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Fragmentace krajiny

Pojem fragmentace pochá zí z latinské ho slova
fragmentum znamenajícího ú lomek, zlomek,
kousek a charakterizuje proces, kdy se celek dě lí
na menší kusy, zlomky. Fragmentace krajiny a její
problémy.

Pojem fragmentace pochá zí z latinské ho slova fragmentum znamenajícího ú lomek, zlomek, kousek. Fragmentace je tedy
proces, kdy se celek dě lí na menší kusy, zlomky. Fragment již nemá plnohodnotné vlastnosti pů vodního celku. V krajině
pů sobí proces fragmentace obdobně . Je to proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dě lí vytvá řením barié r na dílč í č ásti,
které postupně ztrá cejí potenciá l k vykoná vá ní pů vodních funkcí. Proces fragmentace v sobě tedy zahrnuje postupné
sniž ová ní kvality.
Fragmentace krajiny patří k zá važ ný m a také velmi slož itý m problé mů m ochrany přírody a mů ž e mít v budoucnu
katastroﬁcké ná sledky pro ﬂó ru, faunu a ekosysté my. Proto je snahou pomocí rů zný ch legislativních ná strojů chrá nit
celistvost cenný ch ú zemí, a to nejen na ná rodní, ale v souč asnosti rovně ž na celoevropské ú rovni zavá dě ním soustavy
NATURA 2000. Fragmentace krajiny patří k vý znamný m problé mů m, které negativně ovlivň ují charakter krajiny a
společ enstva rostlin a ž ivoč ichů . Dopady fragmentace nejsou okamž ité , avš ak dlouhodobé a nevratné . Rozč leň ová ní
krajiny vzniká jak pří rodními procesy (vichři ce, pož á ry, povodně , sesuvy), tak zejmé na aktivitou č lově ka, a to
země dě lskou č inností, urbanizací, nejvíce pak vý stavbou a využ ívá ním dopravní infrastruktury. Fragmentace krajiny se
ale netý ká pouze ochrany přírody. Rozhodující vý znam má i pro ž ivot č lově ka v krajině , pro zajiš tě ní psychické pohody,
pocitu domova s mož ností odpoč inku a rekreace. Fragmentač ní barié ry v přírodě sniž ují potenciá l krajiny pro rekreaci
obyvatel a propustnost krajiny umož ňující volný pohyb. Krajina rozdě lená na drobné segmenty sídly a dopravou, s
navazující hlukovou a imisní zá tě ží, tento potenciá l ztrá cí.
Dopravní stavby, dá lnice, silnice a ž eleznice patří k hlavním faktorů m způ sobujícím fragmentaci krajiny. Vysoký ná rů st
fragmentace je také způ soben ú zemně nekompaktním rozš iřo vá ním zastavě ný c h ploch v dů sledku pokrač ující
urbanizace ú zemí, zejmé na mě stský ch aglomerací. Velmi vý znamný fragmentač ní vliv má i vý stavba nový ch sídel v
extravilá nu obcí, prů myslové zó ny, tě ž b a nerostný c h surovin, intenzivní prů myslové země dě lství atd. Dopravní
komunikace představují pro mnoho druhů ž ivoč ichů vý znamnou a mnohdy nepřekonatelnou překá ž ku. Řeš ením je
vhodná vý stavba migrač ních objektů , podchodů a nadchodů – ekodukt – pro migraci ž ivoč ichů . Na ú zemí ČR je
evidová no 23 ekoduktů . Vodní toky a jejich ú dolní nivy představují také speciﬁckou migrač ní trasu, na kterou jsou vá zá ny
rů zné populace ž ivoč ichů a rostlin. Na vodních tocích je v současnosti mnoho bariér ve formě jezů, přehrad apod.
Fragmentace krajiny vý znamně ovlivň uje vodní a suchozemské ekosysté my a v nich ž ijící rostliny a ž ivoč ichy. Dochá zí
nejen k přímé mu zá boru a zmenš ová ní přirozený ch stanoviš ť jednotlivý ch druhů organismů , ale také k fragmentaci
populací, ke zvě tš ová ní migrač ních vzdá leností, tvorbě migrač ních barié r, a tím k omezení potravních zdrojů a sníž ení
reprodukč ních přílež itostí. Vý sledkem je ztrá ta genetické pestrosti a sníž ená ž ivotaschopnost populací a ekosysté mů .

Fragmentace krajiny (strana: 1)

Všechno, co hledáte, najdete na MeziStromy.cz

Problematika fragmentace krajiny se prolíná do vš ech č inností, které ovlivň ují krajinnou strukturu. Proto je zde snaha
uchovat č ásti krajiny, charakteristické urč itou vlastností, a chrá nit jejich rozlohu a celistvost. Příkladem rů zně chrá ně ný ch
vlastností v krajině jsou:
vzá cné ekosysté my – ochrana prostřednictvím zvlá š tě chrá ně ný ch ú zemí, vč etně soustavy NATURA 2000,
kostra krajiny – ochrana prostřednictvím ú zemního systé mu ekologické stability,
krajinný ráz – ochrana prostřednictvím přírodních parků ,
kulturně historický rá z krajiny – ochrana prostřednictvím krajinný ch pamá tkový ch zó n,
nízká hluková zá tě ž – připravované oblasti ticha.6
Ve vš ech tě chto případech je chrá ně na celistvost krajiny pro zachová ní urč ité ho fenomé nu. Fragmentace tě chto oblastí
urč ený ch pro ochranu dané ho fenomé nu by znamenala jeho vá ž né ohrož ení a vě tš inou i zá nik.
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