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Anotace 
Tato práce se zaměřuje na jeden z globálních problémů současnosti, desertifikaci. 

V úvodních kapitolách jsou analyzovány příčiny a důsledky tohoto jevu, dále je popisuje  

v celosvětovém měřítku, ale snaží se zaměřit také na to, jak tento zdánlivě vzdálený 

problém ovlivňuje i Českou republiku. Zabývá se jak klimatickými, tak i antropogenními 

vlivy, jež působí na intenzitu tohoto jevu. Popisuje také důsledky působení desertifikace, 

kdy je jako příklad pro vysvětlení postupu užito změn, jež jsou pozorovány na Aralském 

jezeře v průběhu času. Následuje souhrn informací o možných řešeních následků 

desertifikace.  

 

Klíčová slova: desertifikace, globální problémy, Aralské jezero, antropogenní příčiny, 

klimatické příčiny 

 

Summary 
This work is focused on one of the global problems of the present, desertification. In the 

opening chapters there are reasons and effects of this phenomenon analyzed. The work 

describes them on worldwide basis, but it also tries to focus on how, this apparently long-

distance problem, influence the Czech Republic as well. It deals with climatic and also 

anthropogenic effects which effect up the intensity of this phenomenon. It also describes 

effects of desertification activity. We used, as an example for interpretation of procedure, 

changes which are observed on Lake of Aral during the time. It follows entirety of 

information about possible solutions of desertification effects.   

 

Key words: desertification, global problems, Lake of Aral, anthropogenic reasons, climatic 

reasons  
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1.Úvod 

V současnosti žije na naší planetě více než šest miliard lidí, každý z nich se vědomě 

nebo o tom možná ani neví, potýká s některým, nebo s některými globálními problémy 

současnosti. Paradoxem je, že právě ti obyvatelé planety jež se s jedním z některým 

z globálních problémů potýkají nejvíce, mají často nejméně možných prostředků na jeho 

zvrácení a s tím koresponduje i množství informací jež o dané situaci mají. 

Chci tedy říci, že globální problémy nejsou globální jen svým rozsahem, ale také 

tím, že jejich řešení je v celosvětovém úsilí. Jedním z globálních problémů je i 

desertifikace, přestože to nemusí v evropském měřítku být zřejmé na první pohled. U nás 

sice nejsou důsledky desertifikace znatelné, ovšem je jen otázkou času, kdy je můžeme 

pocítit i my. Protože začátkem řešení je poznání a informovanost, rozhodla jsem se 

vytvořit tuto práci jako souhrn obecných poznatků o vzniku a důsledcích tohoto 

celosvětového problému. 

 Desertifikace je ve své podstatě extrémním projevem eroze půdy, což je fenomén, 

který se nevyhýbá ani naší republice. Je tedy zřejmé, že ať už se vyplní jakákoli prognóza 

dalšího vývoje klimatu a meteorologických podmínek, uvážlivé hospodaření s půdou 

zajistí možnost obživy pro další generace a zároveň stabilitu hydrologických poměrů a 

únosného stavu životního prostředí. 

 V Evropě se riziko zvýšené míry desertifikace projevuje zejména ve středomoří, 

což je znát i na úrovni odborných publikací a projektů zabývajících se tímto rizikem, 

v neposlední řadě musíme bohužel konstatovat, že degradace půdního profilu nebo 

samotná desertifikace jsou ve své podstatě nevratné procesy. Takto změněný stav 

přírodního prostředí do značné míry ohrožuje i ekonomický potenciál dané oblasti, což se 

mimo jiné projevuje i v turismu, to byl také jeden z důvodů, proč jsem si vybrala dané 

téma. 
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2. Cíl práce 

Cílem této práce je shrnout obecné poznatky o příčinách vzniku a důsledcích 

desertifikace. Snaží se zaměřit především na příčiny vzniku tohoto jevu, v závislosti na 

změnách životního prostředí geologickými faktory, klimatickými faktory a v neposlední 

řadě také antropogenními vlivy. Cílem je také důsledky vysvětlit a demonstrovat na 

změnách Aralského jezera, zdůraznit působení procesu a nastínit postup řešení vysoušení 

této oblasti. Zároveň se tato práce pokouší popsat používané možnosti snížení působení 

tohoto jevu, snaží se popsat prostředky a jejich použití v boji proti desertifikaci. 
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3. Geologický vývoj země 

Pouště se vyskytovaly na nejrůznějších kontinentech již v geologické historii Země. 

Jejich vznik i zánik byl ovlivňován zejména klimatickými výkyvy a kontinentálním 

driftem, který určoval aktuální zeměpisnou šířku dané oblasti a tím i převládající 

klimatické podmínky. Příhodné podmínky pro vývoj pouštních oblastí, se vyskytovaly 

prakticky ve všech geologických obdobích Země, s tím  že největší rozsah pouští je od 

paleozoika doložen zejména v triasu a paleogénu. 

Prekambrium 

Prekambrium trvalo asi 4 mld. let, tj. přibližně 88 % stáří Země. Na počátku 

prekambria velmi často pronikalo na povrch Země horké magma. K této zvýšené 

vulkanické činnosti přispívala vysoká teplota Země a přísun tepla z rozpadu radioaktivních 

prvků. Nejdříve vznikaly bazické a ultrabazické horniny, u kterých bylo později 

působením zvýšené teploty a tlaku změněno složení (metamorfované horniny). Od 

nejstaršího prekambria vznikala postupně horstva (kadomské vrásnění). Vítr, voda a změny 

teploty horstva rozdrobovaly na ostrohranné bloky, valouny a štěrk. Tento materiál byl 

transportován podobně jako dnes do nižších oblastí, pánví, kde se usazoval. Existují i 

horniny, které vznikaly jen v minulosti, např. železito - křemité páskované železné rudy. 

(Chlupáč, 2002) 

Prvohory (paleozoikum) 

Kambrium 

Kambrium se narozdíl od prekambria vyznačuje početnými výskyty fosilních 

živočichů se schránkami. Na Zemi se nachází mohutný kontinent Gondwana a několik 

menších bloků. Většina ze současných pobřežních horstev dosud neexistuje. 

Některé ze starých prekambrických štítů tvoří kontinent Gondwanu, který 

pravděpodobně leží mezi rovníkem a jižním pólem. Další staré bloky - tj. kanadský štít, 

baltický štít, sibiřský štít, čínský štít a kazachstánský blok byly navzájem oddělené 

oceánem a podle teplovodní fauny a výskytu vápenců leží v teplovodní klimatické zóně. 

Ordovik  

Na počátku ordoviku moře postupuje výrazně do pevniny (tzv. transgrese). Na jeho 

konci, při velkém zalednění, je voda vázána v ledovcích a hladina oceánu se zase snižuje. 

Na počátku ordoviku je většina živočichů primitivní, ale na jeho konci už existují všechny 

důležité skupiny bezobratlých živočichů a objevují se první obratlovci. Na konci ordoviku 
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probíhá obrovské vymírání, pravděpodobně spojené se zaledněním a s ním spojeným 

snížením hladiny oceánů a zmenšením rozsahu šelfových moří příznivých pro život. 

(Ložek, 1973) 

Rozložení hlavních kontinentálních bloků je podobné jako v kambriu. Počátkem 

ordoviku je ještě teplé globální klima, pak ale následuje ochlazení, které vrcholí na konci 

ordoviku zaledněním. Centrum zalednění se nachází v severní Africe. Rozložení 

kontinentů ukazuje na existenci klimatických pásů.  

Silur 

Podle výskytu vápenců, útesů a evaporitů probíhá teplá klimatická zóna přes 

Severní Ameriku, baltickou oblast, ruskou tabuli a sibiřský štít. Fauny různých oblastí se 

tolik neliší jako v ordoviku. 

Silur je z hlediska vzniku horstev v některých oblastech obdobím významných 

zdvihů. Už na hranici ordovik - silur vzniká v oblasti srážky nejvýchodnější části Severní 

Ameriky a Evropy pohoří. Začátkem siluru začíná pravděpodobně v důsledku tání ledovců 

na konci ordoviku velká transgrese. Svrchní silur je obdobím mořských regresí. (Chlupáč, 

2002) 

Devon 

V moři se velmi daří živočichům i rostlinám, poprvé se objevují moderní ryby a 

paryby (žraloci), daří se i suchozemským rostlinám, bezobratlí živočichové úspěšně 

kolonizují Zemi a objevují se první obojživelníci. 

Poloha kontinentů je podobná jako v siluru. 

Karbon  

Karbon spolu s následujícím útvarem permem, se označují jako mladší 

paleozoikum, spodní hranice mladšího paleozoika je stanovena podle dobře zjistitelné, 

celkem ale méně nápadné změně mořské fauny. V karbonu vzniká velká část žul na našem 

území. Na Zemi vznikají v močálech a zarostlých pánvích obrovská ložiska uhlí. (Chlupáč, 

2002) 

Gondwana se posunuje na sever a sráží se s Evropou a jižní Amerikou. Sedimenty 

mezi těmito bloky jsou vyzdviženy a spolu s horninami okrajů obou kontinentů vytváří 

velké hercynské pohoří v Evropě a horská pásma v Appalačském pohoří v USA. Sráží se 

také blok Sibiře a východní Asie. Poprvé se spojuje Evropa s velkou částí severní Číny. Ve 

svrchním karbonu je na jižní polokouli velké zalednění. Ledovec zanechal na povrchu 
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Země stopy - např. rýhy a morény (sedimenty přinesené ledovcem). V průběhu karbonu se 

zvyšuje suchost. Tato změna se projevuje v přibývání červeně zbarvených sedimentů a 

vrcholí v permu. Nejtypičtějším sedimentem karbonu je černé uhlí. Ložiska vznikají v 

prostředí močálů, s bujně rostoucí vegetací v oblasti vlhkého klimatu. Podmínkou vzniku 

uhelných ložisek je nejen nahromadění rostlinných zbytků, ale i jejich rychlé překrytí 

sedimenty. Tím začíná probíhat místo pomalého rozkladu rašelinění a prouhelnění. Vhodné 

podmínky pro vznik uhlí jsou v pobřežních oblastech, které jsou periodicky zaplavované 

mořem a v  rovinatých jezerních a močálových oblastech ve vnitrozemí. (Goudie, Parker, 

Anderson, 2007) 

Perm  

Perm charakterizují močály a slané pouště, superkontinent Pangea a velké 

vymírání. Pevninské uloženiny karbonu a permu se od sebe nesnadno odlišují, proto se 

často oba útvary spojují do jednoho celku – permokarbonu. Klima se po kolizi kontinentů a 

vzniku rozsáhlé pevniny od svrchního karbonu do permu, postupně vysušovalo až získalo 

charakter pouště s rozšiřujícím se suchým klimatem. Ubývá uhlí a přibývá červeně 

obarvených sedimentů. 

Kontinenty se v porovnání s karbonem výrazně nemění. Klima je stále suší, i když 

na Gondwaně pokračuje z karbonu, až do spodního permu zalednění. Ve svrchním permu 

ledovce z větší části tají a nastává mírné klima, se střídáním ročních období, jak dokazují 

letokruhy na kmenech stromů. Po vzniku horstev v karbonu následují v permu četné 

výlevy láv. (Ložek, 1973) 
Druhohory - mezozoikum  

Trias 

Superkontinent Pangea se začíná rozpadat na menší celky. Po velkém vymírání na 

konci permu, nastává nová etapa vývoje organismů. Začínají se vyvíjet velice úspěšné 

skupiny plazů, nazývané dinosauři. 

Z hlediska vzniku nových horstev, je trias obdobím klidu. Pokračuje jen 

obrušování, již dříve vzniklých pohoří při variském vrásněním. Ve střední části kontinentu 

Pangea se otevírá moře Tethys, které sahá od nynějšího Mexického zálivu přes Španělsko, 

Itálii, pohoří Himaláje až na Malajský poloostrov. Klima je poměrně teplé a suché. Na 

konci triasu dochází k prvním projevům alpínsko-himalájského vrásnění. Trias v Evropě 
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známe ve vývoji vápencových hornin (na jihu) a ve vývoji břidlic, prachovců a pískovců. 

(Goudie, Parker, Anderson, 2007) 

Jura 

Na západním pobřeží kontinentu Ameriky vznikají pásemná pohoří. Z 

celosvětového hlediska je jura mořskou periodou. Koncem střední jury dochází k velké 

záplavě, která trvá do jejího konce. Je zaplavena západní část Severní Ameriky, velká část 

Asie, část Afriky, Indie a západ Austrálie. Podnebí v juře bylo poměrně teplé a stabilní. V 

oblasti zvětšujícího se moře Tethys se tvoří hlubokomořské usazeniny. Koncem jury se 

začíná projevovat další fáze alpínsko-himalájského vrásnění a vzniká pacifický pruh 

pásemných pohoří. V Evropě rozdělujeme juru na oblast boreální na severu, oblast 

mediteránní na jihu a oblast epikontinentální. 

Křída  

Nejmladší druhohorní útvar. Pokračuje rozšiřování Atlantského a Indického 

oceánu. Na Zemi se vytvářejí klimatická pásma. Počátkem spodní křídy dochází k menší 

záplavě, která až do začátku svrchní křídy postupně opadává. Začátkem svrchní křídy moře 

stoupá až o 120 m a zaplavuje rozsáhlé plochy kontinentů. Je to největší známá mořská 

transgrese v historii Země. Koncem křídy vznikají dlouhá pásemná pohoří, jdoucí od Alp k 

Himalájím. Vzdalováním kontinentálních desek, se otevírá Indický a Atlantický oceán. 

Celkovým rozdrobením kontinentů na menší celky, se vytváří jednotlivá klimatická pásma. 

Koncem křídy dochází sice k přechodnému, ale k zásadnímu zvratu klimatu, při kterém 

vymírá velká část tehdejšího živočišného světa. (Chlupáč, 2002) 

Třetihory – terciér 

Paleogén 

Paleogén vyznačuje nejstarší období třetihor. Rozdělení kontinentálních desek 

zhruba souhlasí s dnešním, pouze vzdálenost mezi nimi je menší. Pokračuje alpínsko-

himalájské vrásnění. Na kontinentech se bouřlivě rozvíjí savci. 

V paleogénu probíhá několik fází alpínsko-himalájského vrásnění. Oblast Tethydy 

je v důsledku tohoto rozdělena na několik menších pánví - Paratethyda. Zbytky Gondwany 

se od sebe definitivně rozdělují a indický kontinent se tlačí směrem k Asii. Klima je 

podobné svrchní křídě, dochází jen k mírnému ochlazení. Koncem neogénu se rozšiřuje 

mírné pásmo na úkor pásma tropického. Z této doby máme také první důkazy zalednění 

Antarktidy. (Chlupáč, 2002) 
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Neogén 

Počátkem neogénu přetrvává teplejší klima ze svrchní části paleogénu. V důsledku 

příznivého klimatu, dochází k masovému rozvoji vegetace a k tvorbě hnědého uhlí. Dotváří 

se kolizní rozhraní, po srážce indického a asijského štítu. Rozvoj prvních primátů rodu 

Homo - Homo habilis.  

Rozdělení kontinentů se blíží současnému stavu. Indická kra se tlačí na asijský 

kontinent a doznívá alpínsko-himalájské vrásnění, které bylo nejintenzivnější ve vrchní 

křídě a paleogénu. Evropa v tethydní oblasti, je pásemnými pohořími rozdělena na několik 

izolovaných pánví. Každá pánev se dále vyvíjí samostatně. Klima je ve spodním neogénu 

neobvykle teplé a příznivé pro bujný rozvoj vegetace, čímž vznikají na mnoha místech 

ložiska hnědého uhlí. Ke konci tohoto teplého období náhle dochází k výraznému 

ochlazení a k vytvoření ledových čepiček na pólech. Nahromadění velkého množství vody 

na pólech zapříčiňuje úbytek vody v oceánech. Mezi Evropou a Afrikou se obnažuje 

pevninský “most", který izoluje středozemní moře tak, že začíná pomalu vysychat. 

Vznikají zde bohatá ložiska solí. Ve svrchním neogénu se otepluje a tají ledovce na pólech. 

Pevninský “most" je znovu zaplaven a komunikace s oceánem je obnovena.  

Čtvrtohory – kvartér 

Dnes se řadí společně se třetihorami do kenozoika. Geologické procesy v kvartéru 

můžeme srovnávat se současnými. Charakteristické je střídání dob ledových a 

meziledových. Probíhá tělesný a duševní rozvoj člověka. 

Čtvrtohorní doba je výrazně poznamenaná rozsáhlým kontinentálním zaledněním. 

Centrem zalednění v Evropě je Skandinávie a odtud se ledové masy rozšiřují v 

chladnějších dobách směrem na jih. Dochází taktéž k zalednění horských oblastí jako jsou 

Alpy, Pyreneje. Nahromadění vody v ledovcích způsobuje pokles mořské hladiny až o 120 

metrů. Tím vznikají na mnoha místech mezi pevninami tzv. pevninské mosty, po kterých 

může volně migrovat zvěř, často na obrovské vzdálenosti (což je doloženo u různých druhů 

medvědovitých, kočkovitých šelem či býložravců). Klima v ledových dobách je nejen 

neobyčejně studené, ale i poměrně suché. Tím dochází leckde k usazování spraší vyvátých 

z těchto suchých oblastí. (Goudie, Parker, Anderson, 2007) 
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4. Kolísání podnebí v geologii 

V geologické historii Země se tedy dle dokladů tzv. proxy dat (geologické, 

paleontologické, geomorfologické, pylové, simulační modely a další doklady) klima 

měnilo vlivem různých faktorů (např. extraterestrických vlivů a fází kontinentálního 

driftu). Střídala se geologická období s vyšší intenzitou klimatických změn, s obdobími 

s klimatického hlediska monotónními. To reflektovala biota dynamikou změn biomů, 

vegetačních stupňů a druhové skladby biocenóz. Kolísání podnebí je také základním rysem 

kvartéru (čtvrtohor), kterým se zásadně liší od předcházejících geologických období, a 

projevuje se na celé zeměkouli. V podstatě jde o periodické střídání teplých a studených 

období, jemuž odpovídá posun podnebných pásem od jihu k severu a naopak. Periodicky 

se střídají i období vlhká a suchá. I když mohou nastat různé kombinace, v podstatě platí 

zásada, že vlhká období jsou vázána především na teplé a suchá na studené výkyvy. 

(Bradley, 1999) 

4.1. Dělení klimatických výkyvů v kvartéru  

Milankovič rozpracoval teorii (1930) zabývající se astronomickými vlivy na 

kolísání klimatu Země. Jednotlivé výkyvy klimatu lze podle intenzity rozdělit zhruba do tří 

skupin a to výkyvy prvního, druhého a třetího řádu. (Ložek, 1973)  

I. Základní období teplá (interglaciály včetně postglaciálů) a studená (glaciály)  

II. Dílčí výkyvy, teplejší výkyvy uvnitř glaciálu (interstadiály) studené výkyvy oddělující 

interstadiály nebo studené výkyvy v teplých obdobích (stadiály)  

III. Drobné výkyvy oběma směry (oscilace)  

 

Výkyvy I řádu – střídání glaciálů a interglaciálů 

Postglaciál se od interglaciálu liší významnými změnami ve složení flory a fauny, v 

závislosti na vývoji klimatu. Druhá polovina postglaciálu je navíc silně ovlivněna 

antropogenní činností.  

Interglaciály se vyznačují faunou a florou, jež ukazuje, že podnebí bylo na jejich 

vrcholu teplejší a podstatně vlhčí než dnešek. Roční průměr teploty byl v klimatickém 

optimu o 2-3 °C vyšší než v současné době, u interglaciálů z počátku kvartéru lze 

předpokládat zvýšení až o 4-5 °C. Ještě výraznější, aspoň ve střední Evropě, bylo zvlhčení 
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a oceanizace. Ze srovnání fauny a flory s dnešními společenstvy vyplývá, že srážky byly až 

o 75-100% vyšší než dnes. (Bradley, 1999) 

Pro interglaciály střední Evropy je význačné úplné zalesnění, mnohem uzavřenější 

než v postglaciálu. V současné době jsme zřejmě na přechodu z postglaciálu do 

interglaciálu, postglaciální optimum je již minulostí.  

 

Studená období  

Zahrnují časové úseky s výrazně sníženou průměrnou teplotou, ve srovnání s 

dneškem. Do jejich rámce spadají i teplejší dílčí výkyvy (interstadiály). Průměr snížení 

teplot za glaciálu se pohyboval kolem 8-9 °C, což u nás odpovídá ročnímu průměru kolem 

0°C a méně,  

Ve studených obdobích se rozvíjí zalednění a periglaciální jevy, projevuje se pokles 

hladiny moře, šíří se studené stepi až tundry obývané odolnými druhy živočichů. (Ložek, 

1973) Glaciál z důvodu výskytu interstadiálů dělíme na tři úseky, jež označujeme jako 

časný, vrcholný a pozdní glaciál.  

 

Výkyvy II. řádu – střídání stadiálů a interstadiálů  

Interstadiály představují teplejší období, oddělující jednotlivé studené nárazy 

(stadiály). Interstadiály jsou období výrazně teplejší než průměr glaciálu, ve srovnání s 

dneškem, se jeví jako období studená. Průměrná teplota v oblasti střední Evropy se 

pohybovala kolem 2-3 °C, v klimatickém optimu interstadiálu lze připustit i hodnoty 

kolem 4 °C. Objevují se černozemní stepi, ve vlhčích oblastech i větší porosty borovic, 

modřínu, smrku. Lesy nebyly souvislé, měly ráz lesostepi až parkové tajgy (Ložek, 1973).        

Interstadiální výkyvy se kupí v počátečných a závěrečných fázích glaciálu a od 

předcházejícího a následujícího interglaciálu jsou odděleny, jen méně výraznými 

studenými výkyvy. Neleží tedy uvnitř hlavních studených obdobích, v tzv. plném glaciálu 

(pleniglaciálu), který vykazuje jen výkyvy slabšího rázu, spíše oscilace. Podobně i uvnitř 

teplých období (interglaciálů) se projevují slabší studené výkyvy, v nichž však klima nikdy 

nedosahuje pleniglaciálního rázu. (Bradley, 1999) 
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Výkyvy III. řádu  

Jde o drobnější výkyvy teploty a hlavně vlhkosti, popřípadě o změny podnebného 

režimu. 

4.2. Příčiny klimatických změn v kvartéru  

Čtvrtohorní podnebné výkyvy jsou dnes známé do značných podrobností a o jejich 

povaze nemůže být již vážných pochyb. Jejich základní příčina není dosud plně objasněna, 

i když periodické výkyvy slunečního záření jeví značné shody s cyklickým opakováním 

podnebných změn.  

Výchozím bodem pro řešení této otázky je zjištění, že se podnebné změny periodicky 

opakovaly a že probíhaly na celém světe zhruba současně (Neil Roberts, 1998). 

Základní hypotézy lze rozdělit do dvou skupin:  

a) Hypotézy terestrické, hledající příčinu podnebných výkyvů na Zemi, snaží se vysvětlit 

změny podnebí nejrůznějšími faktory např. změnou Golfského proudu, změnami obsahu 

CO2 v ovzduší nebo orogenetickými pochody (Bradley, 1999). 

b) Hypotézy astronomické předpokládají příčinu změn mimo naši zemi.  

Patří sem Croll-Milankovičova hypotéza změn ozáření Země, založená na periodických 

změnách prvků zemské dráhy, tj. sklonu ekliptiky, putování perihélia a exentricity zemské 

dráhy. Tato hypotéza je lákavá tím, že se opírá o matematické propočty založené na 

astronomických pozorováních a že určuje absolutní stáří podnebných výkyvů. Rovněž 

skvěle vysvětluje periodické opakování podnebných cyklů. Slabinou této hypotézy je 

nedostatek důkazů, že propočtené změny byly opravdu příčinou zjištěných klimatických 

výkyvů.  

Co se týče absence klimatických cyklických výkyvů v předkvartérních obdobích, 

lze vysvětlit kontinentálním driftem (Neil Roberts, 1998). Pevniny severní polokoule 

Laurasie prostě byly umístěny jižněji. Teorie kontinentálního driftu je nyní součástí teorie 

tektoniky desek, která již byla potvrzena. Nejsvrchnější vrstva Země je rozdělena do 12 

zemských desek, které plavou na žhavém, tekutém magmatu. Na počátku tercieru byly dvě 

základní pevniny Laurasie (dnešní Severní Amerika, Evropa, Asie) a Gondwana (dnešní 

Jižní Amerika, Afrika, Indie, Jižní a Severní Čína, Sibiř, Austrálie, Antarktida). Mezi 

Laurasií a Gondwanou byl zárodek Atlantského oceánu, na východě je již dříve odděloval 

oceán Tethys. V důsledku těchto geologických mohutných projevů Euroasijská pevninská 
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kra postupně doplula po tekutém žhavém magmatu do zeměpisných šířek, kde počaly 

působit výše popsané ochlazující periodické jevy. Již závěr terciéru (svrchní pliocén) byl 

chladný. Zalednění ale přišlo až se čtvrtým chladným obdobím kvartéru, zvaným elster. 

(Neil Roberts, 1998) 

 

5. Globální problémy 

Globální problémy jsou problémy, které mají významné dopady na velké množství 

lidí, jsou nadnárodní, trvalé nebo dlouhotrvající a jsou vzájemně propojeny. 

 S postupujícím vědeckotechnickým pokrokem, modernizací a internacionalizací, 

narůstají problematické negativní dopady globálních interakcí v planetárním rozměru. 

 Hovoříme o nich jako o globálních problémech, jelikož se dotýkají celé lidské 

civilizace a jsou řešitelné pouze celosvětovým úsilím. 

 O globálních problémech jako takových se začalo diskutovat až po druhé světové 

válce, v souvislosti s nástupem éry globalizace. Globálních problémů stále přibývá a jejich 

dopady se stále dramatizují a zrychlují. Většinou je ani nelze přesně definovat či zařadit do 

nějaké kategorie, protože jsou často velice úzce propojeny. U různých autorů se setkáváme 

s různými počty problémů, které kolísají od šesti až ke třiceti a více. 

 Známým faktem také je, že mnoho globálních problémů je koncentrováno 

především v chudých rozvojových zemích, tzv. zemích jihu, zatímco kapacita a prostředky 

k jejich řešení, jsou koncentrovány především ve vyspělých a bohatých zemích severu, 

které mají mnohem větší finanční možnosti i vyspělejší a modernější technologie.  

(Kaňáková, 2004) 

 

5.1 Dělení globálních problémů 

 I když se má práce zabývá jen jedním konkrétním problémem – desertifikací, je 

potřeba si uvést obecný seznam globálních problémů a to z toho důvodu, že na něm bude 

znatelné, jak se problémy vzájemně ovlivňují a jak se problém desertifikace dotýká téměř 

všech ostatních globálních problémů. Všechny globální problémy spolu navzájem souvisí. 

(Jeníček, Foltýn, 2003) 
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Obecně lze globální problémy dělit na tři velké skupiny : 

1. Přírodně sociální problémy, které plynou z narušených vazeb mezi přírodou a 

civilizací. Mezi tyto problémy je řazena problematika zdrojů (surovinové, energetické, 

potravinové), populační problém a ekologický problém. 

2. Intersociální problémy, které jsou spojeny s otázkou globálního soužití lidstva 

v podmínkách různých hodnotových kritérii a ideologií. Patří zde problém válek a násilí, 

zadluženosti rozvojových zemí či zaostalost rozvojových zemí. 

3. Antroposociální problémy, které obsahují problémy sociální, kulturní a humanitárně 

etické povahy. Jsou zde řazeny problémy nedostatečného uspokojování základních potřeb a 

nerovného přístupu ke vzdělání, bydlení, nezaměstnanost, nedostatečná zdravotní péče, 

porušování základních lidských práv atd. 

Je znatelné, že jednu ze základních skupin globálních problémů tvoří problémy 

enviromentální, to znamená problémy přírodního prostředí. Jedním z vážných problémů 

této skupiny je desertifikace, dále potom globální oteplování, znečištění ovzduší (smog), 

úbytek (pra)lesů, snížení biologické rozmanitosti, půdní degradace, nedostatek nezávadné 

vody, znečistění oceánů a výlov ryb, environmentální migrace (Kotecký, Stojanov, 

Třebický, 2005), masivní produkce odpadů a růst spotřeby přírodních zdrojů (Štěpánek, 

Jílková, 1998) 

 

6. Definice desertifikace 

 Pojem desertifikace obecně zahrnuje všechny formy ničení přírodních zdrojů (půdy, 

vody, vegetace), které způsobuje člověk svou činností. Vznik či rozšiřování pouští je 

přímým důsledkem přetěžování citlivých stepních ekosystémů. Ty podléhají – z důvodů 

rostoucí populace, migrace a obecně zvýšené lidské spotřeby – extrémním nárokům na 

produkci zemědělských plodin, sběru palivového dřeva či ekonomickým nebo politickým 

tlakům a obecně kácení či vypalování lesů.  

Proces desertifikace nabývá kritických rozměrů především právě v oblastech 

bezprostředně souvisejících s velkými pouštěmi. Vzrůstá tak rozloha vyprahlého území, 

která dnes zasahuje například téměř polovinu Afriky a přímo postihuje asi 300 milionů lidí. 

Různým stupněm půdní degradace je dnes ohroženo celkem 65 % z celkové rozlohy 

zemědělské půdy na zemi (1,5 miliardy ha). Šíření pouští má přímou souvislost s chudobou 
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venkovských oblastí a rizikem hladomoru. Těmto rizikům musí čelit více než miliarda lidí 

ve 100 zemích světa, zejména v saharské oblasti Afriky, v Asii, Latinské Americe, 

Karibské oblasti a jižní Evropě.(UNCCD, 2006) 

 

7. Pouště 

 Z uvedené definice vyplývá, že proces desertifikace je spjat s pouštními oblastmi. 

Proto je nutné si alespoň ve stručnosti problematiku pouští charakterizovat a uvést seznam 

největších pouští světa. 

 Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody. Jedním z charakteristických 

rysů je nedostatek vegetace. Pouště se vyskytují především v oblastech kolem obratníků.

 Pouštní klima je charakteristické svými vysokými teplotami, malým množstvím a 

nepravidelným výskytem dešťových srážek a tak vysokým výparem, že srážky nejsou 

dostatečné pro život vegetace typické pro jiné oblasti téže zeměpisné šířky.  

(Zelenka a kol., 1998) 

 

Tabulka č. 1: NEJVĚTŠÍ POUŠTĚ SVĚTA 

Jméno  Umístění  
Sahara Severní Afrika  
Australská poušť Austrálie  
Arabská poušť Arabský poloostrov 
Gobi  Mongolsko, Čína 
Kalahari Jižní Afrika, Botswana, Namibie  
Chihuahuan     Mexiko, Jihozápad USA 
Monte Austrálie  
Sonorská poušť Spojené státy, Mexiko  
Poušť Thar  Indie, Pákistán  
Mojave   Spojené státy  
 
(Převzato z: http://geology.com/records/largest-desert.shtml) 
 

Působením teploty, větru i vody vznikají různé typy pouští. Klesající vzduch se 

postupně ohřívá a absorbuje vlhko. Tak vznikly pouště jako je Sahara, kde je během celého 

roku vysoký tlak vzduchu. Větry z těchto oblastí vanou pryč a vysoký tlak vzduchu brání 

proniknout vlhkému vzduchu od moře. 
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Další typy pouští vznikají v oblasti srážkového stínu. Obrovské horské hřebeny 

brání proniknout mrakům přinášejícím vláhu do pouště. 

Třetí typ pouště vzniká podél pobřeží, kde jsou větry ochlazovány studeným 

oceánským prouděním. Větry ztratí většinu své vláhy už nad mořem a nad pevninou jim 

teplý vzduch odebírá vlhkost. 

 
Obr. č. 1: Pouště světa 
 

 
 
(Převzato z: http://geology.com/records/largest-desert.shtml) 
 

8. Příčiny desertifikace 

 Desertifikace je způsobena kombinací faktorů, které se v průběhu času liší a mění v 

závislosti na lokalitě. Mezi jednotlivé faktory patří například - počet obyvatel, mezinárodní 

obchod, sociálně-ekonomické a politické faktory ( Millennium Ecosystem Assessment, 

2005) 

I když se rozlišují dvě skupiny příčin desertifikace, často se na jejím procesu  

inicializace podílí faktory z obou skupin současně a vzájemně se zesilují. V minulosti 

nebyla země ovlivňována takovými tlaky, jako v současnosti a byla schopna lépe odolávat 

obdobím sucha. Nyní v moderní době a změněných podmínkách ztrácí svou potencionální 

biologickou a ekonomickou produktivitu, díky nesprávnému obhospodařování.  

Desertifikace způsobuje degradaci úrodné půdy, pastvin a lesů. Na každém 

kontinentu se dnes vyskytují degradované a zničené půdy, které se za pár let mohou 

proměnit v neúrodné pouště a pustiny.(UNCCD, 2004) 
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8.1 Klimatické faktory 

 Klimatem se rozumí soubor meteorologických jevů, které charakterizují průměrný 

stav atmosféry v nějakém místě na zemském povrchu. (J. von Hann, 1897) 

 

8.1.1. Faktor vody 

 V přírodě všechno souvisí se vším. Voda je součástí nekonečného přírodního 

koloběhu. 

 Za velké množství vody vděčíme především postupnému odvodňování zemského 

nitra. Během miliardy let se z hornin, které se dostávaly na povrch, uvolňovala do ovzduší 

voda. Při chladnutí měnila voda skupenství a postupným vysrážením vznikly oceány, řeky 

jezera a později i ledovce. 

  Na planetě existuje značná nerovnoměrnost, v množství dopadajících srážek a zásob 

sladké vody a především suché oblasti mají dostupnost vody velmi omezenou. Dešťové 

srážky jsou během roku velmi nerovnoměrné a velké rozdíly jsou zaznamenávány i mezi 

jednotlivými lety. Během vývoje se vegetace těmto změnám přizpůsobila, rostliny i 

živočichové na ně mohou reagovat.  

 I přes tuto odolnost vegetace na klimatické změny, pokud nastane delší období 

sucha, během něhož nemusí z oblohy spadnout ani kapka, či jsou dešťové srážky po delší 

čas hluboce pod dlouhodobě zaznamenanou úrovní (Houghton, 1998), vegetace nemá 

dostatek vláhy, ztrácí živiny potřebné k růstu, usychá a hyne. Období sucha je přírodní jev, 

který často v oblasti nastartuje proces desertifikace. (UNCCD, 2004) 

 

8.1.2. Období sucha 

Sucho je forma přírodní katastrofy, která se projevuje nedostatkem srážkové vody, 

podzemní vody a nebo jejich kombinací. Jeho důsledkem dochází k odumírání rostlinstva v 

zasažené oblasti a k následnému vymírání živočichů, či ke zhroucení celého ekosystému. 

  V současnosti je sucho problémem oblasti Afriky, která se nazývá Sahel. Tvoří 

přechod mezi Saharou a tropickými lesy v rovníkovém pásmu a sahá od Senegalu až po 

Sudán. Obrovská sucha se tam hojně vyskytovala v 70. letech, v polovině 80. let a opět na 
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začátku 90. let 20. století. (Zelenka a kol., 1998) Sucha byla spjata s kolísáním dešťových 

srážek a způsobila v oblasti desertifikaci. 

 

Některé dopady sucha a faktoru vody na jednotlivých kontinentech 

Asie 

Jihovýchodní část se změní v poušť, v její severní části začnou vznikat rozsáhlé 

úrodné plochy. Vysoké teploty, sucha, záplavy a zhoršování kvality půdy povedou ke 

snížení produkce potravin v částech Asie se suchým, tropickým a mírným klimatem. 

V severněji ležících částech je možné zvýšení úrodnosti. Stoupání hladiny moře a 

intenzivní tropické cyklony vypudí pravděpodobně desítky milionů lidí z nízko položených 

pobřežních oblastí Asie. 

Austrálie 

V nitru kontinentu vznikne poušť, zbylé oblasti budou sužovány silnými cyklonami. 

Dopad na některé plodiny mírného pásu může být zpočátku pozitivní, což se asi změní 

s další změnou klimatu. Velká část oblasti může trpět suchem, ale dojde také k většímu 

množství dešťových srážek a cyklon, které způsobí ničivé záplavy a bouře. 

Evropa 

V jižní Evropě vzniknou pouštní oblasti. Zemědělská produkce se posune severněji, 

stejně jako letní cíle turistů. Jižní Evropa bude stále sušší. V jiných částech naopak vzroste 

nebezpečí záplav. Polovina alpských ledovců a velké oblasti stále zmrzlé půdy, by mohly 

zmizet koncem 21. století. Vlny veder mohou změnit tradiční letní turistické destinace a 

méně spolehlivé sněhové podmínky mohou postihnou zimní turistiku. Produktivita 

zemědělství může vzrůst v severní Evropě, ale poklesnout po celé jižní Evropě. V důsledku 

možného odklonu a zeslabování Golfského proudu, by se však dalo očekávat v Evropě 

ochlazení až o 5 ºC. .(Zábranská, Lojda, Říha, 2008) 

Afrika 

Rozšíří se pouště, klesne sklizeň obilí a k dispozici bude méně vody. Na nejvyšší 

africké hoře Uhuru v masivu Kilimandžáro trvale mizí ledová pole a snižuje se mocnost 

ledu. Podle některých odhadů bude hora bez ledu již v roce 2015. Očekává se, že klesne 

sklizeň obilí a k dispozici bude méně vody. Desertifikace se zvýší v důsledku snížení 

průměrných ročních dešťových srážek zejména v jižní, severní a západní Africe. Pobřežní 

sídla v Nigerii, Senegalu, Gambii, Egyptě a podél východo - a jihoafrického pobřeží budou 
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postižena vzestupem mořské hadiny a erozí. Přibude přenašečů infekčních nemocí, jako 

jsou komáři. 

Latinská Amerika 

Častější budou záplavy a sucha. Výnosy významných plodin patrně klesnou 

v mnoha částech Latinské Ameriky. Bude ohroženo přežití zemědělství v severovýchodní 

Brazílii. Zvýší se pravděpodobně ohrožení nemocemi, jako malárie a cholera. 

Severní Amerika 

Produkce potravin se přesune na sever a na jihu dojde k rozšíření pouště. Stoupání 

hladiny oceánu může zvýšit erozi pobřeží a záplavy a vést k větším bouřím na moři, 

zejména v oblasti Floridy a atlantského pobřeží. Bude více úmrtí souvisejících 

s horkem.(Zábranská, Lojda, Říha, 2008) 

 

8.1.3. Globální oteplování 

 V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším 

přírodním katastrofám, které před několika desítkami let byly zcela neznámé. 

 Hlavní příčinou těchto dějů v přírodě je oxid uhličitý. Vzniká při spalování ropy, 

uhlí a dále i při dalších lidských činnostech, jako je např. vypalování lesů. Zeměkoule je 

zabalena do CO2 spolu s metanem a dalšími plyny, kterým se někdy také říká skleníkové 

plyny. Skleníkové plyny zadržují teplo v noci, a brání tomu, aby teploty klesaly hluboko 

pod bod mrazu. Jsou přirozenou součástí atmosféry, ale v důsledku lidských aktivit se 

jejich koncentrace v atmosféře neustále zvyšuje. Mezi hlaví skleníkové plyny patří oxid 

uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), vodní páry (H2O), ozon (O3), 

chlorofluorované uhlovodíky (CFC) a fluorid sírový (SF6). Z hlediska globálního 

oteplování jsou nejdůležitější první čtyři. (Kaňaková, 2004) 

 Globální oteplování může v blízké budoucnosti způsobit řadu vážných problémů. 

Kromě mnoha jiných se dá očekávat, že v suchých oblastech (Východní Afrika, Blízký 

východ či Austrálie) se už tak velká sucha zejména v letních obdobích ještě prohloubí. 

(Exnerová a kol., 2005) To samozřejmě v těchto oblastech urychlí proces desertifikace a 

pouště budu snáze pohlcovat suchem degradovanou zem.  
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9. Antropogenní příčiny desertifikace 

 Druhou mnohem obsáhlejší skupinu příčin desertifikace představuje člověk a jeho 

neudržitelný způsob života, chyby a špatné využívání přírody. Nejčastěji jsou v této 

souvislosti zmiňovány extrémní nároky na produkci zemědělských plodin, nadměrné 

pastevectví, sběr palivového dříví, odlesňování a chybné zavlažovací postupy. (UNCCD, 

2004) 

 Měli bychom si tuto skupinu rozdělit na dvě části. V první části jsou lidé, kteří sice 

přírodu a půdu využívají tak, že jí ničí a způsobují její větší náchylnost k desertifikaci, ale 

činí tak z důvodu pudu sebezáchovy a proto, aby přežili. A v druhé části jsou lidé, kteří 

přírodu ničí jen z čistě ekonomického nebo politického důvodu. 

 Stejně jako příroda, se i lidé musí vyrovnávat s měnícími se podmínkami k životu. 

Lidé jsou si vědomi, že přírodní zdroje Země nejsou nevyčerpatelné a naopak, že jsou lehce 

poškoditelné. Lidé v minulosti, se naučili chránit svou přírodu a šetřit si její zdroje (půdu, 

pastviny). Využívalo různé zemědělské a chovatelské strategie v podobě posuvného 

zemědělství a kočovného pastevectví. Příroda byla méně namáhána a mohla se snadněji 

zregenerovat. Postupem času přestalo lidstvo, až na pár výjimek, tyto strategie využívat. 

Kvůli dynamicky se měnícím hospodářským a politickým podmínkám, populačnímu růstu 

a trendu, který směřoval více k usedlému způsobu života, se tyto strategie staly méně 

použitelné. (UNCCD, 2004)  

 

10. Důsledky desertifikace 

 Začátkem práce jsme si uvedli hlavní příčiny desertifikace, jak přírodní, tak 

antropogenní a nyní se zaměřím ve stručnosti na její důsledky. Desertifikace má dopad na 

environmentální i sociální složku Země, negativně ovlivňuje chod mnoha přírodních 

procesů a zasahuje do života milionů lidí po celé planetě. 

 Na každém místě Země se důsledky mohou lišit, avšak nejvíce ovlivněn je člověk. 

Může to začít prostou ztrátou příjmů a obživy a později přerůst v chudobu. V nejhorším 

případě pak může nastat hladomor a z něj vyplývající migrace, konflikty, násilí a další 

související problémy. 

 Proces desertifikace nabývá kritických rozměrů především v oblastech, které 

bezprostředně souvisí s pouštěmi. (Nádvorník a kol., 2004) 
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10.1. Půda a její degradace 

Půda vzniká zvětráváním hornin a činností živých organizmů. Je základním 

přírodním zdrojem pro zemědělství. Kultivací zemědělských půd, se proces jejich tvorby 

urychluje a kvalita půdy se obecně zlepšuje. Zároveň však má zemědělská činnost rovněž 

negativní vlivy, v mnoha případech velmi vážné. Je tomu tak zejména tehdy, když jsou 

znásobeny nepříznivými přírodními podmínkami.  

Jedním z nejvážnějších problémů je právě desertifikace - přeměna úrodné půdy na 

neúrodné pouště. Je to nebezpečí, které ohrožuje prakticky všechny suché oblasti, které 

zaujímají více než 40 % celkové rozlohy půd ve světovém měřítku. V současné době 

ohrožuje desertifikace asi 70 % potenciálně produktivních suchých oblastí, což je téměř 

jedna čtvrtina celkové výměry půd vůbec. (Janeček, 1999) 

Desertifikace ovlivňuje život přibližně jedné šestiny populace na světě. Tento jev 

působí především snížení výnosů zemědělských plodin nebo úplné znemožnění jejich 

pěstování, dále snížení produkce biomasy, která je využívána pro pastvu dobytka, jako 

zdroj energie ve formě palivového dříví, a konečně ztrátu vody, jež je k dispozici pro lidské 

potřeby.  

V extrémní podobě je desertifikace spojena s postupem písečných dun, které 

postupně zasypávají úrodnou půdu. Tento jev působí rozvrat sociálních systémů a vede k 

tomu, že lidé opouštějí svá původní sídla a stěhují se jinam. 

Desertifikace je způsobena kombinací přirozených faktorů a nadměrného využívání 

zemědělských ploch, zejména příliš vysokými stavy dobytka, které překračuje přirozený 

ekologický potenciál půdy a celého systému přírodních zdrojů včetně klimatických 

podmínek. Bývá často spuštěna výskytem suchých období, která ovšem mohou být v dané 

oblasti zcela přirozená. (Janeček, 1999) 

Nejvíc postiženým kontinentem je Afrika. Zvláště známý případ rozsáhlého 

ohrožení se týká území jižně od Sahary, Sahelu. Odborníci se dosud neshodli na tom, zda 

se v dlouhodobém měřítku Sahara skutečně rozšiřuje směrem na jih nebo zda jde o 

fluktuace, způsobené především výkyvy klimatu. Je jasné, že nadměrné využívání půdy je 

v každém případě důležitým činitelem rozšiřování Sahary. V posledních desetiletích se 

stále častěji vyskytují suchá období a problémy způsobené desertifikací v oblasti Sahelu se 

prohlubují. Další významně ohrožené oblasti se vyskytují v Asii a z menší části i v 

Latinské Americe. 
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V globálním úhrnu je různým způsobem ohrožena převážná část půd na světě. 

Téměř 3 miliony km2 jsou tak silně degradovány, že jejich původní funkce jsou prakticky 

znemožněny. Celková rozloha této plochy je větší než rozloha Indie. (Janeček, 1999) 

 

10.2. Zhoršování stavu vegetace 

Ztráta vegetačního krytu je jak příčina, tak také důsledek procesu desertifikace a 

půdní degradace. Půdám v mnohých suchých oblastech se v důsledku degradace a 

desertifikace změní struktura. Stává se z nich půda s větším podílem jemných písčitých či 

prachových částic a takové půdy jsou potom velmi sypké. Činnost větru a vody na těchto 

půdách, může způsobit dvojí efekt, často se stejným výsledkem. (Janeček, 1999) 

A) Částice půdy jsou transportovány (větrem, vodou) pryč, což způsobuje, že rostlinám, 

které z nich vyrůstají, jsou nebezpečně odkrývány kořeny.  

B) Písek unášený větrem a postupující písečné duny překrývají doposud zachované plochy 

orné půdy, zasypávají rostliny pískem a doslova je pod ním pohřbívají. 

 Oba tyto efekty často způsobují až úhyn daných rostlin, tím pádem další rozšíření 

pouště, která zůstane po jejich zániku. 

 Když jsou pastviny přepásávány příliš početnými stády dobytka, nebo když jsou 

zemědělské plochy osázeny nevhodnými druhy rostlin, mohou se vyčerpat, což má za 

následek sníženou úrodnost půdy. Pěstování jedlých a potřebných plodin, se stává 

obtížnější, naopak lehce jsou tam zavlečeny plevely a nejedlé rostlinné druhy, které nejen 

že nemají pro zemědělskou činnost žádný význam, ale naopak půdy dále vyčerpávají a 

snižují jejich odolnost proti desertifikaci. (UNCCD, 2004) 

 Desertifikace také způsobuje postupný zánik některých oáz, tedy velmi důležitých 

pouštních míst. Oázy jsou malé zelené ostrůvky v pouštích a kolem nich se většinou široko 

daleko rozprostírá nehostinná poušť. Oázy poskytují lidem možnost obdělávat půdu a 

pěstovat zemědělské plodiny a to díky přítomnosti vody, která se v oázách vyskytuje. 
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Ob. č. 2: Ubari Jezera na Sahaře 
 

    
 
(Převzato z: http://www.environmentalgraffiti.com/featured/desert-oasis) 
 
 
Obr. č. 3: Vegetace pohlcována pískem 
 

 
 
(Převzato z: www.mccullagh.org/.../sahara-desert-sand-dunes) 
 

10.3. Vliv desertifikace na produkci potravin 

 Mnohými je desertifikace považována za jeden z nejzávažnějších globálních 

problémů, především proto, že k pěstování zemědělských plodin a produkci jídla je potřeba 

dostatečná plocha úrodné kvalitní půdy, která je procesem desertifikace na mnoha místech 

planety značným způsobem omezována a rozloha k zemědělství použitelných ploch se 

neustále zmenšuje.(UNCCD, 2004) 
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 V částech Asie je již téměř veškerá vhodná půda využívána a obdělávána. 

V subsaharské Africe je sic potenciál pro rozšíření plochy orné půdy větší, ale jistě ne 

neomezený. (Kaňáková, 2004) 

 Z toho vyplývá, že pokud nebude proces půdní degradace a desertifikace zastaven, 

budou pouště dále pohlcovat další hektary orné půdy, která se bude měnit v suché neúrodné 

pouště. Tím se bude neustále zmenšovat velikost plochy vhodné pro zemědělské využití a 

dalším oblastem se budou zhoršovat půdní vlastnosti. (UNCCD, 2004) 

 Může nastat velmi nepříjemná situace, protože obdělávané a kvalitní půdy bude 

stále méně, ale lidí více, požadavky na výnosy budou růst. 

 Produkce potravin v průběhu posledních 50 let vzrostla zcela nebývalým tempem, 

přestihla i tempo růstu populace, která se za stejnou dobu zdvojnásobila. Rovněž se 

podařilo snížit podvýživu. Přesto součastná situace v oblasti výživy a boje s hladem, je 

stále neuspokojivá a v některých oblastech je alarmující. Problém nedostatku potravin a 

hladu, je jedním z nejstarších problémů lidstva a významným problémem stále zůstává. 

 

11. Příklad desertifikace - Aralské jezero 
 Názorným příkladem mnoha složitých a vzájemně provázaných příčin a důsledků 

desertifikace, je příběh Aralského jezera. 

 

Obr. č. 4: Poloha Aralského jezera 

 

  
 
(Převzato z: www.columbia.edu/~tmt2120/introduction.htm) 
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 Aralské jezero, lépe řečeno v dnešní době již jen jeho pozůstatky, je bezodtoké 

slané jezero, ležící na hranicích Kazachstánu a Uzbekistánu. Hlavními jeho přítoky jsou 

řeky Amudarja a Syrdarja. Povodí Aralského jezera a zmíněných řek zasahuje kromě 

Kazachstánu a Uzbekistánu i další státy - Turkmenistán, Tádžikistán, Afghánistán, 

Kyrgyzstán a Čínu. Jezero již několik desítek let vysychá, v poslední době se však tento 

proces výrazně urychlil.   

 V polovině 20. století bylo Aralské jezero čtvrté největší na světě. Hemžilo se to 

v něm rybami a lovem ryb a jejich zpracováním se živilo asi 40,000 lidí v okolí jezera. 

Dnes je jezero několikanásobně menší, jeho hladina klesla o nějakých 20 metrů a protože je 

i několikanásobně slanější než dřív, nežijí v něm žádné ryby. Na místě vyschlého jezera 

vznikla solná poušť, která se procesem desertifikace stále rozšiřuje. Říká se ji Aralská 

poušť– Aralkum nebo také Bílá poušť- Akkum. (Kment, 2004)  

Miliony tun odvátých solí zasolilo půdu v dalekém okolí. Zmenšení plochy jezera 

snížilo vlhkost zdejšího klimatu a způsobilo větší roční amplitudu teplot - léta jsou teplejší 

a zimy studenější. Přístavy, které ležely kdysi na březích jezera, jsou dnes vzdáleny desítky 

kilometrů od pobřeží. 

Významným faktorem je, že Aralské jezero leží jakoby sevřeno mezi dvěma jinými 

pouštěmi, Kyzylkum a Karakum. To významně urychluje proces desertifikace, při 

formování poště Aralkum. (Adámek, 1999) 

 Aralské jezero leží ve velmi suché až pouštní oblasti a je to jezero reliktní - je 

pozůstatkem někdejšího paleooceánu Tethys, který se rozkládal zhruba mezi Afrikou a 

Euroasií. Jak se Afrika postupně přibližovala k Evropě, oceán Tethys se neustále 

zmenšoval. Dnes z něj zbylo Středozemní, Marmarské, Černé a Azovské moře. Kaspické 

moře a Aralské jezero byly od Černého moře odděleny a protože se obě nachází ve velmi 

suché bezodtoké oblasti, byla by stejně nakonec odsouzeny k zániku.  

Proces vysychání by ovšem i v případě Aralského jezera trval velmi dlouho, protože 

jezero je napájeno dvěma veletoky, Amudarjou a Syrdarjou. Obě řeky pramení ve 

vysokých horách - Syrdarja severněji v Talaském Alatau a je nejdelší řekou střední Asie a 

Amudarja vzniká soutokem řek Pjandž a Vacht v Pamíru - a stačily díky vysokohorským 

prameništím a sběrné ploše povodí jezero zásobovat množstvím vody, zejména na jaře a 

v létě, kdy v horách taje sníh a ledovce. Pak se ale v Sovětském svazu vymyslel plán, že by 

se v okolní poušti dala pěstovat bavlna. Bavlník ovšem potřebuje spoustu vody a ta se 
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začala už od 30. let ve velkém čerpat zejména z Amudarji a Syrdarji a jejich přítoků. 

Finální gradaci problému v tomto ohledu přineslo, zbudování Karakumského kanálu o 

délce několik set km (z toho cca 400 km splavných), který byl vybudován v letech 1959-

1988. Vody v obou řekách výrazně ubylo, došlo k rozpadu typického pobřežního 

ekosystému (tzv. tugaj) a díky tomu začala klesat i hladina jezera - zpočátku pomalu, 

později se ale pokles hladiny začal výrazně zrychlovat. Výsledkem je dnešní stav - 

pravděpodobně nejhorší ekologická katastrofa v celosvětovém měřítku, kterou jednoznačně 

způsobil člověk. V roce 2004 bylo jezero čtyřikrát menší a pětkrát slanější než v roce 1960. 

V letech 1961-1970 klesala hladina jezera v průměru o 20 centimetrů za rok, v 70. letech se 

pokles zrychlil na 50-60 cm za rok a v současnosti je to kolem 80-90 cm za rok. V roce 

2007 už jezero zabíralo pouze 10% své původní plochy a průměrná salinita jezera byla 

100‰ , v roce 1960, kdy v Aralu bylo ještě spousty ryb, byla salinita 10‰. (Adámek, 

1999) 

V té době ještě nikdo ani nepomyslel, jaký bude mít tato strategie dopad na životní 

prostředí oblasti, protože důležitější byla ekonomická stránka věci: To, že bavlna byla 

cennou exportní komoditou a zdrojem velkých příjmů. A protože se pěstovala přímo na 

území tehdejšího Sovětského svazu, vedlo to k surovinové nezávislosti SSSR na dvou 

největších světových producentech bavlny – USA a Číně. (Kment, 2004) 

V současné době je jezero rozděleno na několik samostatných částí. V roce 1987 se 

totiž jezero rozdělilo na severní a jižní část. U Severního Aralského jezera (též Malý Aral) 

se díky stavbě přehrady, kterou Kazachstán dokončil v roce 2005, podařilo zvednout 

hladinu jezera o několik metrů. Salinita poklesla a dokonce se do jezera vrátily i některé 

druhy ryb. Naproti tomu u mnohem většího Jižního Aralského jezera (Velký Aral) se zdá 

být jeho osud zpečetěn. V roce 2003 se navíc Jižní Aral rozdělil na západní a východní 

část. 
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Obr. č. 5: Vrak lodi v místě bývalého jezera 

 

 
 

(Převzato z: http://observers.france24.com/en/content/20090827-death-aral-sea-soviet-

irrigation-cotton-desert) 

 

11.1. Shrnutí příčin a důsledků zániku jezera a vzniku pouště 

 Ekonomické tlaky způsobily, že se v oblasti místo zemědělských produktů 

pěstovala bavlna, která je velmi náročná na vodu. A tak voda místo do jezera mířila na 

rozsáhlé bavlníkové plantáže. Voda z jezera se vypařovala a nová nepřitékala, což 

způsobilo vysychání jezera. Na jeho místě se objevila poušť, která se procesem 

desertifikace stále rozšiřuje. Na celý region to mělo katastrofické a dalekosáhlé dopady. 

Byl zničen rybolov a tím i podstatná část ekonomiky. Zánik několika přístavů, měst a jejich 

průmyslu způsobil obrovskou migraci a útěk obyvatel. Lidé v celé oblasti trpí mnoha 

zdravotními problémy. Spousta lidí trpí nemocemi horních cest dýchacích, které jsou 

způsobeny prachovými a písečnými bouřemi, jejichž frekvence se po rozšíření pouště 

zvýšila. (Adámek, 1999) 

 Po rozpadu Sovětského svazu se celý svět dozvěděl o aralské katastrofě. Do té doby 

byly všechny informace přísně utajovány a cenzurovány. Najednou ale člověk na vlastní 
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oči viděl, co všechno může způsobit nešetrné lidské jednání vůči přírodě a hazardování 

s vodou. Byly popisovány nejrůznější následky ekologické katastrofy sahající od degradace 

půd a desertifikace, až po velký nárůst nejrůznějších onemocnění v oblasti. 

 Na počátku 90. let se v oblasti angažovalo mnoho světových organizací, z nichž 

hlavní roli hráli Organizace spojených národů (OSN), Světová banka (WB) a Světová 

zdravotnická organizace (WHO), s cílem pomoci stabilizovat či alespoň zmírnit děsivou 

situaci, ale počáteční zájem postupně opadal a na Aral se začalo zapomínat. (Kment, 2004) 

 Mnoho odborníků se dnes domnívá, že Aralské jezero již nelze zachránit. Řečeno 

čísli to vypadá, že jsme si sami zlikvidovali čtvrté největší jezero na Zemi a nahradíme ho 

pravděpodobně jedenadvacátou největší pouští. (Adámek, 1999)  

 

 

Pozn: Na tomto časovém sledu  

obrázků Aralského jezera, je dobře   

vidět, jak jezero v průběhu let  

ztrácelo svou rozlohu a jak se  

později rozdělilo na dvě části.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Schéma zániku Aralského jezera 

(Převzato z: http://observers.france24.com) 
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Obr. č. 7: Snímek Aralského jezera 

 

         
                                                            
(Převzato z: http://observers.france24.com) 

 

12. Boj proti desertifikaci 
 Lidstvo má v dnešní době mnoho nástrojů, jak účinně bojovat proti tomuto 

nebezpečnému jevu, i přestože se desertifikace stala obrovským globálním problémem 

s velkou hrozbou do budoucna. 

 

Úmluva OSN 

 Je to mezinárodní dokument v boji proti rozšiřování pouští a s tím spojenými 

socioekonomickými aspekty. Od doby svého sjednání v roce 1992 na světové konferenci 

OSN o životním prostředí a rozvoji brazilského Rio de Janeiru, k úmluvě přistoupilo 191 

států. ČR je smluvní stranou úmluvy od 24.4.2000 a za její naplňování je zodpovědné 

Ministerstvo životního prostředí, spolu s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem 

zahraničních věcí a Ministerstvem financí. Národním kontaktním místem je Ministerstvo 

životního prostředí. (Hlaváček, 1999) 

 Cílem úmluvy, je boj proti desertifikaci za zmírnění důsledků sucha v postižených 

zemích účinnými akcemi na všech úrovních, za podpory mezinárodní spolupráce a 
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partnerských dohod, v rámci integrovaného přístupu, který je v souladu s agendou 21, se 

záměrem přispět k dosažení udržitelného rozvoje v postižených oblastech. 

 Smluvní strany se při provádění této Úmluvy uvázaly upřednostnit pomoc 

postiženým africkým zemím, s ohledem na zvláštní situaci převládající v tomto regionu. 

Značný počet zemí a  obyvatel afrického regionu je negativně postižen desertifikací a 

častým výskytem vážného sucha. Potřeba výrazné vnější pomoci ve formě grantů a půjček 

k uskutečňování rozvojových záměrů, za výhodnějších podmínek je dána také značně 

rozšířenou chudobou, která převládá ve většině postižených zemích, mezi nimiž je velký 

počet nejméně rozvinutých zemí.(Hlaváček, 1999) 

 Spolu s textem úmluvy byly schváleny rovněž 4 regionální prováděcí přílohy pro 

Afriku, Asii, Latinskou Ameriku a Karibskou oblast a pro severní Středozemí. Zvláštními 

podmínkami regionu střední a východní Evropy se zabývala 4. konference smluvních stran, 

která v prosinci 2000 schválila pátou prováděcí přílohu pro tento region. Pro Českou 

republiku vstoupila 5. příloha v platnost dne 6.září 2001. (Hlaváček, 1999) 

 

Role České republiky v boji proti desertifikaci  

 Česká republika nepatří mezi země postižené desertifikací. Čelí však degradaci půd 

vodní a větrnou erozí, kontaminací půd vlivem starých zátěží a nadměrného užití 

průmyslových hnojiv, zhutňování půdního podloží vlivem velkovýrobní mechanizace a 

dalšími činiteli. Vzhledem k tomu, že je problematika ochrany půd provázaná, také 

s ochranou přírody, vodních a jiných přírodních zdrojů, přijala Česká republika opatření, 

která zdůrazňují význam integrovaného přístupu při řešení těchto problémů.(UNCCD, 

2006) 

• Státní politika životního prostředí na období 2004-2010, 

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, Strategie udržitelného rozvoje,  

• Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu, 

• Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010, 

• Agroenvironmentální programy na ochranu a obnovu životního prostředí 

v zemědělství . 

Dokumenty v rámci Evropské unie, jejíž je Česká republika nyní nedílnou součástí: 

• Strategie udržitelného využívání přírodních zdrojů, přijatá v prosinci 2005, 

• Dokončovaná Strategie udržitelného používání pesticidů, 
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• Strategie o půdě přijata v říjnu 2006. 

Česká republika si je plně vědoma závažností problému desertifikace, v postižených 

oblastech, zvláště v Africe a socioekonomických aspektů, které s sebou přináší – chudobu, 

hlad, migraci, omezený přístup k pitné vodě a svým přístupem k úmluvě projevila 

solidaritu s postiženými smluvními stranami, tj. především s rozvojovými státy.(UNCCD, 

2006) 

Česká republika, která je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a 

Evropské unie, se dne 1. 1. 2006, zařadila rovněž mezi vyspělé, tzv. rádcovské země.  

V rámci své zahraniční rozvojové spolupráce se podílí na pomoci postiženým 

státům formou rozvojových projektů. V současné době probíhá několik projektů, 

souvisejících s desertifikací, rozvojem vodních zdrojů, hydrogeologii, zemědělstvím, 

zkvalitněním vzdělávání místních odborníků a mnoho dalších. Česká republika tak přispívá 

k řešení globálních problémů životního prostředí, v duchu prosazování udržitelného 

rozvoje a realizace rozvojových cílů tisíciletí.(UNCCD, 2006) 

 

12.1. Věda a technika 

 V rámci konvence boje proti desertifikaci byl založen výbor pro vědu a techniku 

(CST). Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a hodnotit relevantní data a výzkumy, 

které budou zvyšovat znalosti o procesech a příčinách, jak přírodních, tak lidských, které 

vedou k desertifikaci, suchu a jejich následkům. (UNCCD, 2004) 

Smluvní strany se shodují, že musí docházet také k výměně těchto důležitých 

krátkodobých a dlouhodobých údajů a informací mezi jednotlivými zeměmi a 

organizacemi. Pomůže to mimo jiné uskutečnit systém služby včasného varování a 

předběžného plánování pro období nepříznivých klimatických výkyvů, formou vhodnou 

pro praktické použití uživateli na všech úrovních, zejména včetně místních populací. 

(UNCCD, 2002) 

 

12.2. Technologie a dovednosti  

 Nové technologie by měly být rozvíjeny a přemístěny do desertifikací postižených 

zemí, kde musí být přizpůsobeny na místní podmínky. (UNCCD, 2004) Tyto technologie 
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musí být environmentálně šetrné, hospodářsky životaschopné a sociálně přijatelné a musí 

přispívat k dosažení udržitelného rozvoje v postižených oblastech. Smluvní strany se 

zavázaly dostatečně financovat tyto aktivity. (UNCCD, 2002) 

 Moderní komunikace, satelitní snímky a genetické inženýrství jsou jen některé 

příklady nástrojů, které mohou lidstvu pomoci v boji proti desertifikaci. 

Příklad y:  

1. Lepší předpovědní služba počasí a stálá ostražitost, mohou pomoci zachovat či zvýšit    

    produktivitu půdy a tím zlepšit potravinové zabezpečení a místní životní podmínky. 

2. Mohou být vychovány nové druhy hospodářských zvířat, nebo vyšlechtěny nové druhy  

    rostlin, které budou více odolné proti škůdcům, katastrofám a jiným přírodním tlakům. 

3. Využití fotovoltaických článků nebo větrné energie může snížit spotřebu palivového  

    dřeva, což by mohlo zmírnit také proces odlesnění, který na mnoha místech významně   

    přispívá k procesu desertifikace. (UNCCD, 2004) 

 

12.3. Finanční zdroje 

 Těžko odhadnout, kolik finančních prostředků je třeba k dosažení cílů konvence 

boje proti desertifikaci a snížení následků sucha. Tato cena bude záležet hlavně na ceně 

národních akčních programů, skrze které budou desertifikací postižené země konvenci 

realizovat. 

S ohledem na zásadní význam financování pro dosahování cílů úmluvy, věnují 

smluvní strany podle svých možností maximální úsilí tomu, aby zajistily přiměřené 

finanční zdroje, pro programy boje proti desertifikaci a za zmírnění důsledků sucha. 

(UNCCD, 2002) 
V této souvislosti se smluvní strany vyspělých zemí, které upřednostňují smluvní 

strany postižených afrických zemí, aniž by zanedbávaly smluvní strany postižených 

rozvojových zemí v jiných regionech, zavazují v souladu s článkem 7:   

a) mobilizovat podstatné finanční zdroje, včetně grantů a výhodných půjček pro podporu 

provádění programů boje proti desertifikaci a za zmírnění důsledků sucha  

b) podporovat mobilizaci přiměřených včasných a předvídatelných finančních zdrojů, 

včetně nového a dodatečného financování ze Světového fondu životního prostředí 

dohodnutých zvýšených nákladů činností týkajících se desertifikace, které se vztahují k 
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jeho čtyřem klíčovým oblastem, v souladu s příslušnými ustanoveními Zakládací listiny 

Světového fondu životního prostředí  

c) usnadnit prostřednictvím mezinárodní spolupráce přenos technologií, znalostí, 

schopností a dovedností   

d) zkoumat ve spolupráci se smluvními stranami postižených rozvojových zemí inovační 

metody a podněty pro mobilizaci a usměrnění zdrojů, včetně zdrojů nadací, nevládních 

organizací a dalších subjektů soukromého sektoru, zejména oddlužení a další inovační 

prostředky, které zvyšují financování pomocí snížení vnějšího zadlužení smluvních stran 

postižených rozvojových zemí, zejména v Africe.(Hlaváček, 2008) 

Smluvní strany postižených rozvojových zemí se v rámci možností zavazují 

mobilizovat přiměřené finanční zdroje, pro provádění svých národních akčních programů.  

Při mobilizaci finančních zdrojů usilují smluvní strany o plné využití a průběžné 

kvalitativní zlepšování všech vnitrostátních, dvoustranných a mnohostranných 

financujících zdrojů a mechanismů, využívají konsorcia, společné programy a souběžné 

financování a usilují o zapojení financujících zdrojů a mechanismů soukromého sektoru, 

včetně zdrojů nevládních organizací. Smluvní strany za tímto účelem plně využívají 

operativní mechanismy, pro mobilizaci finančních zdrojů, které potřebují smluvní strany 

postižených rozvojových zemí k boji proti desertifikaci a za zmírnění důsledků sucha. 

(Hlaváček, 2008) 

Smluvní strany:   

a) racionalizují a posilují správu zdrojů, které jsou již přiděleny boji proti desertifikaci a za 

zmírnění důsledků sucha, tím že je účinněji a účelněji využijí, posoudí jejich úspěchy a 

nedostatky, odstraní překážky pro jejich účinné využití, a pokud to bude nutné, změní 

zaměření programů s přihlédnutím k integrovaným dlouhodobým přístupům přijatým v 

souladu s touto úmluvou. 

b) v rámci řídících subjektů mnohostranných finančních institucí, zařízení a fondů, včetně 

regionálních rozvojových bank a fondů, poskytnou náležitou prioritu a pozornost podpoře 

smluvních stran postižených rozvojových zemí, zejména v Africe, v činnostech 

urychlujících provádění úmluvy, a zejména akčních programů, které plní v rámci 

regionálních prováděcích příloh   

c) zkoumají způsoby, jimiž by mohla být posílena regionální a subregionální spolupráce k 

podpoře snah na vnitrostátní úrovni.   
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Ostatní smluvní strany jsou vybízeny k tomu, aby dobrovolně poskytly smluvním 

stranám postižených rozvojových zemí znalosti, schopnosti a dovednosti a techniky 

vztahující se k desertifikaci a nebo finanční zdroje. (UNCCD, 2002)   

Plnému provádění závazků vyplývajících z této úmluvy pro smluvní strany 

postižených rozvojových zemí, zejména v Africe, pomůže splnění závazků vyplývajících z 

této úmluvy pro smluvní strany vyspělých zemí, zejména jde-li o finanční zdroje a přenos 

technologií. Při plnění svých závazků by měly smluvní strany vyspělých zemí brát ohled na 

to, že hospodářský a sociální rozvoj a vymýcení chudoby jsou prioritami smluvních stran 

postižených rozvojových zemí, zejména v Africe. (Hlaváček, 2008)   

   

Finanční mechanismy  
Konference smluvních stran podpoří dostupnost finančních mechanismů a tyto 

mechanismy povzbudí, aby umožnily maximální dostupnost financování pro smluvní 

strany postižených rozvojových zemí, zejména v Africe, pro provádění této úmluvy. 

(UNCCD, 2002) Za tím účelem Konference smluvních stran mimo jiné zváží přijetí 

postupů a politik, které:   

a) usnadní poskytování potřebných finančních prostředků na vnitrostátní, subregionální, 

regionální a celosvětové úrovni pro činnosti podle příslušných ustanovení úmluvy 

b) podpoří vícezdrojové financující přístupy, mechanismy a opatření a jejich posouzení    

c) v zájmu usnadnění vzájemné koordinace pravidelně poskytují zúčastněným stranám a 

příslušným mezivládním a nevládním organizacím informace o dostupných zdrojích z 

fondů a o postupech financování 

d) usnadní vytváření mechanismů, jakými jsou vnitrostátní desertifikační fondy, včetně 

těch, které zahrnují účast nevládních organizací, aby byly finanční zdroje ve smluvních 

stranách postižených rozvojových zemí rychle a účinně usměrněny na místní úroveň  

e) posílí stávající fondy a finanční mechanismy na subregionální a regionální úrovni, 

zejména v Africe, k aktivnější podpoře provádění úmluvy. (UNCCD, 2002)   

Konference smluvních stran se rovněž zasadí o to, aby byla prostřednictvím 

různých mechanismů, v rámci systému Organizace spojených národů a prostřednictvím 

mnohostranných finančních institucí poskytnuta podpora činnostem na vnitrostátní, 

subregionální a regionální úrovni, které umožní stranám rozvojových zemí splnit jejich 

závazky v rámci úmluvy. (Hlaváček, 2008) 
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Smluvní strany postižených rozvojových zemí využijí, případně ustanoví a nebo 

posílí vnitrostátní koordinační mechanismy integrované do vnitrostátních rozvojových 

programů, které zabezpečí účinné využívání všech dostupných finančních zdrojů. Využijí 

rovněž participační postupy zahrnující nevládní organizace, místní skupiny a soukromý 

sektor při získávání finančních prostředků, při vypracování i provádění programů a při 

zajištění přístupu k financování skupin na místní úrovni. Tyto akce mohou být zlepšeny 

zvýšenou koordinací a pružným programováním ze strany poskytovatelů pomoci. 

(UNCCD, 2002)   

Pro zvýšení účinnosti a výkonnosti stávajících finančních mechanismů, se zřizuje 

Globální mechanismus na podporu akcí vedoucích k mobilizaci a usměrnění podstatných 

finančních zdrojů, včetně přenosu technologií, v podobě grantu a nebo na základě 

mírnějších či jiných podmínek, smluvním stranám postižených rozvojových zemí. Tento 

Globální mechanismus bude fungovat na základě pravomoci a pod vedením Konference 

smluvních stran a bude jí odpovědný. (Hlaváček, 2008)   

Konference smluvních stran určí na svém prvním řádném zasedání organizaci, která 

bude sídlem Globálního mechanismu. Konference smluvních stran a jí určená organizace 

dohodnou pro Globální mechanismus postupy, aby se zajistilo, že tento mechanismus 

mimo jiné:   

a) určuje a sestavuje přehled příslušných dvoustranných a mnohostranných kooperačních 

programů, které jsou k disposici pro provádění úmluvy. 

b) na požádání poskytne smluvním stranám rady o inovačních metodách financování a 

zdrojích finanční pomoci a o zlepšování koordinace činností spolupráce na vnitrostátní 

úrovni. 

c) poskytne zúčastněným stranám a příslušným mezivládním a nevládním organizacím 

informace o dostupných zdrojích financování a o způsobech financování k usnadnění 

koordinace mezi nimi.  

d) bude předkládat Konferenci smluvních stran zprávy o své činnosti, počínaje jejím 

druhým řádným zasedáním. (Hlaváček, 2008)  

Na svém prvním zasedání dohodne Konference smluvních stran s organizací, kterou 

určila jako sídlo Globálního mechanismu, patřičné uspořádání jeho administrativní 

činnosti, a to při maximálním využití stávajících rozpočtových a personálních zdrojů.  Na 
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svém třetím řádném zasedání přezkoumá Konference smluvních stran politiky, postupy a 

činnosti Globálního mechanismu.(UNCCD, 2002) 

Na základě tohoto přezkoumání Konference smluvních stran zváží a přijme 

příslušná opatření. 
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13. Závěr 
Celá práce vysvětluje příčiny vzniku desertifikace a následky jejího působení. Je 

popisem jednoho z nejvážnějších globálních ekologických problému, který většinou u nás 

ani nevnímáme. Myslím, že tato práce jasně sdružuje všechny charakteristické jevy jak 

vzniku desertifikace, tak jejího průběhu a důsledků a také jejich řešení.  

            Myslím, že po přečtení této práce, si i lidé, kteří si hrozbu působení desertifikace 

spojovali jen s pouštními oblastmi uvědomí i rizika, která může přinést i pro nás. Ať už jde 

o změnu klimatu, možnost nedostatku potravních zdrojů, ale také přemísťování lidí 

severněji, veškeré tyto konečné důsledky se týkají i středoevropana a jeho kvality života. I 

když si to mnozí neuvědomují, může přijít chvíle, kdy jejich životní standart bude narušen.  

            Věřím, že má práce bude přínosem, alespoň pro mé blízké okolí a pomůže otevřít 

oči alespoň několika lidem, kteří informace získané z tohoto souboru budou přenášet dále. 

V nejlepším případě se někdo i zamyslí jak by mohl situaci pomoci a bude přemýšlet o 

důsledcích svého jednání, jež mohou, i když nepatrným způsobem ovlivnit změnu klimatu. 
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