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Dalším důkazem jedinečnosti Moravské Amazonie, přírodně nejbohatších lesů Česka nad
soutokem Moravy a Dyje, je objev nového druh brouka z čeledi kožojedovitých. Vědci z
Biologického centra AV ČR, České zemědělské univerzity v Praze a Ostravské univerzity
chytili čtyři exempláře nového druhu do pastí při biologickém průzkumu lokality na
starých dubech v jihomoravských lužních lesích. Hnědočerný brouk s rozměry
dosahujícími sotva půl centimetru dostal jméno kožojed moravský (Paranovelsis
moravicus). „Je to mimořádný nález. Střední Evropa je dobře prozkoumaná a vědě
neznámé druhy brouků tu objevujeme už jen vzácně,“ říká Petr Šípek z České společnosti
entomologické. „Ukazuje, jak jsou jihomoravské luhy cenné a unikátní.“ Mohutné staré
duby jsou jedním ze symbolů Moravské Amazonie. Bohužel jich rychle ubývá, protože
potřebují světlé lesy. Vědci dlouhodobě upozorňují také na extrémně rychlé těžby dřeva.
Místo starých porostů, které jsou domovem tisíců ohrožených druhů od hmyzu po ptáky,
pokrývají čím dál větší plochy „Amazonie“ paseky a mlaziny. Velká část unikátních druhů
je navíc vázána právě na řídké a otevřené lesy s osluněnými starými duby. „Světlé lesy
byly ještě počátkem 20. století docela běžné. V uplynulých desetiletích ale jejich rozloha
drasticky klesla. Rychle mizí i staré duby,“ vysvětluje geograf Jan Miklín z Ostravské
univerzity. Mezi lety 1990 až 2009 zmizela z této jedinečné lokality více než polovina
starých porostů. „Je třeba zabránit těžbám zbytků starých lesů a obnovit otevřené lesy,“
upozorňuje Lukáš Čížek. „Území patří státu, takže by neměl být problém zajistit mu
ochranu. Jenže veškeré snahy byly dosud marné. Unikátní území ohrožuje postoj státních
Lesů i pasivita ochrany přírody. Hrozí, že toto unikátní území zdevastujeme.“ Čtěte také
Proč mizí staré stromy (nejen) v Moravské Amazonii (Vesmír 97, 160, 2018/3 )?

Detailní snímek jednoho z exemplářů nově objeveného druhu kožojeda moravského
(Paranovelsis moravicus). Snímek Pavel Krásenský

Některé uschlé solitérní duby na loukách ještě stojí, zatímco jiné se už rozpadají.Snímek
Jan Miklín

Lednický zámecký park je na solitérní duby mimořádně bohatý.Snímek David Hauck
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