EVA BOBŮRKOVÁ

S entomologem Vojtěchem Novotným o Češích a Papui-Nové Guineji

Polovinu každého roku tráví entomolog a ekolog Vojtěch Novotný na Papui-Nové Guineji. V české biologické stanici, kterou tu založil, ale zejména v terénu tropického lesa zkoumá vztahy mezi hmyzem a rostlinami. Letos v červnu sbalí batoh již podesáté.

Mé působení na Papui je výsledkem dlouhého řetězu nepravděpodobných náhod, říká rodák z Vysočiny a vědec z Entomologického ústavu v Českých Budějovicích Vojtěch Novotný. Dodává však, že jinak je tento ostrov velmi logickým objektem výzkumu pročeského tropického biologa. Žije zde dvacetina všech rostlinných a živočišných druhů země, je to největší tropický ostrov světa a jedna z posledních oblastí se souvislými deštnými pralesy.

Kolik žije na Zemi druhů? Ještě před časem se psalo, že hmyzu je 30 milionů druhů. Vy jste však to číslo zásadně poopravil – na tři až pět milionů.
Původně počty hmyzích druhů odhadovali více méně od oka zkušení muzejní pracovníci, a to na tři až sedm milionů. Pak přišel americký výzkumník Terry Erwin, sesbíral hmyz z několika stromů v Panamě a sestavil rovnici, která, řečeno s jistým zjednodušením, vynásobila celosvětový počet druhů stromů počtem druhů hmyzu nalezených na jednom stromě, a výsledkem byl odhad třiceti milionů druhů hmyzu. Vědecky byl problematický - předpoklad, že každý strom má přísně specializované druhy hmyzu, nebyl podložen žádným výzkumem.

Vy jste však zjistili, že je to jinak. 
Prokázali  jsme, že velká část hmyzu, kterou naleznete na tropickém stromě, je tam jen náhodou  a že většina druhů hmyzu není tak specializovaná, jak se dříve biologové domnívali. Do Erwinovy vlastní rovnice jsme 'vložili naše data z Nové Guineje a vyšlo nám celosvětově tři až pět milionů druhů hmyzu. Vědecká obec výsledek přijala kladně a potěšili jsme zejména ony muzejní pracovníky. Též jsme potvrdili starou pravdu, že nestačí, aby jakkoli velký počet odborníků na základě třeba celoživotní zkušenosti něco prostě tak nějak věděl, ale bez důkazu, naopak stačí, aby přišel někdo, kdo byť naivně navrhne exaktně vypadající algoritmus, třeba nějakou rovnici, a ta hned platí. Vypadá přece tak přesvědčivě !

Kdybyste na Nové Guineji nebádal tak dlouho a nespolupracoval s místními lidmi,asi byste takových výsledků nedosáhl.
Ano,jsou podloženy pěti lety výzkumu, na kterém se podílelo v průměru deset lidí, čili je to vlastně padesát člověkolet strávených v tropickém lese. Pomohla nám i mezinárodní spolupráce – naše výsledky se opírají o papuánsko-česko-americké zkušenosti ekologů, entomologů i botaniků. 


Zkoumáte vztahy mezi tropickými stromy a hmyzem, požírajícím jejich listí. Našli jste jistě i neznámé druhy.



Neznáme druhy, které žijí v ohrožených ekosystémech vůbec nevíme, co se děje, tedy ani to, zda a jaké druhy vyhynuly. To je velká ostuda biologického výzkumu.

Popisování nových druhů, není naše priorita, když na nějaký narazíme, pošleme ho příslušnému specialistovi. Ale není žádná senzace, na rozdíl od Evropy, kde popsat nový druh znamená událost, v tropech na ně narážíte každodenně.

Tropické pralesy se však prý kácejí tak rychle, že mnoho druhů vyhyne, aniž je stačíme poznat.
Někteří ochránci přírody tvrdí, vymírají tisíce druhů ročně, ale vědí to jen ze známe matematické závislosti, jež předpovídá, že každým snížením plochy lesa o polovinu ubude asi deset procent druhů. My ale neznáme druhy, které žijí v ohrožených ekosystémech, tudíž ani to, zda a jaké skutečně vyhynuly. A to je velká ostuda biologického výzkumu. Dokud budou vymírat jenom hypotetické druhy z matematických rovnic, které ale nikdo v přírodě neviděl, těžko to bude někomu vadit. Koneckonců my jsme jedním článkem v odborném časopis vymazali z povrchu země přes 20 milionů druhů, a vidíte, lidé si toho ani nevšimli.  



Je smutné, že dosud neexistuje úplný katalog všech živých organismů na Zemi. Situaci vidím jako vážnou a ničení přirozených ekosystémů je podle mne nejzávažnějším problémem ochrany přírody, mnohem větším, než jsou třeba emise skleníkových plynů. Limity emisí, výkony čističek, ceny náhradních zdrojů energie, to vše jsou pojmy ze světa technologie a byrokracie, s nimiž vlády i ekonomové rádi a výborně manipulují. Proto je globální oteplování tak oblíbeným problémem. Kdyby ho vlády a ochránci přírody neměli, museli by si ho snad vymyslet. Ochrana biodiverzity je naopak sociálním probléme, jenž, alespoň v tropech a za současného systému, vždy nakonec znamená omezování chudých lidí, tak že se stávají ještě chudšími.

Jaké řešení vidíte vy, člověk znalý civilizace i života v pralese? 

Podívá-li se člověk třeba na Jávu, už tam z původní krajiny nenajde prakticky nic. Papu-Nová Guinea je naštěstí méně dostupná, lesy jsou téměř neporušené, ale i sem se stahují dřevařské firmy, které už jinde nemají co těžit. Podle mne je i ochranářskou prioritou, aby obyvatelstvo tropických zemí zbohatlo co nejdříve na úroveň nejchudších států Evropy. Jinak se zcela pochopitelně před destrukcí svého prostředí nezastaví. Alternativou k úplnému vykácení pralesů je podle mne paradoxně průmyslová revoluce, čím dřív, tím líp – takže honem sem s globalizací, geneticky modifikovanými technologiemi, teprve posun k průmyslové zemi, přinese Nové Guineji změnu priorit obyvatelstva a zastaví populační růst.

Před sedmi  lety jste zbudovali na Papui vlastní stanici, když Američané zavřeli, tu na které jste pracoval. Ve své knize Papuánské (polo)pravdy zmiňujete velmi krátký poločas rozpadu biologických stanic. Hrozí i té české jednou cedule Zavřeno? 

Největší nebezpečí je zcela prozaické, nedostatek peněz. Jsme placeni jen z krátkodobých grantů, a když je nedostanem, nemáme z čeho fungovat. Snažíme se získat finanční spoluúčast naší Akademie věd a Jihočeské univerzity. Další nebezpečí plyne i z místa samého. Jedna letecká společnost označila Novou Guineu za „Land of the Unexpected“ – tedy zemi nečekaného. Tato reklama hned zlidověla, i domorodci cítí, jak přesný popis reality to je.

Může však nastat situace, kdy byste sám nechtěl v červnu zase na půl roku balit batoh?

Je mi čtyřicet. Nic jiného neumím. Mé možnosti už jsou omezeny mou vlastní historií. Když jsem investoval do této země, bylo by těžké začínat jinde. A že nám na Nové Guineji došlá práce? To skutečně nehrozí.

MF DNES 22.května 2004

