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Rostliny a živočichové již v reakci na změ-
ny podnebí mění areály rozšíření nebo se
v jejich rámci přesouvají do vhodnějšího
prostředí. Avšak ani tento proces nezaručí
jejich další přežití, jestliže nejsou schopni
dostat se do vhodnějších oblastí dříve, než
na ně negativně zapůsobí klimatické změ-
ny. Přesuny organismů může ztěžovat po -
kračující rozpad původních biotopů na
řadu menších, vzájemně izolovaných plo-
šek (fragmentace krajiny), zejména v oblas-
tech hustě osídlených lidmi. 

Studie amerických vědců vedených S. D.
Loariem z Carnegiova ústavu pro vědu ve
Stanfordu představila nový index pokou -
šející se vyjádřit rychlost, s níž se pod -
nebí mění. Badatelé zkombinovali údaje
o rychlosti a rozsahu změn teploty z 16
různých modelů s globálními daty o tom,

jak rychle se druhy musejí přesouvat, aby
našly klimaticky vhodné prostředí. 

Zdá se, že nejmenší rychlostí díky nad -
mořské výšce musejí měnit rozšíření druhy
horských oblastí, zatímco rostliny a ži vo -
čichové z nižších poloh, jako jsou zaplavo -
vané traviny, mangrovové porosty a pouš -
tě, budou muset reagovat na probíhající
a očekávané změny podnebí mnohem rych-
leji. Aby zůstaly v obyvatelném prostředí,
budou se muset druhy pohnout průměrně
420 m za rok, což je ve srovnání s přesuny
bioty (živé složky ekosystému) na konci
poslední doby ledové asi 10× rychleji.

Jenom 8 % současných chráněných úze-
mí může poskytnout planě rostoucím rost-
linám a volně žijícím živočichům útočiště
na příštích 100 let. Schopnost určité plochy
chránit organismy závisí na její velikosti

a rozmanitosti prostředí v ní. Velká chráně -
ná území v pouštích mohou dopady změn
podnebí zmírňovat, kdežto malé rezervace
ve Středozemí nebo jehličnatých lesích ne -
dovolí druhům včas a účinně se přizpůso-
bit měnícímu se prostředí. 

Nicméně autoři nedokázali postihnout
složité vztahy mezi teplotou, srážkami
a rozdíly v jednotlivých ročních obdobích.
Navíc index nevyjadřuje rychlost migra-
ce rostlinných a živočišných druhů, ale
vlastní změny podnebí. Přes uvedené ná -
mitky američtí odborníci docházejí k zá -
věru, že předvídaným vývojem klimatu
budou více zasaženy druhy tropických ní -
žin a pouští. V oblastech, kde jsou rychlost
a rozsah změn podnebí relativně malé,
mohou i středně velká chráněná území
zahrnovat dostatek prostředí s vhodným
mikroklimatem, které dovolí ekosystémům
se na podnebí adaptovat. Přesto je nezbyt-
né i nadále snižovat emise skleníkových
plynů, zvyšovat rozlohu a vzájemnou pro-
pojenost chráněných území a možná i pře-
mísťovat rostliny a živočichy do lokalit
pro ně vhodných. 
[Nature 2009 (462): 1052–1055]
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Jak rychle stačí druhy držet krok se změnou
podnebí?


