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nožce (Foraminifera), řazené tradičně
mezi prvoky, a korýše lasturnatky (Ostra-
coda).

V horní části ústí řeky v době průmys -
lového rozvoje oblasti, tedy v letech
1966–1985, na většině lokalit obě skupiny
buď zcela chyběly nebo odtud vymizely.
Autoři tuto skutečnost přičítají kyselým de-
šťům, úbytku kyslíku ve vodě a hrubozrn-
ným usazeninám. V dolní části ústí Odielu
do moře působí na rozšíření a populační dy-
namiku dírkonožců a lasturnatek nejvíce
ukládání sedimentů v důsledku vybudování
dvou prahů pod vodou a prohloubení hlav-
ního kanálu. V silně znečištěném ústí řeky
tak společenstva meiofauny procházejí růz-
nými změnami, souvisejícími s vlivem člově-
ka a přírodních procesů na blízké usazeni-
ny.[Environ. Poll., 129 (2004): 41–61]

Sníží viagra poptávku po tradičním
východoasijském lékařství?

Tradiční východoasijské lékařství je zalo-
ženo zejména na preparátech rostlinného
původu. Kromě nich využívá pro rozmanité

léčebné účely i nejrůznější části těl volně
žijících živočichů. Značnou oblibu si mezi
obyvateli této části světa získaly látky, kte-
rým jsou připisovány příznivé účinky při
léčení problémů s erekcí. Postupné rozšíře-
ní viagry vedlo k představě, že právě tento
lék může výrazným způsobem snížit přetr-
vávající poptávku po produktech tradič -
ního východoasijského lékařství, využíva-
ných proti erektivní dysfunkci. 

G. Hoover nedávno ukázal, že i přes uve-
dení viagry na trh v r. 1998 se dovoz parohů
sobů (Rangifer tarandus) z Aljašky do
ostatních států USA zvýšil. Pokles úlovků
tuleně grónského (Phoeca groenlandica)
a čepcola hřebenatého (Cystophora cris -
tata) v Kanadě, k němuž došlo na konci
90. let 20. století, připisovali někteří autoři
právě modré pilulce. Nicméně do r. 2001
byla poptávka po tuleních kůžích v útlumu
a v té době kanadská federální vláda vý-
znamně omezila dotace na lov ploutvo -
nožců a prodej jejich masa. Od r. 2000 ale
úlovky tuleňů v Kanadě opět dramaticky
rostou. Mořští koníci (Hippocampus spp.)
patří mezi další živočichy, jejichž tkáně po -

dle tradiční východoasijské medicíny zlep-
šují sexuální život mužů. Zatímco na začát-
ku 90. let dosahoval celosvětová spotřeba
těchto známých ryb 45 tun sušiny ročně,
v r. 2000 to bylo již 70 tun. Dovoz vysuše-
ných mořských koníků jen do Hongkongu
se v období 1998–2001 zvýšil o 70 %. Po
poklesu v r. 1998 roste také mezinárodní
obchod se sumýši (Holothuroidea), kteří
hrají v tradičním lékařství východní Asie
stejnou roli jako mořští koníci.

Autor vysvětluje dočasný pokles poptáv-
ky po preparátech tradičního východoasij-
ského lékařství, využívaných při léčení erek-
tivní dysfunkce, nikoli dostupností viagry,
ale hospodářskou krizí v Asii, k níž došlo
právě v letech 1997–1998. Po ní následo -
valo i ve východní části kontinentu patrné
ekonomické oživení. Současně upozorňuje,
že východoasijští pacienti mají k západním
lékům přetrvávající nedůvěru a nejsou pří-
liš ochotni změnit v tomto směru své cho-
vání. Zdá se, že nejinak je tomu i čínské
menšiny žijící v USA. [TRAFFIC Bull., 20, 1
(2004): 14–15]
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