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Homo sapiens
V. v v

.sa mozrejme vymre
Herpetolog a evoluční biolog VÁCLAV GVOŽDÍK cestuje po

Africe, aby sbíral vzorky DNA žab. Výsledky jeho výzkumu
odhalují nejen evo l uční historii těchto obojživelníků , ale pomáhají
třeba také mapovat, jak vypadala krajina na tom či onom místě

před miliony let. Při svých cestách za žábami navíc v Kongu
zcela náhodně objevil nový druh krokodýla - a na svou lednovou

výzkumnou výpravu za ním dostal grant.

oniského kreke
dýla jste objevil
už y roce 2012, ale
teprve lanl jst e od
nadace Neuron
dostal na cestu
peníze . SEtkává·
me se těsně před

vaUm odjezdem. Zeptám setrochu
5nadsázkou: Co když vám toho
krokodýla za ty čtyfi roky ul domo·
rodci snědli?
Mů že se stát, že ho na místě, kde
jsem na něho narazil tehdy, už neob
jevíme. Ale ten regionje velký.
Mne by takové čekánidrásalo. Obr
nil jste se trpělivostí; nebo jste měl
j inou práci?
Krokodýl je krokodýl , je to atraktív
ní zvíře a sexy téma. Určitě mě celou
dobuvelmi lákalovicese muVěnovat .

Ale neměl jsem dostatečné prostřed

ky. Atakéjsembyl vytíženjinýmipro
jekty, neměl jsem čas to příliš řešit.

tAba čl oboj!lveln id. kterým jste
se v~noval dosud, nejsou tak sexy
téma?
Myslím, že tolik ne. Myslím, že lid
ská zvědavost, a tedy i média vice tíh
nou ke zvířatům, kte rá jsou větš í či

nebezpečná . "MOj" krokodýl je sice
malý druh krokodýla, ale když kous
ne, poteče krev.

Stači čtvrtmil ionová dotace od Neu
ronu ta kovou cestu pokrýt?
Na pá r týdnů ano, ale řekněme na
půlroční výzku mnou ak tivitu v teré
nu by to už nestačilo . Z Česka jedeme
dva plus jeden Fra ncouz a pak při

bereme ještě dva konžské spo lupra
covniky. V zásadě budeme posádka
jednoho terénniho vozu.
Postupem časuJste se Jistě naučil

eliminovat v ěcí, které berete s se
bou. ( oje ale nutné vzltl
Určitě kvalitní l ékárn ičku, protože
když se vypravujete do trop ického
lesa, pomoc je da leko. Do finálního
mlsta se mnohdy autem nedosta ne
me a musíme si pronajmout terénní
motorky. Posledn í část cesty obvykle
absolvujeme s nosič i pě šky,

Do čeho pak sbiréte vzorky, z nichž
zfskáváte krokodýli DNApotřebnou

k výzkumu? Tona motorce vozíte
i mrazicí boxy?
Vzorky ukládáme do čistého alkoholu.
Máte sice pravdu, že některé genetické
přístupy vyžaduji zmrazené vzorky,
ale my takové neplánujeme. Č á stečn ě

iprotu složitou logistikuvterénu Kon
ga. Pokud mluvímejcn o krokodýlech,
bereme s sebou asi desítky zkumavek,
které se vejdou do několika krabiček .

Budeme muset krokodýla chytit a ode

brat mu trochu krve. Rychlejší a jed-

nodušši způsob je odříznout malinký
kousek kůže na prstě, což mu nijak
neubliží. Dá se to přirovnat k ma lému
zranění.jako je záděra .

Jak budete krokodýly chytat?
To bude hodně záležet na cha ra k
teru té které lokality. Máme v plánu
využíva t na od lov krokodýlů vm ací
sí ť a d rátěné oko, ale menší jedince
chytat i př ímo do ruky. Urč itě je ne
chceme primárně odebírat od l ovců.

Pokud nám však nějaké ulovené kro
kodýly nabídnou místni venkované
žijicl u pralesa , od ebereme vzorky
i z nich. Dále má me v plánu objiždět

lokální trž i ště a monitorovat roz
sah obchodu s krokodýlím masem.
Všichni krokodýli jsou chráněni.

A tenhle dru h, i když není ještě vé
decky uznáván , je také chráněn už
proto, že je to krokodýl.
Prozrad\e ml hlavni cil vaU expedke.
Chceme probádat ob last v úseku
kolem dvou set kilometrů , možná
vice, bude-Ii třeba . Tedy právě zón u.
kde předpok ládáme, že vedle sebe
žijí oba druhy krokodýlů : krokodýl
konžský a krokodýl čelnatý, s nímž je
v současnosti krokodýl konžský za
měňován . Chceme zjistit, jestli u nich
doch ází ke kř íženi, a j ak spolu vychá
zejí. Kde přesně je rozš í řen jed en
druh a kde už ten druhý, případně jal:
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velká je zóna, kde žijí společně .

Clm je pro vás tahle výprava jiná ve
srovnán í s mnoha předchozlmil

Předně tím, že hlavním objektem zá
jmuj e krokodýl. Obvyklejezdím stu
dovat zmiňované obojživelníky nebo
men ší druhy plazit A pak tím, že je
tak trochu mediálně sledovaná.
V Africe. kde jste na konžského kro
kodýla narazil, jst e pobýval kvůli

oboj!lvelníkům. respektive kvůli

tábám. Slo ...jen" o sbfrán ívzorků,

nebo provádíte část výzkumu I pf(
mona místě?

Můj výzkum využívá především ge
netické metody, takže sbírám vzorky
tkání za účelem studia DNA v labora
toři . Nicm éně pozorování živočichů

přímo v terénu je pro každého bio
loga nejen zábavná, Dle i poučná

a hlavně neoceniteln ě přínosná akti
vita , protože umožňuje dát hypotézy
generované z laboratorních analýz
do biologíckého kontextu. Takže ano,
pozorování ž ivoč ichů v terénu je sa
mozřejmě také výzkumná aktivita.
Kčemu je dobré mlt zmapovanou
ONAtropických tab?
S využitím zmíněných vzorků studuji
otázku řylogeograřie - to znamená,
jakjsou příbuzné různé populace da
ného druhu nebo blízce příbuzných

druh ů v různých regionech určité ob
lasti,v mém případě například střední

Afriky (jy/ogeografie pomáhá odhalit
historiidruhu \Igeografickém kontextu,
pozn. red}. S pomocí řylogeografle

pak vytváříme řekn ě me rodokmeno
vé mapy - a na základě takových ro
dokmenových map zkoumaných mo
delových živočichů či rostlin máme
možnost studovat historii celého eko
systému. Mě teď zajímají především

tropické žáby z lesů s tředn í Afriky.
Vytipoval jsem si modelové druhy,
které jsou na daných místech široce
rozš í řeny. A když nasbírám dostatek
vzorků z různých regionů, zkoumám
je tadyu nás v českých labora tořích.

Takfe v tomhle malé m ústavu, deta
šovaném pracevt št l Akademie věd,

lušt lte genetické kódy t ropických
hb?
Mimo jiné. Kolegové se věnují jiným

věcem, ale já tady studuji evoluční

historii obojživelníků a pla zů a to
nám pak umožňuje odhalovat his
torii ekosystémů dané krajiny. Rád
bych ovšem zd ů razn i l , že pů sobím

nejen tady, ale i v Národnlm muzeu
v Praze.
Jak se dá z ONAvyčist historie
kraj iny?
Samozřejmě jen přenesen ě na zákla
dě hypotéz a v kontextu paleontolo
gických a geologických informaci.
Studium DNA nám umožňuje pohled
do minulosti v řádech tisíci až stovek
m il ionů let Nás zajímá var iabilita ge
netické informace a odlišnosti, tedy
nahromaděné mutace, mezi různými

populacemi studovaných modelových
druhů . Ověřujeme, zda informace
skrytá v DNAodpov íd á paleoklimatic
kým modelům. Takto můžeme např i

klad zjišťovat, jak v různých obdobích
v minulosti pralesy fluktuovaly. Dešt
né pralesy se v různých klimatickysu
chýchobdobích zmenšovalya zů st áv á

ly jen v omezených regionech. A tam,
kde zůstaly, bývá zvýšená diverzita
organ ismů ijejich genetická variabili
ta. Když si vezmeme třeba nějaký lesní
druh a prostudujeme ho napříč lesy,
které dnes existují, a pokud se poda ří

odhalit místa, kdeje vysoká genetická
diverzita, zjistíme,vkterých regionech
byldaný les přes různá geologická ob
dobí stabilní. Naopak v oblastech, kde
je genetická variabilita nízká, je stu
dovaný les relativně mladý. Odhalení
"starých" lesů hostících vysokou dru
hovou i genetickou diverzitu má velký
význam pro ochranu přírody,

Máte tabulky nebo polítačovýmo
del, jenž tohle všechno vypočltá?

Používají se takzvané molekulárn í
hodiny, které vycházej í z urč itého

tempa "tikání" evoluce, tedy rychlos
ti, jakou DNA mutuje. Z toho se dá
vyvozovat, před jakou dobou různ é

druhy či lokální populace vznikly.
Co se týče his tori e změn klimatu , na
to existují různé počítačové modely
vycházející z jiných typů dat. A když
tyto modely srovnáme s informa
ci biologickou, získanou ze studia
DNA, pomůže nám to upřesnit po-

znánl historie ekosyst ém ů .

Obojí lvelnici jsou potomky lalo
koploutvých ryb, u nich ž se vyvi
nu ly končet iny. Jsou tu už stovky
milionů let. Vyéetljsem, že známe
dva rody, je t vznikly pfed t femi sty
šedesá ti miliony lety. Dá se fid , že
to jsou nej star šl čtyřnohá zvifatal
Doba, kterou jste uvedl, se vztahuje
na první primitivní obojživelníky, ze
kterých se až mnohem pozdčj i vyvi
nuli prvn í mloci či žáby. Což bylo asi
před dvěma sty padesáti miliony let
v prípadě prvních pri mitivních žab,
mloci vznikli ještě pozd ěji, asi před

sto padesáti miliony lety. Ale máte
pravdu, oboj živelníc i jsou nejstar
ší čtyřnozí obratlovci, kteř í vylezli
z vody.
(:lm sl vysvětlujete, i e f áby nevy
hynuly - co majf v sobě ned česc

vtihol Dodávám je n. te dinosauři

tu byli zhruba sto šedesát milionů
let , t akže přibllině o sto milionů let
zaostávajl v přetitiza iábaml.
Na to je opravdu těžké odpovědět .

Maji fáby, napřiklad ve srovnánI
s člověkem, zároveň Ivyš šl šanci na
dal i ( přežit i?

Záleží na úhlu po hled u. Pokud se na
to podíváme evolučně , obojživelníci
byli v minulosti obrovská skupina
obsahující spoustu vývojových linii.
Většina však vyhynula už před stov
kami č i desítkami mil ionů let. Ve
srovnání s širokou diverzitou vyhy
nulých větvi přeži lo do současností

jen málo obojživelníků . Z hlediska



evoluční škály se spíše dá říci, že
obojživelníci pozvolna vymírají, za
tímco napřík lad savci, mezi kte ré pa
tříme i my, majl daleko vět š í diverz itu
evolučn ích linií.
Myslíte sl, že savcl mají před sebou
ješt ě desftky tl stovky mlllonLi letl
Aco konkrétné Horno sop;ensl

Pokud bychom nelíkvidovall životní
prostřed í , pak by savci jako evolu č 

ní skupina tu ša nci snad mohli mít.
Ale Horno sapiens jako dru h mezitlm
vymře, sa mozřej mě, Žádn ý druh ne
existuje stovky milion ů let.
Mám respekt pfed Ivilaty, která
jsou na planetě Zemi oproti nám
desetinásobně at stonásobnědéle.
VyvozuJIz toho, že jej ich ex isten-
ce je něčím opr.ivněná. Vnímáte
takov.i nířata jako dokonalejii, než
jsme my nebo primám
Myslím , že se to nedá srovnávat.
Otázka zároveň znl, co je to "doko
nalost".
Dokonalé ml přlpad' například

jejich ochranné zbarveni nebo
účinnostjedu, A t řeba skokan lesnl,
pokud bychom mluvili o žábách,
má schopnost extrémnf hibernace,
Když do lesa"přljde mrá z, skokan se
postupně "zmrazl", zastavf se mu
srdce a vydržftak Iněkolik týdnLi.
Pak se "rozmrazl" a ilje dále. "
Tuhle schopnost někteří obojživelní
ci skutečně mají, ale ncni jich mn o
ho. To jsou věci , které se rády zve
řejňují , a tím pádem pau šalizujl. Ale
obojživelníků s takovou schopností
moc není. Severoam erický skokan,
o němž mluvíte, je opravdu výjimeč

ný.Toje adaptace. jež se na dan é pod 
mínky evolučně vyvij í po miliony let.
I mezi savci by se dala najít spousta
zví řat majícich adaptaci , která nám
mů že připadat zvláštní. Třeba n ěkte

ti podzem ní savci. Nemusíme chodit
daleko, vezměme si t řeba krtka. 2 ije
ve tmě, v hllně, nohy má j ako lopaty.
Ale na dvorku ho zakousne Ikočka
domád.
Pokud z té hllny vyleze. Ale dobte,
tak t řeba ptakopysk, který žije v Aus
tráli i. Má jed v bodci na noze a ve
chvíli, kdy ho někdo chytl, umí se tím

bodcem brán it. I když jeho jed nenl
tak prudký jako např íklad u n ěkte

rých žab či hadů a dodnes není zcela
jasné, k čemu ho ptakopysk primár
ně využívá. Poku d je tady živočišný

druh dostatečné dlouho, má čas na
vyvinuti různých obsku rnost l. Tedy
spíše - my lidé nemusíme významu
různých ada ptaci správně rozumět

a moh ou nám připadat obskurní.
Dá se odhadnout, jak dlouho trvá
irvočišnémudruhu vyvinuti evolut
ni novinky? Miliony letl
To je často studova ná otáz ka evoluč

ní bíologie.]e na to totiž spo usta růa

ných odpovědí. Záleží na případu .

U n ěkterých skupin, zejména s krát
kou generačn í dobou, se mohou změ

ny dít velmi rychle, u jiných může být
stejný stav zakonzervová n po desítky
milionů let. Napřík lad u n ěkterých

ryb moh ou nově druhy vzni kat zfej
mě v horizon tu t í sí ců let. Obvykle
se však pohybujeme v řádu milion ů

let. Na druhou st ranu čas není jedí
ná položka, kte rá se počítá . Evoluce
je hnána do velké ml ry ada ptaci na
okolnos ti vnějš ího svě ta .

Třeba zmíninou hibernaci prý vědci

dodnes neuměji přesněvysvětlit.Je
to takl
To an i ne, spíše jde o věc pro člověka

neobvyklou. Hibernace je v podsta
tě zpomalení metabolismu, kte ré
vede téměř až k zastavení. Existuj í
i hibe rn ující savci. Ti slce své tě l esné

pochody nezpomalují tak tvrdě jako
někteří zmiňovaní obojž ivelníci , ale
i hibe rnující savci se najdou. Třeba
netopýřt nebo medvěd se svý m zim

"ním spánkem. Nažere se j edno u za
měsíc, troch u se protáh ne a spí dále.
A to j e velké zvíte.
Ten a le v klidu spf, srdce se mu
nemusí zasta.vovat a v brlohu má re 
la tlvně teplo. Uamrn ěn éhc skokana
lesního je zastavení organismu až
sedmdesátipro<:entnf, je schoJHtn
přeiít několik týdnLi při tep lotě

kolem bodu mrazu.
Mezi obojživelníky jsou v hibernaci
ještě dokonalejší druhy, než je uvede
ný skokan. Na Síbíři žije jistý mlok,
který vydrži i minus pětačtyřicet -t
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s tupňů. Nepřež ije t ak roky, ale něko

lik m ěsíců ano. Jsou to ale prostě jen
ada ptace na chladné životní prostře

dí. v němž ta zvířata žijí po miliony
let. Nejsem na zamrzá ní orga nismu
expert, a le tu ším, že v př ípad ě zmi
ňovaného mloka pom áhaj í v procesu
látky na bázi glycerolu, které zabra
ňují praskání buněk. Kdybyv tkánich
tohoto mloka byla jen voda, jak je
obvyklé II vět ši ny organismů, mráz
jednotlivé buňky roz trhne a zabijeje.
Zat ím bylo popsáno přes ~est t isíc
druhů ta b, které jsou rozdělenydo
osmatflcetl čeledi. Jsou stále obje
vovány nové druhy?
O bjevují se a je to také díky rozvoj i
výzkumných technologii. Dnes se
právě ke studiu . systematiky, tedy
p ř íbuznosti a diverzity organismů ,

využívá hlavně genetika. kterou se
zabývám i já . Kromě zmi ňovaného

studia přeneseného na výzkum his
tori e krajiny se daj í genetické nástro
je pou žít také k výzku mu př íbuznost i

druhů a potažmo i k objevům a odh a
lování nových či dosud přehlížených

druhů.

Evoluce stále běži1

Ano. Sice ne ná m před očima, ale
evoluční vývoj stá le b ě ží . Nejčast ěj š t

způsob vzn iku nov ých druhů je izo
lace da né populace: nějaká bar iéra,
která populaci rozdělí na dvě . Už
jsem mluvi l o fragmentování lesa.
Izolaci může vytvoři t napřfklad také
horstvo , jež se vytvo ří tekton ickou
činnosti zemských desek, nebo něja

ký říčn í tok. Izolace ale m ů ž e vznik
nou t t řeba izměnou chování určitého

d ru hu.
Dnes se hodněmlu ví o globáln im
oteplován i. Podle zprávy OSN se od
roku 1880 do roku 2012 průměrná

globálnl teplota zvýšila o 0,85 stup
ně Celsia. Vzniká vyššl teplotou
skulina pro vývoj organismů. které
tu předtlmnebylyl
Vlivem globá lního oteplová ní nové
druhy nevznikají, alespoň ne v přf

mé m kon tex tu a relat ivně krá tkém
čase , který jsme schopni evidova t.
O teplováni má ale u rčit ě velký vliv
na roz šířen i orga nismů a v tomto

kontextu pů sobí na vývoj řada okol
ností. Napřlklad teplomilné druhy
maj í tendenci š ířit se více na sever.
Ze zná mějších zvířat mohu jmenovat
například šakala obecné ho.Tato pso
vitá še lma žila d ř íve je n v j ižní Asii
a j ihových odní Evropě, na Balkáně.

Pár let ji už máme i u ná s v Česk é re·
publ ice. Zatím vzácně, to se ale může

v bud oucnu změni t.

Ovlivňuje lidská činnost g lobálnl

oteplovánizásadněl

Globál ní oteplování je komplexní za 
ležítost, ale jeho dn ešn í rych lé tempo
je bezesporu ovlivňováno lidskou
činností.

Může člověk svýmizásahy d o
přírody nepřímo podporovat vznik
nových organism ůl

Člověk velmi změnil ráz krajiny
a s technologickým rozvojem ho dá le
a ještě intenzivněji mění. To má na
druhové bohatstv í spíše negat ivní
vliv, protože se ničí přirozené životní
prostřed í mnoha druhů . Z evoluční

ho hledi ska je ale hypoteticky možné,
že na příklad některé člověkem vybu
dované bariéry, pokud j sou dlouho
dobého cha rakteru a vydrž í tisíce
let. mohou podpořit vznik nových
druhů . To ale bu de člověk moci zjist it
až v daleké budoucnosti , pokud se jí
dožije.
Rád bych se ještě vrátil ke krckc
dýlu koniskému. Narazil Jste na
něho náhodou. A byl vám prý přimo

nas ervirován na tal lř.Jetotakl

Ten krokodýl m i nebyl přímo na
se rví rová n na talíř. Nícmén ě jeden
lovec při še l s čerstvě zabitým kon ž
ským krokodýlem, kte rého jsem si

se zájme m prohlédl a nefotografoval
a dále jsem ho nechal jeho osudu ,
to znamená, že byl uvařen. Nícmé
ně tehdy j sem hned nerozpoznal
zajímavost nálezu. Dru hý den se mi
podařilo v las tnoručně chytit da lšího,
me nšího a živého jed ince. Po vyfo
tografováni jsem ho pustil. Zároveň
jsem si u lovců prohlédl jej ich další
úlovek a všiml si jis tých rozdílů - ten 
tok rát to byl krokodýl čelnatý, Nad
tím jsem se už zamyslel, ale přesto

jsem v tu chvíli předpokl á dal , že jde
o vnitrodruhovou variabilitu. Tehdy
mě hn ed nenapadlo, že by mohlo j ít
o dva druhy krokodýlů .

Aochutnal jste ho tehdy?
Malý kousek. Když už ho lovci uvařili

a nabídli mi, nechtěl jsem je odmít
nout a urazi t. Rozhodně bych si ho
ale sám neo bjednal.
Krokodýla konbkého jste viděl,

nafotografoval l ochutnal. Ale to,
že jste objevil novy druh, jste se
dozvěděl ai doma u počítal• . Jak
jste tu chvíli prožíval1
Máte pravdu. že v detailech jsem si
tyto své krokodýly užil až doma u po
čítače, kdyžjsem sivšechny fotografie
detailně prohlížel. Pamatuji se ,že bylo
hodně po půlnoci . Byljsem rozrušený
a nadšený, když jsem zjistil, že ty od 
lišnosti j sou opravdu něco vice, než
bývá obvyklá variabilita . Neměl jsem
to tenkrát ještě p řesn ě nastudováno ,
ale nějaké povědomí o probl ematice
j sem měj. Okamžitě jsem vytáhl sta
rou litera turu, kterou jsem měl k: dis
pozici, a dohledal potfebné i n řorma

ce. A ty sedě ly. V posledn ích letech se
trochu diskutovalo o tom, že pralesní



krokodýli v Kongu jsou možná trochu
jiní. Už na to pár jiných výzkumn íků

poukazovalo, ale nikdo je zatím ne
bral příli š vážně. To platí dodnes.
Tento vU krokodýl byl v odborných
publikacích pojmenován už téměř
před sto lety. Od té doby ho ale
nikdo bllže nezdokumentoval, a on
tak upadl v zapomnění, byl považo
ván za vyhynulý druh. Je to tak?
Krokodýl konžský byl popsán v roce
1919 na základě několika jedinců

z východnlho Konga. Do toho regio 
nu se ale nikdy moc nejezdilo báda t
a modernl politická nezávislost af
rických stá tů přines la bohu žel nej 
prve destabilizaci, občanské války
a nemožnost se věnovat vědeckým

výzkumům. Takže kvůli nedostup
nosti nového vědeck ého materiálu se
na něho tak nějak zapomnělo. Pár zá
padn ích vědců např íklad prohlásilo,
že popis z roku 1919 nen l nic nové
ho, že jdejen o široce rozšířený druh,
krokodýla č elnat é ho. To byl ale omyl,
o tom jsem přesvědčen .

Takte budete objevovat, co už bylo
tak trochu objeveno? Nekal lvám to
radost?
Unikátní na mém nálezu je to, že kro
kodýl čelnatý a krokodýl konžský mo
hou žit vedle sebe ve stejném pralese,
dokonce na úp lně stejném míst ě . To se
zatím ani ve vědeckých kruzích nevl.
A hlavn ě je potřeba ukáza t, že kroko
dýl konžský je opravdu platný dru h.

Mysllte, že krokodýly ohrožuje pro
blém zvaný bushmeat? Jde o lov
divokých zvfřat za ú čelem konzu
mace, nikol i však jen lokálnědomo
rodci, nýbrž ta ké o jejich dováženI
ve velkém zejména na trhy afr ických
mist.
Hlavní problém je, že se jim kácí les,
č ímž přicházej í o své životní prostře 

dl. I lovci se pak dostávají do větších

hloubek l esů , kam by se dříve nedo
stali. vytvá řej í se stá le nové cesty
a stezky a zároveň je ve městech v ě tš í
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poptávka po "mase lesa", j ak říkáte .

S tím souvisí i fakt, že i ve střed

ní Africe se pozvolna zvedá životní
standa rd. Ve městech se z krokodýlů

stává luxusní j ídlo. Místní si pama
tují, jak je jako malé děti na venkově

jedli, a ta k se po daném mase shá ně

jí, aby si to př ipomněl i. Veměstech si
př i tom mohou koupit dostatek masa
ku řecí ho, hovězího č i kozího.
Znepokojuje vás stav africké pff
rody a vybíjen i tamních divokých
zvířat?

Znepokojuje m ě to hodně. Mohu
na tento problém pou kazovat, ale
věnuj i se hlavně biologickému vý
zkumu. Nemám ambice aktivně se
angažovat v ochraně přírody, to pře

nechávám jiným ajsem velmi rád , že
takoví lidé j sou. a to dokonce mezi
mými kamarády. Já jsem rád, když
se mi třeba poda ř í objevi t v u rčitém

reg ionu nový dr uh, a tím, že na něj

poukážu, mohu zvýšit zajímavost
a význam dané oblasti . Kongo má
pralesni žirafu okapi. šimpanze bo
nobo, konžského páva a teď bude mít
ikonžského krokodýla. Zemi přibude
další ikonické zvíře , a tím lze pomoci
k ochraně tohoto regionu.
VrÍl.lných zd rOjích se můžeme

dočíst, že každý rok zmizí dvě
procenta deštných pralesů a vymírá
tady I spousta dosud nepoznaných
živočichů. Údajněje to osmdesát
druhÍlza den, tři druhy každou
hodinu. Mohu tomu 'lim. nebo se to
vůbecnedá spočítat?

Dešt né pralesy zcela jistě mizí, ale
tempo vymírání dosud nepoznaných
živoč ichů se samozřejm ě přesně vy
čisl i t nedá. Jsou to poněkud paušali
zované odhady, a nedají se tedy brát
tak přesně a vážně. Nicméně druhy
vlivem lidské či nnosti zcela jistě vy
míraji.
Je pro vás jako evolučníhobiolo
ga současná globální devastace
pf frody jen částfvelkéhoevoluční

ho koloběhu, nebo ji vnímáte jako
nenahraditl!lnou ztrátu?
Planetu náš dru h využívá přespřiliš,

což považuj i za významnou, nena
hrad itelnou ztrátu. Na druhou stra- ..
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nu, z evolučního pohledu, pok ud se
v budoucích sta letích či tisíciletích
něco nezmění, zaděláváme si na
kata strofu, která nás vyhubí. A pak
se uvolní prostor pro jiné živočišné

druhy. V zásadě to tedy je průběh

evoluce, i když bohužel pro p ř frodu

a jej í druhové bohatství poněkud ne
Mastný.
Dáváte člověkuspUe desetitisíce,
nebo stettsrce letl
Těžko Met, těch deset tisíc let snad
dáme . To bychom ještě mohli, ne?
Pokud se nezničíme válkami či způ

sobem života nebo si totálně nezni
číme životní prost řed í. I sto tisíc let
lidstva je z evo lučn ího hlediska reál
ných , ale jak bude lidská civilizace
vypadat, pokud obstojí, je zálež itosti
spíše pro science fict ion.
čtcv ěk zasahuje do pffrody nejen
t ím. h jijednodu~e nič l, ale i ne
nápadněji. Napřlkladsvou ces
tovni aktivitou přemisťujerůzne

f lvcKišne a rostlinné druhy na nová
mlsta - a tyto nově pflchozl orga
nismy často likviduji sv épříbuzné
konkurenty, kteřfdosud byti v daně

lokalitě doma.
Je to ta k. Ale opět - z evolučního

úh lu pohled u se vše ve finále nějak

vy ře š í , vždycky dojde k nějakému

vybalancování. Ptíroda si nakonec
poradí , i když na úkor druh ů .je ž jsou
senzítivnl a nejsou ta k konkurence
schopné.
Takte se zase tolik nestane?
MOže se stá t. Ztráta citlivých dru hů

mů že být pro fungování ekosys té
mu zásadní. ale to se nedá předem

odhadnout. Ve finále může mít tato
dysbalance ekosyst ému negativ
ni dopad i na člověka . Napřtklad

Austrálie je známa řadou introd u
kovaných živočišných dru hů, které
významně změnily vztahy v tam
ních ekosystémech. Můžeme zmíni t
t řeba populárn ího vakovlka, který
býval před vyhynutím jedn ím z nej
významnějších pred átor ů Austrálie.
Dnes lze jen polemizovat o tom, jak
významné postavení v ekosystému
m ě l, ale j ist ě byl schopen likvido 
vat řadu drobných savců , které dnes

člověk označuje za škůdce. Nicm én ě

pokud planeta Země kolapsem eko
syst émů neskonč í, ve finále z ů stanou

ti, kdo nejvíce vydrží. A t i pak mo
hou dá t zákla d vzniku nov ých druh ů

a evoluce půjde dá le. To j e ale teorie
v ř á du statisíců až mil ionů let. Tak že
mimo naše přím é vnlmá nl.
Ln působeničlovika v tomto
smyslu brát jako jednu z mnoha
katastrof? Před deseti tisici lety tu
byla doba ledová a po ní se mnoho
druhu ui nepochybni nevzpama
tovalo.
Přesně tak . V geologické historii
Země bylo někol ik d ů le žitých bodů,

kdy docházelo k masovému vymírá
ní. Jak přirozen ému , danému evo
l učně, tak zřejmě i zása hy zvenčí. Za
jakýsi zása h zvenčí se dá považovat
i nástup pr ů myslu , i když je to de fac
to součást evoluce člověka. Nícm é n ě

průmysl zača l velmi výrazně a rychle
ovlivňovat globální ekosystémy, ze
jména negativn ě . Dnes se někdy ob
do bí, vněmž žijeme, nazývá antropo
cén.Právě proto, že lidstvo významně

ovlivňuje ekosystémy na celé planetě.

Kdyby ale dnes na Zem i dopadl ob
rovský meteorit, který byji na desítky
let zakryl ob lakem prachu, těžko říct ,

zda by se č lověk dokázal př izpů sobit ,

zda bychomjako druh obstáli.
Jsmejako druh stále odolnější,

nebo vinou civilizačnlhokomfortu
spíše zranitelnějšl?

N ějakou pňrodnl katastrofu by roz
hodně snáze přežili lidé ze střední

Afriky než tady v Evropě. Afričt í

domorodci umějí pít z baž iny, my by
chom z toho okamži tě dostal i prud
kou střevní koliku. Vystačí s i s tím ,
co prales dá. Jsou sice prol ezli růz

nými parazity, což má za následek,
že se zpravid la nedožívají vysokého
věku , ale mají větš í schopnost přežít.

V produ ktivním věku jsou mnohem
odolnější. Sám jsem v rovníkových
lesích poznal, jak je ta m život těžký

ajak tuh ý kořínek místní lidé maj í.
Mluvfte o domoroddch, se kterými se
tam setuváte. Jsou to Pygmejové?
Původní pralesn í obyvatelstvo stted
ní Afriky byli takzvaní Pygmejové,

tedy několik různých etn ik cha ra k
teristic kých nízkým vzrůstem. Dnes
jsou ale silné zatlačeni do ůstrani .

Jejich populace už je velmi malá
a jejich kultura t ém ě ř zničená, pro
tože ti t akzvaně velcí černoši z velké
kmenové rodiny Bant u sije do určité

míry podm anili a považ ují je za hor ší
společenskou t ř ídu . Pygm ejové proto
nežijí moc hezký život. Nežiji už ani
moc tradičně a po genetické strá n
ce j sou dost promicháni s velkými
černochy Bantu.
Jak s nimi vycházlte?
Pygmejové, nebo spíše už jejich růz

ně smíšení potomci, bývají obvykle



docela milí. A pravda, někde si ještě
udržuji své zvyky - ncloví puškami,
zvířa ta chytají do siti. Zabijí je ob
vykle mačetou, někdy ještě používají
í o š t ě py, Už ale nechodí nazí, vz á sad ě

se oblékají "normá lně", často na sobě

ale mají jen cáry starého špinavého
oblečení. V minulých dobách Pyg
Oleje z jejích lesů vyhnali a donutilí
žit v blízkosti vesnic lidí Bantu. Vinu
na tom neslo kácení pra lesů a kolo
nialisté, kteří se snažili je zotročit .

Misionářům se zase nelibilo, jak Pyg
Olejové žijí, takže se pokoušeti civili
zovat je podlezápadního vzoru . V po
sledních letech tento problém souvisí
také s těžbou nerostného bohatství
- zlata, diamantů či na východě Kon
ga coltanu. A t ě ž aři, ař už legální, či

nelegální ozbrojené skupiny rebelů ,

Pygmeje z jejich le sů často i brutálně

vytlačují. V podstatě tam už téměř

neexistuje větš í území, kde by byl
opravdu net knutý les.
Setkáváte se I5 ..čistokre!vnými"

Pygmeji?
Možná- by se našlo pár zapomenu
tých rodin , ale těch je opravdu hroz
ně málo. A s takovými jsem se bohu
žel nesetkal.
Jsou domorodci v regionech, kam

jezdite, pohostinn í. nebo spiie
nedůvěřiví?

Zá leží na regionu. Třeba západní
Kamerun navštěvuje rela t ivně hod 
ně turistů a oni už jsou na příjmech

z ních poněkud závislí - dokon ce
si vytvořil i svůj ceník. Pohostinní
jsou tedy už je n za peníze. V Kame
runu jsme potřebovali j ít na území
Pygmejů kvůli chytání žab a byl
velký problém jim vysvětlit , že nás
Pygmejové jako takoví primárně

nezajímaj í, že chceme do lesa kvůli

zv ířatům. Nakonec to pochopili, ale
stejně j sme jim museli zapla tit j ako
běžní turisté. A on i se pak divili, že
j sme si je večer nechtěl i na táčet, ja k
ta ncují. Nechtě l í jsme, protože mají
pro turisty vymyšlené před staven í ,

které už nen í autent ické. Je to smut
né, aleje to boh užel při rozený civi l i 

začn i vývoj. Nicméně v Kongu jsou
ješ t ě regiony, kde dosud žij í jakž
takž divoce smýšlející Pygmejové
nepoznam enaní turi smem. Tam je
to mnohem příjemnější , a u tent ičtěj 

ší a pohost innějš í. A jako průvodci

v pralese jsou rozhod ně také lepši.
Může se Evropan od Pygmejůněco

naučit, něco přehodnotit?

Velký dojem na mě udělal jejich neu
věř itelný cit pro les. Částečně ho mail
už vgenech a částečně si znalosti pře

dávají z generace na generaci.
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To jim jako Evropan závidím. Chtěl

bych mít jej ich bystré oko, skvělý

sluch a čich . Tohle se ale naučit nedá.
Podobnou otázku jsem dostal už dří

ve a první, co mi příjde na mysl, j e,
že oceňuj i jejich velkou soudržnost
na úrovni komunit. Nejenžepospořu
drží v rodinách, ale jako velká rod ina
funguje celá vesnice. Myslím, že to
hle se už v Evropě vytratilo.
Když zkoumáte! stamiliony let staré
živočichy, vyjevilo v émto nějakou

pravdu o vás sam ém?
Nevím. jest li je to studiem těch zví
řa t , spíše mi moiná něco o nás pood
halilo to cestování. Poznávání jiných
krajů a jiných kultur mi více otevřelo

oči. Třeba v tom, jak člověk dokáže
být odo lný, když musí, a ja k my v zá
padním světě už tak odolní nejsme.
Jsme hrozně zhýčkaní. Ale když je
pot řeba , dá se vydržet hodně a vysta
či t s málem.
Myslite 51, že tuhle schopnost na 
dobro rtrádme!, nebe jsou v našich
genech [e št ě rezervy?
Myslím, že naše DNA je stále dost
bohatá na to, abychom se přež i t í

v drsných podmínkách zpětně nau
čil i , když k tomu budeme přinuceni.

Nechci nic ptívolávet , ale kdykoli
mů ž e přijít něco, co zn i čí náš životní
komfort, a my budeme nuceni žít di
voce. Řada jedinců by to vzhledem _


