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1. Úvod 
Bohatství biodiversity a zachovalost celé oblasti je podmíněno mnoha přírodními prvky i historickými 
souvislostmi (Culek, 1996, Kolbek, 1999). Velkou úlohu ve vývoji území sehrála obliba českých panovníků 
využívat zdejší hluboké lesy k lovu. Toto účelové využívání krajiny bylo nejlepší ochranou velkoplošného 
rozsahu již v historických dobách. Křivoklátsko proto bylo ušetřeno od intenzivní kolonizace a jeho další vývoj 
byl úzce spjat s přírodními fenomény, charakteristickými pro tuto oblast. Je to zejména velká členitost terénu 
Křivoklátské vrchoviny, pestrá geologická stavba, údolní fenomén řeky Berounky, různorodá orientace stanovišť 
ke světovým stranám, typy půd. Strmé a nepřístupné stráně údolí řeky Berounky jsou kryty přirozenými lesními 
porosty, místy prostupují skalní výchozy s typickou teplomilnou florou a faunou. Vodní tok vymodeloval za 
dlouhá tisíciletí v horninovém podkladu hluboké, místy až kaňonovité údolí a přítomnost řeky tu způsobuje 
teplejší mezoklima. Naproti tomu oboustranné přítoky Berounky vytváří úzce zaříznutá údolí, s inverzními 
klimatickými jevy. Teplota na dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám podhorských 
až horských území a vytváří předpoklady pro výskyt podhorských a horských druhů organismů. 
Území Křivoklátska patří k nejvýznamnějším územím s velmi zachovalou přirozenou skladbou lesní bioty ve 
střední Evropě. Pro své vysoké přírodní hodnoty bylo toto území uznáno v roce 1977 organizací UNESCO jako 
biosférická rezervace v rámci programu MaB – člověk a biosféra (Man and Biosphere). V roce 1978 byla 
výnosem Ministerstva kultury zřízena chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Chráněná krajinná oblast leží na 
západním okraji středních Čech a zabírá téměř celý geomorfologický celek Křivoklátské vrchoviny a severní cíp 
Plaské pahorkatiny. Křivoklátsko leží ve Středočeském a Západočeském kraji v bývalých okresech Rakovník, 
Beroun, Kladno, Plzeň-sever a Rokycany. Celková rozloha území činí 62 792 ha. 
Křivoklátsko je dlouhodobě cílem výzkumu lesních ekosystémů. Vědecké projekty byly zaměřeny například na 
sledování funkce ekosystémů a jsou koordinovány Geologickým ústavem AV ČR. V letech 1981-1985 
organizoval Státní ústav památkové péče a ochrany přírody výzkum zaměřený na ochranu ohrožených druhů 
rostlin. Botanický, zoologický a geologický výzkum byl prováděn zejména Botanickým ústavem AV ČR a 
Národním muzeem v Praze. Byl proveden komplexní výzkum malých povodí z hlediska energetických a 
biogeochemických procesů. Pro informaci zájemců slouží informační centrum v Křivoklátě a několik naučných 
poznávacích stezek. 

2. Geografická poloha, vodní zdroje, půdní a klimatické poměry 
Biodiversita Křivoklátska byla silně ovlivněna jak geografickou polohou a půdními, klimatickými a 
hydrologickými podmínkami tak i historií osídlení a využívání krajiny člověkem. Prehistorické osídlení bylo 
pouze na okraji Křivoklátska. Jádro oblasti bylo i ve středověku ovlivněno člověkem poměrně málo, neboť 
území sloužilo jako královská obora. Lesy proto pokrývají značnou část území (62 % celkové plochy) a většina 
porostů si zachovala přirozenou druhovou skladbu. Vliv člověka se projevil hlavně v bezlesí, kde převažují 
agrocenózy, řídké luční porosty, jejichž vlhké typy byly v nedávné době zmeliorovány. Významně ovlivní 
v budoucnosti celý region zejména plošná expanze hlavního města Prahy, které se v posledních patnácti letech 
výrazně přibližuje k hranicím Křivoklátska. O vlivech různých faktorů ovlivňujících složení a variabilitu 
organismů Křivoklátska víme ve srovnání s Šumavou a Třeboňskem mnohem méně (Tabulka 2). Autoři sledující 
biodiversitu se zabývají hlavně vlivem abiotických faktorů (geologický podklad, říční fenomén, vrcholový 
fenomén, expozice, mikroklimatické poměry). Dlouhodobé změny biodiversity byly sledovány zejména u 
měkkýšů (Ložek in Kolbek, 1999), lesa (Svoboda, 1943, Culek, 1996, Kolbek, 1997, 1999), vegetace (Kolbek, 
1999), krajiny (Ložek, 1999). Dlouhodobé abiotické a biotické vlivy na biodiversitu v nejmladší geologické 
minulosti popisuje zejména Ložek (1999). Negativní vliv různých faktorů (vliv turistů, muflonů a ruderalizace) 
na biodiversitu byl zaznamenán zejména u rostlinných společenstev (Kolbek, 1966). U některých druhů (např. 
Gentianella baltica) jsme svědky unikátních pokusů aktivně podpořit stabilizaci populace, zejména aktivním 
managementem lučních porostů likvidací náletu a vyhrabáváním stařiny, kosením a vyšlapáváním, narušením 
drnu a převedením úhoru na louku včetně kosení, vláčení a vyrýpávání nežádoucích druhů (Somol, Pleskový, 
Vrabec, 1999). 

2.1. Geografická poloha jako přírodní zdroj a faktor určující biodiversitu 
Křivoklátsko leží na západním okraji středních Čech. CHKO zabírá téměř celý geomorfologický celek 
Křivoklátské vrchoviny a severní část Plaské pahorkatiny. Křivoklátská vrchovina se skládá z vyšší Zbirožské 
vrchoviny, ležící převážně na pravém břehu řeky Berounky s nejvyšším vrcholem Těchovín (616 m) a nižší 
Lánské pahorkatiny s vrcholem Tuchonín (487 m). Páteří celého území je hluboké údolí řeky Berounky, která 
protéká oblastí od JZ k SV a téměř ve středu oblasti se v pravém úhlu stáčí k JV. Bohatství a zachovalost celé 
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oblasti je podmíněno velikou členitostí terénu Křivoklátské vrchoviny. Převážná část území Zbirožské vrchoviny 
a zároveň nejhodnotnější jádro Křivoklátska tvoří intenzívně rozčleněný reliéf s hluboce zaříznutými erozními 
údolími, který byl vymodelován v horninách křivoklátsko-rokycanského pásma. Toto pásmo se táhne od 
jihozápadu k severovýchodu oblasti převážně na pravém břehu Berounky a je budováno horninami kambrických 
vulkanitů. Jihovýchodní část Zbirožské vrchoviny má mírně zvlněný reliéf denudačních plošin a mírných svahů, 
který se vytvořil na proterozoických břidlicích. Po levém břehu Berounky se rozkládá Lánská pahorkatina, která 
je charakterizována mírně členitým reliéfem na proterozoických sedimentech. Jedná se o denudační plošiny a 
mírné svahy, které směrem k jihu přecházejí do strmých strání hluboce zaříznutého údolí Berounky. Řeka 
Berounka vytváří po celé délce toku v území morfologicky významné a nápadné meandry. Za zmínku stojí i pro 
celé území hojné morfologicky výrazné buližníkové suky, které jsou vlivem erozní činnosti vypreparované z 
okolních měkčích hornin a vytvářejí hodnotné krajinotvorné prvky. 
Přírodu Křivoklátska určují dva základní geoekologické fenomény: 
• říční fenomén, který se projevuje v kaňonovitém údolí řeky a v postranních údolích přítoků s dosud 

zachovalými meandry a údolní nivou. Jeho pestrost zvyšují četné výchozy hornin vystupující v rozmanitých 
polohách od stinných inverzních roklí po exponované skalní hrany a stěny s různou orientací vůči světovým 
stranám; 

• vrcholový fenomén, který se projevuje otevřeným bezlesím na jihozápadních temenech některých vrcholů se 
suchomilnými trávníky a keřovými lemy, označovanými termínem „pleše“. 

2. 2. Podnebí jako přírodní zdroj a faktor určující biodiversitu 
Podle Quitta patří celé území do nejteplejší z mírně teplých oblastí MT 11. Podnebí je ovlivněno srážkovým 
stínem. Je označováno jako mírně suché až suché. Srážky ani v nejvyšších polohách nepřesahují 600 mm a 
v průměru se pohybují mezi 500-550 mm. Výrazný říční fenomén řeky Berounky se na Křivoklátsku projevuje 
na mezoklimatu, které je zde teplejší než v okolní krajině, zvláště v zimních měsících. Průměrná roční teplota se 
zde pohybuje mezi 7,5-8,5 °C. Navíc se oblast nachází na okraji srážkového stínu Krušných hor, takže průměrné 
roční srážky činí jen 530 mm, ve vegetačním období je to pouze 350 mm. Nejvíce srážek spadne v červenci, 
okolo 80 mm, minimální úhrn srážek připadá na únor, kolem 27 mm. Křivoklátsko je charakterizováno dlouhým, 
teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou 
a suchou zimou. Sněhová pokrývka se v oblasti udrží kolem 50 dnů s maximální průměrnou výškou sněhu 20 
cm. Mnohé potoky v pozdním létě vysychají. Tento fakt silně ovlivňuje i vegetaci. Ve větší části území je značná 
převaha mezofilních prvků a jejich společenstev. 
Převažující směr větrů je západní až jihozápadní. V hlubokých údolích kaňonovitého tvaru je vyvinuta výrazná 
teplotní inverze se slabou výměnou vzduchu v horizontálním i vertikálním směru. 

2. 3. Půdní poměry jako přírodní zdroj a faktor určující biodiversitu 
Na Křivoklátsku obecně převládají hnědozemě různých typů. Vyzrálým půdním typem je středoevropská 
hnědozem. Hnědozem vytvořená na proterozoických břidlicích je na plošinách a mírných svazích velmi uléhavá 
a špatně provzdušněná. Na sprašových nebo podsvahových hlínách se vyvinuly parahnědozemě. Na mírně 
modelovaném reliéfu krytém soliflukčními hlínami se vyskytují polygenetické nebo vícevrstevné půdy, v 
mělkých depresích denudačních plošin potom pseudogleje. Na skalních výchozech se vytvořily půdy typu 
ranker, představující ranná stádia hnědozemní série. Půdy na suťových a balvanitých osypech se řadí také do 
skupiny rankerů jako varieta suťový ranker, který dalším zazemňováním přechází v rankerovou hnědozem. Na 
horninách obohacených CaCO3 se vyskytují půdy obdobné pararendzině, na mocnějších zvětralinách potom 
eutrofní hnědozemi. Na podmáčených polohách , většinou v dnech údolí menších potoků se utvořily gleje, tam 
kde voda vystupuje po většinu roku až na povrch půdy se jedná o půdy typu anmór. Na zvýšených částech 
náplavů údolních niv Berounky se vyskytují hnědé vegy. 

2. 4. Vodní zdroje jako přírodní zdroj a faktor určující biodiversitu 
Středem Křivoklátska protéká jeden z posledních říčních toků Čech a Moravy, který si zachoval svůj přírodní 
charakter - Berounka. Vzniká soutokem Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže v Plzni. O jedinečnosti Berounky 
svědčí skutečnost, že protéká třemi chráněnými územími. Pod Plzní teče stejnojmenným přírodním parkem a 
přes Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko vstupuje pod Berounem na území další Chráněné krajinné oblasti 
Český kras. Berounka je pro Křivoklátsko hlavním povrchovým tokem, který odvodňuje většinu podzemních i 
povrchových vod území. Délka průtoku je 42,5 km, převýšení je 33 m. Dlouhodobý průměrný průtok v profilu 
Křivoklát je 31,8 m3/s, stoleté vody pak dosahují hodnot až 1400 m3/s. Roční průměrná teplota vody je 10 °C. 
Suchá období naopak mohou průtoky snížit na 2 m3/s. Během svého průtoku Křivoklátskem posbírá řeka celkem 
sedmnáct levostranných a devatenáct pravostranných přítoků, převážně bystřinného charakteru. Část území je do 
Berounky odvodňována nepřímo říčkou Litavkou a potokem Loděnicí (Kačákem). Přítomnost řeky na 
Křivoklátsku ovlivňuje výrazným způsobem mezoklima, které je oproti okolní krajině teplejší, zvláště v zimních 
měsících. Opakem jsou hluboce zařízlá údolí přítoků Berounky, která vytváří ve spodní části podmínky pro 
celoročně velmi chladné mikroklima. Vrcholky svahů údolí jsou naproti tomu velmi teplé díky vystavení 
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slunečnímu svitu. Tento pro Křivoklátsko typický jev se nazývá zvrat teplotních stupňů neboli inverze. V oblasti 
rostlinné a živočišné říše inverzní charakter údolí znamená, že druhy teplomilné nacházíme ve vyšších 
nadmořských výškách nežli druhy podhorské či horské. Přítomnost škály rozdílných mikroklimatických 
podmínek vede k vysoké druhové rozmanitosti na poměrně malé ploše. Povrchové toky pramení většinou na 
parovině nebo v mezilesních enklávách s osídlením a zemědělskou půdou. Kvalita vody potoků a bystřin je 
závislá na prostředí, kterým protéká. Lesní bystřiny a potoky bez vlivu obcí a zemědělské výroby vykazují 
vysokou čistotu. Díky geologické stavbě a listnatým lesům netrpí povrchové vody kyselostí. Reakce vody se 
pohybuje v rozmezí pH 7-8,5. Celková rozloha stojatých a tekoucích vod v oblasti je asi 4 km2, tj. asi 0,6 % z 
celkové plochy chráněného území. Z toho zaujímá řeka asi 230 ha, potoky asi 30 ha a stojaté vody asi 140 ha. Na 
území CHKO je zaznamenáno 340 vodních nádrží, z nichž největší je přehradní akumulační nádrž Klíčava s 
rozlohou 72,5 ha. Vodní nádrže jsou nepravidelně rozptýleny po celém území s výjimkou nejvyšších poloh v 
jihozápadní části. 

3. Rostlinné a živočišné zdroje biodiversity 
Křivoklátsko je začleněno do Křivoklátského bioregionu podle Culka a kol. (1996). Průzkum biodiversity byl 
v minulosti zaměřen hlavně vyšší rostliny a obratlovce (Tabulka 1). Z bezobratlých živočichů jsou dobře 
prozkoumáni měkkýši (Ložek, 1975), v menší míře byl proveden průzkum bezobratlých (vážky, motýli, brouci, 
mravenci). Velké množství skupin organismů nebylo zkoumáno (nejsou údaje v literatuře) nebo existují jen 
mozaikovité dílčí údaje. 

3.1. Rostlinná biodiversita 
Potencionální přirozenou vegetaci představuje složitá mozaika různých typů lesní vegetace (Culek, 1996). 
Výzkum potenciální přirozené vegetace prokázal, že dominantní strukturu lesa vytvářejí v nižších polohách 
především černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Ve vyšších polohách nebo na 
severnějších expozicích jsou nahrazeny společenstvy lipových bučin (Tilio cordate-Fagetum). Specifickými 
lesními společenstvy Křivoklátska byly dříve poměrně hojně rozšířené jedliny, které i v současné době lze 
rekonstruovat v několika jednotkách. Strmé suťové svahy a rokle jsou doménou suťových habrových javořin 
(Aceri-Carpinetum). Významné a pro Křivoklátsko charakteristické jsou suťové porosty s tisem červeným 
(Taxus baccata). Charakteristickou skupinou jsou i teplomilné doubravy svazu Quercion pubescenti-petraeae, 
zejména společenstva s mochnou bílou (Potentillo albae-Quercetum), a kyselé doubravy na silikátových půdách 
svazu Genisto germanicae-Quercion. V údolích potoků rostou různé typy olšin a jasenin. 
Pro svoji jedinečnost zasluhují zvláštní zmínky skalnaté vrcholy, které nesou zbytky vegetace z teplého a 
suchého období poledové doby, zvláště pak reliktní porosty dubu zimního (Quercus petraea), k němuž 
přistupuje jeřáb břek (Sorbus torminalis), j. muk (S. aria) a někdy i borovice lesní (Pinus sylvestris). Významné 
jsou i suché bory silikátových skal svazu Dicrano-Pinion. Na jihozápadních svazích přecházejí tyto porosty do 
otevřených ploch – tzv. ”pleší” – s xerotermofilními druhy, které jsou významným prvkem této oblasti. V jejich 
plášti se uplatňují různé keře, např. hlohy (Crataegus sp.), slivoň trnitá (Prunus spinosa), řešetlák počistivý 
(Rhamnus cathartica) nebo skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). Z 15 asociací keřových společenstev 
rozlišovaných v České republice je jich 9 zaznamenáno na území Křivoklátska. Tento fakt dokládá 
nadprůměrnou diversitu této vegetace. Ve vrcholových porostech vystupují často menší izolované skály, skalní 
hradby a mrazové sruby, většinou obrácené k severu až východu, se sutěmi na úpatí, kde najdeme smíšené 
suťové lesy, které na těchto expozicích přecházejí do dubových až čistých bučin. Tato pestrá směs stanovišť 
nahloučených na malém prostoru podmiňuje velké bohatství flóry i hospodářsky významných dřevin, kterých se 
zde běžně nachází 18–20 druhů, což je na středoevropské poměry velký počet. Bohatství lesních společenstev 
potvrdil i dendrologický průzkum, který prokázal výskyt více než 80 druhů původních dřevin, stromů a keřů. 
Flóra Křivoklátska je pestrá, s více představiteli prvků mezních i exklávních, které mají převážně reliktní 
charakter (Klika, 1941, 1959, Kolbek, Brabec, 1998, atd.). Převažuje středoevropská lesní flóra středních poloh, 
do níž jsou ojediněle přimíchány východní migranty. 
Na skalních ostrožnách nad údolím Berounky rostou teplomilné druhy rostlin např. třemdava bílá (Dictamnus 
albus), kavyl Ivanův (Stipa pennata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), chrpa chlumní 
(Centaurea triumfettii), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), na skalách pak plodné keře břečťanu 
popínavého (Hedera helix) a celé porosty tařice skalní (Aurinia saxatilis). Na k severu otočených skalách, 
především spilitových a často též paleoandezitových, je rozšířeno perialpinské reliktní společenstvo pěchavy 
vápnomilné (Sesleria albicans) a lomikamene vždyživého (Saxifraga paniculata). Za zmínku stojí i vegetace 
pohyblivých sutí např. s konopicí úzkolistou (Galeopsis angustifolia), která se zde vyskytuje v přirozených 
lokalitách, zatímco mimo Křivoklátsko je většinou omezena na antropogenní lokality v lomech a zářezech silnic. 
Na úpatí suťových svahů vytváří celé porosty měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). 
K rozmanitosti území přispívají velkou měrou i louky, jejichž postupný vývoj a změny způsobené lidskou 
činností ovlivňovaly jejich druhové složení. Pro Křivoklátsko je charakteristické, že se tu zatravnily úzké pruhy 
luk zakládané podél potoků a místně zvané ”luhy”. V barokní době tyto louky rozčleňovaly většinu lesních 
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komplexů po celých Čechách, jen na Křivoklátsku se však ve větší míře zachovaly, byť často v degradované 
podobě. Pokrývají prakticky téměř všechny nivní polohy Berounky a jejích přítoků. V pravidelně zaplavovaných 
částech jsou psárkové louky (Alopecuretum pratensis), v nivě se štěrkopískovými sedimenty na ně navazují 
ovsíkové louky (Arrhenatheretum elatioris) a na vyvýšeninách s písčitější půdou pak pro Křivoklátsko typické, 
druhově bohaté kostřavové louky s mochnou bílou (Potentillo albae-Festucetum rubrae). Zajímavá a velmi 
bohatá je i mykoflóra Křivoklátska. Tak např. v bukových lesích můžeme obdivovat veliké trsy houby korálovce 
bukového (Hericium clathroides). 
Sledování dlouhodobých změn vegetačního pokryvu prováděl Kolbek (1994, 1996). V patnácti společenstvech 
čtyř lokalit byly sledovány změny vegetačního složení (Kolbek, 1996). Opakovaným fytocenologickým 
snímkováním týchž porostů byly zjištěny změny v dominanci taxonů, taxony ve společenstvech vymizelé a 
taxony nově zjištěné. Každá z lokalit je pod jiným tlakem (antropogenním i zoogenním), často velmi 
intenzivním, a proto zjištěné změny jsou na třech z nich velmi význačné. Největší negativní změny byly zjištěny 
na Týřovické skále, jejíž společenstva jsou devastována muflony a dvě unikátní zcela zničena. Na Babě u 
Křivoklátu byly zjištěny negativní změny vlivem pohybu turistů a vysekáním lemu akátiny. Na skalkách u 
Týřovic je patrný vliv ruderalizace (blízkost obce a pole). Relativně malé změny na Čertově skále lze přičíst 
zejména velkému suchu v posledních letech. 
Unikátním příkladem snahy o zachování biodiversity je aktivní ochrana populace Gentianella baltica (Somol, 
Plesková, Brabec, 1999). Zachování tohoto druhu je závislé na managementu (management lučních porostů 
likvidací náletu a vyhrabáváním stařiny, kosením, vyšlapáváním, narušením drnu, management úhoru – jeho 
převedení na louku vláčením, kosením, vyrýváním nežádoucích druhů. 

3.1. Živočišná biodiversita 
Fauna Křivoklátska je typickou faunou teplé lesní oblasti. Značně zachovalá jsou lesní společenstva a sutě 
s výraznou lesní faunou. Rozmanitost fauny odpovídá pestrosti vegetačního krytu a geomorfologické členitosti 
území. Údaje o počtu zjištěných druhů v jednotlivých skupinách jsou uvedeny v Tabulce 1. Vysoká druhová 
pestrost zařadila toto území například mezi význačná ptačí území Evropy. 
Velmi dobře je prozkoumána fauna měkkýšů (Ložek, 1975). Nejbohatší společenstva měkkýšů se soustřeďují v 
ostrých údolních zářezech, kde se vyskytují např. jehlovka hladká (Platyla polita), vřetenovka hladká 
(Cochlodina orthostoma), žebernatěnka drobná (Ruthenica filograna) nebo vřetenatka lesklá (Bulgarica 
nitidosa), která je neoendemickým druhem povodí Berounky. Pro suťové smíšené porosty jsou typické např. 
druhy skelnatka stlačená (Oxychillus depressus), trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta), hladovka horská 
(Ena montana) nebo vrkoč lesní (Vertigo pusilla), pro vrcholové sutě zase zuboústka sametová (Causa 
holostericea), vzácně i hrotice obrácená (Balea perversa). Dobré podmínky zde však nacházejí i druhy 
xerotermních stanovišť zrnovka třízubá a žebernatá (Pupilla triplicata, P. sterri) a oblovka drobná (Cochlicopa 
lubricella) a v údolních nivách i druhy s vyššími nároky na vlhkost. Z vodních druhů měkkýšů je třeba jmenovat 
velevruba tupého (Unio crassus), který zde má velmi stabilní populaci. Další druhy, které vyžadují pozornost 
jsou škeble rybniční (Anodonta cygnea) a hrachovka říční (Pisidium amnicum). Měkkýši nám také umožňují 
sledovat vývoj oblasti v posledním geologickém období, zvláště v oblastech usazování holocenních pěnovců, 
kde se schránky měkkýšů dobře zachovaly v jednotlivých vrstvách a můžeme podle jednotlivých druhů 
rekonstruovat stav přírody právě v době vzniku vrstvy. 
Pavoukovci byly studováni zejména J. Šmahou (1985). Na skalních stepích se vyskytuje nápadný stepník rudý 
(Eresus cinnaberinus). V poměrně nedávné době zde došlo k nálezům nových druhů pro ČR (významný druh 
kamenných polí skákavka Neon laevis, druh subxerotermních doubrav Anyphaena furva). Pro slíďáka (Arctosa 
maculata) a zápředku (Agraecina striata) je Křivoklátsko jedinou známou lokalitou u nás. Zajímavé jsou také 
nálezy sekáčů Ischyropsalis hellwigi a Nemasoma trieste, chladnomilných druhů, které představují postglaciální 
relikty. Nemasoma trieste má centrum svého rozšíření v Alpách. 
Z korýšů je významným prvkem křivoklátské vodní fauny je rak kamenáč (Australopotamobius torrentium), 
kriticky ohrožený druh, který obývá některé menší vodní toky v poměrně dobře prosperujících populacích. Rak 
říční (Astacus astacus) se vyskytuje ve více tocích a někde i v rybnících, vysazený rak bahenní (Astacus 
leptodactylus) osidluje podobné prostředí. 
Na území CHKO Křivoklátsko bylo zjištěno zatím 28 druhů vážek, z nichž 2 druhy patří v současné době k 
ohroženým: šídlatka zelená (Lestes virens) a vážka tmavá (Sympetrum danae). 
Z brouků jsou nápadné především velké druhy, vázané svým vývojem na staré stromy a trouchnivějící dřevo: 
roháč obecný (Lucanus cervus), roháček (Aesalus scarabeoides), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a další 
tesaříci (Necydalis ulmi, Nivellia sanguinosa). V mrtvém dřevě se vyskytují další vzácné druhy z jiných čeledí 
(Nitidulidae, Rhizophagidae, Cucujidae, Endomychidae, Latridiidae, atd.). K druhům ukazujícím na pralesní 
charakter porostů patří kovařík Limoniscus violaceus vázaný na dutiny stromů nebo chráněný druh páchník 
hnědý (Osmoderma eremita). Pestré spektrum bylin a dřevin poskytuje potravu mnoha fytofágním druhům, 
především z čeledí mandelinkovitých (Chrysomelidae) a nosatcovitých (Curculionidae). Své zástupce ukazující 
na zachovalost prostředí mají také čeledi krasců (Buprestidae), kovaříků (Elateridae), majkovitých (Meloidae), 
dravých střevlíkovitých (Carabidae, obyvatel bučin Carabus irregularis), drabčíhů (Staphylinidae) a mnoha 
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dalších. Některé druhy brouků jsou doloženy z Křivoklátska jako z jediné lokality v ČR (např. kovařík 
Denticollis borealis). 
Řada druhů motýlů na Křivoklátsku také svědčí o zachovalosti přírodních poměrů. K lesním druhům patří 
například šedavka bučinová (Apamea illyria), šedokřídlec jilmový (Discoloxia blomeri), různorožec černopásý 
(Fagivornia arenaria), martináček bukový (Aglia tau), martináček habrový (Eudia pavonia) a další. V oblastech 
mimo les žijí například osenice žlutošedá (Epilecta linogrisea), kovolesklec tolitový (Abrostola asclepiadis), 
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) nebo můra travařka ozdobná (Staurophora celsia). Pestré 
je také spektrum těch známějších – denních motýlů: otakárek ovocný, otakárek fenyklový, perleťovec kopřivový, 
bělopásek dvouřadý, bělopásek topolový, batolec duhový a červený, okáč pýrový a také řidčeji se vyskytující 
druhy vlhkých luk modrásci bahenní, očkovaný a černoskvrnný a další druhy. Nálezy jasoně dymnivkového patří 
však pravděpodobně již minulosti. 
Na území CHKO Křivoklátsko se také nacházejí oba naše druhy ploskorohů (Libeloides macaronius a L. 
coccajus). Tyto druhy prokazují jadranskomediteránní vliv na faunu Křivoklátska. Výzkumem a studiem 
literatury zjištěno 53 druhů mravenců. 
Stabilním obyvatelem jednoho vodního toku je kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri), která žije v 
bahnitých náplavech. 
V křivoklátských vodách žije 30 druhů ryb, několik dalších druhů bývá uměle vysazováno. Velká pozornost je 
věnována především malým vodním tokům, ve kterých můžeme kromě nejhojnějšího pstruha (Salmo truta) 
obecného najít také vranku obecnou (Cottus gobio) a střevli potoční (Phoxinus phoxinus). Tok řeky Berounky 
zde patří k parmovému rybímu pásmu s typickým společenstvem ryb, běžně je loven kapr, lín, cejn, jelec tloušť, 
okoun, parma, štika nebo úhoř. 
Nejhojnějšími druhy obojživelníků jsou mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a ropucha obecná (Bufo bufo), 
v nezanedbatelných populacích se zde však vyskytují i tři druhy čolků (obecný, horský a velký - Triturus 
vulgaris, T. alpestris, T. cristatus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a 2 druhy z tzv. hnědých skokanů – 
skokan hnědý a štíhlý (Rana temporaria, R. dalmatina). Některé tůně a rybníčky obývají také skokan skřehotavý 
a krátkonohý (R. ridibunda, R. lessonae), kteří náleží mezi tzv. zelené – vodní skokany. Ropucha zelená (Bufo 
viridis) je druhem spíše sušší, otevřené krajiny. Při hromadném jarním tahu obojživelníků (především ropuch a 
čolků) ze zimovišť k vodám, kde se rozmnožují, se jim pomáhá s překonáváním nebezpečných silnic instalací 
bariér a přenosem. 
Plazy zastupují 4 druhy ještěrek a 4 druhy hadů. Skalní stepi a výslunná suchá místa vyhledává především 
ještěrka zelená (Lacerta viridis), ještěrka obecná (L. agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca), podél řeky 
Berounky a některých jejích přítoků je rozšířena užovka podplamatá (Natrix tesselata), která velmi dobře plave a 
živí se vodními živočichy. Dále se zde na chladnějších a vlhčích místech vyskytuje ještěrka živorodá (Zootoca 
vivipara) a zmije obecná (Vipera berus), hojný je potom slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková 
(Natrix natrix). 
Křivoklátsko bylo vyhlášeno také jako Významné ptačí území (Important bird area – IBA; Hora, Kaňuch, 1992). 
Slouží jako oblast hnízdění převážně pro lesní druhy ptáků - šplhavce a druhy hnízdící v dutinách, význam má i 
pro druhy využívající skalní výchozy a prudké srázy. V oblastech mimo les se potom střídají louky, pole, 
pastviny, křoviny a remízky a tato pestrá krajina vytváří hnízdní možnosti pro další spektrum druhů. V území 
bylo zjištěno 120 hnízdících druhů, dalších 40 druhů bylo zaznamenáno mimo hnízdní období nebo jejich 
hnízdění nebylo potvrzeno. Z významných druhů se zde vyskytují: čáp černý (Ciconia nigra), výr velký (Bubo 
bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), ledňáček říční (Alcedo 
atthis), datel černý (Dryocopos martius), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), 
luňák červený (Milvus milvus), moták pochop (Circus aeruginosus), včelojed lesní (Pernis apivorus), chřástal 
polní (Crex crex), skřivan lesní (Lullula arborea), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), lejsek malý (Ficedula parva), 
lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Po několikaleté péči se zvedají stavy 
koroptve polní (Perdix perdix). 
Letouni jsou reprezentováni především lesními druhy netopýrů, např. netopýr stromový (Nyctalus leisleri), 
rezavý (N. noctula), vodní (Myotis daubentoni) a netopýr velkouchý, v zimním období byl například zjištěn i 
netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastella). 
Z šelem je běžná liška obecná (Vulpes vulpes), zachovaly se dobré stavy jezevce lesního (Meles meles), kuny 
skalní (Martes foina) a kuny lesní (M. martes). Nepravidelně se zde objevuje vydra říční (Lutra lutra). Mezi 
introdukované druhy fauny patří norek americký (Mustela vison), který opakovaně unikl z farmového chovu a 
nyní se rozmnožuje volně v přírodě, kde nemá přirozeného nepřítele. Tento druh je velmi nebezpečný pro raky, 
ryby a obojživelníky. Z velkých šelem byl jen velmi vzácně pozorován rys (Lynx lynx). 
Drobní savci jsou zastoupeni běžnými druhy hmyzožravců a hlodavců, můžeme tady zastihnout oba druhy 
našich ježků (Erinaceus europeaus, E. concolor), rejsce černého (Neomys anomalus) a hraboše mokřadního 
(Microtus agrestis). Z dalších hlodavců zde žije plch velký (Glis glis) a plšík lískový (Muscaddinus 
avellanarius). 
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Vzhledem k historickému vývoji je Křivoklátsko tradičně oblastí lovné zvěře – především vysoké. V současné 
době jsou v území vysoké stavy jelení (Cervus elaphus) a černé zvěře (Sus scrofa), kvalitní, ale méně početná, je 
zvěř srnčí (Capreolus capreolus). Vysazen byl muflon (Ovis musimon), daněk (Cervus dama) a jelen sika 
(Cervus nipon). Zvláště vysoké početní stavy muflona však působí citelné škody na nejcennějších teplomilných a 
suchomilných rostlinných společenstvech (Kolbek, 1996). 

4. Vliv člověka na biodiversitu 
Člověk na krajinu v oblasti středního toku řeky Berounky celá staletí. Jeho činnost byla vždy vázána na přírodní 
a geomorfologické zvláštnosti tohoto území. Hustě zalesněná členitá krajina, protkaná sítí údolí, potoků a řek, 
vlastní kaňon Berounky, území s výraznou inverzí a mírně suchá oblast - to vše ovlivňovalo člověka a 
omezovalo jeho působení na Křivoklátsko. Velkou úlohu ve vývoji území sehrála i obliba českých panovníků 
využívat zdejší hluboké lesy k lovecké kratochvíli. Toto účelové využívání krajiny bylo nejlepší ochranou 
velkoplošného rozsahu již v historických dobách. Proto bylo Křivoklátsko ušetřeno od intenzivní kolonizace a 
jeho další vývoj byl úzce spjat s přírodními fenomény, charakteristickými pro tuto oblast. 
V managementu biodiversity hrají největší úlohu lesnictví, zemědělství a rekreační využití území. V poslední 
době se územní aglomerace Prahy velmi přibližuje k hranicím Křivoklátska a předpokládá se, že během příštích 
desetiletí hranice dosáhne. Tento stav by měl být brán v úvahu při dalším plánování péče o biodiversitu. 

4. 1. Lesnictví 
Lesní společenstva, která jsou páteří oblasti, jsou v některých částech CHKO dosud zachovalá nebo mají 
přirozený podrost. Lesy měly pro místní obyvatele vždy největší hospodářský význam a představovaly hlavní 
potenciál bohatství pro majitele a zdroj práce a obživy pro usedlíky. Člověk měnil a utvářel tvář křivoklátské 
krajiny od nepaměti. V historických dobách byly zdejší lesy využívány převážně k lovu, neboť patřily Koruně 
České a požívaly její ochrany. Téměř před 300 lety založili Valdštejnové Lánskou oboru, která navazuje na park 
u zámku v Lánech. Původní rozloha byla 9 000 ha. Později byla od Lánské obory, která sloužila především k 
pěstování vysoké zvěře, oddělena ještě Řevničovská obora pro černou zvěř. Vlastní obora není veřejnosti 
přístupná. Stará obora byla ohraničena kamennou zdí z opukových kvádrů. Okrajová část obory je dnes 
využívána jako les. Obora slouží k chovu lovné zvěře. Je však významným zdrojem biodiversity, zejména ptáků 
a bezobratlých živočichů. Teprve po přechodu území na jednotlivé šlechtické rody začalo docházet ke kácení 
lesů a rozvoji zemědělství. Současná tvář Křivoklátska s typickým systémem polních mezilesních enkláv s 
rozptýlenou zelení a důmyslně umístěnými hospodářskými dvory byla v zásadě vytvořena od konce 18. do 
poloviny 19. století. Stručný popis historie managementu lesních ekosystémů a současný stav je popsán 
kolektivem autorů (Kolektiv, 2000). 
CHKO Křivoklátsko zahrnuje 39 tis. ha lesů. Přístup k využívání těchto lesů je diferencovaný na základě 
rozdělení do zón odstupňované ochrany přírody. V I. zóně je 18 % lesů. Zásahy v nich jsou zaměřeny na 
přeměnu nevhodné dřevinné skladby, podporu přirozené obnovy a obnovu normality přírodního lesa. Ve II. zóně 
je zařazeno 53 % lesů. Jde především o smíšené lesy hospodářského charakteru. Hlavním cílem v nich je 
zachování všech funkcí ve vyváženém stavu. Používání geograficky nepůvodních dřevin je omezeno pouze na 
určitá stanoviště v omezeném rozsahu. Do III. zóny je zařazeno 18 % lesů, které mají výrazně změněnou 
dřevinnou skladbu. Jsou to monokulturní porosty jehličnanů a porosty v okolí sídel a chatových osad. Necelé 1% 
lesů v zastavěných územích obcí zahrnuje IV. zóna. Zonace byla v r. 1998 schválena na dobu 10 let. 
Zvláštní pozornost je věnována maloplošným chráněným územím. Do kategorie národní přírodní rezervace jsou 
zařazeny čtyři území o celkové rozloze 778 ha, do kategorie přírodní rezervace je zařazeno 15 území s celkovou 
plochou 394 ha a v kategorii přírodní památka je pět objektů o celkové výměře 48 ha. Vlastnictví lesní půdy v 
maloplošných chráněných územích je z 95 % státní, 4 % jsou ve vlastnictví J. C. Mannsfelda a pouze 1 % je ve 
vlastnictví jiných fyzických osob. Všechna opatření v rezervacích jsou realizována na základě schválených plánů 
péče. 
Lesy Křivoklátska byly významným lovištěm náležejícím ke koruně české. Již od dob Přemyslovců, stejně jako 
později za vlády Václava I., Václava IV., nebo Karla IV., byly lovecké revíry pod ochranou knížat a králů. Tím 
byl zmírněn postup kolonizace křivoklátské krajiny ve středověku. Hlavním cílem instrukcí vydávaných v těchto 
dobách panovníky je zajištění dostatku zvěře v lovištích. Avšak již z r. 1396 pochází první zmínka o povolení 
těžby dřeva králem Václavem IV. Od poloviny 16. stol. je dokladována péče o obnovu lesa dochovanými 
písemnostmi, nařizujícími oplocování pasek a omezujícími pálení dřevěného uhlí a nadměrnou pastvu dobytka v 
lesích. 
Obrat v přístupu k lesům přinesla změna komorní držby v soukromou, když v r. 1658 bylo panství zastaveno 
Adolfu ze Schwarzemberga a v r. 1685 je koupil Jan z Waldsteina. Pravý rozmach lesnictví nastal až po roce 
1735, kdy křivoklátské lesy nabyli sňatkem Fürstenbergové. Především Karel Egon I. Fürstenberg (nar. 1729) 
začal s rozvojem lesnických a hospodářských věd, zaváděním nových metod v lesním hospodaření v praxi a 
zřizováním lesních úřadů. Na Křivoklátském panství se v té době soustředili nejlepší lesníci z Německa a Čech. 
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V 18. stol. se poprvé objevuje umělá obnova síjí. Většinou se seje smrk a borovice na holiny. Používá se také 
podsíje buku a jedle pod březové porosty, kterých je zde velká rozloha díky opuštěným holinám v okolí milířů. 
Výsadba lesních sazenic se zde provádí od r. 1783. 
Nová epocha pro lesní hospodářství na Křivoklátsku nastává v r. 1804. Na jejím počátku stojí Jan Bohutínský, 
stavební a lesní inženýr, a Jan Gintl, v té době lesní rada, zakladatel jednoty lesnické a první soukromé lesnické 
školy v Křivoklátě v r. 1840. Na Křivoklátsku nastává prudký rozvoj výstavby školek a pěstování sazenic, 
vytváří se dopravní síť lesních svážnic a vnější prostorová úprava lesa a je také počato s úpravou hrazením 
bystřin. V letech 1813-1822 probíhá pod Bohutínského vedením první podrobné zařízení a inventarizace lesů. 
Jsou vytvořeny decennální plány a na základě výpočtu staťové soustavy a kamerální taxy je určen vývoj těžeb až 
do r. 1891. 
V 2. pol. 19. stol. nastává prudký rozmach introdukce dřevin a zakládání monokultur. U listnatých porostů je 
však část obnov prováděna přirozeně, nebo převodem na pařeziny. Vývoj křivoklátských lesů koncem 19. stol. je 
zřejmý. V rozpětí let 1886-1906 bylo v lesních školkách vyzvednuto pro výsadbu 135,65 mil. sazenic smrku, 
19,79 mil. modřínu, 1,66 mil. borovice černé, 0,33 mil. dubu a 0,006 mil. buku. Výsledkem tohoto hospodaření 
je rychlá změna dřevinné skladby se všemi důsledky pro další období. Byla snížena úživnost revírů a zvyšuje se 
zatížení loupáním a okusem zvěří, rozšiřuje se infekce houbami a vznikají škody větrnou, sněhovou a hmyzí 
kalamitou. Z výměry 29 tis. ha lesa v r. 1794 bylo 65 % listnáčů a 35 % jehličnanů (převažovala jedle). V r. 1689 
je stav posunut na 15 % listnatých, 18 % smíšených a 67 % jehličnatých porostů. V r. 1920 jsou již pouhá 4 % 
listnatých, 18 % smíšených a 78 % jehličnatých porostů. Takto vývoj pokračoval do poloviny 30. let 20. stol. V 
letech 1918-1925 se stupňuje žír bekyně mnišky, vznikají škody žírem bourovce borového, můry sosnokaze a 
podkorního hmyzu. Často jsou porosty rozvráceny sněhem a větrem. Postupně se do porostní skladby opět 
dostává vyšší podíl listnáčů, především jako melioračních, zpevňujících a půdoochranných dřevin. 
V roce 1929 se křivoklátské panství stává majetkem československého státu. Hospodaření řídí v té době vzniklá 
státní taxační kancelář v Brandýse n. L. Přes veškerá lesotechnická opatření stoupá podíl nahodilých těžeb. V 
roce 1939-1940 padla dosud největší zdejší kalamita. Větrem a sněhem bylo poškozeno 11 tis. ha lesa. 
Zpracování dřeva a zalesňování vzniklých holin bylo nutno řešit ještě v poválečných letech souběžně s novými 
nahodilými těžbami po téměř každoročních kalamitních stavech. 
Organizačně jsou nyní lesy CHKO členěny takto: LČR LS Lužná 3052 ha, LČR LS Křivoklát 15 540 ha, LČR 
LS Nižbor 6362 ha, LRS J. C. Mannsfeld 6611 ha, LČR LS Plasy 834 ha, KPR Lány 5132 ha, VLS Nouzov 
1631 ha, celkem 38 162 ha. Porosty v oblasti Křivoklátska se zachovaly převážně ve skupinovitém smíšení, i 
když listnaté skupinu jsou výjimečně stejnorodé. Soustavy porostů vytvářejí lesní oddělení, jejichž výměra se 
pohybuje od 40 do 150 ha a hranice jsou udržovány jako hospodárnice, často již od minulého století. 
Monokulturní porosty se nacházejí v orograficky příznivějších podmínkách. Podle současných hospodářských 
souborů jsou porosty hodnoceny jako smrkové 36 %, borové 30 %, dubové 22 %, bukové 11 %, ost. list. 1 %. 
Příměs vtroušených dřevin se jednotlivě objevuje téměř ve všech porostních skupinách. Nejexpanzivnější 
dřevinou území je habr, který má vyšší zastoupení, než určuje modelová skladba. Za příznivých podmínek se do 
kultur spontánně rozšiřuje BŘ, OS, OL, JV, JS, BK. Většina porostů jsou stejnověké skupiny. Starší porosty 
slunných dřevin MD, BO, DB na živných stanovištích vytvářejí spodní etáž. Ta je tvořena HB, BK, JŘ, LP a 
méně DB a JV. Porosty různověké nebo dokonce porosty blížící se normálnímu rozložení věkových stupňů se 
vyskytují pouze ojediněle. V oblastech, kde byla v minulosti vyšší koncentrace zvěře, chybí i v lesích blížících 
se přirozenému modelu a v lesích ochranných posledních 20-30 let obnov pod porosty. V současné době, po 
podstatném snížení stavů zvěře, se situace zlepšuje. Převážná většina území má poměrně malé dešťové srážky. 
Dlouhodobý průměr se uvádí kolem 510 mm ročních srážek. Poslední roky se z tohoto průměru podstatně 
vychylují. Jednak klesají poměrně hluboko pod průměr jako např. v r. 1994 až na 380 mm, průměru se blížily v 
letech 1995 a 1996, ale v r. 1997 už zase spadly na 400-440 mm. Jednak v posledních letech dochází pro les k 
nevhodnému rozvrstvení srážek v průběhu vegetace - od ledna do května bývá velmi sucho. Celou oblast 
pravidelně ročně postihují pozdní mrazy, které na mnoha místech působí velké škody, např. v r. 1997 bylo 6. 
června naměřeno -8 °C. 
Dalším faktorem, který významně ovlivňoval a stále ještě na některých lokalitách ovlivňuje lesnické 
hospodaření, jsou stavy zvěře, především jelení a mufloní. V některých částech nebylo možné provést obnovu ať 
umělou nebo přirozenou bez pevného oplocení. Proto od samého vzniku s. p. LČR byla přijata filozofie, že 
přiměřený stav zvěře je takový, kdy jak kultury, tak přirozené zmlazení odrůstá bez ochrany. Na základě tohoto 
přístupu došlo k podstatnému snížení stavů zvěře. 
V současné době se často hovoří o přírodě blízkém hospodaření zejména v Chráněných krajinných oblastech. 
Hovoříme-li o přírodě blízkém hospodaření na Křivoklátsku, pak jde zejména o zastoupení jednotlivých dřevin v 
druhové skladbě porostů, jejich rozmístění a způsob obnovy. Přirozená obnova se zde v minulých desetiletích 
pohybovala kolem 1 % , ale dnes již činí téměř 22 %. Přitom jejími limitujícími faktory jsou nedostatek vláhy, 
nevhodná druhová skladba mýtních porostů, pozdní mrazy, tlak zvěře a pomalé odrůstání náletu pod matečním 
porostem z důvodu nedostatku vláhy. Zonace určuje cílové zastoupení listnáčů v I. zóně na 100 % a ve II. zóně 
na 70-100 %. Plošný podíl I. a II. zóny tvoří 81 % celkové rozlohy CHKO. Z toho je zřejmé, že náklady na 
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obnovu porostů, jejich ochranu a výchovu jsou značné. K tomu přistupují problémy se zpeněžením některých 
listnatých sortimentů. V I. a II. zóně jsou také ze zákona omezeny některé racionální technologie, např. je 
zakázáno používání herbicidů proti „buřeni“. To opět komplikuje obnovu a zvyšuje náklady na hospodaření. 
Poměrně málo údajů je o vlivu znečištění ovzduší na vegetaci včetně lesů (Kolbek, 1999). Tento vliv je evidentní 
vzhledem k blízkosti hlavního města Prahy. 
Realizace přírodě blízkého hospodaření znamená především práci s jednotlivými dřevinami a jejich směsi. Vznik 
a vývoj směsí při přirozených obnovách už smíšených porostů probíhá ve zcela jiných dimenzích než vývoj 
směsí, které se teprve zakládají po porostech nevhodné druhové skladby. Jednotlivé dřeviny mají nejen různou 
rychlost růstu v jednotlivých věkových stadiích, ale vyžadují i jiný světelný režim, jiný způsob ochrany a 
výchovy. Otázky kolem postavení jednotlivých druhů dřevin v modelu přírodě blízkého hospodaření z hlediska 
biologického i ekonomického, možnosti jejich uplatnění v krátkém i dlouhém časovém horizontu s ohledem na 
požadavky lesnické i ochranářské naznačují problémy, které přímo volají po seriózním a objektivním 
zhodnocení. 

4. 2. Zemědělství 
Zemědělství nepatřilo a nepatří na území Křivoklátska k preferovaným způsobům využívání krajiny. Krajina 
byla přetvářena hlavně díky výstavbě rybníků a umělých vodotečí. Obživu obyvatel zajišťovala těžba dřeva, 
drobná řemesla a pastva. Přesto i zde negativně zasáhla do krajiny pozemková reforma ve dvacátých letech 
minulého století a socializace zemědělství, která postihla Křivoklátsko nejhůře v 70. letech minulého století - 
těsně před vyhlášením CHKO a Biosférické rezervace. V současné době je limitovaná část polí, zahrad a sadů 
v soukromé držbě. 

5. Konflikty mezi ochranou biodiversity a socio-ekonomickým 
rozvojem Křivoklátska 
Ve vývoji krajiny CHKO a BR Křivoklátsko se v posledních deseti letech odrážejí celospolečenské změny, 
hlavně ústup od centrálního plánování a začátek majetkové reformy. Jak je zřejmé z části o lesích, určitá výměra 
lesů je v soukromých rukou (největší vlastník je J. C. Mannsfeld). Byl nastoupen trend přírodě blízkého 
hospodaření v lesích na Křivoklátsku (Kolektiv, 2000). Jde o nastoupený trend, na jehož prosazování do praxe se 
podílejí jak s. p. LČR, tak Správa CHKO Křivoklátsko a společně hledají rozumné kompromisy tam, kde se 
jejich názory na další vývoj různí. Křivoklátsko dnes, díky odbornému úsilí mnoha lesnických generací, snese 
srovnání s územími zařazenými do evropské sítě NATURA 2000. Hospodaření s. p. LČR na Křivoklátsku by 
mělo být garancí toho, že vysoký standard zdejších lesů z minulosti zůstane zachován. 
Určitým problémem je nárůst rekreačního využití území. Jsou to zejména snahy o výstavbu dalších rekreačních 
zařízení a zvyšující se intenzita turistiky s ohledem na blízkost hlavního města Prahy. Značný počet 
středověkých hradů a historických sídel s tradičním architektonickým stylem ladícím s krajinou přispívá 
k atraktivitě území z hlediska turistiky. Určitým problémem bude v budoucnosti regulace turistiky a sportovního 
využití území. 
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Tabulka 1. Počet hlavních skupin organismů zjištěných ptáků na Křivoklátsku podle různých autorů. 
Skupiny Počet druhů na 

Křivoklátsku 
Autor 

   
Cévnaté rostliny 1800 Kolbek (1997) 
Dřeviny 50 Kolbek (1997) 
Ptáci 120 Hora, Kaňuch (1992) 
Měkkýši 110 Ložek, 1975, Správa CHKO (2005) 
Pavouci 150 Šmaha (1985) 
Vážky 28 Správa CHKO (2005) 
Motýli 750 Správa CHKO (2005) 
Mravenci 53 Správa CHKO (2005) 
Brouci 1500 Správa CHKO (2005) 
Drabčíci 100 Boháč (1988) 
Plazi 8 Laňka (1981), Správa CHKO (2005) 
Obojživelníci 12 Laňka (1981), Moravec (1994), Správa 

CHKO (2005) 
Ryby 30 Správa CHKO (2005) 
Ptáci hnízdící 120 Správa CHKO (2005) 
Ptáci na průtahu 35 Správa CHKO (2005) 
Savci 60 Správa CHKO (2005) 
Introdukovaní savci 4 Správa CHKO (2005) 
Kriticky ohrožené druhy obratlovců 20 Správa CHKO (2005) 
Silně ohrožené druhy živočichů 37 Správa CHKO (2005) 
Ohrožené druhy živočichů 44 Správa CHKO (2005) 
 
Tabulka 2. Faktory ovlivňující organismy a jejich společenstva na Křivoklátsku a některé příklad řízeného 
ovlivňování biodiverzity člověkem podle různých autorů. 
Skupina Hlavní faktory ovlivňující biodiverzitu Autor 
Lesy a jejich skladba Historický vývoj osídlení Svoboda (1943), 

Culek, 1996, Kolbek 
(1997, 1999) 

Lesy Nevhodný management lesů snížil diverzitu 
v posledních desetiletích 

Ložek (1999) 

Vegetace Dlouhodobý vývoj v nejmladší geologické minulosti Kolbek (1999) 
Společenstva rostlin Negativní vliv muflonů, turistů, ruderalizace Kolbek (1996) 
Zachování populace Gentianella 
baltica 

Management lučních porostů likvidací náletu a 
vyhrabáváním stařiny, kosením, vyšlapáváním, 
narušením drnu, management úhoru – jeho převedení 
na louku vláčením, kosením, vyrýváním nežádoucích 
druhů  

Somol, Plesková, 
Brabec, (1999) 

Bobr v nejmladší geologické 
minulosti 

Nivy řek Ložek (1999) 

Krajina, ekosystémy – 
nejmladší geologická minulost 

Změny podnebí, říční síť, osídlení člověkem; 
Volně žijící kopytníci 

Ložek (1999) 

Imise Lesní ekosystémy Kolbek (1999) 
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