lidé v Pasviku v historické době měli své zimní osady v jižní části údolí
Pasvik. Území dnešního národního parku snad nikdy nebylo trvale osídleno, ale šlo
o oblast hojně využívanou k lovu. I po vymezení hranice v roce 1826, byla oblast využívána východními Sámy, ﬁnskými kolonisty v Rusku a Sámy z Finska. Od roku 1920
do r. 1944 byla východní strana údolí Pasviku součástí Finska, v současnosti patří
Rusku.
Jednou z mála upomínek na využívání krajiny Sámy v Pasviku jsou staré borovice
s obnaženým dřevem na části kmene. Jejich lýko namleté na mouku konzumovali
Sámové jako každodenní potravu. Udává se, že jedna rodina spotřebovala 20–30 kg
lýka za rok, toto množství získala ze 120 až 200 stromů.

Použité zdroje:
Prezentace manažera parku Rolfa Kollstroma – Správa NP
Leták Øvre Pasvik National park
Naučné tabule a poznámky z přednášek

Botanizování na břehu rašelinného jezírka
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FJORDY A MOKŘADY SEVEROVÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ
NORSKA
Andrea Kučerová a Vladimír Melichar

Řeka Neiden – vodopád
Krátce jsme se zastavili u kamenitého vodopádu Skoltefossen na řece Neiden. Okolí
řeky pokrývá převážně severská tundra, která je v údolích vystřídána mezernatým
březovým fjellem. Borovice lesní a jiné jehličnaté dřeviny zde již nerostou.
Řeka Neiden je rovných 100 km dlouhá. Je významná jako přeshraniční řeka, která
protéká norským i ﬁnským Laponskem (cca 50 km), kde vyvěrá jako odtok z jezera
Iijärvi. Na několika místech se řeka rozšiřuje a vytváří jezera, např. Kaarttilompolo,
Vuodasluobal a Opukas. Posléze se vlévá v Norsku do Neidenfjorden, bočního fjordu
Varangerfjorden. Řeka je významná z hlediska tahu lososů (Salmo salar), její povodí
je třetím nejproduktivnějším v Norsku. Patří k tzv. Národním lososím řekám, kde je
populace divokých lososů sledována a jejich lov je časově a co do množství regulován. Zajímavostí řeky Neiden je tradiční lov lososů házecími sítěmi (käpälä). Dalšími
původními druhy zde jsou siven obrovský (Salvelinus namaycush), pstruh obecný mořský (Salmo trutta), lipan podhorní (Thymallus thymallus) a štika obecná (Esox lucius).

Peřeje na řece Neiden využívají rybáři k tradičnímu lovu lososů házecími sítěmi
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Færdesmyra Naturereservat – Palsa mire
(vyhlášeno 1972, rozloha 14,2 km2, 69°43‘ N, 29°15‘ E)
Krátce jsme navštívili okraj rozsáhlého rašeliniště na hranicích mezi Norskem a Finskem. Pro toto rašeliniště se udává výskyt 2–5 m vysokých pals. Palsa rašeliniště
jsou zvláštním typem rašelinišť s výskytem několik metrů vysokých a až stovky metrů
dlouhých vyvýšenin z rašeliny, vytlačených nad povrch rostoucím ledovým jádrem.
Podmínkou jejich vytvoření je přítomnost nerozmrzajícího ledového jádra, a proto se
tvoří jen v chladném, ale relativně suchém klimatu severně od polárního kruhu. V celé
oblasti jsou spíše nižší úhrny srážek, což by mělo tvorbu palsa rašelinišť umožňovat.
Námi navštívená část připomínala spíše aapa mire s vyvinutým systémem stränků
a ﬂarků, případně se jednalo o staré, již dlouho rozpadlé palsy. V severním Norsku,
kde je hranice výskytu palsa rašelinišť, totiž jejich vytváření a rozpad probíhá v desítky
let trvajích epizodách, které se střídají. Sníženiny na rašeliništi byly bez vody, řídce porostlé kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), suchopýrkem trsnatým (Trichophorum
caespitosum), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), klikvou maloplodou
(Oxycoccus microcarpum), suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum), ostřicí
vrchovištní (Carex paupercula) a ostřicí (Carex globularis). Z mechorostů jsme pozorovali Sphagnum lindbergii a S. compactum. Vyvýšeniny porůstala hojně bříza trpasličí (Betula nana), rojovník bahenní (Ledum palustre), šicha oboupohlavná (Empetrum
hermaphroditicum), ostružiník moruška (Rubus chamaemorus), medvědice alpská
(Arctostaphylos alpina) a dále rašeliníky Sphagnum rubellum a S. fuscum.

Informační panel v přírodní rezervaci Færdesmyra
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Pro reliéf rašeliniště jsou typické dlouhodobě promrzlé kopečky tzv. pounikos, které
bývají považovány za zárodečná stadia mnohem větších pals

Rozloha rašeliniště Færdesmyra je ohromující, pokrývá plochu téměř 15 km2
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Rašeliniště je významným hnízdištěm řady druhů ptáků, jak kachen, tak bahňáků, velmi nenápadný je např. jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus). Vyskytují se i losi
a sobi.

Varjjat Sámi museum
V obci Varangerbotn jsme navštívili muzeum přibližující historii a život původních obyvatel oblasti. První obyvatelé severní Skandinávie byli Sámové (dříve se jim říkalo též
Laponci), kteří se zde objevili krátce po ústupu ledovce. Živili se lovem ryb, sobů, sběrem plodů, ale třeba i vnitřním lýkem borovic. Původně vedli Sámové kočovný způsob
života, zimní sídliště byla poblíž pobřeží, na jaře odcházeli do vnitrozemí a tábořili podél řek a na březích jezer. Postupně soby domestikovali. Sobí samice se dokonce dojí,
ale dávají jen velmi málo
mléka (1 dcl). Sobi pravidelně táhnou, původně až
na vzdálenost 3 tisíc km,
nyní cca 200 – 300 km
na jih. Kočování Sámů
přetrvávalo až do poloviny 20. století, kdy bylo
„násilně“ omezeno. V té
době také vyvrcholila
snaha centrálních orgánů o norizaci sámské
menšiny. Území obývané Sámy bylo cíleně
obsazováno
norskými
osadníky, byla potlačována jejich řeč a sámská
kultura, děti byly odebírány k internátní výchově.
V posledních desetiletích,
zvláště po ustanovení
norsko-ﬁnsko-švédského
„Sámského parlamentu“,
nastalo
odškodňování
v minulosti způsobených
křivd. Kulturní tradice
Sámů (i Kvenů) jsou cíleně podporovány, což
dokládá i námi navštívené muzeum. Muzeum
má i venkovní expozici
s ukázkou původních
dřevěných staveb, vede
odtud povalový chodník
do Varangerfjordu s krytými pozorovatelnami na
ptáky.
Tradiční výrobky, vypovídající o velké zručnosti a šikovnosti národa Sámi, zaujaly každého z nás
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Při výkladu o kultuře a způsobu života původních obyvatel severu – Sámů

Delta řeky Tana
Řeka Tana je pátou nejdelší řekou v Norsku (délka 361 km). Sámský název „Deatnu“
znamená „Velká řeka“. Protéká severní Skandinávií - Finnmarkou v Norsku a ﬁnským
Laponskem. Hlavními přítoky jsou Anarjohka a Karasjohka. Horní tok (cca 256 km) tvoří
ﬁnsko-norskou hranici. Posledních 105 km řeka protéká oblastí Tana v Norsku a vlévá
se do fjordu Tanafjorden. Tanafjord (sámsky Deanuvuotna) ústí zhruba po 65 km do
Barentsova moře. Fjord má několik bočních fjordů (Hopsfjorden, Langfjorden a Gulgofjorden). Podél fjordu je osídlení soustředěné do několika menších vesnic, celkem žije
podél fjordu a jeho nejbližším okolí cca 4 tisíce obyvatel. Významnou dopravní stavbou
je tzv. Tana Bridge, postavený v r. 1948, s délkou 195 m. Okolí fjordu se zemědělsky
využívá – častý je chov hovězího dobytka, ovcí, jsou zde louky a pastviny.
Řeka Tana je velmi důležitá pro přirozené populace lososa obecného (Salmo salar),
zároveň je i nejproduktivnější lososovou řekou v Norsku. V r. 1929 zde byl uloven největší atlantický losos na světě (váha 36 kg). Řeka Tana má také významnou úlohu
v ochraně před povodněmi a při transportu usazenin. Je velmi důležitá pro tradiční
sámskou kulturu, jako významná vodní cesta, a také z hlediska tradičního lovu ryb.
Ústí řeky je jednou z největších a nejzachovalejších přírodě blízkých říčních delt v Evropě. Delta je chráněná, byla zde vyhlášena přírodní rezervace Tanamunningen (vyhlášena 2002; rozloha 3,409 km2; 70°30‘ N, 28°25‘ E), která je zároveň mezinárodně
významným mokřadem (Ramsar Site č. 1197). V ústí řeky neustále vznikají rozsáhlé
pískové a štěrkové nánosy, které nabízejí bohaté zdroje potravy. Při odlivu dochází
k jejich vynořování, vznikají tak nízké ostrovy porostlé pobřežní vegetací. Najdeme
zde halofyty jako je bařička přímořská (Triglochin maritima) a sítina slanisková (Juncus
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Ústí fjordu řeky Tana do Severního ledového oceánu

Za odlivu se na mělkém dně fjordu objeví bohatá slanomilná a pobřežní vegetace
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gerardii) nebo všudypřítomnou ječmenici písečnou (Leymus arenarius). Voda při
ústí je brakická. Delta je významným hnízdištěm a migračním zastávkou mokřadního
a vodního ptactva, zejména pro morčáka velkého (Mergus merganser). Během léta až
podzimu se tu shromažďuje až 30 000 jedinců. Morčák je tažný, jedinci ze severoevropských oblastí na zimu migrují do střední a jižní Evropy, kde se zdržují od listopadu
do března. Je skvěle přizpůsoben k lovu ryb, dokáže poměrně rychle plavat i ve třímetrových hloubkách. K lepšímu uchopení úlovku má zobák s pilovitými okraji a na konci
zahnutý. Dále se zde hojně vyskytují kajky mořské (Somateria mollissima), hoholka
lední (Clangula hyemalis), turpani (Melanitta sp.). Území má velký význam jako zastávka při jarním a podzimním tahu bahňáků, ale i sněhule severní (Plectrophenax
nivalis). Vyskytuje se zde i řada dravců, včetně orla mořského (Haliaeetus albicilla)
nebo raroha loveckého (Falco rusticolus). Na pobřeží moře můžeme pozorovat stovky
tuleňů kuželozobých (Halichoerus grypus) a tuleňů obecných (Phoca vitulina).
Management rezervace usměrňuje hlavně rybolov z důvodu ochrany potravních zdrojů ptáků a také populace lososa atlantského. Rybolov má odlišná pravidla na moři (tj.
částečně i ve fjordu), kde je volný, a na řece, kde možný pouze na povolení. Povolenky
se vydávají jak místním obyvatelům, tak cizincům, ti mohou ale lovit jen do 15. srpna,
domorodci až do konce srpna. Nesmí se používat jiná než registrovaná plavidla, aby
se předešlo např. šíření nepůvodních druhů nebo nemocí a parazitů. Lososi v celém
severní Norsku jsou totiž v současnosti ohroženi ze Švédska zavlečeným cizopasníkem Gyrodactylus salaris z čeledi žábrohlístů. Na břehu fjordu je kemp, který by měl
být výhledově v zájmu ochrany ptactva přesunut jinam. V blízkosti se nachází i těžební
prostor, který může ohrožovat toto chráněné území. Potenciální ohrožení rezervace
dále představují zavlečení invazních druhů např. s vypouštěním odpadních vod z lodí,
případné ropné skvrny, především ale plány na otevření dalšího kamenolomu na západní straně rezervace.
Na svahu fjordu jsme viděli „březový křivoles - fjell“ s dominantní břízou pokroucenou (Betula tortuosa) s podrostem druhů vysokobylinných niv, např. kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská (Athyrium distentifolium), pcháč různolistý
(Cirsium heterophyllum), sedmikvítek evropský (Trientalis europea), dřín švédský
(Cornus suecica), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), třtina rákosovitá
(Calamagrostis arundinacea) ad. Výše po svazích s kamenitým a balvanitým terénem
má vegetace charakter horské tundry s porosty šichy oboupohlavné (Empetrum hermaphroditicum), medvědice alpské (Arctostaphylos alpina), sítiny trojklanné (Juncus
triﬁdus), břízy trpasličí (Betula nana), skalenky poléhavé (Loiseleuria procumbens),
dryádky osmiplátečné (Dryas octopetala) a dřínu švédského (Cornus suecica).

Použité zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanafjord
https://en.wikipedia.org/wiki/Varangerfjord
https://rsis.ramsar.org/ris/1197
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=502
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/121111/Tanamunningen_Engelsk.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/109463/Varangerbotn_Engelsk.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/109467/FerdesMyra_Engelsk.pdf
http://www.nasco.int/pdf/far_ﬁsheries/FisheriesFAR_Norway.pdf
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PÍSEČNÉ DUNY V PŘÍRODNÍ REZERVACI SANDFJORDEN
Pavla Trachtová
Chráněné území od roku 1983 o rozloze 4,84 km2.
Skalnatá povaha většiny norského pobřeží nevytváří příznivé podmínky pro rozvoj
písečných dun, proto se vyskytují jen ojediněle. Výjimku tvoří větší množství malých
dun podél severního členitého pobřeží, mezi které patří i duny v přírodní rezervaci
Sandfjorden.
Materiál pro vývoj dun se zde utvořil vymíláním mořského dna a přetvořením ledovcové morény působením moře. Písek je naplavován na pláž a foukán dále na pobřeží.
Ke zpevnění pohyblivých dun dochází usazením částic písku a akumulací organického
materiálu. Charakter vegetace ovlivňuje obsah uhličitanu vápenatého v půdě, půdní
vlhkost a spásání. Na relativně malém prostoru je tak k vidění více zajímavých biotopů.

Přírodní rezervace Sandfjorden
Stratiﬁkace vegetačních typů není v rezervaci Sandfjorden příliš typická, nachází se
zde pouze úzký pobřežní pás, kterému dominuje několik druhů rostlin. Ty jsou schopny tolerovat přesuny písečné hmoty, zaplavení či postřik mořskou vodou a vysychání. Často se zde vyskytuje pomořanka přímořská (Cakile maritima subsp. Islandica)
a kuřinečka pryšcovitá (Honckenya peploides). Vyskytuje se zde i jitrocel přímořský
(Plantago maritima).
Na pobřežní linii navazuje nesouvislý pás zárodečných dun s výskytem ječmenice písečné (Elymus arenarius), která výrazně přispívá ke stabilizaci dun. Rostliny na tomto
stanovišti musí být schopny tolerovat až 1 metr vysoké nánosy písku a nedostatek
vody.
Dobře vyvinuté jsou zde aktivní duny vysoké 10–15 m, na které navazuje vřesoviště
s porosty šichy černé (Empetrum nigrum) a dryádky osmiplátečné (Dryas octopetala). Na vlhčích stanovištích se vyskytuje tolije bahenní (Parnassia palustris), hruštička
okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia) a také hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Vegetaci
do velké míry ovlivňuje řeka Sandfjordelva, která zde ústí do Barentsova moře.
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Pomořanka přímořská (Cakile maritima subsp. Islandica)

Jitrocel přímořský (Plantago maritima)
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Ječmenice písečná (Elymus arenarius)

Použité zdroje:
DOODY, J. P. (2008): Sand dune – Country Report, Norway. http://www.coastalwiki.
org/wiki/Sand_dune_-_Country_Report,_Norway
DOODY, J. P. (2012): Sand dune conservation, management and restoration. (Vol. 4).
Springer Science & Business Media.
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BARENTSOVO MOŘE
Katarína Slabeyová
Barentsovo moře představuje jeden z posledních velkých evropských čistých a relativně nenarušených mořských ekosystémů. Je okrajovým mořem Severního ledového
oceánu a rozprostírá se mezi severním pobřeží Evropy (Norska a Ruska), Medvědím
ostrovem, Špicberky, Zemí Františka Josefa a Novou zemí, která ho odděluje od
Karského moře. Má rozlohu 1 405 000 km2 a s průměrnou hloubkou 229 m (maximální hloubka je 600 m) patří mezi mělčí šelfová moře. Je významné zejména z hlediska
rybolovu a těžby ropy a zemního plynu.
Jižní polovina Barentsova moře včetně přístavů Murmansk (Rusko) a Vardø (Norsko)
zůstává nezmrzlá po celý rok kvůli teplému Golfskému proudu.
Vysoká primární produkce Barentsova moře podmiňuje vysokou biodiverzitu včetně
celosvětově významných kolonií mořských ptáků, z nichž nejpočetnější jsou alkoun
tlustozobý (Uria lomvia) s více než 1,7 miliony hnízdních párů a racek tříprstý (Rissa
tridactyla). S výjimkou intenzivního komerčního rybolovu je Barentsovo moře stále relativně nepoškozené lidskou činností.
Jedinečné přírodní hodnoty Barentsova moře jsou v současnosti ohroženy zejména
těžbou ropy a zemního plynu. Drsné klimatické podmínky a krátké jednoduché potravní sítě dělají tento mořský ekosystém obzvláště citlivým na chemické znečištění
z ropných látek. Velký únik ropy by měl dramatické důsledky pro volně žijící živočichy
v této oblasti, zejména pro mořské ptáky, savce a ryby.

Skalnaté pobřeží Barentsova moře
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Procházka po břehu Barentsova moře
Za největší problém se v současnosti považuje nadměrný rybolov, neboť nejvíce komerčně využívané druhy ryb (treska obecná Gadus morhua a treska jednoskvrnná
Melanogrammus aegleﬁnus) jsou loveny nad hranici biologických limitů.
Znečištění únikem ropy a radioaktivních odpadů je v současné době malé. Nicméně
vzhledem k expanzi ropného a plynárenského průmyslu v regionu, stejně jako zvýšené přepravy ropy a plynu přes Barentsovo moře, je zvýšení rizika náhodného úniku
ropy v blízké budoucnosti pravděpodobné. Existují také obavy z radioaktivního zamoření životního prostředí, protože v Murmanské oblasti je uloženo více radioaktivního
odpadu než v kterémkoliv jinem regionu na světě.
S hlediska ekosystémového existují obavy, že potravní kompetice invazivních krabů kamčatských (Paralithodes camtschatichus), introdukovaných sovětskými vědci
v 60. letech minulého století, s původními druhy by mohla vést k poklesu rybích populací. Dalším problémem spojeným s přepravou ropy je riziko neúmyslného zavlečení
nepůvodních druhů prostřednictvím balastní vody vypouštěné z ropných tankerů.
Převážná část Barentsova moře leží v teritoriálních vodách Ruska. Pro zachování
přírodních hodnot Barentsova moře je tedy do budoucna klíčová spolupráce mezi
Norskem a Ruskem.
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PŘÍRODNÍ REZERVACE STABBURSNES
Přemysl Tájek a Vítek Tejrovský
Přírodní rezervace Stabbursnes se nachází v jižní části čtvrtého nejdelšího norského
fjordu – Porsangenfjorden (123 km). Rezervace byla vyhlášena v roce 1983 a je především významnou ornitologickou lokalitou. Odpočinek a zdroj potravy zde na tahu
hledají velké počty vodních a mokřadních druhů ptáků, díky čemuž byla lokalita v roce
1985 zařazena také mezi mokřady mezinárodního významu. Celková rozloha rezervace je 16 km2, z čehož pouze 2,3 km2 tvoří souš – zbytek tvoří vodní nebo zaplavované
ekosystémy delty řeky Stabbursnes (mělký fjord, zaplavovaná bahniska a pobřežní
trávníky).
Během naší návštěvy jsme měli možnost pozorovat na mořském pobřeží morčáky velké
(Mergus merganser), morčáky prostřední (Mergus serrator), kajky mořské (Somateria
mollissima), turpany hnědé (Melanitta fusca), ústřičníky velké (Haematopus ostralegus), značné množství racků, například racky mořské (Larus marinus), racky stříbřité
(Larus argentatus), racky bouřní (Larus canus) a racky žlutonohé (Larus fuscus). Na
pobřeží se zdržovalo i cca 150 ex. husy malé (Anser erythropus). Na plošině nad
fjordem bylo k vidění větší množství sobů. Zajímavým pozorováním bylo pískání kulíků
zlatých (Pluvialis apricaria).
Ptáky jsme během naší návštěvy pozorovali z plošiny nad fjordem, na níž rostla typická tundrová vegetace s nízkými keříčkovými společenstvy se šichou oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), břízou trpasličí (Betula nana), medvědicí alpskou
(Arctostaphylos alpina), brusinkou (Vaccinimu vitis-idaea), metličkou křivolakou

Březové porosty v tundře
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(Avenella ﬂexuosa) a místy také se sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea),
zimozelem severním (Linnaea borealis), dřínem švédským (Cornus suecica), kociánkem dvoudomým (Antennaria dioica), plavuní pučivou (Lycopodium annotinum),
rdesnem živorodým (Bistorta vivipara / Polygonum viviparum) a dryádkou osmiplátečnou (Dryas octopetalla).

Stabbursnes Naturhus og museum – návštěva muzea
Trollholmsund – Odpoledne jsme se vypravili do dolomitové oblasti se skalními útvary
vybíhajícími do Barentsova moře (oblast leží na západním břehu Porsangenfjorden).
K území a ke skalním útvarům se váže pověst o zkamenělých trollech. Troll je bájná
postava ze severské mytologie, potomek obrů nebo přímo obr, který často škodí lidem.
Když trollové vyjdou ve dne z jeskyně, zkamení. A toto se také událo na tomto místě.
Když se skupina trollů vracela ráno s uloupenou truhlou plnou peněz a drahého kamení, nestačili se kvůli špatnému počasí včas vrátit do jeskyně a zkameněli. Zkamenělá
truhla ve tvaru velkého kamenného kvádru se nachází nedaleko odtud.
Díky geologickému podloží je Trollholmsund ﬂoristicky bohatší oblastí. V době naší
návštěvy bylo možné spatřit ještě např. kruštík širolistý (Epipactis helleborine), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), vratičku měsíční (Botrychium lunaria), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), hořeček (Gentianella sp.), rozchodník
ostrý (Sedum acre). U lokality se nachází jedna z nejsevernějších farem s chovem
skotu (výroba mléka), vedle níž jsme se v drobném údolíčku podívali i na hezké silně zvodnělé rašeliniště se suchopýrem úzkolistým (Eriphorum angustifolium), ostřicí
chudkokvětou (Carex pauciﬂora), vranečkem brvitým (Selaginella selaginoides), ko-

Sob polární (Rangifer tarandus)
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Pozorování ptáků na mořském pobřeží

Siesta
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Skalnaté pobřeží Trollholmsund

Sochy zkamenělých trollů
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hátkou (Toﬁeldia pusilla), rdesnem živorodým (Bistorta vivipara) a bekasinou otavní
(Gallinago gallinago).

Palsa rašeliniště severně od Stabbursnes
Původně neplánovaný výlet na rašeliniště západně od osady Igeldas byl jedním z největších přírodovědných zážitků celé naší studijní cesty. Palsy jsou vyvýšeniny či kopečky dosahující výšky až několika metrů (max. až 10 m). Mívají oválný tvar nebo
vytvářejí valy, obvykle kolem 10–30 m široké a 15–150 m dlouhé. Palsy se nejčastěji
vyskytují na rašeliništích, v oblastech trvalé zmrzlých půd (permafrostu) a vznikají
na místech, která oproti svému okolí rychleji promrzají (mají v zimě tenčí sněhovou
pokrývku apod.). Pod povrchem se tak vytváří ledová čočka způsobující vyvýšení
rašelinné vrstvy nad ní (tím se opět snižuje množství sněhu, které se na stanovišti drží
atd.). V létě rašelina na vyvýšeninách vysychá a tepelně izoluje ledovou čočku pod
povrchem. Ledová čočka tak postupně narůstá a stahuje okolní vodu. Součástí rašelinných pals bývají často hluboké trhliny v rašelině a typická jsou také zvodnělá místa
při okrajích pals, která vznikají v důsledku tlaku ledu na přilehlou plochu rašeliniště.
Na rašeliništi u Stabbursnes jsme měli možnost vidět několik desítek velkých pals,
z nichž některé dosahovaly výšky přes čtyři metry (a velké množství malých, vysokých
do jednoho metru). Rašeliništní vegetace v okolí pals byla tvořena silně zvodnělou
vegetací s ostřicemi a suchopýrem úzkolistým (Eriphorum angustifolium), oproti tomu
vegetace samotných pals (vyvýšenin) byla tvořena převážně keříčky (šicha oboupohlavná, bříza trpasličí, ostružiník moruška) a lišejníky. Největší palsy měly velmi členitý
tvar s příkrými okraji.
Večer jsme u řeky Stabburselva pozorovali polární záři.

Nedaleko od informačního střediska NP Stabbursdalen jsme navštívili lokalitu s dobře
vyvinutými palsami (vyvýšenými útvary, za jejichž vznikem stojí ledové čočky), které
jsou charakteristické pro oblasti s nespojitým permafrostem.
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NÁRODNÍ PARK STABBURSDALEN
Miroslav Kosík a Jan Materna
Založen v roce 1970 na
ploše 98 km2. V roce
2002 podstatně rozšířen
(747 km2). Na východě
na něj navazuje chráněná
krajinná oblast (189 km2).
Své jméno dostal podle
rozlehlého
údolí
Stabbursdalen (sámsky
Rávttosvuopmi),
které
vytvořila mohutná řeka
Stabburselva, pramenící
na jihozápadním okraji
národního parku. Její
horní tok je kaskádovitý
se střídajícími se peřejnatými úseky a hlubokými tůněmi. Ve střední
části má kaňonovitý charakter s několika vodopády. Před svým ústím do
Porsangen fjordu vytváří
široké údolí, v němž řeka
vytváří rozsáhlý systém meandrů a slepých
ramen – říčních jezer
(lokalita Lompola), které
jsou z pohledu biodiverzity považovány za jedno z nejbohatších částí
parku. Nachází se zde
rozsáhlé mokřadní lokality s porosty vrb a ostřic.
Hnízdí tu mnoho vodních
ptáků, např. orlovec říčMapa Národního parku Stabbursdalen
ní (Pandion haliaetus),
v dutinách blízkého borovicového lesa hohol
severní (Bucephala clangula) a morčák velký (Mergus merganser). Stabburselva je
významnou lososovou řekou. Její tok nebyl poznamenán antropogenními zásahy s výjimkou výstavby dvou rybích přechodů pro usnadnění migrace lososa (Salmo salar).
Dvě třetiny území národního parku (nově rozšířená část) zaujímá pohoří Gáissa,
které je tvořeno rozsáhlou náhorní planinou (s průměrnou výškou 650 m n. m.), jejíž
vrcholky se tyčí do výšky přes 1000 m n.m. (Nejvyšší vrchol Skuovgilráššá dosahuje
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Rozlehlé údolí Stabbursdalen, které je nejstarší částí národního parku. Dobře patrné
jsou rozsáhlé a mocné říční terasy řeky Stabburselva.

Řeka Stabburselva vytváří několik vodopádů. Na snímku je nejznámější Stabburs fossen, ke kterému vede jedna z mála značených cest.
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1139 m n. m.). Jedná se o příkrovové pohoří, které vzniklo cca před 400 miliony lety
nasunutím velké masy horniny (křemence, fylity) přes místní horniny (písčité sedimenty a břidlice). Planina i její vrcholky jsou holé, jen s velmi sporou vegetací. Mnoho místních názvů nese ve svém názvu sámské slovo „ráššá“, což znamená pustinu. Březové
lesy s břízou pýřitou (Betula pubescens) jsou omezeny pouze na úbočí údolí větších
řek.
Na území národního parku lze nalézt velké množství glacigenních tvarů – pozůstatků
po rozsáhlém ledovci, který se nacházel na náhorní planině (více jak 1 000 km2). Při
jeho tání na konci poslední doby ledové zde vznikly mohutné ledovcové řeky. Důkazem
erozní síly tavných ledovcových vod jsou dvě kaňonovité soutěsky – Rávttošávži na
řece Stabburselva a Lávkaávži na jejím přítoku Dilljohka. Existenci dávných podledovcových řek (eske) připomínají úzké a až několik kilometrů dlouhé štěrkové či písečné
hřbety (valy). Na rozdíl od ledovcových morén (netříděného materiálu ukládaného
ledovcem na jeho okrajích) jsou tvořeny tříděným materiálem. Většina z původních
ledovcových údolí s charakteristickým proﬁlem tvaru „U“ byla přemodelována činností
ledovcových řek. Při jihovýchodní hranici parku lze však nalézt dvě typicky ledovcem
modelovaná údolí – Girrábohki, Oppardatvággi. I laika na první pohled zaujmou terénní deprese kráterovitého / kotlovitého tvaru (angl. termín kettle hole), které byly
vytvořeny po roztátí oddělených a pohřbených bloků ledovce. V nejnižší části těchto
útvarů se často nachází jezero. Činností ledovcových řek vznikaly rozsáhlé říční terasy, jejichž velká mocnost je dobře patrná v deltě Porsangen fjordu, do nějž ústí 60 km
dlouhá Stabburselva.
Unikátní zbytek borovicového lesa (cca 16 km2) v údolí Stabbursdalen je pozůstatkem lesních porostů, které pokrývaly většinu Finnmarky v klimaticky teplejším období
Atlantiku (před 7 500–5 000 lety). Po opětovném ochlazení (před 2 500 lety) z většiny
území les ustoupil a zůstal zachován jen v chráněných a klimaticky alespoň trochu příznivých údolích, jakým je i Stabbursdalen. Díky tomuto lesu je Stabbursdalen i nejsevernějším místem výskytu tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), veverky obecné (Sciurus
vulgaris), hýla křivčího (Pinicola enucleator) či sojky zlověstné (Perisoreus infaustus).
Na přítomnost borovicového lesa je vázán i výskyt křivky obecné (Loxia curvirostra) či
strakapouda velkého (Dendrocopos major) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus).
Existenci lesa v posledních desetiletích ohrožuje relativně početná populace (více
jak 100 ind.) losa evropského (Alces alces), která se sem stahuje v zimním období.
Z diskuze s místním strážcem vyplynulo, že 95 % stromů je losem nějak poškozeno
(Jeden los spotřebuje denně 5–8 kg potravy!). Nejvíce decimovány jsou mladé stromy,
takže prakticky nedochází k obnově lesa. Snaha o regulaci počtu losů naráží na silný
odpor lovců. Z velkým šelem se zde nepočetně vyskytuje pouze rys (Lynx lynx) a rosomák (Gulo gulo).
Seznam více jak 250 rostlin a více jak 100 druhů ptáků, vyskytujících se na území
národního parku, lze nalézt na www stránkách místního informačního centra a muzea (Stabbursness naturhus og museum) – http://www.stabbursnes.no/stabbursdalen_national_park.htm.
Stabburské údolí bylo důležitým územím pro pobřežní Sámy z blízkého Porsangen
fjordu. Ti zde kromě lovu zvěře a ryb a polodivokého chovu sobů (od 17. stol.) získávali
dřevo na stavbu lodí a domů, ostřicové seno pro soby na zimu a ze smolnatého dřeva
borovic dehet k impregnaci.
Národní park nabízí jen minimální turistickou infrastrukturu v podobě pouhých dvou (!)
značených cest v jeho severní části a jednoho parkoviště se sociálním zázemím a vy48
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Většina stromů v rozvolněném borovicovém lese je nízkých, podsaditých, formovaných zdejšími drsnými podmínkami, především mrazem a větrem. Zbytky pařezů
svědčí o příležitostné těžbě.

Diskuze nad tím, do jaké výše je los schopný mladé borovice poškozovat okusem.
Průměrná výška sněhové pokrývky tu dosahuje cca 0,5 m.
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Většinu území národního parku zaujímá pohoří Gáissa, které je velmi pusté, pouze
údolí větších řek jsou lemována porosty břízy pýřité
bavením pro pikniky a jedné chaty a jednoho přístřešku v údolí Stabbursdalen; pro
nás Středoevropany to bylo (mile) překvapující. Území parku je využíváno k lovu zvěře
a ryb a letnímu chovu sobů (cca 10 tisíc ind.). Pastevní celky jednotlivých vlastníků
sobích stád jsou odděleny i na území parku drátěnými ploty. Chov je příčinou dalšího
konﬂiktu se zájmy ochrany přírody, a to v podobě nekontrolovaného pohyby čtyřkolek
po území parku. Ten má být v připravovaném plánu péče do budoucna omezen jen na
několik dohodnutých tras.

Použité zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stabbursdalen_National_Park
http://w w w.miljodirektoratet.no /Global /dokumenter/ Publikasjoner/ Brosjyrer/
Stabbursdalen_NP_E_nett%20110811.pdf
http://www.stabbursnes.no/stabbursdalen_national_park.htm
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie
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BITVA NA ŘECE ALTA
David Veselý
Delta řeky Alta je holocenní vějířovitá delta Gilbertova typu tvořená štěrko-písčitými
sedimenty. Na její písčité terase se nachází Přírodní rezervace Latharimoen, která
chrání nedotčený borovicový les. Už výskyt borovicového lesa na písečné terase je ve
Finnmarce velmi vzácný, ale pouze zde jej můžeme nalézt tak blízko mořskému břehu.
Delta řeky Alta i Přírodní rezervace Latharimoen jsou zajisté cennými přírodními lokalitami. To, že jim dnes přísluší zasloužená pozornost a ochrana, je ale možná dáno jinou
událostí, která se udála na řece Alta. Jedná se o tak zvanou „Altskou polemiku“. Tento
termín označuje norskou politickou diskuzi ohledně výstavby přehrady právě na řece
Alta na konci 70. a začátku 80. let minulého století. Nejprve je ale nutné se s řekou
Alta blíže seznámit.
Řeka Alta pramení 140 kilometrů od moře a je jednou ze dvou hlavních řek protékajících vnitrozemím severního Norska. Protéká přes obce i správní centrum regionu
Kautokeino, který ji dal i její druhé používané jméno. Ve vnitrozemí tvoří většinu obyvatel jejich břehů příslušníci lidu Saami. U nás jsou zřejmě více známí pod označením
Laponci, v norštině má ale slovo „lapo“ silně negativní vyznění, lidé Saami je proto
neradi používají a my se jejich zvyku podržíme. V jejich jazyce označuje slovo Saami
jednotné i množné číslo, jedince, národ, kulturu i jazyk. Používá se jako podstatné
i přídavné jméno. V češtině, pokud nechceme používat dvojslovné složeniny, si ale
musíme občas pomoci slovem Saamové nebo saamský. V textu budeme používat
i slovo sii’da, které označuje základní saamskou sociální jednotku.
Již v hluboké historii využívaly toto území rané lovecké sii’dy, které v zimě tábořily
v blízkosti fjordu, kam se na podzim stahovaly z říčního údolí. Od 17. století zde již
zaznamenáváme sii’dy orientované na pastvu sobů. Tito pastevci se na zimu stahovali
z hor do říčního údolí mezi Altou a vesnici Masi. Je pravděpodobné, že oblast byla
osídlena výhradně nebo převážně saamským obyvatelstvem nejen v sedmnáctém
století, ale zřejmě i ve středověku. K zimování využívali údolí řeky Alta mnohé sii’dy
migrující i na značné vzdálenosti. Roční migrační cyklus je pro místní osídlení od nepaměti typický.
Od druhé poloviny 19. století byla ale saamská populace v Norsku ovlivňována politikou „norizace“, která se snažila potlačit staleté tradice života. To vedlo k tomu, že se
na začátku druhé poloviny 20. století k saamské národnosti hlásilo už jen necelých
třicet tisíc obyvatel.
Prvotním impulzem, ze kterého se rozhořela „Altská polemika“, bylo zveřejnění plánu
Norského ředitelství pro vodní zdroje a energii (NVE) na výstavbu přehrady vzdouvající hladinu pro vodní elektrárnu na řece Alta. Zátopa dosahovala plochu 75 km2
a vzniklé jezero by zaplavilo vesnici Masi obývanou ve většině Saami a další menší
sídliště, nehledě k toku, že oblast byla v roce 1973 vyhlášena národním kulturním dědictvím. Pod hladinou měla zmizet také dvě přírodní jezera Iešjav’ri a Joat’kjav’ri, která
jsou zásadním prvkem ekologie místní tundry a jsou zásadní také z pohledu pastvy
sobů. V jarním období jsou totiž břehy jezera jedinou lokalitou, kde stáda sobů nalézají
vhodnou potravu.
Na shromáždění obyvatel vesnice Masi 15. srpna 1970 došlo k založení „Akčního
výboru proti přehrazení AV Masi“. Významný vliv na veřejné mínění a opozici proti
výstavbě nádrže měla také skupina s názvem „Altský výbor pro zachování vodního
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toku Alta-Kautokeino“, dokumentující od roku 1973 možné negativní dopady výstavby
přehrady na populaci lososa i přírodu kaňonu řeky Alty obecně. Poté, co se původní
plán setkal se silným politickým odporem, byl navržen méně ambiciózní projekt, který
by způsobil menší vysídlení obyvatel Saami a méně narušil sobí migraci a rybolov
divokých lososů.
Vyhodnocení vlivu tohoto návrhu však nebylo dostatečné, nebyl brán ohled na tradiční
saamskou kulturu, vyhodnocení dopadu na pastvu sobů vyházelo z chybných předpokladů a v podstatě nereﬂektovalo potřebu ročního migračního cyklu pastvy.
Protesty proto pokračovaly dále a dne 12. července 1978 založilo přibližně 80 protestujících na místní střední škole populární hnutí proti výstavbě na řece Alta (Občanský
výbor pro rozvoj vodního toku Alta-Kautokeino), které vytvářilo organizační platformu
pro protesty i následný odpor proti stavebním pracím. Toto hnutí společně s dalšími
skupinami podalo u norského soudu žádost o předběžné opatření a žalobu proti norské vládě, ve snaze zabránit stavbě před jejím zahájením.

Život v Laponsku: kresba Johan Turi (1854–1936)
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Na podzim roku 1979 byla ale stavba připravená ke spuštění. Protestující proto zorganizovali dva akty občanské neposlušnosti přímo na staveništi v lokalitě Stilla. Aktivisté
sedící na zemi vlastními těly blokovali stavební stroje, současně zahájili Saami aktivisté hladovku před budovou norského parlamentu.
Tehdejší předseda vlády Odvar Nordli, ve snaze předejít další eskalaci protestu, slibuje přezkoumání rozhodnutí parlamentu, ale norský parlament následně potvrdil své
rozhodnutí přehradit řeku Alta. Když práce na stavbě přehrady v lednu 1981 znovu
začaly, připoutalo se proto více než tisíc demonstrantů řetězy přímo na staveništi,
aby bránili její výstavbě. Policie reagovala s nebývalou silou, do akce bylo zapojeno
10 % všech norských policistů. K jejich ubytování byly využity dokonce i výletní lodě.
Protestující byli s použitím hrubé síly z místa vytlačeni. Dokumenty, které byly od té
doby odtajněné, ukazují, že vláda plánovala dokonce použití vojenské síly jako logistická podpory pro policejními orgány usilující o potlačení protestů. Bylo to poprvé od
druhé světové války, kdy byl proti norským občanům použit zákon proti výtržnictví.
Ústřední organizace lidu Saami přerušila veškerou spolupráci s norskou vládou a dvě
Saamské ženy dokonce odcestovaly do Říma požádat o pomoc papeže.
Na počátku roku 1982 ale rozhodl ve prospěch vlády také Nejvyšší soud, místní odpor
proti elektrárně postupně utichal a přehrada byla nakonec postavena.
Může se tedy zdát, že „Altská polemika“ skončila neúspěchem. Je si ale třeba uvědomit, že spor o přehradu na řece Alta byl první vážné politické a sociální hnutí od
bouřlivé debaty o norské členství v Evropské unii v roce 1972. Nevládní organizace
koordinující odpor proti výstavbě přehrady na řece Alta měly téměř 20 000 členů.
Z nich se téměř 10 000 aktivně účastnilo demonstrací. Vznikla zde spolupráce mezi
ekology a aktivisty za práva lidu Saami, což přispělo nejen k položení důrazu na otázky životního prostředí, ale také upřelo pozornost na práva lidu Saami jako původních
obyvatel se speciﬁckými právy k území v severním Norsku a zahájilo proces národní
politické agendy. Tento proces dosáhl klíčového milníku v roce 2005, kdy byl přijat
zákon o Finnmarce. Díky společnému zájmu došlo ke sjednocení dříve různorodých
ekologických skupin. Lidu Saami se vrátil zájem o jeho vlastní kulturu, která byla léta
potlačována politikou „norizace“.
Následující norský premiér označil vybudování přehrady na řece Alta za „velký omyl“
a po „Altské polemice“ nebyl již obdobný projekt v Norsku zahájen. Můžeme tedy říct,
že nehledě k prohrané bitvě na řece Alta, přineslo hnutí „Altská polemika“ významné
dlouhodobé zisky. Prohráli bitvu, ale ve válce zvítězili.
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Přírodní rezervace Latharimoen
Latharimoen je rozsáhlý borovicový les rozkládající se na písčité terase přímo na
mořském břehu na konci fjordu Alt mezi ústím řek Alta a Transfar. Převážná část
písečné terasy má mocnost téměř 10 m, pouze na jihozápadě klesá až na pouhý půl
metr. Podloží tvoří amﬁbolit a gabro, jedná se o zásadité horniny, které snadno zvětrávají a uvolňují živiny pro rostliny. Na těchto lokalitách se proto vyskytuje bohatší
vegetace než na odolnějším podloží.
Prakticky celou oblast pokrývá borovicový (Pinus sylvestris) les s podrostem vřesu. Ve vřesu dominuje šicha (Empetrim heraphroditum) a částečně také brusinka
(Vaccinium vitis-idaea). Navíc zde existují také malé lokality borového lesa s dominancí lišejníků. Les má vnitrozemský charakter, navzdory tomu, že se rozkládá
přímo na břehu moře. Na základě analýzy letokruhu byly nalezeny stromy starší 150 let. V minulosti se tyto stromy i kácely, ale od vyhlášení přírodní rezervace je les přísně chráněn pro budoucí generace. Z ptáků zde žije rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus), pěnkava jikavec (Fringilla momtifringila) a drozd cvrčala (Turdus iliacus).

Alta delta
Delta řeky Alty je holocenní, vějířovitá písčitá až písčito-štěrková delta, přizpůsobená společenstvům subarktického fjordu. Výzkum současného povrchu delty i starších vrstev vyvýšených teras ukázal, že deltu tvoří tři hlavní prvky:
(1) relativně tenká (1–3 m) písčito-štěrková svrchní vrstva vytvořená na pláni delty
ovlivňované částečně řekou, částečně vlnami, částečně přílivem;
(2) tlusté písečné podloží s prudce se svažujícím dnem (5–35°) formované gravitačně na svazích delty;
(3) bahnité dno s místně uloženými písčitými sesuvy formované na mírně svažitých
(<3-4°) okrajích delty.
Na základě radiokarbonové analýzy a regionálních křivek vývoje změn mořské hladiny je možné stanovit rekonstrukci paleontologických hloubek, úrovně sedimentace i progradace delty (cca 0,4 m/rok v průběhu posledních 6000 let).
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NÁRODNÍ PARK REISA
Simona Poláková a David Pithart
Národní park Reisa jsme navštívili dne 14. 9. 2015. Hlavními přírodními fenomény,
které jsou zde chráněny, jsou řeka Reisaelva protékající údolím Riesadalen a okolní
plateau, které vyniká jak množstvím mokřadů, tak i tím, že tudy vedou důležité trasy
pro soby, migrující mezi letními pastvinami, které se nacházejí na území parku a v pobřežních oblastech a zimními pastvinami, nacházejícími se u Kautokeino blízko hranic
s Finnmarkou. Nejvyšším vrcholem v národním parku je Jeatineoaivi (930 m n. m.).
Klima v parku má výrazně kontinentální charakter – dochází k velkým teplotním výkyvům a srážky jsou jen do 350 mm/rok.
Řeka Reisa, nejvýraznější přírodní fenomén parku, vzniká soutokem řek Geatkejohka,
Njallajohka a Reiseatnu na území parku. Od tohoto soutoku vyhloubil tok v průběhu
poslední doby ledové dlouhý a hluboký kaňon, jehož hrany lemuje spousta vodopádů. Nejvyšší a nejznámější je Mollisfossen – vysoký 269 m; představuje častý cíl návštěvníků. Cesta kaňonem je výletem do geologické historie trvající 2 miliardy let. Na
strmých srázech jsou dobře vidět střídající se horniny – od nejstarších žul a rul, přes
200 m mocné usazeniny břidlic a pískovců až po 400 miliónů let staré vyvřeliny. Díky
členitosti reliéfu, pestrému geologickému složení a styku západních a východních biogeograﬁckých provincií, zde prosperuje mnoho živočišných a rostlinných druhů. Tento
národní park patří k druhově nejbohatším na skandinávském severu. V nižších polohách lemují toky řek olšové a březové lužní porosty s bohatým podrostem. Pak ná-

Štěrkové naplavy v říčním korytě
55

STUDIJNÍ CESTA
sledují příkré skalní srázy se sporou vegetací nebo pozvolnější svahy kryté borovými
lesy s příměsí břízy. Nad hranicí lesa rostou zakrslé vrby. Plateau je pokryto tundrovou
vegetací. Hnízdí zde množství dravců, například orel skalní a raroh lovecký. Ze šelem
se tady běžně vyskytuje rosomák, liška polární, rys evropský, občas i medvěd.
Park byl vyhlášen v roce 1986 a rozprostírá se na ploše 803 km2. Stýkají se zde tři
lidské kultury – Sámové (nedaleko ležící město Kautokeino je označováno za jejich
hlavní město), Finové a Norové. Místní obyvatelé se v minulosti kromě lovu, farmaření
a rybaření živili hlavně výrobou dehtu z místních borovic. V současné době není park
téměř obydlen. V parku se dá pohybovat pěšky, trasy zde jsou díky počasí, množství
mokřadů a skalním masívům považovány za jedny z nejdrsnějších v Norsku. Na řece
je možné podniknout výlet na motorových člunech (nicméně s konstrukcí zachovávající tradiční štíhlou formu člunu, který musí obstát při jízdě proti proudu), případně
si lze nechat kánoi vytáhnout proti proudu a sjíždět pak samostatně po proudu dolů.
Tímto způsobem navštíví park ročně asi 800 lidí a poskytnou tak přivýdělek místním
obyvatelů (dvě ﬁrmy provozují v sezóně cca 8 – 10 pětimístných člunů). Trasa výletu
vede kolem atraktivních vodopádů.
Na území parku se nacházejí čtyři volně přístupné turistické přístřešky. Informační
středisko v Halti má jednoho stálého zaměstnance a sezónně najímá další průvodce.
Středisko je vedeno jako samostatná hospodářská jednotka, získává základní ﬁnancování od kraje Troms, většinu prostředků si však musí vydělat, a to jak odbornými
službami, tak prodejem licencí k rybaření. Přímo v parku spravuje rovněž kemp pro
cca 18 lidí, který je vystavěný v sámském stylu. Slouží především pro školní výlety,
v případě potřeby je ale možné zavolat do střediska a ubytovat se zde i během treku.
Reisa patří mezi nejvýznamnější evropské řeky z hlediska populace divokého loso-

Výletní člun na řece Reisa
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Vodopád Molissfosen a upolín evropský
sa. Je rozdělena na 19 zón, ve kterých je možno rybařit. Průměrná cena povolení
je 600 NOK/den, aktuální závisí na ročním období. Z hlediska ochrany přírody jsou
nejčastějším problémem konﬂikty s chovateli sobů. Jedná se především o využívání
čtyřkolek k nahánění stád (v zimě se využívají sněžné skútry, které vegetaci tolik nepoškozují) a příliš intenzivní pastva zvířat. Kromě perzekutivních opatření se správa
parku snaží o osvětu mezi farmáři a hledání alternativních řešení, jako je oplocení na
kritických místech.
Během návštěvy parku jsme byli podrobně seznámeni s některými výrobními a pracovními technikami původních obyvatel, které jim zajišťovaly přežití v drsné přírodě.
Jednalo se o stavbu říčního člunu a plavbu na něm, výrobu střech z březové kůry a výrobu dehtu. Tyto řemeslné postupy jsou blíže popsány v kapitole „Tradiční využívání
přírodních zdrojů - inspirace pro současnost“.
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NÁVŠTĚVNICKÁ CENTRA – BALSFJORD MUSEUM
A CENTRUM PRO MOKŘADY
Přemysl Heralt
V rámci studijní cesty jsme navštívili několik informačních a návštěvnických center.
Jednalo se o návštěvnická centra presentující s místními přírodními zajímavostmi, ale
vždy odkazující také k místní kultuře a obci. Společnými rysy všech navštívených center bylo propojení ochrany přírody a místní komunity, a to nejen z pohledu poskytovaných informací a kompozice výstav, ale často také personálně, ﬁnančním podílem na
provozu apod. Vždy bylo také součástí činnosti návštěvnického centra vzdělávání dětí
školního i předškolního věku.
Roční návštěvnost se v navštívených zařízeních pohybuje od cca 2 tisíc návštěvníků (Balsfjord museum a mokřadní centrum) po cca 12 tis. (návštěvnické centrum NP
Stabbursdalen). Výukových programů se účastní řádově stovky dětí (obvykle okolo
200 – 400 dětí ročně).
Pokud se jedná o počet stálých zaměstnanců, zpravidla je provoz zajištěn dvěma
až třemi zaměstnanci a dle potřeby jsou najímáni sezónní a externí spolupracovníci
a průvodci. V případě návštěvnických center národních parků se vždy na činnosti centra nějakým způsobem podílí místní manažer státní ochrany přírody.
Na činnost center mají podstatný vliv také místní úřady a místní komunita. Dá se říci,
že se ve všech navštívených případech jednalo o společný projekt případně bylo propojení, alespoň v některé oblasti. Součástí všech navštívených center byla alespoň
malá expozice o přírodních hodnotách (často široce vztažená k celé oblasti, ne jen
k určitému NP), místních tradicích a kultuře. Expozice jsou zpoplatněny a výnos ze
vstupného je nezanedbatelnou součástí rozpočtu center. Naopak jen velmi omezeně
jsme se setkali s projektovým ﬁnancováním činnosti, a když tak zpravidla na základě
menších projektů ze zdrojů místní samosprávy.
Pokud jde o vzdělávací činnost, ta je vždy provázána s místními přírodními zajímavostmi a klade důraz na jejich poznávání přímo v terénu. Nejedná se o ekologickou
výchovu v širším smyslu tak, jak ji praktikují například naše ekocentra a ani to není
účelem. Proto i personální zajištění je společné s návštěvnickým centrem a většinou
nebývají samostatní lektoři pro školy. Vzdělávací programy pro děti jsou dle zjištěných
informací zdarma.

Balsfjord museum a mokřadní centrum
Nachází se v Storsteinnes nedaleko hlavní silnice E6. Součástí muzea a mokřadního centra je menší expozice, přednášková místnost, kanceláře a technické zázemí.
Současná expozice vznikla adaptací části původní telefonní ústředny a je zaměřena
na přírodní hodnoty, zejména výskyt mokřadních ptáků, na místní rybolov a lov tuleňů.
Ve správě muzea je také technická památka, historická pila poháněná vodním kolem.
Výhodou centra je přímé sousedství s jednou částí mokřadu mezinárodního významu
Balsfjord våtmarksystem, s přírodní rezervací Sørkjosleira.
Hlavním přírodní fenoménem je mělké ploché pobřeží, které je velmi atraktivní zejména pro táhnoucí bahňáky, kteří zde nacházejí množství snadno dostupné potravy.
Typickou vegetací jsou porosty Zostera marina, které vytváří nejen potravní podmínky
pro mnoho místních živočichů, ale také třecí plochy pro některé druhy ryb např. huňáč58
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Odborný výklad na odlivem obnaženém dně fjordu

Naši průvodci Kjetil Åkra and Arild Endal, v pozadí budova muzea
a mokřadního centra
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Jedna z expozic návštěvnického centra národního parku Stabbursdalen
ka severního (Mallotus villosus), potěr a drobné rybky jsou pak zdrojem potravy pro
další druhy ryb a hlavně ptáky. Celkově lze v oblasti Balsfjordu zastihnout bezmála
dvě stě druhů ptáků.
Muzeum a mokřadní centrum v jednom má dva stále pracovníky, kteří se věnují jak
činnosti odborné, tak práci s veřejností. Vzhledem ke specializaci jednoho z pracovníků muzea je sem soustředěna také podstatná část výzkumu arachnofauny Norska
včetně nálezových sbírek. Vzdělávací činnost je zaměřena zejména na místní školy
a je realizována ponejvíce přímo na odlivem obnaženém dně fjordu, kde lze bez nutnosti speciálních pomůcek pozorovat množství živočichů i rostlin. Praktickou ukázkou
jsme si ověřili, že oba pracovníci centra dokáží zajímavosti toho území prezentovat
velmi poutavě a v souvislostech zejména z pohledu nás suchozemců.
Ročně navštíví centrum okolo dvou set dětí z místních školek a škol. V případě této oblasti je nabídka vzdělávacích programů organizovaná přes společnou organizaci Midt
– Troms muzeum, která zaštiťuje muzea v celé oblasti. Školy si ji mohou objednávat
prostřednictví místních samospráv nebo přímo.
Lze konstatovat, že toto mokřadní centrum dokládá, že není často třeba velkých investic, důležitý je zájem a entuziasmus lidí.
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NORSKÝ POLÁRNÍ INSTITUT A POLARIA
Karel Chobot a Libuše Vlasáková
Norský polární institut (Norsk Polarinstitutt – NPI) je norská státní ústřední instituce pro
polární výzkum, mapování a monitoring v Arktidě (část Barentsůva regionu i Svalbard)
i Antarktidě. NPI funguje jako poradní orgán, logistický operátor i výzkumná instituce.
Je podřízen norskému ministerstvu životního prostředí, je zároveň členem výzkumných konsorcií pro polární výzkum (např. FRAM, Severské centrum pro klima a životní
prostředí).
Institut organizuje expedice do polárních regionů a spravuje výzkumné stanice na
Svalbardu (v Ny-Ålesund) a v Zemi královny Maud (Antarktida). Disponuje též výzkumným plavidlem. Kanceláře má v Tromsø a na Svalbardu, zaměstnává přibližně 160 lidí.
Má dohled nad plněním mezinárodních smluv o Antarktidě norskými subjekty.
Hlavní výzkumná témata jsou oceány, Severní
ledové moře, geologie,
ekotoxikologie,
biodiverzita a výzkum ledu.
Výzkum ledu je v NPI
nosným tématem. Hmota
ledu se mezi březnem
a září liší přibližně o dvě
třetiny. V delším časovém horizontu pak v současnosti dochází k významným změnám: ledu
ubývá, je tenčí a mladší,
podíl mladého ledu, který rychleji driftuje, roste.
Mezi roky 1979–2014
došlo k zeslabení vrstvy
ledu o 13,3 %. Důvodem
změn je zřejmě kombinace několika faktorů, nejen
rostoucí teplota.
Výzkum polární biodiverzity zahrnuje například
sčítání ledních medvědů
(2004: 3000
jedinců),
monitoring polárních lišek, výzkum tuleňů i řady
druhů ptáků.
Polaria je výstavní instituce s akváriem (nejsevernějším na světě) v TromMedvěd lední je symbolem severního Norska a jeho dersø, sídlící v moderní
moplastický preparát je umístěn i u vchodu do Polárního
budově evokující svým
institutu v Tromsø
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Prezentace v Norském polárním institutu

Pohled do jednoho z mořských akvárií v Polarii
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Norský polární institut zkoumá mimo jiné vliv klimatické změny na odtávání sněhu na
Špicberkách
tvarem kry ledu narážející na pobřeží. Specializuje se na prezentaci Arktidy, krajinných
fenoménů, biologické rozmanitosti i jejímu ohrožení. Využívá ﬁlmy (v panoramatickém
kině) a moderní expozice doprovázející akvária. V akváriích ukazuje výběr nejčastějších druhů ryb Barentsova moře a výběr pozoruhodných zástupců bezobratlých. Jako
hlavní atrakce je označován chov dvou druhů tuleňů: tuleně vousatého (Erignathus
barbatus, jediný chov v zajetí) a tuleně obecného (Phoca vitulina).
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FINANČNÍ MECHANISMY NORSKA, ISLANDU
A LICHTENŠTEJNSKA
Jolana Hátlová a Monika Suchopárková
Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko (tzv.
donorské státy) ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a zejména také k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými a přijímajícími státy. Norsko poskytuje
cca 95 % těchto ﬁnančních prostředků. Norsko, Island a Lichtenštejnsko jsou partnerské země EU na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP),
která jim umožňuje volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu v rámci vnitřního trhu.
Dohoda zahrnuje spolupráci i v dalších oblastech, např. v oblasti výzkumu a vývoje,
v sociální politice nebo životním prostředí. Financování prostřednictvím EHP a Norských fondů je zaměřeno na naplňování konkrétních potřeb přijímajících zemí a je
v souladu s národními prioritami.
V roce 2004–2009 byly v České republice formou těchto grantů podpořeny projekty za
104,6 mil. eur, které se soustředily převážně na uchování kulturního dědictví, podporu
zdravotnictví a rozvoj lidských zdrojů. V programovém období 2009–2014 bylo do fondů vyčleněno 1,79 miliard eur určených na podporu 146 programů v 15 přijímajících
zemích střední a jižní Evropy. Z celkového ﬁnančního objemu obdržela Česká republika částku ve výši 131,8 mil. eur. Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví,
věda a výzkum, životní prostředí, děti a mladiství, dále také prosazování rovnosti žen
a mužů, rozvoj občanské společnosti, sociální začleňování a ochrana kulturního a přírodního dědictví.
Alokace přidělená České republice byla rozdělena do 16 programů. Na oblast ochrany
životního prostředí jsou zaměřeny dva programy: Program CZ02 - BIODIVERZITA
A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY / MONITOROVÁNÍ A INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ
A KONTROLA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ / ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU a Program CZ08 – ZACHYCOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO. Partnerem obou
těchto programů je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkovatelem a zároveň
národní koordinační jednotkou je Ministerstvo ﬁnancí.
Cílem Programu CZ02 je zejména zastavení ztráty biodiverzity. V rámci Programu
byla vyhlášena jedna otevřená výzva s celkovou alokací 364 730 206 Kč, ﬁnanční
prostředky byly rozděleny 34 úspěšným příjemcům. Dále je Ministerstvem životního
prostředí v rámci tohoto Programu realizováno malé grantové schéma „Záchranné
programy pro zvláště chráněné druhy II“ a předem deﬁnovaný projekt „Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR“.
Cílem Programu CZ08 je zvýšení znalostní a nadnárodní spolupráce v CCS (Carbon
Capture and Storage). V Programu CZ08 byla vyhlášena jedna otevřená výzva s celkovou alokací 155 763 567 Kč, dále byla vyhlášena doplňková výzva, kterou ale mohly
využít pouze příjemci již podpořených projektů na rozšíření stávajících aktivit.
Obě výzvy jsou doplněny Fondem pro bilaterální spolupráci na programové úrovni,
který slouží pro navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech během implementace projektů. Fond je určen
k ﬁnancování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ ve
schválených projektech v rámci programu anebo malého grantového schématu.
Další informace o fondech, jednotlivých programech a podpořených projektech je
možné najít na internetových stránkách http://www.eeagrants.cz/.
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HORY V OKOLÍ TROMSØ
Přemysl Tájek
Zatímco většina výpravy se v poslední den našeho pobytu vydala do muzea Polaria
v Tromsø, skupina ve složení Vít Tejrovský a Přemysl Tájek se za krásného slunečného počasí vypravila do kopců za městem (asi 10 km směrem na jihozápad, přes
most).
Údolím podél drobné říčky jsme postupně míjeli několik vegetačních formací – drobná
nelesní rašeliniště, březové lesy a fragmenty vysokobylinných niv s mléčivci (Cicerbita
sp.), tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), papratkou samičí (Athyrium ﬁlix-femina), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata) a mochnou bahenní (Potentilla palustris).
Nad horní hranicí lesa, která kopírovala hranu údolí, převládaly rozsáhlé svahové
porosty keříčkové vegetace s borůvkou (Vaccinium myrtillus), šichou oboupohlavnou
(Empetrum hermaphroditum) a medvědicí alpskou (Arctostaphylos alpina), které na
méně zapojených stanovištích doplňoval, plavuník alpský (Diphasiastrum alpinum),
vranec jedlový (Huperzia selago), dryádka osmiplátečná (Dryas octopetalla) a další druhy vřesovcovitých – Phyllodoce caerulea a miniaturní Cassiope hypnoides.
Na méně svažitých místech se vyskytovala prameniště a druhově pestré krátkostébelné trávníky s vranečkem brvitým (Selaginella selaginoides), hruštičkou menší
(Pyrola minor), kociánkem dvoudomým (Antennaria dioica), zvonkem okrouhlolistým
(Campanula rotundifolia) a řadou ostřic. Na sněhových výležcích kvetly pryskyřníky

Hory nad Tromsø
65

STUDIJNÍ CESTA

Prameniště v horách nad Tromsø

Porosty suchopýru výběžkatého (Eriophorum scheuchzeri)
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Detail keříčkové vegetace s vřescovitou Cassiope hypnoides
(Ranunculus acris var. pumilus), lomikámen hvězdovitý (Saxifraga stellaris), rozrazil
alpský (Veronica alpina) a drobný turan (Erigeron sp.).
Na vyfoukávaných stanovištích rostla nezapojená vegetace s kostřavou (Festuca sp.),
vrbou bylinnou (Salix herbacea), vlochyní (Vaccinium uligionosum) a rozkvetlou smolničkou (Viscaria alpina). Dalšími zajímavými vegetačními formacemi byly skalní sutě
s jinořadcem kadeřavým (Cryptogramma crispa) a mělká rašeliniště na skalnatém
substrátu s téměř souvislými porosty suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium) a se suchopýrem výběžkatým (Eriophorum scheuchzeri).
Tato malebná a lidmi téměř nedotčená náhorní plošina s jezery, sněhovými poli, skalnatými místy a mokřadními biotopy se nachází jen několik hodin pěší chůze z centra
Tromsø se 70 000 obyvatel. I nepřírodovědci jistě ocení zdejší krásné výhledy na fjordy
na severu a na špičaté skalnaté vrcholy na jihu – místo je tedy ideálním východiskem
pro nenáročné vícedenní přechody hor.
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TRADIČNÍ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ – INSPIRACE
PRO SOUČASNOST
David Pithart a Šárka Mazánková
Během pracovní cesty v Norsku nebylo možné přehlédnout, jaký naši průvodci kladli důraz na vzájemnou souvislost přírodní struktury a procesů a způsobu života původních obyvatel severního Norska. Projevilo se to nejen vzájemným provázáním
těchto témat během jejich výkladu, ale i různými exponáty v muzeích a návštěvních
centrech, které se ke starým kulturám a jejich využívání přírodních zdrojů vztahovaly.
Rozrůstající se universita v Tromso nabízí obory jako „Komparativní studia přírodních
národů“ (Indigenous studies, s výukou v angličtině) s tím, že toto téma dnes „může poskytovat řešení pro současné globální i lokální výzvy“. Proč tolik pozornosti k něčemu,
co již zdánlivě a deﬁnitivně „odnesl čas“? Je snad možné inspirovat se ještě dnes životem starých lovců, pastevců a rybářů? Než se pokusím navrhnout možné odpovědi,
zaměřím se na několik ukázek využívání přírodních zdrojů a jeho proměn v čase.

Sámové
Nejprve několik slov o etnickém složení obyvatel severního Norska. Sámové (dříve
Laponci, dnes se již jedná o politicky nekorektní termín) jsou nejstarší etnickou skupinou žijící v Laponsku, oblasti, do které se počítá střední a severní Skandinávie (severní Norsko a Švédsko), Finsko a ruský poloostrov Kola. Mluví sámskými jazyky, které
tvoří samostatnou větev ugroﬁnských, resp. uralských jazyků. Tradičně se Sámové za-

Skalní malby v Altě
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bývají lovem, rybolovem, chovem polodivokých sobů a zemědělstvím. V současnosti
žije z těchto aktivit jen velmi malý počet Sámů a prakticky nikdo neprovozuje výměnný obchod nebo kočování. Nejznámější obživou Sámů je chov polodivokých sobů.
Nicméně jen malá část Sámů se v minulých stoletích živila takto. Dnes mnoho Sámů
žije ve městech, a to jak uvnitř, tak i mimo tradiční území a mají moderní zaměstnání. Zhruba 10 % Sámů se zabývá chovem sobů, což mají dovoleno jen v některých
částech severských zemí. Tradičním obydlím je lavvu – kuželovitý stan s dřevěnou
konstrukcí pokrytý kůrou, dřevem či kůžemi. Počet Sámů se odhaduje na 85 000 až
100 000, ale toto číslo je velmi nesnadné upřesnit. Zhruba polovina Sámů žije v Norsku, menší populace žijí ve Švédsku a Finsku. Ruští Sámové byli nuceni sovětskými
úřady k přesídlování. Sámové v současné době mají vlastní parlament a aktivně hájí
svá práva jakožto práva národnostní menšiny. Milníkem v jejich procesu sebeuvědomění a emancipace byla výstavba hydroelektrárny na řece Alta v sedmdesátých letech, která narušila migrační trasy sobů a byla zásahem do jejich posvátného území.
Přes masivní a radikální protesty Sámů a environmentalistů se podařilo hydroelektrárnu dokončit, nicméně paradoxně díky této události posílilo jak ekologické hnutí, tak
i hnutí sámské, takže obdobný projekt již není v Norsku realizovatelný.
Kromě sámské kultury jsme byli ovšem seznámeni i s využíváním přírodních zdrojů
i u norských a ﬁnských osadníků, kteří přicházeli na sever Norska v 19. a počátkem
20. stol. z jižněji položených oblastí.

Pastva sobů
Pastevectví sobů patří k tradičnímu způsobu života prehistorických nomádů severního
Norska. Sob byl využíván k transportu, jako zdroj masa, mléka a kožešin. Pastevci se

Pastva sobů
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Pastva sobů včera a dnes. Pěší pastevce a sobí spřežení nahradily silné čtyřkolky,
psi zůstali.
přesouvali spolu s migrujícími stády mezi letními a zimními pastvinami. Sob je nedílnou součástí kultury Sámů – tematika soba se objevuje v předmětech denní potřeby,
písních a bájích. Sámy – pastevce znatelně postihlo vytyčení hranic napříč jejich územím, které jim buď zcela zabránilo či velmi znesnadnilo kočovný způsob života (od r.
1751 do dvacátých let 20. stol).
Sámové si obhájili právo být pastevci sobů – to se vztahuje jen na jejich národ předem
určenou oblast, kde lze pastevectví provozovat (ta ale zahrnuje 40 % území Norska).
Sobi jsou dnes využíváni pouze jako zdroj masa, kůže a parohů – zdroj mléka nahradily krávy, případně ovce (sobice poskytuje pouze decilitr mléka denně). V současné
době se sobi pasou s severním Norsku volně, nicméně nejedná se o populaci zcela
divokých zvířat, jak tomu může být v jižním a středním Norsku v některých národních
parcích. Každý sob má svého majitele, čemuž odpovídá systém značení – kombinace
počtu a umístění zářezů na uších. Během října majitelé stáda koncentrují do shromaždišť, kde se značí přírůstky, oddělují se zvířata určená na jatka a posléze se stádo
přesunuje na zimní pastviny za dozoru pastevců. Shánění a přesun zvířat se od šedesátých let provádí pomocí čtyřkolek a sněžných skútrů (psi zůstali). Migrační trasy
jsou poměrně složitá záležitost, nejde zdaleka jen o severojižní směr, ale spíše o směr
pobřeží – vnitrozemí, závisí také na předešlé intenzitě pastvy, počasí atd. Sobů je
v severním Norsku přes 200 tisíc.
Pastevectví ohrožuje zejména osidlování a rozvoj severských oblastí (dnes s posilujícím vlivem globálního oteplování) a dále přepásání nadměrným počtem a koncentrací
zvířat.
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Z hlediska ochrany přírody je sob přirozenou součástí ekosystému tundry, nicméně
nadměrná intenzita pastvy poškozuje vegetaci tundry; problém představuje rovněž
současný způsob transportu samotných pastevců – strážci parků vedou neustálá jednání o režimu a trasách přesunu pastevců na čtyřkolkách a skútrech. Majitelé stád
dostávají plnou kompenzaci za ztráty způsobené chráněnými predátory, jako jsou rosomák, rys, orel skalní a medvěd.

Sladkovodní rybolov
Každoroční tah lososů býval z hlediska sladkovodního rybolovu nejvýraznějším fenoménem: lososi se lovili v místech ztížené migrace – v peřejích, přirozených stupních
v toku řeky. Dnes je drtivá většina lososího masa produkována v mořských lososích
farmách. Losos je jedním z nejdůležitějších vývozních artiklů Norska. Rybolov v řekách podléhá přísné regulaci a zpoplatnění, přičemž taxy jsou výrazně odstupňovány
podle toho, jestli je rybář člen místní komunity, Nor nebo cizinec. Jednotlivé řeky a jejich úseky mají svá vlastní pravidla a systém poplatků. Právo lovit tažné lososy je často
vázáno na místo trvalého bydliště oprávněné osoby a je vyjádřením respektu k původním právům Sámské komunity. Je však nutné ho neustále balancovat s požadavky
ochrany přírody. Stav populací tažných lososů totiž zaznamenal koncem minulého
století značný pokles především v důsledku migračních bariér a znečištění severoevropských řek. Jednou z velmi sledovaných kauz byla i zmíněná výstavba přehradní
nádrže na řece Alta. (viz příspěvek D. Veselého).

Mořská farma k chovu lososa
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Vegetační střechy
Tradičním
způsobem
zastřešení venkovských
sídel je střecha s vegetačním pokryvem. Husté
laťování vyrobené z oloupaných větví podpírá
několik vrstev březové
kůry; ta je pokryta zeminou, která porůstá travou a lučními rostlinami.
Tento stavební způsob
poskytuje dobrou izolaci, trvanlivost 10–20 let,
nevyžaduje dopravu stavebního materiálu z daleka a je vysoce estetický.
V současné době se vegetační pokryvy střech
prosazují i u moderních
staveb v západní i střední Evropě. S technologií
jsme byli seznámeni
při návštěvě národního
parku Reisa, kde byla
použita pro soubor srubů
sloužících pro ubytování
návštěvníků parku a jako
zázemí pro strážce parku.

I přes to, že dnešní produkce lososa závisí téměř výhradně na mořských farmách, je sportovní rybolov stále vyhledávaným způsobem rekreace a doplňující obživy (vlevo míra na lososa s vyznačenou délkou na břehu řeky).
Maso tažného lososa je kvalitnější, méně tučné a zkušení rybáři dokonce rozpoznají podle tvaru ryby, z které
řeky ryba pochází (populace z peřejnatých a prudkých
řek mají kratší a zavalitější tělo ve srovnání s protáhlejšími rybami z klidnějších řek).

Dřevěný člun
pro dopravu na
lososové řece
a výroba dehtu

Štíhlé dřevěné čluny
sloužily jako základní
dopravní prostředek na
řekách norského severu.
Bylo možné s nimi jet
i proti proudu; ovládaly
se pomocí pádel a bidel.
Uvezly značný náklad kůží, potravin či výrobků. Jejich štíhlý tvar je zásadní pro překonávání proudných úseků a peřejí. Člun na obrázku byl postaven jako replika tradičně
zhotovovaných člunů, a to téměř po čtyřiceti letech, kdy se původní technika stavby
opustila. Na jeho konstrukci bylo použito několik druhů dřev, pečlivě vybraných, aby
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Vegetační střechy v návštěvnickém centru národního parku Reisa

Detail laťování vegetační střechy
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Dopravní člun pro lososovou řeku

Stavební plán dopravního člunu pro lososovou řeku
byla zajištěna maximální pevnost. Na schematických průřezech je vidět asymetrický
tvar důležitý pro chování člunu při náklonu „kormidelníka“. Podobnou asymetrii nalézáme například u benátských gondol. Spáry byly utěsněny přírodním dehtem, který
se vyráběl v milířích, kde se za omezeného přístupu vzduchu spalovalo borové dřevo;
dehet jako vedlejší produkt nedokonalého spalování byl jímán do přistavených nádob.
Dehet byl rovněž v 19. stol. jedním z nejdůležitějších vývozních produktů.
V současné době se replika člunu používá například při zážitkové výuce školní mládeže, která má možnost pokusit se na člunu projet určitý úsek řeky proti proudu. Pak se
děti dozví, jak dlouho trvalo projetí stejného úseku zkušeným „lodivodům“.
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Tradiční využití rostlin jako potravin a léčiv
U přírodních národů měly plané rostliny spolu s divokými zvířaty v každodenním životě
zásadní význam. Téměř vše, co tenkrát lidé potřebovali, pocházelo z těchto zdrojů.
Všechny potraviny byly loveny, pěstovány či sbírány ve volné přírodě. Mezi sámskými
a severonorskými tradicemi existuje mnoho společného, pokud jde o použití rostlin,
což vyplývá ze stejných přírodních podmínek, na kterých byly oba národy závislé.
Tradiční využití rostlin zahrnovalo jak jejich zužitkování gastronomické (pokrmy, koření), tak i technické (barvířské rostliny, využití dřeva). Rostlinné produkty představovaly
důležitý prvek také v lidovém léčitelství a magii.
Snad všude na světě se za nejvýznamnější rostliny považují stromy. Krom jejich
upotřebení jako stavebního materiálu, topiva, suroviny na výrobu dehtu nebou louhu
z popela se jich hojně využívalo v léčitelství, potravinářství i jako krmiva pro dobytek.
Drsná příroda na severu Norska neposkytuje příliš pestrý výběr stromů, o to obdivuhodnější je ale vynalézavost místních obyvatel.
Pomineme-li bezlesou oblast tundry, patřily mezi běžně dostupné dřeviny břízy, vrby,
borovice, jalovce, olše, střemchy a jeřáby.
Nejrozšířenější bříza (Betula pubescens) poskytovala mízu na výrobu nápoje, ale děti
ji často olizovaly přímo z řezných ran. Březové listy účinkovaly na revmatické choroby, proti infekcím močového traktu a kromě toho se z nich získávalo žluté barvivo na
barvení vlny. Březový popel snižoval svědění, v oblasti Tana se používal proti bodnutí

Stopy tradičního využívání lýka borovice jsou patrné i dnes
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Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea)
hmyzem. Z kůry se vyráběl chleba místo obilné mouky. Extrakt pryskyřice se používal
jako zubní pasta na vybělení zubů.
Velmi pozoruhodné je někdejší využívání lýka borovice (Pinus sylvestris) jako potraviny. Dodnes jsou v lesních oblastech v Pasviku k vidění stopy historického využívání
krajiny Sámy – prastaré borovice s částečně obnaženým dřevem. Kůru borovic loupali
Sámové v červnu, a to jen na části kmene tak, aby strom přežil. Sušené lýko se mlelo
na hrubou mouku. Tato příloha doplňovala ryby a masové polévky, byla tedy každodenním pokrmem. Jedna rodina spotřebovala ročně 20–30kg „borového obilí“, což
odpovídá sklizni ze 120 až 200 stromů.
Borové větve se vařily ve vodě, vzniklý roztok léčil revmatické choroby. Kůra různých
stromů se používala například na obarvení příze. Olše poskytuje tmavě hnědé až červené odstíny, různé druhy vrb barvily do žluta. Kůra střemchy obecné (Prunus padus)
běžně sloužila jako lék proti onemocnění žaludku. Bobule se připravovaly jako šťáva.
Sámové používají i kůru a plody jeřábu (Sorbus aucuparia) jako lék. Sušená mletá
kůra se vaří v mléce a používá se k léčbě průjmu. Inﬁkované rány sobů se potíraly
jeřábovou kůrou vařenou v moči. Jalovec (Juniperus communis) hrál důležitou roli.
Používal se k mytí vlasů. Rány se také promývaly jalovcem, jalovčinky se používaly
k léčbě ledvin a dalších chorob. Jalovcové výtažky byly používány proti nachlazení
a zažívací onemocnění. Jalovcové éterické oleje účinkují na rozpuštění hlenu a působí
jako diuretikum.
Vrbová kůra, která obsahuje kyselinu salicylovou, se povaří ve vodě a používá na otevřené rány a vyrážky, jakož i proti nachlazení.
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Morušky, maliny, brusinky, borůvky, šichy, klikvy představují významné tradiční ovoce
severu. Bobuloviny byly také jednou z nejdůležitějších rostlinných potravin a tedy i významným zdrojem příjmů. Mnohé druhy platily také za významná léčiva. Šťávu z brusinek (Vaccinium vitis-idaea) Sámové užívali na oční onemocnění. Plody jsou velmi
bohaté na vitamín C, snadno se nakládají do vlastní šťávy a jako lék proti kurdějím se
používaly staletí před poznáním příčiny této choroby.
Proti mnoha druhům onemocnění, včetně kurdějí účinkují morušky (Rubus chamaemorus). Ceněny jsou pro své preventivní vlastnosti - kurděje bývaly rozšířené v pobřežních oblastech, zatímco ve vnitrozemí byla nemoc vzácná, pravděpodobně díky
bohaté hojnosti morušky v těch oblastech, kde jsou hojné a lze je nejsnadněji sbírat
a skladovat ve velkých množstvích. Této vlastnosti využil i Roald Amundsen a jeho
muži. Morušku jedli na výpravě, při které dobyli jižní pól.
Jedním z dalších zdrojů, který pomáhal držet prokletí kurdějí na uzdě, byla šicha
(Empetrum nigrum), obvykle mražená se sobím mlékem.
Borůvky (Vaccinium myrtilus) obsahují antioxidanty, které mají pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. Tyto látky mohou také pomoci předejít demenci a Alzheimerově
chorobě. Vědci zjistili,
že borůvky rostoucí dále
na severu obsahují více
těchto prospěšných látek.
Důvod není zcela jasný,
ale může být genetický.
Významnou čeledí rostlin tradičně používaných
v severním Norsku byly
miříkovité
(Apiaceae).
Velmi oblíbenou rostlinou byla a dodnes patrně i je andělika lékařská
(Angelica archangelica).
U Sámů představovala
důležitou součást domácnosti, a to jak potravina,
tak i jako lék. Sámové
jedli vždy nadzemní část
angeliky, nikdy ne kořeny.
Po odstranění vnějšího
pláště požívají vnitřek
stonku a to buď syrový
nebo pečený na žhavém
uhlí, nebo vařený v mléce. Andělika byla jako
léčivka používána vnitřně
i zevně zejména na zažívací potíže, kašel, rýmu
a žaludeční onemocnění.
Mnoho dalších léčivých
účinků souvisí s obsaOstružiník moruška (Rubus chamaemorus)
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hem vitamínu C, jde o jeden z mnoha prostředků proti kurdějím. Norové jedí dřeň stonků bez jakékoli další úpravy. Pobřežní Sámové konzumují stonky ponořené do oleje
z tresčích jater. Sámové – pastevci, sbírají nerozvinuté okolíky. Sekané je pak vaří se
sobím mlékem do kašovité hmoty, kterou pak vloží do sobích žaludků. Ty se zavěsí na
suchu, aby z kašovitého obsahu vznikl jakýsi sýr, který vydrží přes zimu. Pastevci také
vkládali kořen anděliky mezi zuby, když přišli do kontaktu s Nory, aby se ochránili před
jejich nakažlivými chorobami. Andělika je také jedna z mála rostlin introdukovaných ze
severu na jih (obvyklejší je opačný směr), má se zato, že i výskyt v České republice je
povětšinou druhotný.
Z čeledi miříkovitých se kromě anděliky používaly další druhy jako koprníček skotský
(Ligusticum scoticum) jako koření, všedobr horský (Imperatoria ostruthium) vyléčil
všechny nemoci, častým nápojem býval odvar z kmínu (Carum carvi) často s mlékem.
Prevencí proti již zmiňovaným a na severu obávaným kurdějím, které způsobuje dlouhodobý nedostatek vitamínu C ve stravě, hlavně v zimních měsících, byla celá řada
zelených bylin. Lžičník lékařský (Cochlearia ofﬁcinalis) a lžičník C. arctica z čeledi brukvovitých byly jako stálezelené rostliny z tohoto pohledu velmi významné, což ostatně
dokládá i jejich anglický název Scurvy-grass. Důležitý zdroj vitamínů poskytují i šťovíky Rumex acetosa a Oxyria digyna. Listy horského šťovíku mají svěží kyselé chuti
a jsou bohaté na vitamín C. Požití většího množství však může způsobit problémy
ledvin, a to vzhledem k obsahu kyseliny šťavelové.
Rozchodnici růžovou (Rhodiola rosea) dokládají písemné prameny již kolem v 16. stol.
Při plavbě krále Kristiána IV. do oblasti Finmarky v roce 1599, jeho kronikář zaznamenal skutečnost, že kolští Sámové používají oddenek rozchodnice jako lék proti kurdějím. „Kořen voní jako růže a když se přidá k pivu, vytvoří delikátní chuť.“ Rozchodnice
patří mezi velmi uznávané rostliny i v současném léčitelství.
Na rány se používal zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), jitrocel největší (Plantago
major), kontryhel (Alchemilla sp.), na žaludek vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata),
bolest na hrudi zaháněl řebříček obecný (Achillea milefolium), onemocnění ledvin léčila přeslička rolní (Equisetum arvense) a tak dále. Výčet využití bylin v severském
lidovém léčitelství tím zdaleka nekončí.
V poslední době vzrůstá zájem o využívání planých rostlin a zejména o zkušenosti
starých národů, které žily v těsnějším spojení s přírodou. Severská příroda, přestože
disponuje nižším počtem druhů rostlin než třeba z hlediska bylin populární Mediterán,
má v tomto směru také co nabídnout.

Zájem o tradiční využívání přírodních zdrojů
Vzrůstající zájem o tradiční využívání přírodních zdrojů a jeho odrazy v kultuře lze
podle našeho názoru vysvětlit několika možnými – spíše se doplňujícími – způsoby.

Dlouhodobá neudržitelnost technokratického paradigmatu
V současné době dochází ke změně paradigmatu vnímání postavení člověka v přírodě. Obraz člověka jako neomezeného vládce a pána světa, vyzbrojeného všemocnou
technikou, dostává povážlivé trhliny. Jsou to jednak narůstající ekologické problémy,
jednak určité přesycení kulturou „použij a vyhoď“. Tato změna se mnohým jistě zdá
nedostatečná a pomalá, ale s odstupem času je patrná zcela jasně. Zatímco rodící se
ekologické hnutí v šedesátých letech minulého století se zaměřovalo na boj se zne78
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Šicha černá (Empetrum nigrum)

Klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos)
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čištěním (vody, vzduchu, půdy – těžké kovy, DDT), dnes rozšířilo svou platformu na
kritiku a hledání alternativ převládajícího konzumního životního stylu. Vzrůstající počet
lidí si uvědomuje jednak dlouhodobou neudržitelnost současného využívání přírodních
zdrojů, jednak i samu problematickou kvalitu života, zaměřenou pouze na spotřebu.
Pokrok vědy a techniky není sám o sobě nic špatného. Za co vše vděčíme vědě a technice, netřeba snad podrobně rozepisovat. Na druhé straně narůstá ohromující moc
nad lidstvem i celým světem, vzrůstají rizika zneužití technologie. Mnozí z nás jakoby
podlehli klamu, že každá technologická novinka prostě znamená pokrok, zvýšení bezpečí, užitku, blahobytu, životního elánu, sebevědomí, jako by realita, dobro a pravda
spontánně prýštily ze samotné moci technologie a ekonomie. Tento klam vede k ztrátě
vnímání vlastních mezí, k růstu nebezpečí zneužití technologie a v posledku k nesvobodnému myšlení a jednání (Encyklika Laudato si, přímé citace uvedeny kurzívou).
Všudypřítomnost současného paradigmatu formuje člověka v jeho základním přístupu k realitě: tu je třeba pomocí vědy pochopit, technologií ovládnout, transformovat
a využít. Zásahy člověka do přírody existovaly vždy, ale po dlouhou dobu se vyznačovaly tím, že doprovázely a spolupracovaly s možnostmi, které mu nabízela. Šlo o to,
dosáhnout toho, co přirozená realita sama umožňovala jakoby podáním ruky. Naproti
tomu stojí nyní zájem vydobýt z věcí vše, co je možné, vztažením lidské ruky, která je
nakloněna ignorovat či opomíjet samu realitu toho, co má před sebou. Proto si člověk
a věci přestali přátelsky podávat ruce a stali se soupeři. Odtud se snadno přechází
k ideji nekonečného či neomezeného růstu, který tolik nadchnul ekonomy, teoretiky ﬁnančnictví a technology. Předpokladem je lež o nekonečné dostupnosti dober planety,
což vede ke snaze „vymačkat“ ji až na doraz a ještě více.
Technické výdobytky nejsou bohužel neutrální, protože utvářejí kontext, životní styl,
žijeme tak, abychom těmto výdobytkům „stačili“. Pokud tuto hru odmítáme hrát, nutně
se dostaneme do konﬂiktu se současnou kulturou. Naopak současná podoba ekonomie s nadvládou technologií úzce souvisí. Máme různé ekonomické teorie, ale v praxi
tiše drží primát maximalizace zisků. Leckde můžeme mluvit o „nadměrném“ rozvoji,
umělému generování nových výrobků, které se ovšem stále více pojí s tíživou nudou.
Fascinace technikou vede ke ztrátě schopnosti vnímat věci a jevy v širším kontextu,
vnímat souvislosti, a tím i cesty k řešení problémů. V neposlední řadě je to i ztráta
schopnosti vnímat krásu spojenou s účelností, kterou můžeme vidět i u tradičních výrobků denní potřeby našich předků.
Nelze se tedy divit, že zcela přirozeně roste poptávka po alternativních způsobech
lidské existence – samozřejmě v různé míře radikality – od třídění odpadu a nahrazování automobilu jízdním kolem, až po odchod z města na venkov, snahu žít blíže
k přírodě a promyšleněji a udržitelněji využívat její zdroje. Tento trend hledá inspiraci
často ve způsobu života našich předků a snaží se ho kombinovat s moderními přístupy
i technologiemi.
Byl život našich předků zásadně jiný ve smyslu přístupu k využívání přírodních zdrojů?
Lze namítnout, že udržitelnost způsobu života našich předků nevycházela z etických
a vědomých postojů, ale z prostého faktu, že tehdejší člověk neměl k dispozici vědu
a techniku, která později znásobila jeho schopnosti přírodu si podmaňovat. Tuto tezi
lze podpořit například dokladem vyhynutí populací lovných pižmoňů např. v Grónsku
v důsledku nadměrného lovu, takové události se odehrávaly samozřejmě i před nástupem průmyslové revoluce. Na druhé straně lze doložit i četné příklady rozumného
a udržitelného využívání zdrojů, v Laponsku například sběr kajčího peří probíhal vždy
až po vyhnízdění a sběrači záměrně stavěli hnízdní úkryty, aby kajky k zahnízdění
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Dýky s pochvami ze sobích parohů zdobené řezbou barvenou tukem smíšeným se
sazemi
stimulovali. Velmi silnou brzdou byla pro člověka přírodních národů zásada nebrat si
z přírody více, než sám potřebuje. Ta byla v souladu s tehdejším náboženským pohledem na svět, který byl spjat s opakujícími se přírodními cykly, v jejichž rytmu a střídání
člověk žil. Skalní malby v Altě, které vznikaly nepřetržitě asi 4 tisíce let, jsou toho
dokladem. Hromadit majetek v tomto kontextu nedávalo valný smysl. V křesťanské
době byl člověk brzděn vědomím, že svrchovaným pánem světa je Bůh a že člověk
se nemá stavět na jeho místo. Dle mýtického vyprávění knihy Genesis dostává člověk
zemi k dispozici s úkolem plodit se a množit, ale také tuto zahradu „chránit a střežit“.
Neslučitelnost výše popsaného současného technokratického paradigmatu s těmito
náboženskými koncepty, ve kterých lidé žili dlouhá tisíciletí, vyvolává znepokojující
otázky. Studium života našich předků nám tedy může pomoci lépe pochopit současné
výzvy našeho geosystému země, ohroženého člověkem, který se postavil přírodě jako
protivník.

Hledání vlastních kořenů
Dalším důvodem, proč se dozvědět něco o způsobu života našich předků, byť by byl
vzdálen v čase stovky, ba tisíce let, je přirozená touha člověka hledat svoje kořeny.
Vědět něco o tom, jak žili naši předkové, jak si poradili s nedostatkem zdrojů a s nepřízní počasí a přírody, jakým způsobem využívali materiál a jak dokázali vtisknout
svým výrobkům vysokou estetickou hodnotu a originalitu. Takové poznání bezesporu
obohacuje člověka a posiluje jeho vazbu a hrdost na region, ve kterém žije. Tento
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postoj byl jasně patrný při výkladech našich průvodců, kteří byli s životem Sámů velmi
dobře obeznámeni.

Obnova ztráty kreativity
V naší zemi jsme často svědky přehlíživého až pohrdavého pohlížení na vlastní předky. V době socialismu se nám namlouvalo, že život našich předků bylo jedno veliké
utrpení a že veškerý pokrok spočívá v masové výrobě a spotřebě. Dnes není situace
o mnoho lepší, nicméně řada lidí zjišťuje se vzrůstajícím zájmem, jak kreativní, manuálně zručný a týmově pracující musel být člověk před zavedením průmyslové výroby.
Porovnáme-li kulturu a design předmětů denní potřeby, obydlí, hudební produkci a podobně, jsme často nuceni konstatovat, že v mnohých aspektech nás naši předkové
vysoce převyšovali. Nože na obrázku jsou nože vyrobené dnešními mladými příslušníky sámské komunity; takové výrobky představují vědomé pokračování a rozvíjení
tradičních technik.

Udržování komunitního života
Vzhledem k časovému rozvrhu a zaměření naší studijní cesty jsme neměli dostatek
možností proniknout do různých aspektů komunitního života v Laponsku. Nebylo však
možné si neužívat tradičního způsobu pohoštění v přírodě – vaření čaje na ohništi
zavěšeném na trojnožce, který nám naši hostitelé a průvodci často připravovali. Mohli
jsme zakusit, jak kruh kolem ohně v drsné severské přírodě sbližuje lidi navzájem.
Žádné ubytování v kempech se neobejde bez „společenské“ kruhové nebo šestihranné chaty s centrálním ohništěm, inspirované tvarem sámské jurty.

Podpora místní a regionální ekonomiky
Navazování na tradice a jejich rozvíjení má pochopitelně pozitivní vliv i na místní ekonomiku. Muzejní a řemeslné obchůdky nabízejí v Laponsku kvalitní sortiment produktů
– marmelády z arktických plodů (např. ostružiník moruška), sušené sobí maso, sobí
a losí salámy, sušené rybí maso, nádherné nože s rukojeťmi ze sobích parohů, šperky
ze sobích parohů, ručně pletené vlněné svetry, čepice a šály atd. Výroba a prodej
těchto výrobků, navazujících vědomě na tradiční techniky, neuživí sice významné
množství lidí, přesto však nesporně zvyšuje turistickou atraktivitu regionu, ze kterého
si turisté chtějí odvézt něco, co by jim v jejich domovech připomínalo jedinečnost norského severu. Tento fenomén platí samozřejmě pro jakýkoli region a spoluvytváří tak
poselství jeho obyvatel pro návštěvníky: naši předkové dokázali propojit svou zručnost
s estetickým vnímáním a kreativitou, dokázali promyšleně využívat přírodní materiály
a ani my jsme tyto schopnosti neztratili!
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Nezbytným středem pospolitého života v severské přírodě je oheň

Použité zdroje:
Chov a problematika sobů v Laponsku: http://reindeerherding.org/herders/sami-norway/
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maritime.org/conf/conf-kaye-tar.htm
Využití rostlin: Aage SOLBAKK 2012: Nature Heals, Guvhlláruššan – An Introduction
to the Tradition of Sami Folk Medicine, ISBN 978-82-8263-110-5
Brynhild MØRVED, Arne C. NILDDEN ed., 1993: Plant Life, In Our Natural and Cultural
Heritage TROMSØ MUSEUM, ISBN 82-7142-014-3
Prezentace manažera Øvre Pasvik National park Rolfa Kollstroma, naučné tabule botanická zahrada Tromsø
Technokratické paradigma: Papež František (2015): Encyklika Laudato si, věnovaná
problematice životního prostředí. Přímé citace jsou uvedeny kurzívou.
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PŘÍNOS STUDIJNÍ CESTY A DOPORUČENÍ PRO PRAXI
V ČESKÉ REPUBLICE
Zásadním přínosem studijní cesty byla zkušenost s přirozeným fungováním rozsáhlých
nenarušených ekosystémů vázaných na mokřady, které se v České republice (ČR)
vyskytují maloplošně a azonálně na extrémních stanovištích. Jednalo se zejména
o přirozenou tajgu a její mokřadní partie v oblasti národního parku (NP) Pasvik (analogie rašelinných borů na Dokesku a Třeboňsku) a alpínskou a arktoalpínskou tundru
v NP Stabbursdalen (analogie arktoalpínské tundry Krkonoš). Samostatnou kapitolou
byla všechna navštívená rašeliniště v NP Pasvik, Færdesmyra aj., kde jsme mohli na
rozsáhlých plochách pozorovat dobře vyvinuté morfologické tvary reliéfu (palsy, pounikos, stringy, ﬂarky, kolky) a jednotlivé typy rašelinných komplexů (palsa mires, aapa
mires, rich fens). Víme, že obdobnými stadii si prošla i rašeliniště v ČR v období těsně
po jejich vzniku. Srovnávací charakteristika s lokalitami bez impaktu lidí je významná
z hlediska pochopení fungování lokalit v ČR a hlavně pro predikce jejich vývoje. Celá
trasa byla velmi přínosná pro získání širších znalostí ﬂoristických, zoologických, geologických i klimatických. Diskuse nad intenzitou a tradičními způsoby obhospodařování
krajiny a návštěvnickou infrastrukturou chráněných území za účasti místních znalců
byla přenositelná na jednotlivé situace v ČR.
Aktuálními v ČR i v Norsku je celá řada na studijní cestě presentovaných a diskutovaných témat jako návrat velkých predátorů (zkušenosti v NP Pasvik), migrační prostupnost toků (řeky Tana, Reisa, Neida aj.) či ochrana tažného vodního ptactva (Tanafjord,
Stabbursnes). Mohli jsme pozorovat ekologické a hnízdní nároky řady druhů ptáků,
které v ČR protahují nebo zimují. Velmi zajímavé zkušenosti, snad též přenositelné,
jsme nabyli v oblasti způsobů chování obyvatel a samospráv k lokálně využívaným
přírodním zdrojům. Měli jsme, byť časově a prostorově omezenou, možnost nahlédnout do systému fungování norské státní ochrany přírody. Seznámili jsme se s činností některých výzkumných zařízení (NIBIO Svanhovd, Balsfjord Wetland Centre,
Norwegian Polar Institut Tromsø), jejichž výstupy jsou v ochraně přírody využívány.
K hlavním doporučením ze studijní cesty přenositelným do praxe v ochraně přírody
v České republice patří:
1. Rozsáhlé mokřadní ekosystémy bez významného ovlivnění lidskou činností jsou
vynikající pro srovnání a predikci vývoje narušených lokalit. Srovnávat lze složení
vegetace, struktury reliéfu, rychlost a směr sukcese dřevin, osídlování expanzními
druhy a nároky raritních druhů. Na velkých a nenarušených lokalitách lze pozorovat v optimálních podmínkách druhy, které přežívají v prostoru střední Evropy
v hraničních situacích a minimálních počtech.
2. Biotop arktoalpínské tundry (v Norsku i v ČR) je velmi citlivý i na zdánlivě přirozené disturbance jako je pastva býložravců (zde různě početná i nadpočetná stáda
sobů) a jen pomalu regeneruje, zvláště pokud byl negativní vliv příliš intenzivní.
Příkladem byla neočekávaně vzácná pozorování tetřevovitých ptáků v silně spásaných územích pravděpodobně kvůli nízkému vegetačnímu krytu a menšímu množství plodných keříčků.
3. Významná centra druhového bohatství ﬂóry s relikty a endemity jsou často maloplošná a jsou vázána na unikátní kombinace geologicky a geomorfologicky
pestrých lokalit se speciﬁckým mikroklimatem. Pozorovali jsme takové lokality na
minerálně bohatých pramenech arktického Sandfjordu, na vápencových útesech
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Trollhomsund nebo na svazích ledovcového karu u vodopádu Mollisfossen. Je
zřejmé, že takové lokality s unikátní kombinací přírodních podmínek jsou obecně
velmi vzácné a je nezbytné je prioritně chránit.
Ochrana velkých predátorů (vlk, rys, medvěd) je dle norských zkušeností obtížná i v podmínkách rozsáhlých nenarušených ekosystémů. Důvodem jsou setrvalé
střety s využíváním přírodního prostředí lidmi (zejména lov a pastva). Úspěšné
etablování velkých predátorů je možné jen za cenu kompromisů (omezený lov,
vymezené území). Nezbytný je trvalý odborný monitoring stavu populací predátorů
a kořisti.
V navštíveném území jsme mohli pozorovat, že dochovaná migrační prostupnost
řek, ale také relativní nepropojenost jednotlivých povodí je významnou podmínkou
pro uchování místní biodiverzity ryb a dalších na vodní prostředí vázaných organismů. Migrační překážky silně omezují početnost hospodářsky významných druhů (zde losos atlantský) a ﬁtness jejich populací. Umělé propojování povodí ať již
vodními díly nebo přenosem živočichů při rybářském obhospodařování umožňuje
rychlé šíření infekcí nebo parazitů (zde Gyrodactylus salaris). Norské zkušenosti je
vhodné mít na paměti např. při diskuzích o zamýšleném vodním díle Dunaj – Odra
– Labe v ČR.
Ve shlédnutých návštěvnických střediscích byly přírodní hodnoty presentovány obvykle provázaně s historií osídlení a využívání území. Výsledný efekt působil velmi
pozitivně a výsledkem byl dojem sepjetí místních obyvatel s přírodou. Návštěvnická
střediska byla často provázána s ubytovacími kapacitami ve velmi atraktivních lokalitách. Tento způsob popularizace přírodovědných a ochranářských témat je jistě
následováníhodný, stejně jako kvalitní provedení a setrvalá údržba celé návštěvnické infrastruktury. Značení chráněných území je decentnější a subtilnější, naučné tabule nepřekrývají výhledy, neexistují zde „ceduloviště“ na rozcestí. Chodníky,
zábradlí (např. Alta), tábořiště, ekocentra - vše bylo velmi citlivě zakomponováno
do prostředí.
Z hlediska ochrany vodních ptáků jsou následováníhodné přístupy uplatňované
na místech velkých shromaždišť (zejména migračních zastávek a pelichanišť).
Zahrnují různá opatření od úplného vyloučení provozu v daném období, např.
přírodní rezervace Stabbursnes v případě ochrany shromaždišť husy malé, které
se na této lokalitě shromažďuje až 80 % norské hnízdní populace. Mimořádně
významnou je komunikace s veřejností a její informování o důležitosti prováděných opatření, ať už prostřednictvím prezentací problematiky v informačních centrech (NIBIO Svanhovd, Balsfjord Wetland Centre, Stabbursnes National Park
Information Centre), tak přímo na lokalitách (informační tabule s informacemi
o ptácích, pozorovací kryty, aby se minimalizovalo rušení ptáků).
Přínosné bylo i samotné pozorování rostlin v ČR vzácných a kriticky ohrožených,
které se v Norsku vyskytovaly zcela běžně a ve velkých populacích.
Inspirací pro ČR může být také úzké propojení zemědělského výzkumu se zájmy ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. V roce 2015 došlo v Norsku
k transformaci zemědělského výzkumného ústavu Bioforsk a k jeho začlenění do
nově vzniklého ústavu NIBIO (Norwegian Institute of BIOeconomy research), který
sdružuje původně samostatné ústavy: zemědělský, lesnický a zemědělské ekonomie. Hlavním posláním tohoto ústavu je přispět k udržitelnému využívání přírodních
zdrojů a přispět k rozvoji bioekonomie – tedy efektivnímu využívání obnovitelných
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zdrojů pro produkci potravin, materiálů a energie - a snížení závislosti na fosilních
palivech.
10. Do praxe české ochrany přírody lze určitě doporučit těsnější a vstřícnější postoj
k místním komunitám, k jejich zájmům a potřebám. V Norsku si místní komunity
uvědomují význam „svého“ chráněného území a přínos pro ně (např. příjmy z turistiky). Bohužel u nás jsou stále chráněná území (zvláště velkoplošná) chápána
místní veřejností jako nepříjemné omezení jejich rozvoje. Propagace chráněných
území je u nás zaměřena především na návštěvníky, velkým úkolem by ale mělo
být zdůrazňování a propagace pozitiv velkoplošné ochrany přírody pro místní
obyvatele (dotace pro zemědělce, příjmy z turistiky, nenarušené životní prostředí,
ad.).
11. Nezanedbatelný význam měly i informace o fungování ochrany přírody v Norsku
a jejich problémech. Překvapivě i ve velice řídce osídleném území severního
Norska dochází k vážným konﬂiktům zájmů ochrany přírody a hospodářských aktivit (lososí farmy, těžba surovin, nadměrná pastva sobů, výstavba dálnic, narušování tundry sněžnými skútry ad.). Státní správa chráněných území zde funguje velice
úsporně a úzce spolupracuje s místními komunitami. Norská ochrana přírody např.
hledá kompromis mezi zájmy chovatelů sobů a omezením intenzivního spásání
vegetace soby, případně ochranou velkých šelem (zde můžeme najít i určitou podobnost s ČR). Dalším problémem je i znečištění vod faremními chovy lososů, kde
ochrana přírody naráží na ekonomický zájem.
12. Systém fungování norské ochrany přírody je poněkud odlišný od systému v ČR.
V Norsku se klade velký význam na zapojení a legitimní dohody všech zájmových
skupin (státní ochrana přírody, státní správa, místní samospráva) do správy území
národního parku a jeho přírodovědných hodnot a jejich společná zodpovědnost za
rozhodování o stavu a vývoji předmětů ochrany vůči vrcholnému dozorovému orgánu, kterým je Norská agentura pro životní prostředí.
Zajímavou inspirací bylo fungování chráněných území přímo pod správou místních
samospráv, díky nimž dochází k užšímu a pružnějšímu propojení potřeb ochrany
přírody a ostatních subjektů v daném území. Tento model není dle našeho názoru
přenosný do České republiky hned, ale může sloužit jako inspirace pro další generace.
13. Lokální odborné zázemí v poměrně široké škále oborů je nezbytné a zároveň
výhodné pro kvaliﬁkovanou ochranu a management bioty. Norské zkušenosti se
zapojením výzkumných ústavů do praktických téma by bylo vhodné analyzovat
a využít i v České republice.
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INSPIRATION, NEW EXPERIENCE
AND RECOMMENDATIONS FOR IMPLEMENTATION
IN THE CZECH REPUBLIC
The study tour to Norway gave the Czech team an invaluable experience: the opportunity to visit and observe extensive naturally-functioning ecosystems with wetland types
that only occur in the Czech Republic in small fragments and are azonal in character.
In particular, this concerns: the taiga environment and its wetlands within the Pasvik
National Park – an analogy to the pine stands on peaty soils located in the Doksy
and Třeboň regions of the Czech Republic; or the alpine and arctic-alpine tundra of
Stabbursdalen National Park – an analogy to the arctic-alpine tundra of Krkonoše
(Giant Mountains) National Park. We visited many different types of mires – palsa mires, aapa mires, and rich fens – located in the larger wetland complexes of the Pasvik
National Park or Færdesmyra Nature Reserve. In such mires we could observe well-developed morphological features, such as: palsa, pounikos, strings, and ﬂarks. The
comparative study of sites – those with no human impact, as in Norway, with mire sites
in the Czech Republic that went through similar initial developmental stages – helps
us to understand the development and natural functioning of mires. Furthermore, the
whole study tour enlarged our knowledge of ﬂora, fauna, geology and the impact of
climate and climate change. All the discussions – on different types of land use and
its level of intensity, and the approach in Norway to nature conservation, organization
of research and the cooperation between research and nature conservation – have
brought us many new ideas that can be used in the Czech Republic.
Among the many intensively-discussed topics of recent years, both in Norway and
the Czech Republic, and hence topics presented and discussed during the study tour,
there were: the re-introduction of large predators (experience in Pasvik NP), river
connectivity from source to mouth (Tana, Reisa, Neida rivers) and the protection of
migratory waterfowl (Tanafjord, Stabbursnes). Also, we were able to observe the ecological and nesting requirements of birds that only occur in our country on migration or
wintering. Highly inspirational, and hopefully also transferable to our country, was the
experience of our Norwegian colleagues in the sustainable utilization of local nature
resources. We also had the opportunity to have a glimpse of the operation of the
Norwegian Nature Conservation Authorities and learn about the research activities
of a few research institutions (NIBIO Svanhovd, the Balsfjord Wetland Centre, the
Norwegian Polar Institute Tromsø), who cooperate closely with the Norwegian Nature
Conservation Authorities. The main recommendations from this study tour would be
the following:
1. Large wetland ecosystems, with low impact from human activity, are excellent
study sites for making comparative studies with human-disturbed wetlands and
predicting their development. We can compare vegetation communities, topography, the rate and direction of succession of woody species, and the speed of site
colonization by expansive species, as well as identify the needs of rare species.
On large and undisturbed sites we can observe species under optimal conditions;
species that, in central Europe, are at the limit of their occurrence and occur only in
small numbers.
2. The arctic-alpine tundra (in Norway as well as in the Czech Republic) is an ecosystem highly sensitive even to small disturbances such as grazing (in Northern87
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Norway mainly by reindeer) and ecosystem regeneration is slow, especially if the
disturbance has been intensive; to give an example, a very rare occurrence of
grouse was observed on intensively-grazed sites.
Sites with high plant diversity, and with the occurrence of relict and endemic species, are usually small in size and connected to their diverse geology, geomorphology and microclimates. Such sites of high diversity we were able to ﬁnd on mineral-rich springs at Sandfjord, on limestone rocks at Trollhomsund, and on slopes and
glacial depressions by the Mollisfossen waterfall. It is clear that such sites – having
a unique combination of natural conditions - are extremely rare and as such need
priority protection.
The protection of large predators (wolf, lynx, bear) is not easy, not even under
the conditions holding in Norway where extensive undisturbed ecosystems are
available. Even in Norway there is competition between humans, and many interests wanting to utilize those natural areas where large predators occur mainly for
hunting and as animal pastures. For the re-introduction of large predators to be
successful, there must be a compromise (limited hunting and areas designated as
pastureland). A regular monitoring of predators and their prey is necessary.
The importance of river connectivity for ﬁsh migration was stressed as a condition
for maintaining the local biodiversity of aquatic organisms, including ﬁsh. Various
barriers for ﬁsh migration strongly reduce the numbers of important species such
as salmon and ﬁsh population ﬁtness. Also, connecting different catchments, either
via the artiﬁcial connections of different rivers, or the artiﬁcial transfer of aquatic organisms, may cause various ecological problems, including spreading of diseases
or parasites. For example, a substantial diminution of Atlantic salmon in Norwegian
fjords has been caused by the rapid spread of the ectoparasite – Gyrodactylus
salaris – due to the artiﬁcial transfers of salmon required to maintain salmon populations in rivers where hydropower constructions have interrupted the previous
natural salmon migration. In this case it is the negative Norwegian experience that
should be taken seriously when considering the construction of the canal Danube
– Odra – Elbe in the Czech Republic.
The information and visitor centres that were visited put a lot of emphasis on connecting the natural values of the area to the life-style and development of the human population. Information media stressed the dependence of the human population on the available natural resources, and hence advocated the need to connect
humans with their local environment even in present-day life. The visitor centres
often offered simple but highly comfortable accommodation facilities (using local
construction material, green roofs) located close to prime natural areas, and also
offered well-maintained nature trails with decent and subtle information boards
(e.g. Stabbursnes).
A lot of attention in Norway has been given to protecting areas of large bird concentrations, such as stop-over sites for birds on migration and moulting sites
(e.g. Stabbursnes Nature Reserve, which hosts 80 % of the Norwegian nesting
population of lesser white-fronted goose). Important sites are equipped with observation hides to minimise the disturbance to birds – and visitor centres provide ample information on why it is important to avoid bird disturbance (e.g. NIBIO
Svanhovd Information Centre, Balsfjord Wetland Centre, Stabbursnes National
Park Information Centre).
Everyone gained great experience from the observation of abundant and rich populations of plant species that are rare or even critically-endangered in the Czech
Republic.
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9. The close collaboration between agriculture research and nature conservation was
very visible in Norway and a ﬁne source for inspiration. From several presentations
we heard it was clear that protection of the environment (conservation of biodiversity, protection of water resources, agroecology) is a very important part of agriculture research. Also, in 2015, the research institute of agriculture Bioforsk was
merged with the forestry research and agriculture economy research institute to
form a new institute NIBIO (Norwegian Institute of BIOeconomy research). NIBIO’s
goal is to contribute with its research to the achievement of the sustainable use of
natural resources and to be at the forefront of the Green Shift, i.e. the transition
from an oil economy to a bioeconomy.
10. Nature conservation in the Czech Republic would certainly beneﬁt from closer
communication and cooperation with local communities: to be more aware of their
needs and interests. In Norway, local communities highly value the natural area
surrounding them and see the beneﬁts that their local environment may bring.
Sadly, in the Czech Republic, protected areas are seen by local communities as
a burden that limits the economic development of their local area. Marketing of
the values of protected areas in our country is mainly directed towards the visitors
– and less so to local citizens. The values and beneﬁts (extra incentives to farmers,
income from tourism, clean environment, and many others) of protected areas, and
the environment generally, should be emphasised to local citizens.
11. Nevertheless, even in the very north of Norway, with its low population density, nature conservation is often in conﬂict with other interests, such as: salmon farming,
mining of natural resources, intensive reindeer grazing, construction of highways,
extensive use of snowmobiles, and hydropower production. The solution, as largely
practised in Norway, is to be in regular communication with people – both local
communities as well as private companies – in order to explain the problem(s) and
try to ﬁnd a better way. Raising awareness of the values of an undisturbed nature
– and of the consequences of nature destruction and degradation – as well presenting the beauty and richness of nature, is of utmost importance (one of the best
examples of practical work with schools and the general public was presented to us
at the Balsfjord Wetland Centre). Furthermore, the information we received on the
ample problems caused by salmon farms (water pollution, spreading of disease to
wild populations of salmon, etc.) will make us think twice before consuming farmed
salmon again.
12. The system of nature conservation in Norway differs from the one in the Czech
Republic. In Norway, the management of national parks and large protected areas
is a joint responsibility of local municipalities, Sami parliament and the county council, and they consult a reference group that consists of relevant local stakeholders.
As for the smaller protected areas like nature reserves, bird protected areas, etc.,
the municipalities got an offer to be responsible for the management of these sites.
Some of them have accepted the offer, while others prefer that the management is
done by the County Governor. While this model is not immediately transferable to
the Czech Republic, it can serve as an inspiration for the future.
13. A good idea for the successful conservation of nature seems to be a close cooperation between nature conservation and research. The Norwegian experience
– the involvement of research institutions or private researchers in nature conservation topics – should be analysed and, based on the results, also implemented in
the Czech Republic.
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Další odkazy:
Webové stránky projektu
www.pdpmokrady.cz
Webové stránky norských fondů v ČR
www.eeagrants.cz
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