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Modrá kniha – biodiverzita 

• Biodiverzita ( biologická diverzita) znamená různost a 
rozmanitost organizmů v prostoru - biosféře 

• Je to soubor všech forem života na naší planetě včetně jejich 
genetických informací 

• Zahrnuje nejen rozmanitost druhovou, ale také rozmanitost 
mezi jedinci stejného druhu 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Animal_diversity.png> [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diversity_of_plants_image_version_3.png> 



Modrá kniha – biodiverzita 

• Země je na povrchu planety plná života. 

• Vědci objevili a popsali přes milion různých druhů. Přesto jde 
pouze o zlomek odhadovaného počtu žijících druhů 

• Každý druh se liší od jiných – je unikátní. Pokud vyhyne, je 
ztracen a druhová rozmanitost klesá 

• Bohužel v posledních staletích také vinou člověka vymřelo 
mnoho druhů, další druhy jsou na pokraji vyhynutí 

• Podle odhadů a studií vědců vymírají organické druhy 10 000x 
rychleji než v minulosti. Neznáme živočichy obývající oceánské 
hloubky, stromové patro deštných pralesů. Nemáme 
představu o množství nepopsaných druhů u hmyzu,korýšů 

 



Modrá kniha – biodiverzita 

• Hlavními důvody poklesu biodiverzity a vymírání druhů jsou 
znečištění životního prostředí, ničení původních ekosystémů, 
zemědělství, zásahy do přirozených lokalit výskytu organizmů 

• Obvykle platí pravidlo, že čím teplejší prostředí, tím je 
druhově rozmanitější. Biodiverzita nyní klesá nejvíc právě  
v nejrozmanitějších biotopech – tropických deštných 
pralesech, mokřadech a korálových útesech 

• Jejich úbytek či znečištění má za následek vymírání unikátních 
organizmů. Často se vyskytují pouze na malé ploše 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_reef_in_Ras_Muhammad_nature_park_(Iolanda_reef).jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rainforest_Fatu_Hiva.jpg > 



Modrá kniha – biodiverzita 

• V minulosti také docházelo k  vymíráním druhů organizmů, ale 
mnohem pomalejším tempem. Důvodem byly například náhlé 
velké klimatické změny, přírodní události 

• Následně po ustálení klimatických podmínek se postupně  

     z přeživších druhů vyvinuly nové formy a vznikaly nové 

     druhy, obnovila se rozmanitost života na Zemi 

• Podobný vývoj se nyní nedá očekávat, protože k zastavení 
ničení životního prostředí a znečišťování vody, vzduchu chybí 
lidská vůle a moudrost. Proces obnovení biologické diverzity 
trvá miliony let – za podmínky zachování přírodního rázu 
krajiny 
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Modrá kniha – biodiverzita 

• Světový fond na ochranu přírody je jednou z mnoha organizací 
usilujících o zastavené vymírání druhů a zachování biodiverzity 
na naší planetě 

• Jedno z hlavních poslání zoologických zahrad je zachování 
rozmanitosti druhů, jejich návrat do volné přírody 

• Dobrým nápadem je úschova semen, vajíček či genetických 
informací – na mnoha místech světa existují genové banky 

• Královské botanické zahrady nedaleko Londýna uchovávají 
vzorky či semena více než 30 000 rostlin 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:E.altensteinii_kg_011.jpg> 



Modrá kniha – biodiverzita 

• Co znamená biodiverzita? 

• Čím je biodiverzita ohrožena a jakou vinu nese člověk? 

• Jaké další příčiny vymírání druhů kromě už uvedených znáš? 

• Které biotopy jsou druhově nejrozmanitější? 

• Kdo a jakým způsobem se snaží zabránit poklesu biodiverzity? 

 

 

 


