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Unikátní edici Chráněná území ČR završuje svazek o jeskyních 

V těchto dnech se ke čtenářům dostává pod názvem JESKYNĚ čtrnáctý svazek edice Chráněná území ČR. Tento svazek završuje mnohaletou vědeckou a vydavatelskou aktivitu rozsáhlého týmu předních odborníků naší ochrany přírody.
Edice Chráněná území ČR přinesla komplexní přehled všech zvláště chráněných území v České republice s výjimečně podrobnou obrazovou a mapovou dokumentací. Čeští čtenáři nejen z řad odborníků, ale i širší veřejnosti se nyní mohou pochlubit tím, že mají k dispozici rozsahem a šíří záběru první takto velkoryse pojednanou řadu publikací svého druhu v Evropě.

Edici Chráněná území ČR vydává od roku 1998 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Edice vychází ze širokého autorského a redakčního zázemí, k její realizaci se podařilo získat naše přední specialisty 
z oblasti botaniky, zoologie, geologie, geomorfologie a dalších oborů. 
Toto rozsáhlé dílo, ve kterém se koncentrují poznatky několika generací přírodovědců a dalších odborníků, vychází díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí.

Regionální svazky byly koncipovány podle územní působnosti jednotlivých krajů, které vznikly v roce 2003. Zařazení chráněných krajinných oblastí popřípadě národních parků přesahujících hranice kraje bylo provedeno redakcí edice. Celkově bylo vydáno třináct regionálních svazků: I. Ústecko, II. Zlínsko, III. Liberecko, IV. Pardubicko, V. Královéhradecko, VI. Jihlavsko, VII. Olomoucko, VIII. Českobudějovicko, IX. Brněnsko, X. Ostravsko, XI. Plzeňsko-Karlovarsko, XII. Praha, XIII. Střední Čechy. Rozsah dosud vydaných knih byl 6 738 stran, na jejich přípravě se podílelo více než 3 031 autorů a spolupracovníků. Celé dílo doplňuje 8 619 obrázků, 2 354 map včetně 1 147 leteckých snímků. 

Úvodní část každého svazku shrnuje přírodní podmínky regionu, vliv osídlení na vývoj krajiny a historii ochrany přírody. Následující kapitoly se podrobně věnují chráněné přírodě na území bývalých okresů, dále v národních parcích a CHKO. Následují popisy jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, přírodních parků a památných stromů. Text je bohatě doplněn fotografiemi, množstvím digitalizovaných map a leteckých snímků. Každý svazek obsahuje velmi podrobnou bibliografii, rejstříky chráněných území, botanických a zoologických jmen (českých i latinských), místopisných názvů i rejstřík neživé přírody. Posledně dva jmenované rejstříky byly v rozsáhlejších svazcích vypuštěny.

Čtrnáctý svazek edice JESKYNĚ popisuje kras a pseudokras v České republice podle karsologického členění. Jedná se o vyčerpávající přehled všech dosud známých podzemních prostor vzniklých nebo vytvořených v krasových a ostatních horninách (např. pískovcích). Úvodní kapitoly  se věnují problematice jeskyní z pohledu přírodních věd, výzkumu v nich a ochraně jak současné, tak historické. Celkem je popsáno  3 328 krasových a  pseudokrasových jeskyní z 3 988 evidovaných. To ovšem neznamená, že neexistují další podzemní dutiny.

Editory svazku jsou Jaroslav Hromas, Pavel Bosák a Dana Bílková. Publikace má rozsah 608 stran. Cena knihy je  960 Kč.

Úspěšným završením Edice Chráněná území ČR získala naše veřejnost kvalitní a obsáhlou encyklopedii, která dokázala zachovat vysokou úroveň odbornosti a současně oslovit širší publikum a přispět tak k prohlubování našeho vztahu k přírodě a krajině České republiky. 

”Od počátku projektu do jeho ukončení bylo vykonáno mnoho práce autorské a redakční, ale i technické a organizační, bez níž by toto rozsáhlé dílo nikdy nevzniklo. Děkuji a vzdávám hold všem, kteří se na projektu podíleli. Mně osobně bylo ctí spolupracovat nejen s předními specialisty, ale i se všemi lidmi zapálenými pro přírodu a krajinu této krásné země,” řekl u příležitosti zakončení projektu šéfredaktor edice Peter Mackovčin.
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou a knihkupectvím v Brně na Ponávce. Ke stěžejním aktivitám patří také výukové a volnočasové programy pro děti a vzdělávací program pro dospělé. Od roku 1996 realizuje sdružení projekt Stezky zdraví Brno – Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz.
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