
 
 

 

 

 

 

Odborné texty – Ekologie 

Projekt OPVK – Můj multimediální a 
virtuální svět 

Zpracovatel: Bc. Barbora Chmelinová 



 
 

Obsah 
ANOTACE ................................................................................................................................................. 3 

Annotation ............................................................................................................................................... 4 

Annotation ............................................................................................................................................... 5 

1.  Co je ekologie? ................................................................................................................................ 6 

2.  Ekologie jedince – autekologie ........................................................................................................ 8 

2.1.  Teplota ..................................................................................................................................... 9 

2.2.  Záření ..................................................................................................................................... 10 

2.3.  Voda ....................................................................................................................................... 10 

2.4.  Půda ....................................................................................................................................... 11 

2.5 Ekologická nika ............................................................................................................................ 12 

2.6 Invazivní druhy ............................................................................................................................ 13 

3.  Ekologie populací – demekologie .................................................................................................. 17 

3.1.  Migrace a fragmentace krajiny .............................................................................................. 20 

4.  Ekologie společenstev a ekosystémů ............................................................................................ 24 

4.1 Biodiverzita – problém (de)gradace krajiny vlivem činnosti člověka .......................................... 25 

5.  Ekologie a ochrana prostředí aneb co můžu dělat já .................................................................... 29 

Bibliografie ............................................................................................................................................ 33 

Seznam obrázků .................................................................................................................................... 35 

SEZNAM GRAFŮ ..................................................................................................................................... 35 

Slovníček ................................................................................................................................................ 36 

 

 



3 
 

ANOTACE 
 

  Následující  text  krátce  shrnuje  a  vysvětluje  základní ekologické pojmy.  Je  rozdělen do pěti 
částí. Úvodní část shrnuje některá historická fakta, zabývá se předmětem ekologie jako vědy a jejím 
spojením s ochranou přírody a rozděluje ekologii podle několika kritérií. 

  Druhá  část  se  zabývá  ekologií  jedinců,  vysvětluje  účinky  faktorů  životního  prostředí                 
na organismy. Jsou zde rozebrány abiotické faktory, jako je teplo, půda, voda nebo záření. Závěrečná 
podkapitola  se  zabývá  invazivními  rostlinami.  Jsou  zde  rozebrány  jednak  jejich  účinky  na  naše 
prostředí, ale je zde i zmíněn management území s výskytem daného druhu. 

  Ve  třetí  části  se  text  zaměřuje  ekologií populací. Rozebírá především mezidruhové  vztahy. 
Vysvětluje  principy  vzájemného  chování  organismů  a  jejich  důsledky  pro  prostředí.  Velká  část  je 
věnována  migraci  a  prostupnosti  krajiny.  V této  kapitole  jsou  zmíněny  nejen  problémy  spojené 
s fragmentací krajiny, navíc jsou zde rozebrány metody propojení krajinných prvků. 

  Čtvrtá  část  popisuje  základy  ekologie  společenstev.  Odděluje  pojem  společenstvo  a 
ekosystém.  Zaměřuje  se  na  správné  definice  diverzity  prostředí  a  vysvětluje  nástroje,  které  k ní 
vedou. Popisuje funkci člověka v krajině i možnosti ekologie obnovy. 

  Poslední kapitola se zabývá možnostmi jednotlivce, jak chránit prostředí. Podrobněji rozebírá 
otázku šetření vody, tepla a jiných energií. Podněcuje k vlastní činnosti jednotlivců v ochraně přírody 
například vytvořením vlastní živé zahrady. 
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Annotation 
 

The following text is summarizing and explaining basic ecological terms.  It is divided into five 
parts. The opening part  summarizes historical  facts, deals with  the  subject of ecology as a science 
and  its  connection  to  the  environmental  protection,  also  divides  ecology  according  to  several 
criterions. 

Second part is concerned with the species ecology, explains the effect of environment on the 
organisms.  The  abiotic  factors,  such  as  warmth,  soil,  water  or  radiance  are  discussed.  The  final 
subchapter deals with the invasive plants, their effect on our environment and as well management 
of the area inhabited with those species.  

Third  part  is  concerned  with  the  population  ecology.  It  discusses  mainly  interspecies 
relationships, explains the principles of mutual behaviour between organisms and their effect on the 
environment.  Major  part  is  concerned  with  migration  and  landscape  permeability.  There  are 
mentioned  not  only  landscape  fragmentation  problems,  but  as  well  methods  of  the  landscape 
components combination. 

The  forth part describes  the basics of ecology of  the assemblage  (community), divides  the 
terms assemblage and ecosystem. Focus is on the proper definitions of the diversity of environment 
and explanation of the causing patterns. There are described the function of man  in the  landscape 
and possibilities of the restoration ecology.  

The  concluding  chapter  is  focused  on  the  individuals’  possibilities  of  the  environmental 
protection.  In  detail  discusses  the  question  of  the water, warmth  and  other  energies’  saving.  It 
stimulates individual actions for the environmental protection, like creating a living garden. 
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Annotation 
 

Der  folgende Text kurz zusammerfast und erklärt ökologische Grundbegriffe. Der Text hat  fünf 
Teilen. Das Eingangsteil zussammenfast einige historische Fakten, es beschäftigt sich mit der Thema 
Ökologie als Wissenschaft und  ihre verbindung mit dem Naturschutz und  teilt diesen Wissenschaft 
nach mehreren Kriterien. 

Der Teil Zwei beschäftigt sich Ökologie des Individuen, erklärt wie reagieren Organismen auf den 
Faktoreffekts.  Es sind hier abiotische Faktoren analysiert, als zum Beispiel Wärme, Erde, Wasser oder 
Strahlung.  Die  letzte  Unterkapitel  interessiert  sich  über  Invasive  Pflanzen.  Es  diskutiert man  hier 
ersten  seine  Effekten  auf  unsere  Umwelt,  aler  zweitens  ist  hier  auch  erwähnt management  von 
Gebiet, wo benfinden sich bestimte Arten. 

In  dem  dritten  Teil   ist  der  Text  fokussiert man auf  Populationsökologie.  Es  befasst  sich 
hauptsächlich  interspezifischen  Zusammenhänge.  Es  erklärt  man dort  die  Prinzipe gegenseitige 
Verhalten des Arten und seine Auswirkungen für Umwelt. Die große Teil  ist über Migration und die 
Permeabilität  des  Landschaft  bezahlt.  In  dieser  Kapitel  sind  nicht  nur  Probleme  mit  der 
Fragmentation  des  Landschaft,  aber  hier  sind  auch  die  Metoden  des  Verbindung  von 
Landschaftelementen erörtert. 

Teil  Vier  beschreibt  Grundlage  von  Biozönoseforschung.  Es  zuteilt  Begriff  Biozönose  und 
Ökosystem.  Diese Teil Fokusiert auf richtige Definition Umweltdiversität und erklärt Werkzeugen, die 
dahin  führen.  Es  beschäftig  sich  auf  Funktion  den  Menschen  in  Landschaft  und  auch  mit 
der Möglichkeit des Ökologie restaurierung. 

Der  letzte  Kapitel  ist  über  Möglichkeiten  des  Einzelpersönlichkeit,  wie  kann  man  Umwelt 
schutzen.  Es  ist  hier  die  Frage  des  Wassersparen,  Wärmesparen  und  sparen  des  anderes 
Energien beschrieben.  Und  diese  Lösung  ermutigt  zu  eigenen  Aktivitäten  in  Naturschutzt,  zum 
Beispiel, dass dei Leute machen eigene lebendige Garten.  
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Box 1.1 Chovají se srny ekologicky? 

    Vyhubením  velkých  šelem  (medvěd,  vlk  a  rys) 
zmizeli  z přírody  České  republiky  tzv.  vrcholoví 
predátoři. Jejich význam spočívá především v tom, že 
regulují  stavy  srnčí,  jelení  nebo  mufloní  zvěře 
(spárkatá  zvěř).  Pokud  neexistuje  regulace  právě 
těchto zvířat v lese, dojde k jejich přemnožení, které 
samo o sobě není negativní. Mnozí myslivci jsou rádi, 
neboť jejich honitby jsou plné.  

   Bohužel  druhotným  důsledkem  přemnožení 
spárkaté  zvěře  je,  že  nedochází  k přirozené  obnově 
především  stromového  patra  lesa.  Každoročně  jsou 
nové  výhonky  stromů  okousány  spárkatou  zvěří,  a 
proto  není  divu,  že  dvacetiletá  jedle  je  vysoká 
pouhých  padesát  i méně  cm. V konečném  důsledku 
nedochází k přirozené obnově lesa.  

     V lesích  se musí  zřizovat oplocené plochy,  kde  se 
většinou  uměle  vysazené  stromy  pěstují  až  do 
velikosti, kdy už  tato  zvěř nedosáhne na  jejich nové 
přírůstky  alespoň  na  přírůstky  ve  vrcholové  části. 
Přestože  tak myslivec uloví  více  zvěře,  kterou může 
následně  prodat,  musí  na  druhou  stranu  více 
investovat do nových sazenic stromů, oplocení ploch 
na výsadbu sazenic a postřiků proti ožírání zvěří.  

  A  teď  zpět  k otázce  v nadpisu. Zmíněná  srna nemá 
v lese  predátora, a    proto    maximalizuje     svoje

1. Co je ekologie? 
   

  Slovo  ekologie  se  v posledních  několika  letech  stalo  velice  častým  ba  dokonce  módním 
výrazem,  pod  kterým  si mnozí  představují  různorodé  věci.  V běžném  životě  se  často  setkáváme 
s produkty  ekologického  zemědělství,  nakupujeme  ekospotřebiče  a  využíváme  ekologické  zdroje 
energie.  Lidé,  kteří  se  snaží  prosadit  „ekologické“  názory  jsou  označováni  expresivním  termínem 
„ekoteroristé“, se často sdružují do ekologických hnutí nebo se prostě  jen chovají ekologicky. Co  je 
ale myšleno pod pojmem ekologie v pravém slova smyslu? Mohou být výrobky či lidé ekologičtí? 

  Ekologie  v pravém  slova  smyslu  je  především  vědou.  Jako  první  ji  definoval  v roce  1866 
německý  přírodovědec  Ernst  Haeckel  jako  „komplexní  vědu  zabývající  se  vztahy  organismů 
k prostředí“ (Townsend et kol. 2010).   Dnešní pohled na ekologii  je rozšířen nejen o studium vztahů 
mezi organismy a  jejich prostředím, ale  i organismy navzájem  (E.P.Odum). Stejně  jako mnohé další 
vědy se snaží jednotlivé vztahy popisovat, v dnešní době nejen slovně, ale i za pomoci matematických 
vzorců, a seřadit.  

  Z výše uvedené definice si můžeme rázem odpovědět na položené otázky. Přestože se mnozí 
lidé chovají k přírodě šetrně, z definice vyplývá, 
že ekologie neznamená nižší zátěž pro prostředí 
ale jakékoliv chování, které může pro okolí být i 
destruktivní (viz box 1.1). Stejně tak i spotřebiče 
by  se  neměly  označovat  jako  ekologické, 
protože  tím  vyjadřujeme  míru  chování  k  
prostředí či organismu. 

  Kromě  samotného  popisu  vztahů mezi 
organismy  (odpověď  na  otázku  jak?  daný 
problém funguje) se v ekologii  začínají od 80.let 
20.století  objevovat  otázky  typu  proč?  dané 
problémy  tímto  způsobem  fungují.  Ekologie  se 
tak přibližuje především evoluci. Do popředí se 
tak  dostává  kromě  znalosti  samotného 
problému  i  potřeba  znalosti  evoluční  historie 
(evoluční ekologie). 

Dnešní  ekologii můžeme  seřadit  podle 
několika měřítek. Asi nejčastěji  rozdělení  je na 
úroveň  jedince, populace a společenstva  (popř. 
ekosystému).  Ekologie  studující  jedince  se 
označuje  jako  autekologie,  naproti  tomu 
ekologie  studující  populace  se  nazývá 
demekologií.    Pro  ekologii,  která  zkoumá 
prostředí  z hlediska  vztahů  (například  ekologie 
lesa, ekologie měst, ekologie rybníku) se nazývá 
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rozmnožování.  Více  srn  v malém  prostoru  tak 
zkonzumuje větší množství potravy. Větší množství 
zkonzumované  potravy  znamená  menší  přírůstek 
lesa  a  může  vést  i  k částečné  destrukci  místního 
lesního  ekosystému.  Chová  se  srna  tím,  že  si  ničí 
svoje  okolí,  neekologicky?  Zřejmě  se  nad  touto 
otázkou  pousmějeme.  Ale  správnou  odpověď  nám 
bohužel nedá ani ekologie. Ekologie totiž nehodnotí 
míru  škodlivosti  k životnímu  prostředí,  pouze 
popisuje,  jaké  vztahy  jsou  či  nejsou  mezi  srnou, 
predátorem a lesem, kde všichni žijí. 

Více  o  velkých  šelmách  na: 
http://www.selmy.cz/vyznam/ 

synekologie.  Tento  pojem  také  často  vyjadřuje 
ekologii  na  vyšších  systémových  úrovních 
(společenstva).  Tohoto  dělení  se  budeme  držet  i 
v následující publikaci 

Ekologie  se  postupem  času  rozdělovala     
na  jednotlivé  disciplíny,  takže  dnes  můžeme 
studovat  ekologii  živočichů,  ekologii  rostlin, 
aplikovanou ekologii nebo také speciální vědy jako 
je ekologie obnovy (viz kap. 4.1), tropická ekologie, 
ekologie lesa nebo ekologie invazních druhů. 

  Ke  studii  ekologie  jsou  využívány 
různorodé metody. Velká  část  ekologických  studií 
se opírá o  terénní průzkumy, především o terénní 
experimenty  a  pozorování.  Data  z pozorování  vedou  často  pouze  k popisu  problému  a  nezjišťují 
příčinu  či  následek.  Abychom  tak mohly  odpovědět  na  otázku  Proč?,  většinou  se  právě  používají 
experimenty, kdy se manipuluje s jednotlivými proměnnými veličinami (většinou vlhkost, pH, zdroje 
živin,  sluneční  záření,  teplota  apod.)  Nevýhodou  terénní  experimentů  je  jejich  velká  náchylnost 
k měnícím  se  vnějším podmínkám prostředí.  Proto  i  v ekologii  využíváme  laboratorní  experiment, 
kde můžeme  všechny nebo alespoň  ty nejdůležitější  faktory prostředí manipulovat uměle. Získaná 
data  jsou  pak  podrobena  statistické  nebo  jiné  analýze  následně  interpretována. 
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2. Ekologie jedince – autekologie 
 

  Životní prostředí každého organismu  je definováno 
jeho  abiotickými  a  biotickými  podmínkami  (někdy  navíc 
přidávány  faktory  antropogenní).  V ekologii  se  jednotlivé 
podmínky  označují  jako  faktory  prostředí.  Soubor  všech 
abiotických  a  biotických  podmínek,  vytvářející  prostředí 
jedince  (populace  či společenstva) se označuje  jako biotop 
(Rozsypal  2003).  Soubor  pouze  abiotických  podmínek  se 
označuje  jako ekotop. Další ekologické termíny  jsou v boxu 
2.1. 

  Faktory  prostředí mohou  být  dvojího  druhu,  a  to 
cyklické  a  necyklické.  Cyklické  faktory  se  nadále  dělí  jako 
primárně cyklické a sekundárně cyklické. Primárně cyklické 
faktory jsou přímo ovlivňovány postavením vesmírných těles a dají se předpovídat. Pro Zemi jsou to 
faktory, které jsou ovlivňovány postavením Měsíce (slapové jevy) a především Slunce (střídání dne a 
noci,  délka  dne  a  noci).  Sekundární  cyklické  faktory  prostředí  vznikají  jako  důsledek  primárních 
cyklických faktorů (střídání relativní vlhkosti vzduchu).  

Necyklické  faktory  nejsou  předpověditelné  a  nejsou  přímo  ovlivňovány  postavením 
vesmírných  těles.  Typickým  příkladem  pro 
Českou  republiku  jsou  tzv.  letní  povodně 
nebo  letní  sucha. Ve větších měřítcích  jsou 
příkladem  necyklických  faktorů  prostředí 
tornáda,  hurikány  nebo  velké  lesní  požáry.             
V   evoluci  mají  necyklické  faktory  větší 
význam, než faktory periodické. 

  Hlavní  dělení  faktorů  prostředí  je  
na  abiotické  faktory  prostředí  a  biotické 
faktory  prostředí.  Nejvýznamnější  faktory 
jsou zobrazeny v grafu 1. Podrobněji si dále 
probereme  vybrané  abiotické  faktory, 
biotické faktory budou rozebrány v kapitole 
o populacích. 

 

 

 

 

Box 2.1 Pojmy

Areál: místo, kde se daný živočich vyskytuje 

Teritorium: území bráněné živočichem 

Lokalita:  přesně  určené  místo,  kde  se  daný 
jedinec  vyskytuje  (většinou  pomocí 
GPS, azimutu apod.) 

Stanoviště:  přesněji  popsaná  lokalita  (půdní 
poměry,  pH,  sklon)  ‐!!!Rozdílné    
ve smyslu zákona 114/1992!!! 

Domovský okrsek: území, ve kterém se jedinec 
pohybuje (Tkadlec 2008) 

Graf 1: Rozdělení faktorů prostředí
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2.1. Teplota 
  Podle  rozsahu  teplot,  ve  kterých  je  jedinec  schopen  přežívat  dělíme  organismy                         
na  eurytermní,  které přežívají  i  ve  velkých  výkyvech  teplot  (potkan,  kos  černý,  luční druhy  rostlin 
nebo stromy), a na organismy stenotermní, kteří se vyskytují pouze v rozmezí úzkého rozmezí teplot 
(tropické druhy rostlin či živočichů). 

  U  živočichů  nalezneme  rozdělení  podle  zdrojů  tepla. 
Pokud  si  živočich  využívá  vlastní  zdroj  tepla,  nazýváme  jej 
endotermním  živočichem  (savci,  ptáci),  pokud  je  závislý  na 
vnějším zdroji  tepla,  jedná se o živočicha exotermního  (plazi, 
bezobratlí). Živočichové udržující si i v měnících se podmínkách 
stálou  teplotu  jsou  živočichové  homoiotermní  (ptáci,  savci), 
opakem  jsou  živočichové,  kteří mění  svou  teplotu  v závislosti 
na vnějším prostředí – poikilotermní (ryby, rostliny – pokud se 
toto  rozdělení  používá).  Samozřejmě  z každého  pravidla 
existují i výjimky. Tou mohou být například hibernující savci (je 
u nich pozorován zimní spánek, při kterém snižují teplotu těla), 
čmeláci, kteří ačkoliv bezobratlí a často řazení do exotermních 
živočichů  si  pomocí  létání  vytváří  malé  množství 
metabolického tepla, nebo včely (viz box 2.2). 

  Teplota se může stát limitujícím faktorem přímo (mráz, 
vysoké  teploty)  nebo  nepřímo  prostřednictvím  interakce 
s jinými faktory prostředí (potravou, predátorem, patogenem) 
(Tkadlec  2008).  Jak  živočichové,  tak  rostliny  se  nízkým 
teplotám vyhýbají pomocí hibernace. Rostliny hibernují  často ve  formě  semen  (jednoleté  rostliny), 
v podobě  pouze  podzemních  orgánů  (bledule  jarní,  dymnivka  dutá,  kapradiny  a  další)  nebo  jako 
stromy, kdy opadají orgány, které jsou na výkyvy teplot (tedy i na mráz) nejvíce citlivé. U živočichů se 
hibernace dělí na pravou hibernaci, kdy dochází k podchlazení tělního  jádra (netopýři, křeček, sysel) 
na  teplotu  kolem  28°C.  U  tzv.  nepravých  hibernantů  dochází  pouze  k částečnému  snížení 
metabolismu  (v  průměru  o  2°C)  a  v průběhu  zimy  se  tito  živočichové  probouzejí,  aby  doplnili 
energetické zásoby. 

  Teplota okolí ovlivňuje i další vlastnosti živočichů. Některé z nich jsou formulovány          
do ekologických pravidel. 

Bergmannovo pravidlo: Velikost těla u některých endotermních živočichů roste směrem od rovníku 
k chladnějším oblastem. 

Allenovo pravidlo: Endotermní živočichové z oblastí chladného klimatu mají kratší končetiny a tělní 
výběžky než zvířata jim podobná z teplejších oblastí.  

Box 2.2 – Úloha trubců v úle 

Základní  úlohou  trubce  v úle  je 
oplodnění  královny.  Na  rozdíl  od  dělnic 
nesbírají pyl ani nektar, nestarají se o larvy ani 
nebrání  úl,  jak  je  v některých  publikacích 
prezentováno.  Na  podzim  jsou  pak  z úlu 
vyhnáni, aby nekonzumovali zásoby.  

Tím  ale  jejich  funkce  nekončí.  Včely 
podobně  jako  čmeláci dokážou pomocí  svého 
metabolismu vyprodukovat teplo, které pak úl 
udržuje  v přiměřené  teplotě  v zimních 
měsících. V letních měsících by naopak mohlo 
dojít k přehřátí úlu. Aby se tak nestalo, dochází 
k  „regulaci“  tepla,  a  to  vytvořením  vytvoření 
vzdušného  proudění  pomocí  pohybu  křídel 
včel. K tomuto úkolu se přidávají kromě dělnic 
i trubci. 
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Obrázek 1: Allenovo pravidlo v praxi: A fenek, B liška obecná, C liška polární, D zajíc kalifornský, E zajíc polární (Papáček 
et kol. 1994) 

 

2.2. Záření 
  Záření  dělíme  na  několik  typů  podle  jejich  vlnové  délky  (obr.  2).  Pro  živé  organismy  je 
nejdůležitější  záření  viditelné  a  infračervené  (přijímají  ve  formě  tepla).  UV  záření má  především 
negativní roli a jeho velká část je absorbována v ozónové vrstvě. Záření má zásadní roli v periodicitě 
životních  projevů  a  vzniků  především  periodických  cyklů  (organismy  rozeznávají  délku  dne  = 
fotoperioda) 

  Zrakové  orgány  většiny  živočichů 
jsou  přizpůsobeny  na  viditelné  světlo. 
Nejprimitivnějšími  orgány  jsou  různorodé 
světločivné  orgány,  přes  jednoduché  oči       
u  pavoukovců,  složené  oči  hmyzu  až  po 
nejdokonalejší  typ  komorových  očí                
u  obratlovců  nebo  hlavonožců.  Přesto 
někteří  živočichové  navíc  vnímají  i 
ultrafialové  nebo  infračervené  záření.  UV 
záření  ve  větším množství  je  nežádoucí,  a 
proto  se  u  živočichů  vyvinuly  adaptace         
na  ochranu  před  ním  (pigmentace  těla, 
modifikace kůže a chlupů – šupiny, peří aj.) 

  Rostliny využívají záření v rozsahu 380‐750nm pro tvorbu cukrů pomocí fotosyntézy (primární 
produkci). Pro  fotosyntézu  je využito v průměru pouze 1% z celkového záření, zbytek  je propuštěn 
skrz  fotosyntetizující  orgány  nebo  přeměněn  na  teplo.  Viditelné  záření  používají  jako  indikátor 
dlouživého růstu. UV záření pro rostliny má negativní důsledky. Stejně jako živočichové se proti němu 
chrání například voskovými vrstvami na listech, chlupy na povrchu listů apod. 

2.3. Voda 
  Voda je původním prostředím, kde se vznikl život. Jako pozůstatek tohoto faktoru zůstává, že 
těla  suchozemských organismů  zůstávají  až na  výjimky  z 80  – 90%    tvořeny  vodou  (mimo  semena 
rostlin, klidové  stavy některých mimobuněčných organismů např.  želvušky). Hlavním  zdrojem vody 
v suchozemském  prostředí  jsou  atmosférické  srážky,  které  jsou  součástí  velkého  nebo  malého 
vodního koloběhu. Organismy žijící na suchých stanovištích se nazývají suchomilné (xerofilní), naopak 
druhy na vlhkých stanovištích jsou druhy vlhkomilné (hygrofilní) 

Obrázek 2: Spektrum záření, převzato z 
http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh/fotony/elamg_spektrum.htm 
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  Organismy, které udržují obsah vody v určitém poměrně rovnovážném stavu, se označují jako 
homoiohydričtí. Homoiohydrické rostliny se vyznačují velkým vakuolami v buňkách, na povrchu listů 
mohou  mít  silnou  kutikulu  a  mají  svěrací  buňky  podél  průduchů.  Vyschnutí  pro  ně  znamená 
nenávratnou destrukci buněk. 

  Poikilohydrické organismy  zvládají vysychání bez větších negativních následků. U  rostlin  se 
jedná většinou o kapradiny nebo  lišejníky, z živočichů k těmto druhům patří  již zmiňované ženušky, 
které  dokážou  přežít  i  velmi  extrémní  vyschnutí  nebo  například  i  vysoké  hodnoty  radioaktivního 
záření. 

  Voda  jako životní prostředí naproti suchozemskému má  tu výhodu, že na rozdíl od pevniny 
má  vysokou  tepelnou  kapacitu,  což  způsobuje,  že  výkyvy  teplot  zde nejsou  tak  veliké. V důsledku 
rozdílné hustoty vody při  různých  teplotách dochází k promíchávání vody pouze v horních vrstvách 
(epilimnion),  naopak  spodní  vrstvy  zůstávají  poměrně  stálé  (hypolimnion).  V hypolimnionu  tak 
mohou vodní organismy přečkat i velmi nízké teploty, které ale tuto vrstvu výrazně neochaladí. 

 

2.4. Půda 
  Půda  byla  z evolučního  hlediska  druhým  nejstarším  typem  prostředí  živočichů.  Oproti 
vzduchu má vyšší vlhkost, v horních vrstvách bývá dobře prokysličená a neprostupuje  jí UV  záření.        
I zde existují výjimky. Existují půdy extrémně vysychavé  (písky) a některé naopak vysoce zavlhčené 
půdy, kde je minimální obsah kyslíku (gleje, pseudogleje).  

  Vlastnosti  půd  vyplývají  z vlastností  matečné  horniny,  na  které  je  půdní  druh  vyvinut,  a 
z klimatických  podmínek,  které  určují  především  typ  a  hloubku  humusu.  Humus  je  nejdůležitější 
složkou  půdy,  kde  se  zdržuje  většina  organismů,  a má  nezastupitelnou  roli  při  fungování  celých 
ekosystémů,  především  její  živá  část  –  edafon  a  kořeny  rostlin.  Přesto  z celkové  hmotnosti  půdy 
představuje organická složka půdy něco kolem 8%. 

Pro  rostliny  slouží  půda  jako  substrát,  získávají  z ní  vodu  a  především  živiny.  Množství 
zastoupených živin výrazně ovlivňuje typ společenstva, které se na daném typu půdy vyskytuje. Podle 
typu a množství zastoupených živin  lze odvodit  i pH půdy  (půdy bohaté na soli  jsou alkalické, půdy 
chudé na živiny, vzniklé žulách, jsou půdy kyselé). Rostliny můžeme rozdělit podle nároků na odlišné 

Graf 2: Zastoupení složek edafonu Obrázek 3: Makrofauna edafonu (foto B.Chmelinová)
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hodnoty  pH  na  acidofyty  (pH menší  než  6  –  rašeliništní  druhy),  nitrofyty  (pH  kolem  7  –  většina 
rostlin) a alkalofyty (pH větší než 7,5 – pěchava vápnomilná) 

2.5 Ekologická nika 
 

  Každý  organismus  je  přizpůsobený  určitému  typu  podmínek  –  faktorů  prostředí.    Rozsah 
faktorů prostředí  lze zobrazit v grafu pomocí tzv. Gaussovy křivky (viz obr. 4). Šířka Gaussovy křivky   
se  nazývá  ekologickou  valencí  a  představuje  schopnost  organismu  existovat  v daném  rozmezí 
abiotických nebo biotických podmínek. Prostřední část křivky představuje hodnotu  faktoru, kde má 

organismus  ideální podmínky, dochází k jeho rozmnožování. Naopak okraje křivky označují hodnoty 
faktoru,  kde  je organismus  ve  stresu,  většinou  zde dochází  k výrazné  redukci  rozmnožování. Okraj 
křivky představuje hranici existence organismu.     

  U  každého  organismu  je  šířka  křivky  rozdílná. 
Stejně  tak  to  platí  i  pro  různé  faktory  u  jednoho 
organismu.  Soubor  všech  rozsahů  ekologických  valencí 
tvoří  mnohorozměrný  prostor,  který  se  nazývá 
ekologickou nikou. V prostředí ekologická nika odpovídá 
prostoru, kde se organismus vyskytuje. 

  V přírodě  organismy  nevykazují  rozšíření  podle 
své  ideální  ekologické  niky.  Díky  působení  především 
biotických  faktorů  je  realizována  nika  organismu             
do několika možných  variant.   Nika organismu  se může 
například zúžit a její ekologické optimu se zvýší uprostřed 
(stabilizující).  Pokud  faktor  působí  v jednom  směru, 
dochází  k posunu  optima  blíže  do  stresové  části  křivky 
(více  doprava  nebo  doleva).  Tento  směr  působení  se 
nazývá  usměrňující.  Jestliže  dochází  k působení  přímo    
na optimum faktoru, může se stát, že vzniknout dvě nová 

Obrázek 4: Gaussova křivka 

Obrázek  5:  Realizované  formy  ekologické  niky  pH  faktoru
prostředí.  Usměrňující  působení  faktoru  u  metličky
křivolaké  a  hlaváče  fialového,  zúžení  ekologické  niky  u
šťovíku  kyselého  a  disruptivní  působení  u  kostřavy  ovčí.
(Kubát et kol. 1998) 
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optima.  Působení  tohoto  faktoru  se  nazývá  jako  disruptivní  (viz  obr.  5).  Nejtypičtějším 
představitelem  disruptivního  působení  je  pohlavní  dvojtvárnost  některých  živočichů.  Disruptivní 
působení také může z evolučního hlediska vést k vytvoření dvou nových druhů. 

 

2.6 Invazivní druhy   
  Každý organismus se snaží zaujmout v prostředí co největší prostor, aby mohl produkovat co 
největší možné množství nových  jedinců svého druhu. Živočichové se pohybují v prostředí většinou 
aktivně (u rostlin je to menšinový způsob rozšiřování). Pasivního způsobu pohybu využívají především 
menší druhy živočichů a rostliny. Jedinci, jejich části, spory, semena nebo pohlavní buňky se pasivně 
rozšiřují pomocí vody, vzduchu nebo přichyceni na jiných organismech. 

  Člověk  se může  stát  pasivním  přenašečem  sám  osobě  nebo  formou  jeho  výtvorů.  Navíc 
aktivně  přemísťuje  a  záměrně  vysazuje  další  druhy  organismů,  ať  už  pro  svoji  potěchu  nebo  jako 
užitkové druhy. S globalizující se mírou pohybu člověka nejen v rámci regionu ale i mezi kontinenty se 
zvyšuje míra neúmyslného zavlečení konkrétního druhu z jednoho místa na druhé. 

   Většina takto zavlečených organismu není schopná v novém prostředí se rozmnožovat nebo 
vůbec  přežít,  protože  není  adaptovaná  na  podmínky  prostředí.  Příkladem mohou  být  pěstitelsky 
oblíbené kaktusy, které nejsou přizpůsobeny na naši zimu, a proto je musíme pěstovat v uzavřených 
místnostech  nebo  ve  sklenících.  Naopak malá  část  zavlečených  organismů  se  dokáže  přizpůsobit 
novému prostředí, a protože zde většinou není regulována ani predátorem, parazity či konkurenty, je 
konkurenčně silnější a dochází k rychlé expanzi druhu. Nově zavlečený druh má oproti přirozeně se 
vyskytujícím druhům mnoho ekologických výhod, často masivně obsazuje uvolněné plochy. Nakonec 
se  stává  natolik  konkurenčně  silný,  že  vytlačí  původní  druhy  z jejich  lokalit.  V následující  části 
uvedeme několik možných typů zavlečení a invazivního chování zavlečených druhů.  

Želva nádherná (Trachemys skripta) 
  Původní areál  tohoto druhu  je v jižních  částech severní Ameriky a oblast severovýchodního 
Mexika  (Mlíkovský et Stáblo 2006). Druh se vyznačuje světlými proužky na končetinách a na hlavě, 
kde  se  kolem očí nachází  i  kontrastní  červený pruh.    Je  to masožravý druh,  který  vyhledává  vody 
stojaté nebo jen pomalu tekoucí. Zajímavostí je, že dokáže přežít úplné zamrznutí do ledu. 

  Do  České  republiky  se  želva  nádherná  stejně  jako  do  zbytku  světa  dováží  jako  domácí 
mazlíček.  Želvy  jsou obecně dlouhověkými  tvory. Bohužel  se  tak  často  stává,  že přežívají  i období 
nadšení a zájmu svých majitelů a stávají se pak nežádoucím mazlíčkem.  

  Již od padesátých  let dvacátého  století můžeme datovat případy,  kdy byla  želva nádherná 
vypouštěna do volné přírody. Želva nádherná v podmínkách České republiky dokáže přežívat  i zimní 
období, ale zatím to není druh aklimatizovaný natolik, aby se mohl rozmnožovat. Jsou známy pouze 
případy, kdy došlo ke kladení vajec do hnízd, v důsledku nízkých teplot ale nedošlo k vylíhnutí mláďat.  

  Problémem  u  želvy  nádherné  je  především   její  konkurenceschopnost  vůči  domácí  želvě 
bahenní,  která  je  považována  za  kriticky  ohrožený  druh.  Želva  nádherná  domácí  želvě  může 
teoreticky konkurovat jako potravní konkurent, zabírá místa ke slunění a stavbě hnízd. Její potravou 
se mohou stávat ohrožené druhy bezobratlých, obojživelníků nebo ryb (Mlíkovský et Stáblo 2006). 
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Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) 
  Bolševník velkolepý  je statná  i více  jak dva metry 
vysoká  rostlina,  která  pochází  ze  Západního  Kavkazu.     
Do  České  republiky byl dovezen  a  vysazen  jako okrasná 
rostlina  v okolí  Lázní  Kynžvart.  Dnes  je  rozšířen  téměř     
po  celé  republice.  Jeho  početnost  klesá  od  západu 
k východu. 

  Bolševník  se  v našem  prostředí  generativně 
rozmnožuje,  jeho  lehká  semena  se  daleko  šíří  a 
konkurenčně  obsazuje  plochy  luk,  lesních  okrajů, 
silničních  příkopů  nebo  rumišť. Navíc  dochází  k šíření  o 
pomocí silniční nebo železniční dopravy a to na poměrně 
velké vzdálenosti.   

  Odstraňování  bolševníku  je  komplikováno 
několika  faktory.  Bolševník  obsahuje  ve  svých  pletivech 
agresivní  chemické  látky,  které  způsobují  podráždění  pokožky  nebo  až  alergické  reakce.  Rostlina 
velmi dobře regeneruje, proto je nutné odstraňování i několik let po sobě. Kosením rostliny dochází 
k tvorbě  nových  rostlin  a  ukázalo  se  jako  neúčinné.  Pro  likvidaci  bolševníku  se  doporučuje  buď 
vytrhávání včetně podzemních orgánů, nebo chemická cesta. 

 

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) 
  Jak  už  z názvu  vyplývá,  vyskytovala  se  křídlatka 
původně v Japonsku. Stejně jako bolševník byla do Evropy 
dovezena  jako  okrasná  rostlina.  Do  všech  druhotných 
areálů byl  zavlečen pravděpodobně pouze  jediný  samičí 
klon  pocházející  z kolekce  rostlin  přivezené  do  Evropy 
roku  1840  holandským  zahradníkem  a  badatelem 
Philippem von Sieboldem (Mlíkovský et Stýblo 2006). 

  Křídlatka  se  na  rozdíl  od  bolševníku  rozmnožuje 
především  vegetativně  ‐  tvorbou  klonů.  Vyskytuje  se        
po celém území, především na antropogenních lokalitách, 
podél  vodních  toků,  kde  tvoří  téměř  neproniknutelné 
monokulturní  porosty.  Přestože  byl  do  Evropy  zavlečen  pouze  samičí  jedinec,  může  docházet  i 
k pohlavnímu rozmnožování křížením s některými příbuznými druhy. Jedinci takto vzniklý  jsou velmi 
vzácní,  ale  vyskytují  se  u  nás.  Jejich  křížením  s původním  druhem  vznik  v ČR  nový  druh  křídlatky 
české, která je mnohem více agresivní a konkurenčně silnější než původní druh. 

   K likvidaci  křídlatky  je  potřeba  komplexního managementu,  který  zahrnuje mechanickou  i 
chemickou  likvidaci. Protože rostliny často rostou na březích  řek a rozmnožují se hlavně úlomky,  je 
potřeba vždy postupovat od horního toku řeky k dolnímu. Zásahy je nutné opakovat po několik let.  

 

Obrázek 6: Likvidace bolševníku velkolepého, převzato z 
http://www.mumblingmountain.com/?tag=giant‐
hogweed 

Box 2.4: Křídlatka na Morávce 

   Celková likvidace křídlatky je velice složitý a 
především finančně náročný projekt. V rámci 
celé Evropy  jich bylo uskutečněno  jen málo. 
V České  republice  byla  křídlatka  likvidována 
komplexně  na  řece  Morávce  a  to    
pod  dohledem  Moravskoslezského  kraje  a 
správy  CHKO  Beskydy.  Celý  projekt  byl 
financován  z programu  LIFE+.  Více  na 
http://www.life‐moravka.cz/info.php 
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Mandelinka bramborová (Leptinotarsa 
decemlineata) 
  Tento  druh  brouka  pochází  ze  Severní 
Ameriky.  Je  to  druh,  který  se  živí  stejně  jako 
v původním areálu na bramborách, výjimečně může 
napadnout  i rajče  (u nás také nepůvodní druhy). Je 
to  významný  škůdce  především  v bramborářských 
oblastech,  kde  snižuje  výnosy  až  o  polovinu. 
Zajímavostí  je,  že  za  komunistického  režimu  byl 
označován  za  „škodlivého  imperialistického 
brouka“,  který  měl  být  záměrně  vysazen 

v komunistických  zemích,  aby  tak  ohrozil  jejich 
rozvoj. 

Slávička mnohotvárná 
  Slávička  je  druh  pocházející  z oblasti  Černého moře.  Je  jednoduše  rozpoznatelná  pomocí 
trojhranné  lastury,  která  je  tmavohnědě  klikatě  pruhovaná. Druh  se  začal  šířit  pomocí  narůstající 
lodní dopravy po řekách.   Mlž se může  jednak přichytit na  lodní trup (nejméně časté), ale mnohem 
spíše  jsou  jedinci  vyplavování  z lodí  s tzv.  balastní  vodou.  Tímto  způsobem  se  dostala  například  i        
do severní Ameriky, kde působí značné škody v oblasti Velkých jezer. 

  V Evropě  se  jedná o  invazivní druh,  který působí hned několik  typů  škod.  Slávičky přijímají 
potravu pomocí filtrování vody. Při masivním nárůstu druhu ve vodních nádržích se tak může stát, že 
se sníží počet dalších filtrátorů v nádrži a 
jsou  narušeny  potravní  sítě.  Dalším 
problémem  je  to,  že  tento  druh  se 
dostává  i  do  různých  typů  potrubí 
(zavlažovací  potrubí  apod.),  která  je 
schopná celá zarůst a způsobit tak značné 
ekonomické  potíže.  V neposlední  řadě 
v přírodních  koupalištích  způsobuje  její 
ostrá schránka časté oděrky a řezné rány 
na chodidlech.   

Borovice kleč (Pinus mugo) 
  Borovice  kleč  je  přirozeně  se  vyskytující  druh  na  našem  území.  Původně  se  nacházel 
v nejvyšších partiích Krkonoš a  lokálně  i na Šumavě. V posledních dvou stech  letech  je vysazována  i     
v  ostatních  vysokých  pohořích,  především  v místech  původního  primárního  alpínského  bezlesí. 
Častým  důvodem  vysazování  v Jeseníkách  nebo  v Orlických  horách  bylo  snížení  především  větrné 
eroze a zvýšení produkce dřeva v dané oblasti. 

  Vysazením  kleče  ale  dochází  i  k negativnímu  dopadu  na  původní  společenstva.  Primární 
alpínské bezlesí u nás patří k nejvzácnějším  formám ekosystému a vyskytuje se pouze v oblasti  tzv. 
Vysokých Sudet (Jeník 1961) – Krkonoše, Hrubý Jeseník a Králický Sněžník, vzácně  i                                     na 
Šumavě. Je to oblast s vysokým podílem endemitů a glaciálních reliktů u nás. Tyto louky po vysazení 

Obrázek 7: Šíření mandelinky bramborové Evropou (Papáček et 
kol. 1994) 

Obrázek 8: Nárosty slávičky mnohotvárné na odumřelém dřevě, nádrž 
Poděbrady u Olomouce (foto B.Chmelinová) 
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kleče  zarůstají,  tvoří  se  pouze 
ostrůvkovitý  charakter  luk. 
Průchodnost  mezi  jednotlivými 
ostrůvky  je  snížena  především  pro 
drobné  bezobratlé  nebo  semena 
rostlin. Opad  jehličí z kleče navíc mění 
půdní  poměry  prostředí,  na  které 
negativně  reaguje  především  flóra. 
V posledních  letech  je  vyvíjen  velký 
tlak           na lesní hospodáře v daných 
oblastech,  aby  byla  kleč  úplně 
odstraněna  z nepůvodního  areálu 
nebo  aspoň  výrazně  zredukována. 
Přestože  v Krkonošském  národním 
parku již dochází k prořezávání nepůvodních výsadeb, v CHKO Jeseníky se bojuje o každý hektar. 

Křižák pruhovaný (Argiope bruennichii) 
  Křižák  pruhovaný  není  invazním  druhem  v pravém  slova  smyslu. Až  do  90.let  20.století  se        
u  nás  vyskytoval  pouze  na  jižní Moravě  (Hudec  et  kol.  2007).  Dnes  je  to  hojný  druh  především 
otevřených  lučních  stanovišť.  Jeho  šíření  je  často  spojováno  s oteplováním klimatu a nemá  invazní 
charakter. 

Obrázek 9: Nejvyšší hora Jeseníků ‐ Praděd  (vpravo) a Petrovy kameny 
(vlevo) v popředí s vysazenou borovicí klečí. (foto B.Chmelinová) 
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3. Ekologie populací – demekologie 
 

Populace  je  soubor  jedinců  žijící  na  daném místě  a  čase,  kteří  se  vyznačují  procesy  natality  a 
mortality a dochází mezi nimi k výměně genetické informace. 

  Jak vyplývá z výše uvedené definice, soubor jedinců každého konkrétního druhu může tvořit 
v prostoru populaci. Populace jsou charakterizovány především procesy natality a mortality, ale jsou i 
další  vlastnosti,  které  je mohou popisovat:  věková  struktura, početností nebo  velikostní  struktura, 
populační růst, rozmístění v prostoru (viz box 3.1) aj. (Tkadlec 2008).  

  Růst  populace  je  dán  především 
poměrem  jedinců  narozených  a 
imigrujících  mínus  počty  jedinců 
zemřelých  a  emigrujících.  Maximální 
množivost  (míra  natality)  prostředí  je 
určena nosnou kapacitou prostředí. To je 
maximální počet jedinců, které je schopno 
dané prostředí uživit. Při překročení  této 
hranice  dochází  ke  zpomalení  růstu 
populace nebo dokonce k jejímu vymírání. 

  Početnost  populace  se  udává 
několika  způsoby,  nejpoužívanějším  je 
hustota  (abundance)  jedinců  v prostoru. 
Z počtu  jedinců  v jednotlivých  věkových 
skupinách  se  vyvozuje  věková  struktura 
populace,  která  nám  může  říci,  zdali 
populace  roste,  stagnuje  nebo  vymírá. 
Mortalita  populace  je  dána  především 
nepříznivými  abiotickými  faktory  (viz 
Kapitola 2) nebo biotickými vztahy, z nichž 
nejdůležitější roli hrají vztahy vnitrodruhové (intraspecifická kompetice). Jedinci stejného druhu totiž 
mají stejné nároky na abiotické podmínky, a proto si navzájem konkurují více (princip konkurenčního 
vyloučení), než s druhy s alespoň částečně odlišnými nároky na prostředí. 

  V předchozí kapitole jsme se zmínili o ekologické nice. Pokud o nice hovoříme jako o rozsahu 
podmínek, které populace  (či  jedinec) obývá, nazýváme  takovou niku  jako  stanovištní nika. Pokud 
bychom ji chtěli připodobnit k lidské společnosti, jednalo by se o adresu. Každý člověk musí mít ale i 
zaměstnání, aby svou rodinu uživil. V ekologii populací se  takové zaměstnání označuje  jako  funkční 
nika  a  označuje  doopravdy  funkci  populace  v systému.  Za  takovou  funkci  lze  například  považovat 
herbivorii, parazitismus nebo predaci.  

Box 3.1: Rozmístění (disperze) populace 

Celkem  rozeznáváme  tři  hlavní  typy  disperze populace. 
Rovnoměrné  rozmístění  znamená,  že mezi  jednotlivými 
populace  v prostoru  jsou  přibližně  stejné  vzdálenosti. 
Kromě  antropogenních  stanovišť  se  toto  rozložení 
vyskytuje  například  u  teritoriálních  jedinců.    Náhodná 
disperze  je  typická  pro  stanoviště  nově  vznikající 
(iniciální sukcesní stádia). Nejčastěji se v přírodě setkáme 
se  shlukovým  rozmístěním, které  je  typické u  živočichů 
tvořící stáda nebo hejna. V rostlinné říši jsou to například 
trsové  traviny,  invazní druhy  rostlin, druhy  rozmnožující 
se pomocí šlahounů a další. 
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Aby  organismus  mohl  v ekosystému 
existovat, musí být částečně odlišen od ostatních 
organismů  buď  svojí  stanovištní  nebo  funkční 
nikou.  Toto  odlišení  nik  může  probíhat  jednak 
v prostoru, jednak v čase. 

Prostorové odlišení nik probíhá především 
ve  speciaci  k určitému  typu  abiotických 
podmínek. Dochází  k usměrňování  nebo  disrupci 
nik,  díky  čemuž  vzniká  nový  geneticky  izolovaný 
jedinec.  Tento  jedinec  následně  využívá  pouze 
užší  ekologickou  niku  s užším  rozmezím 
ekologických  faktorů.  V přírodě  se  ukazuje,  že 
daný prostor  (niku) obsazují právě  ty organismy, 
které  dokážou  maximálně  využít  minimální 
množství  zdroje.  Tato  skutečnost  je  shrnuta  v tzv.  Liebigově  zákoně minima:  přežívání  organismu 
v přírodě  je  dáno  faktorem,  který  je  v minimu  (nedostatku).  Ten  limituje  růst  a  další  rozvoj 
organismu. 

Výhodou  přizpůsobení  je,  že  takovéto  organismy  dokážou  lépe  využít  užší  rozsah  faktorů 
prostředí  (například  herbivoři  umí  lépe  zpracovat  rostlinnou  potravu  než  všežravci,  kteří  nemají 
organismus  přizpůsobený  k dokonalému  rozkladu  bylinné  potravy  a  tudíž  i  větší  energetické 
výtěžnosti z ní). Nevýhodou systému speciace  je, že při náhlé změně podmínek prostředí (povodně, 
požár aj.) nedokážou organismy rychle reagovat na tuto změnu a vyhynou. 

 Typickým příkladem vysoké míry speciace  je panda velká. Hlavní složku potravy pandy tvoří 
bambus. Bambus má tu vlastnost, že každý druh bambusu kvete v jinou roční dobu. Po dobu kvetení 
se  pro  pandy  stává  nechutný  (neobsahuje  téměř  žádnou  energetickou  hodnotu,  kterou  investuje      
do tvorby květů). V běžném případě v bambusovém lese dochází k postupnému kvetení jednotlivých 
druhů  bambusu,  a  tak  panda může  požírat  jiný  druh. Někdy  se  ale  stane,  že  celý  bambusový  les 
vykvete najednou, panda tak přijde o většinu své potravy. Mnoho pand uhyne, protože se dostatečně 
rychle  nepřemístí  na  jiné  stanoviště  nebo  už  taková  stanoviště  neexistují.  Navíc  v tomto  období 
dochází  k vysoké  úmrtnosti mláďat.  Pro  tak  pomalu  se  rozmnožujícího  živočicha  jako  je  panda  se 
tento jev stává ekologickou katastrofou, která může vést až k vymření populace. 

Časová  rozrůzněnost  nik  je  reprezentována  dvěma  jevy  –  dormancí  (hibernací)  a migrací 
(disperzí), která bude podrobně rozebrána v další kapitole o fragmentaci krajiny. Dormance  je stav, 
kdy organismus snižuje svoje energetické výdaje na minimum. U živočichů se tento jev někdy nazývá 
hibernací.  Díky  časovému  rozdělení  nik  se  může  organismus  jednak  vyhnout  nepříznivým 
podmínkám, ale také konkurentovi (predátor, organismus s podobnou ekologickou nikou). 

Funkční  rozdělení nik  lze prakticky pouze do pěti základních  funkcí – býložravec  (herbivor), 
masožravec  (karnivor),  všežravec  (omnivor),  rozkladač  (dekompozitor)  a  parazit.  Nejpočetnější 
zastoupení  druhů  nalezneme  ve  skupinách  rozkladačů.   Mimo  vrcholových  predátorů  se  všechny 
organismy mohou  stát kořistí  (zdrojem potravy pro  jiné organismy). Musí  se  tak nejen přizpůsobit 
svojí potravě, navíc  se musí bránit napadení nepřítelem.   Vztah predátor kořist  je  tak nejčastějším 
vztahem dvou organismů hned po kompetici.  

Box 3.2: Konvergence znaků 

  V každém  ekosystému  nalezneme  velmi 
podobné  funkční  niky  u  úplně  odlišných 
organismů.  Příkladem  může  být  vrcholový 
predátor.  V našich  podmínkách  tuto  funkci 
zastával  vlk  (savec)  v Austrálii  vakovlk 
(vačnatec). Přestože  se  jedná o druhy, které  se 
kvůli geografické izolaci nikdy nemohly potkat a 
zkřížit,  jsou  si  velmi  podobní.  Tomuto  jevu  se 
říká  konvergence  znaků.  Známý  příklad 
konvergence  je  hydrodynamický  tvar  těla 
žraloků  (paryby),  tuňáků  (ryby),  kosatek  a 
delfínů (savci).
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Aby se organismy ubránily před predátorem, vyvinuly se u nich různé obranné mechanismy, 
z nichž některé uvedeme jako příklad v tabulce 1. 

     

Organismus  Typ obrany  Název  Popis obrany  Příklady 
 

Rostliny         
  Mechanická       
    Trny a ostny  Brání před 

okusování či 
spásáním jiných 
měkkých částí těla 

růže sp. nebo 
ostružiník sp., trnka 
 

    Trichomy  Měkké chlupy jsou 
nechutné pro 
případné spásače, 
někdy i chemické 
látky 

Kopřiva, jahodník, 
jestřábníky aj. 

    Tvrdé struktury 
(kůra, pevná 
kutikula listů, 
sklerenchymatická 
vlákna) 

Špatná stravitelnost   Stromy, čilimník, 
kručinka, len, kopřiva 

  Chemická 
 (sekundární metabolity) 

     

    Fenoly  Inaktivují trávicí 
enzymy, svíravé 
účinky v dutině 
ústní 

Mydlice lékařská 
(saponiny), pomněnky 
(antokyany), brusnice 
borůvka (flavonoidy) 

    Alkaloidy  Hořká chuť, toxicita  oměj sp., rulík 
zlomocný (atropin) 

    Terpeny  Leptání ústní 
dutiny, blokování 
přenašečů a N/K 
kanálků , toxicita 
apod. 

Náprstník červený 
(digitoxin), máta 
peprná (mentol), 
pryskyřice 

Živočichové         
  Vyhýbání se detekci 

predátorem 
     

    Napodobování 
pozadí 

Kořist splyne s 
pozadím 

Lelek lesní,  
drsnokřídlec březový, 
kněžice zelná, 
rosnička obecná 

    Maškarády  Napodobování 
nejedlých částí 
rostlin, trusu apod. 

Mořský koník řasovník 

    Disruptivní 
zbarvení 

Falešné kontury, 
přerušení 
souvislých obrysů – 
špatné vnímání 
potravy jako celku 

Zebra 
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    Průhlednost, 
stříbření 

Vodní živočichové,  
stříbrní živočichové 
vypadají jako 
zrcátko, nejsou tak 
detekovatelní 

Plotice obecná, karas 
obecný aj. 

Organismus  Typ obrany  Název  Popis obrany  Příklady 
 

  Po detekci predátorem       
    Sekundární 

obrana 
Útěk, agresivní 
oplácení, naježení 
bodlin či chlupů, 
vylučování 
sekretu… 

Ježek sp., tchoř 
tmavý, střevlík 
zlatolesklý 

    Signály  Kořist ukazuje svou 
fyzickou zdatnost 

Ropucha obecná 
(nafouknutí), srna 
obecná (stojí čelem 
k nepříteli) apod. 

    Aposemantismus  Kořist varuje 
predátora před 
svou nechutností 

Vřetenuška obecná, 
kněžice páskovaná,  
mlok skvrnitý 

    Müllerovy 
mimikry 

Napodobování 
aposemantismu 
(oba druhy 
nechutné) 

Vosa a včela 

  Klamání (tělem)       
    Batesovy  

mimikry 
Napodobování 
nechutného druhu 
druhem chutným 

Nesytka sršňová, 
pestřenka rybízová 

    Bakerovy mimkry 
u rostlin! 

Rostlina 
napodobuje 
živočicha 

Tořič včelonosný 

    Překvapivé 
podněty 

Využívají moment 
překvapení u 
predátora k útěku 

Lišaj paví oko (spodní 
křídla s oky), 
autonomie ocasu 
(ještěrka obecná) či 
končetin (sekáč 
rohatý) 

Tabulka 1: Obrana před nepřítelem (Tkadlec 2008) 

 

3.1. Migrace a fragmentace krajiny 
  K oddělení nik využívá velká část především živočichů migraci. Pod tímto pojmem je myšleno 
přemísťování organismů na velké vzdálenosti, které je směrované a většinou i s návratem na původní 
místo  výskytu.  Jako  příčina  migrací  se  objevuje  přítomnost  nevhodných  abiotických  podmínek           
na  původním  stanovišti,  ale  může  jím  být  i  například  přítomnost  predátora  nebo  konkurenta              
na stanovišti. 
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  Nejpočetnější  migrace  savců  jsou  známy 
mezi   Masaj Mara National Reserve  a    Serengeti 
National Park   na pomezí Tanzanie a Keni. Krásný 
popis  této  události  nalezneme  například  v knize 
Serengeti  nesmí  zemřít  od  Bernarda  Grzimka. 
Hojné  jsou  migrace  v řekách  a  mořích.  Opravdu 
početné  jsou  migrace  bezobratlých  živočichů. 
Počty  jedinců  takto  velkých  migrací  se  počítají      
na  miliony.    Některé  migrace  mohou  působit  i 
značné  škody,  jako  například  migrace  saranče 
stěhovavé  (Locusta moratoria  L.)  v polopouštních 
oblastech Afriky, Asie a po zavlečení i Austrálie. 

  Některé migrace mohou probíhat na velké 
vzdálenosti. Při zastávkách na odpočinek využívají 
živočichové  vhodná  stanoviště  na  trase migrace.  
Zároveň je důležitá i průchodnost terénu. Migrace 
je  obecně  energeticky  náročný  proces  a  i  malé 
narušení může mít negativní důsledky. 

  Činnost  člověka  v krajině má  zásadní  vliv 
na její vzhled a fungování. Člověk zde vytváří nová 
stanoviště,  která  se  mohou  stát  příhodným 
místem  úkrytu  pro  živočichy.  Rostliny  využívají 
činnosti člověka k rozšiřování svého areálu v rámci 
krajiny.  Narušené  plochy  vzniklé  rukou  člověka 
jsou  často  vhodným  stanovištěm  pro  vzácné 
druhy. 

  Jeho  konání  v krajině  ale  nemusí  být  pouze  pozitivní. Hlavním  důsledkem  jeho  činnosti  je 
fragmentace, tj. rozdrobení krajiny. Vzniklé plochy  jsou příliš malé na to, aby se v nich druhy mohly 
vyskytovat, což vede ve zvětšené míře k migraci mezi nimi. Migrace jsou ale ztíženy různými příčnými 
a liniovými překážkami. Nejčastěji se jedná o komunikace (silniční, železniční). Tyto stavby, především 
větších  rozměrů,  jsou  pro  většinu  živočichů  neprůchodné.  Při  pokusu  o  přejití  těchto  překážek 
dochází  ke  zvýšení mortality  jedinců.  Pro  ptáky  a  další  létací  organismy  jsou  překážkou  například 
dráty  vysokého napětí nebo  větrné  elektrárny,  jejichž negativní  vliv na migraci  létajících  živočichů 
zatím nebyl vědecky vyloučen! Migrační trasy vodních živočichů jsou roztříštěny příčnými překážkami 
na  tocích,  jako  jsou  jezy, malé vodní elektrárny, přehradní nebo  rybniční hráze. Pokud nejsou  tyto 
stavby opatřeny tzv. rybochody, stávají se  konečnou na jejich cestě. 

  Pro zmírnění negativních následků příčných překážek v krajině, jsou v praxi prováděna mnohá 
opatření. Víceproudé  silnice  jsou opatřovány nadchody  či podchody  (tzv.ekodukty) nejen pro větší 
savce.  Jedná  se většinou o mosty nebo  tunely, které  jsou pokryty vegetací. V jejich okolí  je kolem 
komunikace plot  tak, aby živočichy  svedl na příslušné místo. Využívání ekoduktů  je velmi  sporné a 
velice  záleží  na  jeho  umístění  a  vzhledu.  Často  se  stává,  že  jsou  zřizovány  na  zcela  nesmyslných 
místech  a nejsou  vůbec nebo pouze minimálně  využívány. Vynaložené náklady  jsou pak  zbytečné. 

Box 3.3 Návrat lososů do ČR 

     V důsledku  fragmentace vodních  toků se z našich 
řek  vytratily  tažné  druhy  ryb.  Vyza  velká,  největší 
jeseterovitá  ryba  světa,  je  jedním  z příkladů,  který   
na  našem  území  úplně  vyhynul.  Poslední  doklady 
výskytu v České republice jsou ze začátku dvacátého 
století. 

    Dalším typickým příkladem tažné ryby  jsou  lososi. 
Jedinci se líhnout na horních tocích řek, ale dospívají 
v mořském  prostředí.  Po  dosáhnutí  dospělosti 
migrují  zpět  do  sladkých  vodních  toků,  kde  se 
rozmnoží a následně zahynou.  

Poslední  doklady  o  výskytu  a  rozmnožování  tohoto 
druhu na našem území pochází z počátku dvacátého 
století,  kdy  byli  chyceni  na  Labi.  Přitom 
z historického  hlediska  se  jednalo  o  velice  hojnou 
rybu na našem území.  Její vymizení  z našeho území 
souvisí  hlavně  s tvorbou  příčných  překážek  (jezy, 
přehrady) na vodních tocích  a poklesem kvality vod.  

  V roce  1998  byl  na  našem  území  zahájen  projekt 
LOSOS  2000,  který  jednak  zprůchodňoval  příčné 
překážky na  tocích a měl  za cíl  i  zlepšit kvalitu vod. 
Nově  vysazení  lososi  v povodí  Labe,  především    
na řece Kamenici, se již několikrát vrátili.  

Více na: http://www.npcs.cz/kamenice‐novy‐domov‐
pro‐mlade‐lososy 
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Velkou zkušenost  s ekodukty mají na velkých 
dálnicích  v Itálii  nebo  v Německu,  kde  jsou 
běžně  využívány  i  takovými  živočichy,  jako 
jsou velké šelmy typu medvěda nebo vlka.  

 Pro  podporu  migrace  obojživelníků 
jsou  dobrovolnými  organizacemi  pořádány 
záchranné přenosy (transfery) v jarních někdy 
i  v podzimních  měsících.  Na  migračních 
trasách  jsou  kolem  cest  vystavěny  zhruba 
půlmetrové  zábrany,  které mají  nasměrovat 
obojživelníky  směrem  k zakopaným  pastím 
(většinou  se  jedná  o  kbelíky  s kouskem 
molitanu  nebo  kůry  jako  úkryt  před  přímým 
slunečním  zářením). V době migrace  se pasti 
chodí alespoň dvakrát denně vybírat. Sběrači 
musí  mít  vlhké  ruce  a  nejlépe  v rukavicích, 
aby  nepřenášeli  na  obojživelníky  nemoci  a 
nesedřeli jejich slizovou vrstvu na pokožce. Ta 
jim slouží jako ochrana před patogeny a navíc 
jim umožňuje lepší dýchání. 

Nové  vodní  překážky musí  být  opatřeny  rybochody.  Pokud  je  na  řece  postaven  jez  či  jiná 
překážka,  dojde  k tvorbě  stupně,  který  ryby  nejsou  schopné  přeskočit.  Proto  jsou  kolem  nich 
budovány  náhradní  vodní  kanály,  které mají  na  větší  délce menší  sklon,  který  jsou  ryby  schopny 
překonat. Problémem může být i vybudování rybníku či přehrady přímo na toku. Nejen, že se změní 
přirozený splaveninou režim a řeka se pod nádrží nepřirozeně zahlubuje, vypouštěná voda může mít 
navíc jinou teplotu, než je přirozené a dojde k posunování rybích pásem na řekách. Může tak nastat 
situace, že pstruhové pásmo střídá pásmo parmové a nikoliv lipanové apod. 

Asi největším projektem na podporu migrace v České republice je tvorba Územního systému 
ekologické  stability  (ÚSES),  který by měl pomocí  koridorů  a ploch propojit  jednotlivé  části našeho 
území tak, aby bylo migračně průchozí. V rámci projektu jsou v krajině vybírány především zachovalé 
části krajiny, které dosud slouží jako útočiště rostlin a živočichů nejen při jejich migraci. Často se také 
jedná  o  území  s výskytem  ohrožených  druhů. Mezi  těmito  plochami  (biocentry)  jsou  navrhovány 
liniové prvky (biokoridory), které je mají propojit. Podle významnosti daného prvku jsou pak všechny 
části  rozděleny  na  prvky  lokální,  regionální  a  mezinárodní  prvky.  Prvky  ÚSES  jsou  i  legislativně 
podloženy (podrobnější vysvětlení procesu výběru ploch a další informace na  http://www.uses.cz/).   

Box 3.4 Medvědi Malé Fatry 

    NP  Malá  Fatra  je  místem  s největší  populací 
medvěda hnědého na hektar plochy ve střední Evropě. Je to 
důležitá zdrojová populace i pro české medvědy.  

Zdrojová  populace  znamená,  že  medvědi 
v karpatské  části  naší  republiky  se  vyskytují  v příliš  malé 
populaci na to, aby zde mohli přetrvat delší dobu. Proto se 
stýkají  právě  s populací  z Malé  Fatry  a  v případě  úhynu 
některého  našeho  medvěda  a  nedostatku  narozených 
medvědů  u  nás  se  právě  na  jeho místo  přesune medvěd 
z Malé  Fatry.  Tento  princip  se  v ekologii  nazývá  princip 
zdroje a propadu.  

   K ochraně našich medvědů  je proto nutné chránit 
nejen medvědy  na  území  ČR,  ale  i medvědy  ze  zdrojové 
populace.  Pokud  by  došlo  k přerušení  vazeb  se  zdrojovou 
populací,  následovalo  by  v blízké  budoucnosti  i  vyhynutí 
medvědů  u  nás.  Takovým  přerušením  vazeb  mohou  být 
například stavby dálnic, které  jsou plánovány na slovenské 
straně. 
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Celoevropským  projektem,  který  je  zaměřený 
na  migraci,  je    European  Green  Belt  (více  na 
http://www.europeangreenbelt.org/indoor.html). 
Jedná  se  o  projekt,  který  využívá  historicky  vzniklé 
železné  opony.  Kolem  ní  vzniklo  území  s nižším 
osídlením,  stejně  jako  tomu  bývá  v okolí  hranic  státu. 
V rámci projektu je snahou zanechat tyto lokality méně 
osídlené,  aby  tak  vznikl  prostor  migraci  živočichů  ze 
severu na jih. Na  lokalitách je navíc prováděn jednotný 
management  a  navzájem  jsou  propojeny  i  informační 
kanály.    Celý  pás  je  rozdělen  do  tří  částí  (baltická, 
středoevropská  a  jihoevropská),  které  jsou  regionálně 
koordinovány.  Celý  projekt  zaštiťuje  IUCN,  což  je 
mezinárodní svaz ochrany přírody. 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 10: Evropská migrační trasa vycházející z 
projektu European Green Belt. Zdroj: 
www.europeangreenbelt.org/indoor.html 
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4. Ekologie společenstev a ekosystémů 
 

  Společenstvo  je soubor  jedinců nebo populací organismů, žijících na  jednom místě, které 
lze definovat pomocí  jeho  funkčních a strukturních charakteristik.  Jednotlivé složky společenstva 
jsou propojeny zpětnými vazbami. 

 

  Vlastnosti  společenstev můžeme  rozdělit  na  kolektivní  a  emergentní.  Kolektivní  vlastnosti 
jsou takové, které vyplývají z vlastností jednotlivých populací, které ve společenstvu nalezneme, jako 
je  druhová  rozmanitost,  velikost  společenstva  (společenstvo  lesa  vs.  společenstvo  smrku). 
Emergentní vlastnosti vznikají jako výsledek interakcí mezi jednotlivými populacemi, jako je například 
stabilita  potravních  řetězců.  Pro  usnadnění  se  často  navíc  rozlišují  zvlášť  společenstva  rostlin  = 
fytocenóza, společenstva živočichů = zoocenóza a společenstva mikroorganismů. Ty se pak mohou 
ještě  nadále  dělit:  ornitocenóza  (společenstvo  ptactva),  malakocenóza  (společenstva  měkkýšů), 
dendrocenóza (společenstva stromů) aj. 

  Významově  je  často pojem  společenstva  zaměňován  za pojem ekosystém. Ten definujeme 
jako soubor živých organismů a abiotického prostředí v daném čase a prostoru s jejich strukturními 
a  funkčními  charakteristikami.  Velmi  podobný  je  i  termín  biom,  který  ale  označuje  část  biosféry 
s typickými biotickými a abiotickými složkami (hlavně klimatickými a pedologickými). 

  Pro  fungování  společenstva  (potažmo  ekosystému)  jsou  důležité  zpětné  vazby.  Jsou  to 
vlastně vzájemné interakce mezi organismy, které určují růst a vývoj populace na daném místě. Lze si 
to představit  jako problém  se  srnami a vlky  zmiňovaný v úvodu  textu. Dalším příkladem může být 
přítomnost dravé  ryby v rybníku. Pokud  se zde nachází například  štika,  ta přirozeně  reguluje počty 
ryb,  které  konzumují malé  vodní  korýše.  Zvýšením  počtu malých  vodních  korýšů  dojde  ke  snížení 
zelených  řas  a  sinic  v rybníce.  Jestliže  štika  v rybníce  přítomna  nebude,  zvýší  se  počet  ryb 
konzumujících malé  vodní  korýše.  S jejich  úbytkem  vzroste  počet  zelených  řas  a  sinic  v rybníce  a 
dojde  k tzv.  kvetení  rybníka.    Vyčerpáním  kyslíku 
z vody  řasami  a  sinicemi dojde  k otravě dalších  ryb. 
Popsanému jevu se říká potravní kaskáda. 

  Štika  nebo  vlk  (viz  box  1.1)  hrají 
v ekosystému  důležitou  roli  pro  fungování 
společenstva.  V ekologii  se  tito  živočichové  nazývají 
klíčové druhy. Jsou to druhy, které přes svoji nízkou 
početnost  mají  výraznou  roli  ve  společenstvu. 
Zajímavé  je, že klíčovým druhem může být  i parazit, 
který  taktéž  reguluje  početnost  ostatních  druhů. 
Druhy, které mají významnou  roli ve  společenstvu a 
zároveň  jsou  druhy  s velkou  početností,  se  označují 
jako  dominantní  druhy.  Příkladem  dominantního 
druhu  například  v horských  smrčinách  nejvyšších 
poloh naší republiky je smrk ztepilý. 

Obrázek 11: Klíčovým druhem pro fungování říční krajiny 
střední Evropy je bobr evropský (Castor fiber). Čerstvý okus 
od bobra evropského. (foto B.Chmelinová) 
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  Vzájemné  vztahy mezi organismy mohou být  zobrazeny  i pomocí potravních  sítí.  Jedná  se       
o pomyslnou síť, kterou jsou propojeny všechny druhy ve společenstvu s předem vybraným druhem. 
Abychom  zároveň  popsali  přenos  látek  a  energie  ve  společenstvu,  využívá  se  potravních  řetězců. 
Existují celkem tři základní typy, které se nacházejí ve všech společenstvech. 

1) Pastevně‐kořistnický: základním  článkem  (primárním producentem)  jsou zelené rostliny. Ty 
jsou požírány primárními konzumenty – býložravci (popř. všežravci). Býložravci jsou potravou 
pro masožravce  nebo  všežravce.  Poslední  článek  tvoří masožravci,  všežravci mimo  jiné  i 
člověk. 

2) Dekompoziční  (detritový):  základním  zdrojem  energie  jsou  rostlinné  a  živočišné  zbytky.        
Na nic se živí mikroorganismy (houby, bakterie, prvoci aj.). Je konzumují drobní živočichové 
půdního  edafonu  (žížaly,  stonožky  apod.).  Na  ně  jsou  další masožravci  prvního  a  po  té  i 
druhého řádu. 

3) Parazitický: jsou to řetězce tvořené jednotlivými parazity. 

 

Kromě  potravních  řetězců  může  být  společenstvo 
charakterizováno  i trofickými pyramidami. Celkem rozlišujeme 
tři druhy  trofických pyramid: potravní, energetická a biomasy 
(tj.  hmotnosti  organismu).  Nejpoužívanější  jsou  první  dvě. 
Názorně se zde zobrazuje úbytek  či nárůst  jednotlivých složek 
v systému.  

V potravní pyramidě (viz obrázek 12) se na nejnižším stupni 
nacházejí  rostliny,  které  představují  tzv.  primární  producenty. 
Býložravci, primární  konzumenti,  jsou druhým  stupněm.  Jejich 
množství  je menší  než množství  rostlin,  protože  část  energie, 
přijaté  býložravci  z rostlin,  je  prodýchána  nebo  spotřebována  na  výrobu  tepla.  Stejně  tak  to  platí         
u masožravců, sekundárních konzumentů. 

 

4.1 Biodiverzita – problém (de)gradace krajiny vlivem činnosti člověka 
 

Biodiverzita  je do  českého  jazyka nepřesně překládána  jako  rozmanitost, kterou se myslí počet 
druhů na daném území. V pravém slova smyslu zahrnuje nejen počet druhů, ale  i  jejich početnost, 
počet typů lokalit, různorodost potravních sítí aj. Můžeme ji rozdělit od lokální po globální diverzitu, 
která například může definovat diverzitu na úrovni geomorfologie nebo klimatu. 

Počet  druhů  na  lokalitě  je  označován  jako  alfa  diverzita,  počet  typů  lokalit  je  gama  diverzita. 
Součinem alfa a gama diverzity dostaneme  celkovou diverzitu  (beta diverzita). Přestože  je obecně 
uznáváno pravidlo, že vyšší počet druhů na lokalitě znamená větší stabilitu lokality, není to přesné. I 
společenstva  s nízkou alfa diverzitou mohou mít  vysokou  stabilitu,  jako například  rákosiny  s téměř 

Obrázek 12: Zjednodušená potravní trofická 
pyramida. Názorně ukazuje, že pro uživení 
jednoho masožravce je potřeba mnohem větší 
počet potravy (stupně níže). 
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monokulturním porostem rákosu. Naopak druhově bohaté deštné  lesy  jsou citlivé na narušení a jen 
malé vychýlení z rovnováhy společenstva může vést k jeho degradaci. 

Původní  koncept  ekosystému 
předpokládat,  že  všechna  společenstva 
vedou  k tzv.  klimaxovému  stádiu,  kdy  se 
ustálí  rovnováha.  Očekávalo  se,  že 
v tomto stádiu je ve společenstvu nejvyšší 
diverzita  a  společenstvo  je  odolné  vůči 
vnějším zásahům. Dnešní vědecké důkazy 

spíše  hovoří  o  určitém  typu  dynamické 
rovnováhy,  která  osciluje  kolem 
rovnovážného  stavu.  Společenstva  se  k této  rovnováze  vyvíjejí  (sukcese)  formou  přechodů  mezi 
částečnými rovnovážnými stavy. Konečný počet druhů při nastavení rovnovážné dynamiky může být i 
menší, než v průběhu sukcese společenstva. 

Vlivem člověka se přerušují  jednotlivé sukcesní  řady, a proto nedochází k nastavení rovnovážné 
dynamiky. Přestože  společenstva většinou odolají malým narušením  zvenčí, narušení  (disturbance) 
způsobené  člověkem  jsou  natolik  velká,  že  společenstva  na  ně  nejsou  schopna  reagovat.  Takto 
vysokou  mírou  disturbancí  se  vyznačují 
pouze  počáteční  sukcesní  stádia 
společenstev  s omezenou mírou  diverzity 
druhů. Počáteční  sukcesní  stádia  jsou ale 
vysoce náchylná na příchod nových druhů 
včetně  druhů  invazivních  a  nepůvodních. 
To  je  vysvětlením  velké míry  zaplevelení 
našich  polí,  vysoké  náchylnosti 
ruderálních  stanovišť,  nebo míst  těžebně 
narušených  člověkem  na  invazivní  druhy 
nebo  tzv.  plevely,  protože  člověkem 
vytvořená  stanoviště  jsou  podmínkami 
stejné jako počáteční fáze sukcese. 

Menší míra disturbance může mít ale 
na společenstva i pozitivní vliv. Například pokud by nedocházelo k pravidelnému sečení (disturbanci) 
našich  luk,  pokračovala  by  jejich  sukcese  směrem  k listnatému  lesu.  Sekundárně  (tj.  člověkem 
způsobené) vzniklá luční společenstva jsou přitom jedny z druhově nejbohatších společenstev u nás. 
Pravidelná pastva může mít pozitivní  vliv na vývoj například orchideových  luk nebo nízkých křovin      
na xerotermních stanovištích. 

Graf 3: Přechod společenstva od přechodné k ustálené dynamické 
rovnováze 

Graf 4: Vývoj počtu druhů ve fiktivním společenstvu v závislosti na čase. 
Počáteční rychlý nárůst v iniciálních stádiích je střídán ustálením počtu 
druhů při ustálené dynamické rovnováze 
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Jak  jsme  již  výše mínili,  vyšší míra  disturbance  způsobená  člověkem má  vesměs  negativní  vliv          
na  vývoj  společenstev. Většinou  dochází  k úplnému  zničení  stanoviště  nebo  značné  degradaci,  při 
které  je nemožný  již návrat k původnímu společenstvu. Typickým příkladem takto velké disturbance 
může být  těžba, především povrchová,  skládkování  či výstavba velkých  staveb  (dálnice, parkoviště, 
velké  skladovací  komplexy, přehrady). V některých případech  je nutné po ukončení  činnosti místo 
komplexně  rekultivovat  za  poměrně  vysoké  náklady.  Jedná  se  především  o  skládkovou  činnost, 
případně rušení velkých staveb (přebudovávání starých továren na multikulturní zařízení apod.). 

V případě  těžby  se ovšem  člověku  naskytuje  příležitost  využít  degradovaná  místa,  pokud  se 
nejedná  o místa  kontaminovaný  jedy,  těžkými  kovy  a  jinými  chemickými  látkami,  jako  ukázkové 
plochy pro ponechání  samovolného  vývoje  společenstev. Na  těchto místech  často  vznikají  lokality 
s velkým množstvím  chráněných  druhů.  Jedná  se  o  druhy  iniciálních  sukcesních  stádií,  kterých  je           
u nás malý počet (s výjimkou ploch záměrně obhospodařovaných člověkem). S velmi nízkými náklady 
mohou v těžebních  jámách  samovolně vznikat  jezera,  z hald vytěžené hlušiny  zase kopcovitý  terén 
s březovými  a  posléze  i  jinými  lesy  vhodné  například  pro  turistiku.  Plochy  se mohou  využít  nejen 
k rekreaci,  ale  i  jako  hospodářsky  využitelné  lesy  a  vodní  nádrže,  popřípadě  ukázkové  plochy             

Box 4.1 Fenomén Bělokarpatským luk 

  Dlouhodobá činnost člověka v krajině může vytvořit velmi vzácná a druhově bohatá společenstva. 
Pokud  je  hospodaření  prováděno  šetrnými  metodami  bez  výrazné  pomoci  těžké  techniky,  dokážou  se 
společenstva rychle přizpůsobit na typ hospodaření. 

  CHKO  Bílé  Karpaty  je  typickou  ukázkou  dlouhodobého  působení  člověka  na  krajinu  po  dobu    
od neolitu a možná ještě dřív. Louky v Bílých Karpatech jsou pravidelně koseny nebo spásány, a protože zde 
nedošlo v minulém století ke zcelování pozemků, rozorávání luk nebo hnojení, vytvořila se druhově vysoce 
bohatá společenstva. Dá se předpokládat, že takováto společenstva byla po celém území naší republiky, ale 
právě špatné zemědělské techniky v minulých letech je zničily. 

  Druhová  bohatost  těchto  luk  se  dohaduje mezi  80  –  90  druhy  na metr  čtvereční,  což  je  jedna    
z  nejvyšších  druhových  bohatostí  nejen  ve  střední  Evropě,  ale  v rámci  celého  kontinentu.  Díky  šetrně 
prováděnému kosení a pastvě se na těchto  loukách zachovalo  i velké množství orchidejí a  jiných vzácných 
lučních bylin. Na ně je navázaná druhové bohatá zoocenóza.  

      

Obrázek 13: Orchideje CHKO Bílé Karpaty: vstavač vojenský (orchis militaris L.) a prstnatec bezový (dactylorhiza 
sambucina (L) Soó), který se vyskytuje ve dvou variantách ‐ fialová a žlutá. (foto B.Chmelinová) 
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pro  vědecké  studie.  V ekologii  vznikl  dokonce  samostatný  obor,  který  se  zabývá  ekologií  míst 
narušených  lidskou činností – ekologie obnovy. V České republice byly vydány už některé publikace, 
především  týmem  vedeným  prof.  Karlem  Prachem.  V roce  2009  byl  v časopise  Živa  publikován 
celoroční seriál článků právě s tematikou ekologie obnovy. 
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5. Ekologie a ochrana prostředí aneb co můžu dělat já 
 

  Již v úvodu jsme se zabývali rozdílem mezi ekologií a ochranou přírody. V předchozím textu je 
podrobněji rozebráno několik problémů ochrany přírody, které jsou úzce s ekologií spojeny. Ekologie 
většinou dodává  vědecké  podklady  pro popsání  a  řešení problémů  a ochrana přírody  je  následně 
aplikuje do praxe. 

   Jádrem většiny problémů životního prostředí se ale zdá být nadměrná spotřeba a bezcitnost 
k okolnímu  dění,  a  proto  vznikla  publikace,  která má  pomoci  každému  člověku  ke  snížení  vlastní 
zátěže  na  životní  prostředí.  Publikaci  Desatero  domácí  ekologie  vydala  síť  ekologických  poraden 
(STEP)  a  autory  jsou dlouhodobí  aktivní ochránci přírody  v ČR: Mojmír Vlašín,  Petr  Ledvina  a Aleš 
Máchal. V následujícím  textu  se  pokusíme  nastínit  hlavní myšlenky  a  rady  do  praxe  z nejen  z této 
publikace. 

Energie 
  S postupným  rozvojem  společnosti  dochází  ke  zvýšení  nároků  na  množství  energie                           
u  jednotlivců.  Původní  typy  energie  (vodní,  větrná,  tažná  síla  zvířat  aj.)    jsou  dnes  nahrazeny 
především elektrickou a  tepelnou energii.  Jako zdroj  jsou využívány  fosilní paliva  (ropa, uhlí, zemní 
plyn)  anebo  jiné neobnovitelné  zdroje  (uran).   Obnovitelné  zdroje  v posledním období  sice  zvyšují 
svůj  podíl  na  výrobě  energie,  ale  ve  většině  rozvinutých  zemí  jsou  pouze  okrajovým  zdrojem. 
Výjimkou jsou Rakousko nebo Norsko, které využívají svůj vysoký geomorfologický potenciál vodních 
toků. 

  Čím  více  energie  spotřebováváme,  tím  více  jí  plýtváme.  V dnešní  době  jsou  naštěstí  ceny 
energií poměrně nízké, ale s postupným vyčerpáním fosilních zdrojů budou ceny rychle růst. Proto je 
důležité už dnes se učit, jak energiemi neplýtvat. 

  Velké množství tepelné energie můžeme ušetřit některými úpravami na našem domě. Pokud 
si  přímo  nepostavíme  pasivní  dům,  je  dobré  dům  izolovat.  Nejvíce  tepla  uniká  okny  a  stěnami. 
Zaizolování stěn domu a výměnou oken můžeme dosáhnout významné úspory tepla. Jako  izolace se 
dají použít polystyrenové desky, minerální vata nebo přírodní obklady  (konopná vlákna apod.). Aby 
nám  v domě  po  zaizolování  nerostla  plíseň,  je  potřeba  se  naučit  správně  větrat,  a  to  krátce  a 
intenzivně  alespoň  dvakrát  denně.  K větrání  nám může  pomoci  i  rekuperace,  které  funguje  jako 
výměník  tepla  a  čerstvého  vzduchu  zároveň.  V zimních  měsících  je  studený  venkovní  vzduch 
oteplován  teplým  vzduchem  z místností  a  naopak  v létě.  Abychom  lépe  využili  tepla  z radiátorů, 
můžeme mezi stěnu a radiátor umístit hliníkovou fólii, která odráží teplo zpět do místností.  

  K vytápění můžeme použít kromě klasického kotle na pevná paliva i alternativní způsoby jako 
je  například  Trombeho  stěna,  která  využívá  k ohřevu  sluneční  záření.  Ze  severní  strany,  která  je 
nejchladnější, můžeme vysadit některé druhy stromů nebo například popínavé rostliny. Tyto rostliny 
pak mají  funkci nejen estetikou, ale  i  termoregulační  (strom například dokáže  regulovat  teplotu až                 
o 2°C v nejbližším okolí).  
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  Elektrickou  energie  se  dá  ušetřit  koupením  úsporných 
zářivek  nebo  spotřebičů  (poznáme  podle  energetického  štítku  – A 
nejméně  energeticky  náročný,  G  nejvíce  energeticky  náročný)). 
Výměnou  starého  spotřebiče  za  nový  s nižšími  nároky  na  energie 
můžeme  ušetřit  stovky  korun  ročně.  Správné  osvětlení  místnosti 
může mít vliv na náladu a zdraví  člověka. Výborný mechanismus  je 
regulace  osvětlení  například  ve  chvíli,  kdy  není  potřeba  úplného 
osvětlení (dívání se na televizi). Na jižní stranu střech se hodí solární 
kolektory  buď  na  ohřev  vody,  nebo  na  výrobu  vlastní  energie. 
V případě  přebytku  je  energie  odkupována  státem.  Úplným 
vypínáním  spotřebičů  a  zářivek  ve  chvíli,  kdy  nejsou  využity, 
dosáhneme až neočekávané úspory.  

Voda 
  Více  než miliarda  lidí  na  světě  nemá  přístup  k pitné  vodě. 
Jedna miliarda  lidí v rozvinutých zemích spotřebuje stejné množství 
vody  jako  zbytek  lidí  světa.  Nejvíce  vody  se  spotřebovává  na 
zemědělství  (kolem  75%),  jednotlivé  domácnosti  se  na  spotřebě 
podílejí 10%, ale tato hodnota neustále roste. 

Zásadního snížení spotřeby vody v domácnosti lze dosáhnout jednoduchými triky. Nejdříve je 
potřeba  se ujistit,  zdali nikde nekapou kohoutky. Takový kapající kohoutek může nakapat až  třicet 
litrů denně. Pokud si čistíme zuby, nenechávejme tekoucí vodu po celou dobu čištění zubů. Využitím 
kelímku  na  propláchnutí  úst  se  dá  také  něco  ušetřit.  Není  potřeba,  pokud  nevykonáváte  velkou 
fyzickou námahu,  kde  se hodně  zpotíte,  sprchovat  se dvakrát denně. Dermatologové dokonce  ani 
nedoporučují se sprchovat každý den, neboť to může vést k vážným kožním chodbám, jako je lupenka 
nebo vyrážky. Pokud  se koupete ve vaně, nenapouštějte  ji úplně celou, ale  jenom  tolik vody, kolik 
vážně potřebujete. Při sprchování během mydlení vodu vypněte. Na záchodě  instalujte dvojí systém 
splachování na menší a větší objem vody. Ušetříte tím desítky litrů vody měsíčně. 

Při mytí nádobí je výhodné celé nádobí umýt v plném dřezu horké vody a posléze opláchnout 
od saponátu vlažnou vodou z tekoucího kohoutku. Abychom vodu neznečišťovali,  je dobré si vybrat 
takové saponáty, které  jsou biologicky rozložitelné. Jejich cena se příliš neliší od běžných saponátů. 
Podlahy můžeme  umývat  pouze  dešťovou  vodou,  stejně  jako  zalévat  zahrádku  nebo  si  napustit 
bazén,  pokud  je  to  nutné.  Kvalita  vod  se  v posledních  dvaceti  letech  výrazně  zlepšila,  a  proto  se 
můžeme koupat v rybnících, pokud zde nejsou sinice!!! 

 

Ovzduší 
Ostravsko  je  v u  nás  vyhlášeno  výrazně  zhoršenou  kvalitou  ovzduší.  Je  to  souhra  jednak 

geomorfologikých,  klimatických  a  antropogenních  podmínek  prostředí.  S produkcí  škodlivin                          
do ovzduší  z průmyslových podniků můžeme  jako  jednotlivec udělat pouze málo. Proto  jsou  často 
zakládána  občanská  sdružení  za  zachování  čistého  životního  prostředí,  která  už  mají  v jednání 
s podnikem mnohem větší šanci na úspěch. 

Obrázek 14: Energetické štítky spotřebičů. 
Zdroj: 
http://www.nazeleno.cz/bydleni/osvetlen
i/vybirame‐usporne‐osvetleni‐
domacnosti.aspx 
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Jako jednotlivci přispíváme do znečištění ovzduší především dopravou. Automobily se stávají 
největším  znečišťovatelem  ovzduší  ve  velkých městech. Místo  nich  se  dá  využít  služeb  hromadné 
dopravy. Pokud je pěkné počasí, k pohybu po městě se dá použít i kolo a síť cyklostezek. V některých 
městech je to rychlejší typ dopravy než právě automobily. 

Pokud doma vlastníme kotel na pevná paliva, je zakázané spalovat v něm komunální odpad, 
především  plasty.  Spalujte  v něm  pouze  uhlí,  dřevo  nebo  jinou  biomasu.  Dřevo  v něm  spalované 
nechte nejdříve  řádně prosušit, zvýší se tím nejen účinnost vytápění, ale  i životnost kotle. Při koupi 
kotle dbejte na co největší účinnost kotle, výborný je systém tzv. zplyňování biomasy. 

Zahrada 
  Nemusíme jezdit daleko od měst a vesnic, abychom viděli vzácná zvířata a rostliny. V případě, 
že vlastníte  i malou zahrádku, můžete na ni připravit vhodná stanoviště  jak pro běžné, tak  i vzácné 
živočichy. Důležité jsou dvě věci: a to jim vytvořit nějaké úkryty a nabídnout jim nějaká zdroj potravy. 

   Bezobratlé  živočichy  nalákáme  především  na  rozkvetlé  květiny  a  stromy.  Pokud  sečeme 
zahradu,  je důležité si uvědomit, že nakrátko posekaná tráva už  jim neslouží ani  jako úkryt ani  jako 
potrava.  Při  sečení  je  proto  dobré  na  to myslet  a  sekat  především  větší  zahrady  na  několik  fází                     
od sebe oddálených aspoň  týden. Pokud chceme zabránit růstu plevelů mezi okrasnými rostlinami, 
jako  jsou například  růže apod., můžeme  je obsypat vrstvou kůry, která  se má hned několik výhod.                    
Na povrchu půdy udržuje stálou vlhkost a sama slouží  jako houba, která vodu nasakuje. Pod kůrou 
nerostou plevele a navíc může sloužit jako úkryt například pro larvy slunéčka sedmitečného. Slunéčko 
je důležitým pomocníkem na zahradě, protože požírá mšice. 

  Vytvořením  i malého  jezírka na  zahradě 
dosáhneme  toho,  že  sem  přilákáme  velké 
množství  vodních  živočichů.  Aby  se  jezírko 
nestalo  pastí  pro  živočichy,  je  důležité,  aby 
nemělo  příkré  stěny  a  bylo  osazeno  aspoň 
nějakými  rostlinami,  které  poslouží  jako  úkryt 
anebo  místo  odpočinku.  Výborným  spojením 
biotopu  pro  živočichy  a  zároveň  užitečného 
prostředku  pro  naši  domácnost  jsou  kořenové 
čističky  odpadních  vod.  Zde  je  pomocí  kořenů 
vodních  rostlin  voda  pročištěna,  jsou  z ní 
odstraněny  některé  nebezpečné  látky.                          
Do  jezírka  se  navíc  mohou  nastěhovat  i 
obojživelníci,  především  někteří  skokani  nebo 
ropuchy, ale ani rosnička není výjimkou.                               

  Plazi do zahrad nalákáme pomocí kamenných zídek. Ty slouží hlavně  ještěrkám  jako úkryt a 
cesta pro pohyb po zahradě. Užovku nebo slepýše zase přitahují hromady zetleného listí nebo trávy. 
Správně  založený  kompost produkuje hodně  tepla,  které  jim  slouží  jako  inkubátor pro  vývoj  jejich 
vajíček. Užovka nám ze zahrady vyžene například myši a jiné hraboše. 

  Ptáci  jsou  na  život  na  zahrádkách  výborně  přizpůsobení.  Stačí  menší  strom  nebo  keř,                      
na kterém přes  zimu  zůstanou plody, a  jejich výskyt  zde  je  zaručen. Pro podpoření  jejich hnízdění 

Obrázek 15: Skokan hnědý v zahradním jezírku (foto B.Chmelinová)
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můžeme na  větší  stromy připevnit budku. Přes  zimu na  zahradu můžeme umístit  krmítko,  kam  je 
důležité  pravidelně  sypat  jejich  potravu. Do  krmítka  patří  semínka  od  obilovin,  proso,  len,  řepka 
olejka, slunečnice, ovoce nebo  lůj. Pozor na pečivo nebo drobečky, které  jsou pro ptáky nevhodné. 
Obsahují  velké množství  soli,  které  ptačí  organismus  nedokáže  strávit  a může  způsobit  až  jejich 
otravu. 

    Pokud vlastníme starší dům s velkou půdou, možná se nám pod střechou přes léto ubytovali 
netopýři.  Jejich  přítomnost může  být  nepříjemná.  Pak  zavolejte  nejbližší  záchrannou  stanici  zvířat 
nebo  veterináře,  který  vás  netopýrů  zbaví.  Jinak  netopýři  sami  osobě  nejsou  nijak  škodlivý  a 
rozhodně se nezaplétají do vlasů, jak se o nich říká. Navíc požírají hmyz, včetně komárů, takže mohou 
být i prospěšní. 

  Na  zahrádky  bychom měli  vysazovat 
především  naše  květiny,  které  jsou  nejlépe 
přizpůsobené  našim  podmínkám  prostředí. 
Navíc  se  tak  vyhneme  náhodě,  které 
z okrasné květiny může udělat invazivní druh, 
jak tomu bylo například v případě bolševníku. 
Vypěstování  vlastních  bylinek  do  kuchyně 
navíc obohatíte svůj jídelníček. Velká zahrada 
je  ideální místo pro založení sadu. Využívejte 
pro  sadařství  krajové  odrůdy,  které  jsou 
v našem  území  tradiční,  přečkají  naší  zimu 
bez  větší  obtíží  a  jsou  mnohem  lépe  i 
připraveni  na  patogeny  a  parazity  naší 
přírody.  Ponecháním  na  stromě  několik 
jablek nebo třešní nalákáme opět ptáky i v zimním období.  

O stromy je nutné se správně starat. Když strom už neplodí, nemusíme jej hned skácet celý. 
Díky ponechání starého stromu nebo kmene na zahradě samovolnému rozpadu se vám na ni může 
nastěhovat  roháč,  slunéčka  sedmitečná  nebo  různé  krásné  barevné  druhy  tesaříků.  Překrásný  je  i 
brouk krasec třešňový, který živě v kmenech starých třešní. Dutiny ve stromě, kmenu, pak využívají i 
další živočichové jako úkryt. 

  Více  informací  o  „ekologicky“  šetrnějším  chování  se  můžete  dočíst  ve  výše  zmiňované 
publikaci  nebo  se  jít  poradit  do  ekoporaden,  které  jsou  dnes  v každém  větším městě.  Český  svaz 
ochránců přírody přímo vyhlašuje soutěže o nejkrásnější zahrady nebo můžete soutěžit s ostatními, 
kdo  na  zahradě  zaznamená  více  druhů  živočichů  (více  na 
http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1002&m2_id=1058&m_id_old=999  –  projekt 
živá  zahrada).  Důležité  je  si  uvědomit,  že  i  malá  pomoc,  může  mít  velký  účinek  na  naše  okolí. 
Příjemnější životní prostředí zlepšuje naše zdraví i náladu, a proto bychom se o něj měli všichni snažit. 

Obrázek 16: Chrastavec je oblíbenou potravou nejen motýlů (modrásek 
sp.), ale i například tesaříků. Navíc je i esteticky zajímavou květinou 
našich luk  (foto B.Chmelinová). 
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Slovníček 
Výrazy  jsou    vysvětleny  pouze  vzhledem  k předchozímu  textu,  nemusí  se  jednat  o  jejich  obecné  definice!

Abiotická  faktor:  faktor  prostředí,  který  je 
součástí  tzv.  neživé  složky  prostředí  (voda, 
vzduch, horniny, záření apod.) 

Antropogenní  faktor:  faktor  prostředí 

související s činností člověka. 

Balastní voda: odpadní voda z lodí. 

Biotický  faktor:  faktor  prostředí  související 
s živou  složkou  přírody  (od  virů,  bakterie, 
rostliny až po živočichy). 

Disperze: rozmístění organismu v prostředí. 

Disrupce:  rozdělení/  roztržení  ‐  souvislého 
areálu. 

Ekologická  valence:  rozsah  podmínek 

prostředí,  ve  kterých  se  může  organismus 
zdržovat. 

Endemit:  organismus  s relativně  malým 

areálem    ‐  vyskytující  se  pouze  na  jednom 
místě na světě  

Glaciální  relikt:  organismus,  který  na  našem 

přežil  od  poslední  doby  ledové  (např. 
ostružiník moruška).  

Gleje:  půdní  typ  vznikající  trvalým 

zamokřením  spodní  části  půdního  profilu.  Je 
typický modrošedou barvou. 

Hibernace: odborné označení zimního spánku, 

kdy  organismy  snižují  svojí  metabolickou 
aktivitu. 

Kompetice:  vzájemná  soutěž/konkurence  o 

nějaký zdroj prostředí. 

Konvergence: sbíhavost vlastností organismu. 

Liniová  překážka:  takový  prvek  krajiny 

(koridor), který má výrazně protáhlý charakter 
(říční koryto, cesta, aleje…). 

Monokulturní:  většinou  se  používá  ve 

významu  osazený/porostlý  jednou  rostlinou 
(kulturou  –  smrk,  obilí),  ale  může  vznikat  i 
přirozeně – rákosiny. 

Patogen:  organismus  virového  nebo 

bakteriálního původu způsobující onemocnění 
organismu 

Periodicita:  pravidelné  opakování  daného 

faktoru.  Pokud  se  jedná  o  opakování  kolem 
jednoho bodu = oscilace. 

Pigmentace:  zbarvení  způsobené  kožními 

barvivy (pigmenty). 

Pseudoglej:  půdní  typ  podobný  gleji.  Vzniká 
trvalým  zamokření  horní  části  půdního 
horizontu většinou v důsledku nepropustnosti 
spodních vrstev. 

Ruderální  stanoviště:  antropogenně  vzniklé 
stanoviště s většinou nadbytkem živin, které je 
ponecháno  bez  pravidelného  managementu 
člověka (okraje cest, navážky…) 

Spárkatá zvěř: jedná se o myslivecké označení 

lovné zvěře  ‐ srnčí, mufloní,  jelení zvěře a pro 
prase. 

Speciace:  vznik  nového  druhu  postupným 

specializováním  k daným  podmínkám 
prostředí. 

Trofický:  vlastnost  týkající  se  výživy 

organismu. 

Xerotermní: teplomilný a suchý zároveň. 
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