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Ekologie a ekologové v České republice

Ekologie a ekologové v České republice

V
 České republice pracuje mnoho odborníků, kteří se zabývají ekologickým výzkumem. Za 

léta 2000–2007 eviduje databáze Web of Science 685 prací, které mají v adrese autorů 

„Czech“ a patří do kategorie Ecology; v kategoriích Ecology a Environmental Sciences je to 

dokonce 1499 prací. Pokud bychom tam ještě zařadili limnologii a půdní biologii, které mají 

v ekologii své nedílné místo, počet prací by se ještě navýšil. Navíc je třeba mít na paměti, 

že údaje databáze WoS reprezentují jenom tu část komunity, která se věnuje vědeckému 

výzkumu. V komunitě ekologů jsou i pracovníci národních parků, CHKO a dalších institucí, 

kteří se věnují praktickému výzkumu a aplikaci poznatků ekologické vědy a výzkumu. Proto 

nám přijde zvláštní, že dosud neexistuje odborné fórum, kde by se tito badatelé setkávali 

a komunikovali spolu.

To, že takové fórum neexistuje, může mít své dobré příčiny. Ekologická problematika je 

pokryta řadou jiných odborných společností, od ornitologie, entomologie a botaniky přes 

parazitologii a limnologii až po krajinnou ekologii. Tradiční struktura výzkumu je vertikální 

(obory jsou definované taxonomicky či podle specifického studovaného prostředí), takže 

ekologie je v nich svým způsobem na okraji, kde snad předmět dokresluje a poskytuje kon-

text (a to se týká i limnologie a krajinné ekologie, které jsou asi nejblíž). To vede k tomu, 

že ekologicky orientovaní badatelé se málo identifikují jako takoví a často nemají potřebu 

komunikovat na společných fórech; cítí se víc botaniky, zoology nebo limnology než ekology. 

To samozřejmě má svůj význam v tom, že badatel neztrácí znalosti o konkrétních biologic-

kých danostech příslušné skupiny. Na druhé straně nám často schází povědomí o tom, že 

kolega z jiného oboru nebo z praxe si klade podobné nebo dokonce identické otázky. 

V tomto ohledu prostor, který by umožňoval setkávání a diskuse obecně ekologických pro-

blémů, skutečně schází. Naší práci v oboru pak často schází synergismus s lidmi různých 

specializací, kteří si kladou podobné otázky, jen je institucionální struktura zavála někam 

jinam. Nicméně podle našeho názoru potřeba takové společnosti je širší než jenom zamě-

řená dovnitř do badatelské komunity; současně schází odborná společnost, která by byla 

schopna se kompetentně a nezávisle vyjadřovat k problémům ve veřejném prostoru, k nimž 

se ekologie může vyjádřit nebo je zodpovědět. 

To nás vedlo k tomu, abychom (s podporou grantu Britské ekologické společnosti) založení 

takové společnosti navrhli a zkusili jej provést. Nově navrhovaná společnost si klade za cíl 

podporu rozvoje a propagaci ekologie ve smyslu studia interakcí mezi živými organismy, 

jejich neživým prostředím a mezi sebou navzájem, od úrovně jedince přes populace, spole-

čenstva až po ekosystémy, a podporu komunikace mezi odborníky z těchto různých oblastí. 

Společnost chápeme jako společnost profesionální, tj. jako sdružení odborníků s podobnými 

zájmy a otázkami. Není důležité, kde kdo z nás pracuje (či nepracuje); naopak je důležité, 

co považuje za zajímavé a důležité. Je nám jasné, že slovo ekologie je velmi sémanticky 

zatíženo a používá se v mnoha kontextech. To je v pořádku; na druhé straně ale také 

považujeme za důležité, aby ve veřejném prostoru existovala společnost, která jej používá 

v jeho původním smyslu jako studium interakcí mezi populacemi a druhy, role biotických 

a abiotických procesů v ekosystémech a procesů podmiňujících biologickou rozmanitost. 

Toto studium je velmi živé, přináší zásadní základní poznatky a současně je schopno mnoho 

říci v oblastech aplikací. 

Tímto krokem chceme podpořit nejen horizontální propojení mezi dosud často vertikálně 

chápanými obory (jako je zmiňovaná botanika nebo zoologie), ale také propojení mezi teo-



reticky a empiricky chápanou ekologií, mezi základním a aplikovaným výzkumem a mezi 

výzkumem a výukou. V neposlední řadě chceme posílením identity ekologie jako disciplíny 

podporovat a rozvíjet komunikaci ekologů jako takových s vědci z ostatních oborů, a to nejen 

z biologických, ale i humanitních či technických, stejně jako s lidmi z aplikační sféry. 

Založením národní společnosti nechceme naznačit, že chceme podporovat „národní vědu“; 

nechceme vytvářet písečky, na nichž bychom mohli prezentovat své výsledky a domnívat se, 

že to pro dobrou vědu stačí. Od toho jsou mezinárodní časopisy a mezinárodní konference. 

Na druhé straně nám přijde absurdní, když se s lidmi, kteří si kladou velmi podobné otázky 

(jen třeba právě na jiné skupině organismů), sejdeme až na velkých mezinárodních konfe-

rencích a teprve tam si domlouváme nějakou spolupráci, nebo když se o výsledcích a využití 

českého aplikovaného výzkumu dovídáme až na mezinárodním fóru. 

Aniž bychom chtěli předbíhat diskusi, jež má na této konferenci proběhnout, vidíme několik 

oblastí zájmu a možného působení společnosti, které dosud nejsou pokryty žádnou existu-

jící společností: 

interakce mezi populacemi a druhy napříč trofickými úrovněmi a jejich důsledky pro 

strukturu a dynamiku společenstev a ekosystémů;

srovnávací ekologické studie napříč různými skupinami organismů a v různých typech 

prostředí;

biodiverzita (druhů i společenstev) a její podmiňující faktory;

multidisciplinární studium společenstev a ekosystémů od lokální až po globální úro-

veň;

srovnání a podpora programů pro výuku ekologie na středních a vysokých školách 

a ve výzkumných organizacích ČR, snaha o zlepšení kvality výuky;

péče o kvalitní využití poznatků a metod vědecké ekologie v praxi, zejména v oblasti 

životního prostředí a v managementu a ochraně přírody;

posilování povědomí o ekologii jakožto vědní disciplíně;

podpora mezioborové komunikace, komunikace s odbornou veřejností a komunikace 

mezi akademickou sférou a aplikační oblastí.

Tato konference má být konferencí vstupní, kde bychom chtěli všechny tyto návrhy nabíd-

nout k diskusi. Ta by nakonec měla vést k vzniku nějakého pevnějšího tvaru. Současně kon-

ferenci chápeme jako pokus vymapovat ekologický výzkum na českých vědeckých a odbor-

ných pracovištích. To považujeme za nezbytný krok pro to, aby se takové fórum konstituovalo 

a aby se mohlo ukázat, zda je potřeba a zda je životaschopné. Doufáme, že životaschopné 

bude.

Za Přípravný výbor ČSPE

Tomáš Herben, David Storch a Hana Šantrůčková
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IV Program zakládající konference České společnosti pro ekologii 

Ekologie v 21. století, 25.–27. 4. 2008, Třeboň

Pátek 25. 4. 2008

od 11:00 registrace, ubytování, příp. oběd samostatně (není v rámci konference)

13:00–14:00 zahájení konference (KKC Roháč)

14:00–16:00 SEKCE: Ekosystémy 

14:00–14:40 STRAŠKRABOVÁ V., KOPÁČEK J., VRBA J., Ekosystémy Šumavských jezer – dlouhodobé změny struk-

tury a fungování pelagických společenstev pod vlivem zátěže z ovzduší a z povodí

14:40–15:00 HOFMAN J., VLČKOVÁ K., Biodostupnost jako klíčový faktor pro expozici půdních organismů toxic-

kým látkám – přehled hlavních poznatků

15:00–15:20 VRBA J., ŠANTRŮČKOVÁ H., Ekologická stechiometrie - společný jmenovatel ekologie populací, 

společenstev i ekosystémů

15:20–15:40 OULEHLE F., FOTTOVÁ D., KRÁM P., HRUŠKA J., MCDOWELL W. H., AITKENHEAD-PETERSON J. A., Dlou-

hodobé trendy odnosu dusíku z lesních povodí postižených antropogenní acidifikací.

15:40–16:00 MUDRÁK O., FROUZ J., ROUBÍČKOVÁ A., Mohou žížaly ovlivňovat rostlinnou sukcesi na výsypkách?

16:00–16:30 přestávka (setkání přípravného výboru společnosti)

16:30–18:30 diskusní blok: Aplikovaná ekologie a environmentální politika

16:30–16:40 MORAWETZ J., Environmentální politika, krajinotvorné programy a možnosti hodnocení efektiv-

nosti

16:40–16:50 DROZD P., DOLNÝ A., ŠTĚPNIČKA M., Možnosti využití fuzzy expertních systémů v ochraně přírody

16:50–17:00 BLÁHA L., HILSCHEROVÁ K., HOFMAN J., MARŠÁLEK B., DUŠEK L., HOLOUBEK I, Eko(toxiko)logie: 

vztahy mezi organismy a jejich (znečištěným) prostředím - výuka, věda a praxe ve světě a ČR

17:00–17:10 SKALOŠ J., Metrika krajiny a její využití při analýze a hodnocení fragmentace přirozených stano-

višť

17:10–17:20 RYNDA I., Úloha ekologie ve strategii udržitelného rozvoje a ve společnosti

17:30–18:30 Diskuse k tématu

18:00  Ukončení podávání návrhů na kandidáty do výboru ČSPE

 Ukončení přijímání členů ČSPE oprávněných hlasovt při volbě výboru.

18:30–20:00 večeře (Hotel Bohemia)

20:00–21:30 představení základního záměru ČSPE a zahájení diskuse k jejímu založení

Program konference



VSobota 26. 4. 2008

9:00–10:40 SEKCE: Ekologie krajiny a krajinné změny (KKC Roháč)

9:00–9:40 FANTA J., Krajinná ekologie a ekologické souvislosti využívání krajin v ČR

9:40–10:00  SEMANČÍKOVÁ E., HOLCOVÁ V., DVOŘÁKOVÁ – LÍŠKOVÁ Z., CHUMAN T., ROMPOTL D., Krajina České 

republiky – strategické politické dokumenty

10:00–10:20 ROMPORTL D., CHUMAN T., Metody klasifikace a typologie současné krajiny

10:20–10:40  PRACH K., Ekologie obnovy (restoration ecology) jako mladý obor a jeho stav v České republice

10:40–10:50 přestávka 

10:50–12:10 SEKCE: Ekologie krajiny a krajinné změny - pokračování 

10:50–11:10 BENEŠ J., Krajinná archeologie a studium dynamiky změn v českém holocénu

11:10–11:30 MÜLLEROVÁ J., PYŠEK P., JAROŠÍK V., PERGL J., Rostlinné invaze v krajině z ptačí perspektivy: Pří-

klad ze Slavkovského lesa

11:30–11:50 MACHAR I., Aplikace krajinné ekologie v biologii ochrany přírody 

11:50–12:10 HÉDL R., SZABÓ P., Historická ekologie: zaměření a perspektivy v České republice.

12:10–13:15 oběd

13:15–15:15 SEKCE: Biodiverzita, makroekologie, globální procesy

13:15–14:00 STORCH D., Makroekologické perspektivy: Rozšíření a diverzita organismů z Čech až na konec 

světa

14:00–14:20 ANDREAS M., ROMPORTL D., VLASÁKOVÁ B., MÍKOVCOVÁ A., Monitorování a hodnocení změn biodi-

verzity

14:20–14:40 JAČKOVÁ K., Hodnocení vlivu diverzity abiotických podmínek na diverzitu biotopů v NP Šumava 

a CHKO Křivoklátsko

14:40–15:00 NEDVĚD O., Invazní slunéčko Harmonia axyridis v České republice

15:00–15:20 SVOBODA M., Ekosystémový management v lesích – je přírodě blízké lesní hospodaření řešení?

15:20–16:30 POSTER SESSION + přestávka

16:30–18:30 diskusní blok: Vzdělávání a výuka v ekologii

16:30–16:40  RULÍK M., Úvod do problematiky

16:40–16:55  AČ A., Zařazení problematiky globálního oteplování do vyučovacího procesu na středních 

a vysokých školách

16:55–17:10 DROZD P., Alternativy výuky kvantitativní a populační ekologie

17:10–17:25 KOSTKAN V., Umíme zorganizovat výuku ekologie na vysokých školách?

17:25–17:40 DAŇKOVÁ L., Ekologická / environmentální výchova v praxi středisek ekologické výchovy

17:40–18:30 Diskuse k tématu

18:30–20:00 večeře (Hotel Bohemia)

20:00–21:30 pokračování diskuse k založení společnosti, její podobě a programu,   
 připomínky ke stanovám

Program konference



VI neděle 27. 4. 2008

8:30–10:50 SEKCE: Populace a společenstva (KKC Roháč)

8:30–8:50 HERBEN T., Populační ekologie a ekologie společenstev – úvod

8:50–9:10 PERGL J., MULLEROVÁ J., PYŠEK P., HERBEN T., PERGLOVÁ I., Role náhodného šíření v populační 

dynamice bolševníku velkolepého na krajinné škále

9:10–9:30 VOJTA J., ZAJÍČKOVÁ L., KOPECKÝ M., HERBEN T., Vývoj dřevinné vegetace v opuštěné krajině

9:30–9:50 KLIMEŠOVÁ J., JANEČEK Š., DOLEŽAL J., LANTA V., Výška rostliny jako funkční vlastnost

9:50–10:10 MUNZBERGOVÁ Z., Efekt tlaku semen a stanovištních podmínek na druhové složení společenstev 

suchých trávníků

10:10–10:30 HORSÁK M., HÁJEK M., CHYTRÝ M., Společenstva měkkýšů a rostlin: ekologické studie na různých 

prostorových a časových škálách

10:30–10:50 HRČEK J., Společenstva parazitoidů externě žeroucích housenek v pralesích Nové Guineje

10:50–11:10 přestávka 

11:00 ukončení volby členů výboru ČSPE

11:10–11:30 LEPŠ J., Na čem závisí a jak je rychlé kompetiční vyloučení ve společenstvu vytrvalých bylin? 

Výsledky čtrnáctiletého pokusu na mokré louce

11:30–12:30  závěrečná diskuse a vyhlášení výsledků voleb, ukončení konference

12:30  oběd (v rámci konference), odjezd účastníků

Program konference



VIISeznam posterů

SEKCE: Ekosystémy

1. BÁRTA JIŘÍ, APPLOVÁ MARKÉTA, VANĚK DANIEL A ŠANTRŮČKOVÁ HANA, Vztah mezi počáteční kvalitou opadu, 

strukturou mikrobiálního společenstva a aktivitou lignin-degradujících enzymů v povodích šumavských 

ledovcových jezer 

2. JIŘÍ DUŠEK, MICHAELA VAVRUŠKOVÁ, HANA ČÍŽKOVÁ, Měření toku CO2 metodou vířivé kovariance na mokrých 

loukách u Třeboně

3. EDWARDS KEITH R., KÁPLOVÁ MIROSLAVA, KVĚT JAN, Plant Production and Species Composition in a Wet 

Grassland: A Historical Perspective

4. KAŠTOVSKÁ EVA, ŠANTRŮČKOVÁ HANA, MACH JIŘÍ, Vliv eutrofizace na cyklus uhlíku v půdách mokrých luk 

5. KREJČÍ LUKÁŠ, Plavená dřevní hmota v ekosystému lužního lesa na příkladu Litovelského Pomoraví

6.  KREJČÍ LUKÁŠ, Mrtvé dřevo ve vybraných vodních tocích České republiky 

7. KROLOVÁ MONIKA, HEJZLAR JOSEF, ČÍŽKOVÁ HANA, Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření litorální vegetace 

v Lipenské vodní nádrži 

8. PICEK TOMÁŠ, NITKULINCOVÁ ANDREA, Vliv eutrofizace na emise plynných produktů mikrobiálního metabo-

lismu z mokřadního ekosystému 

9. TAHOVSKÁ KAROLINA, ŠANTRŮČKOVÁ HANA, KOPÁČEK JIŘÍ, Změny v dostupnosti dusíku v půdách v povodí 

šumavských jezer po odumření lesa

10. VAVRUŠKOVÁ MICHAELA, DUŠEK JIŘÍ, ČÍŽKOVÁ HANA, Metodické přístupy výzkumu bilance uhlíku v mokřadech 

11. ZEMANOVÁ KATEŘINA, ČÍŽKOVÁ HANA, ŠANTRŮČKOVÁ HANA, Půdní respirace v mokřadních ekosystémech – vliv 

eutrofizace na emise CO
2

SEKCE: Ekologie krajiny a krajinné změny 

12. ADÁMEK MARTIN, Změny vegetace luk povodí Žebrákovského potoka po 30 letech 

13. BRTNICKÝ MARTIN, VLČEK VÍTĚZSLAV, HYBLER VÍTĚZSLAV, POKORNÝ EDUARD, Míra poškození zemědělských půd 

v oblasti střední Moravy 

14. DRHOVSKÁ LUCIE, VOJTA JAROSLAV, Význam historické struktury krajiny pro současnou vegetaci křovin 

15. EREMIÁŠOVÁ RENATA, Analýza krajinných změn na podkladu starých a současných topografických map

16. HAIS MARTIN, KUČERA TOMÁŠ, Spektrální projevy disturbancí lesa hodnocené metodami dálkového průzkumu 

Země a GIS 

 17. HOLCOVÁ VERONIKA, SEMANČÍKOVÁ EVA, DVOŘÁKOVÁ - LÍŠKOVÁ ZUZANA, CHUMAN TOMÁŠ, ROMPORTL DUŠAN, Zahr-

nutí prostorovýh aspektů krajiny do strategických dokumentů ČR

18. HRADEČNÁ JANA, MÜNZBERGOVÁ ZUZANA, Šíření druhů suchých trávníků na opuštěná pole - vliv změn 

v obhospodařování, krajinné struktury a dynamiky 

19. MOHLOVÁ KRISTÝNA, LUKEŠOVÁ ALENA, FROUZ JAN, Kolonizace toxických výsypek půdními řasami a sinicemi

20. SUCHOMEL JOSEF, HEROLDOVÁ MARTA, Izolované lesní celky v kulturní krajině jako důležitá centra biodiverzity 

drobných savců 

21. TREML VÁCLAV, BANAŠ MAREK, Vliv orientace svahu na teplotní poměry v ekotonu alpinské hranice lesa, pří-

padová studie z Vysokých Sudet 

SEKCE: Biodiverzita, makroekologie, globální procesy 

22. GABRIELOVÁ JARMILA, FIALOVÁ TEREZA, MÜNZBERGOVÁ ZUZANA, Faktory zodpovědné za vzácnost kriticky 

ohrožených druhů rostlin v ČR 

23. PETŘÍK PETR, Česká Bioplatforma – otevřené fórum pro biodiverzitu

24. ROMPORTL DUŠAN, MĚSTKOVÁ LUCIE, Vliv faktorů prostředí na výskyt jeřábka lesního v Beskydech a na Šumavě 

25. SCHLAGHAMERSKÝ JIŘÍ, MAŇÁK VÍTĚZSLAV, ČECHOVSKÝ PETR, 

26. Studium „společenstva“ saproxylických brouků pomocí letových nárazových pastí: zkušenosti s metodou 

a první výsledky výzkumu 

27. ŠÍMOVÁ IRENA, Diversita psamofilní vegetace v Čechách na krajinné, lokální a historické úrovni 

28. SKÁCELOVÁ OLGA, Sukcesní stádia tůní dolního Podyjí (oblast mezi Novomlýnskými nádržemi a Lednicí) 

29. WIESNER IVO, WIESNEROVÁ DANA, DEMELOVÁ, B., A TŘASÁKOVÁ J., Vývoj a komerční uplatnění nových odrůd 

okrasných begonií jako zdroj financování ochrany druhové diverzity tohoto rodu 

SEKCE: Populace a společenstva

30. ČERNÁ LUCIE, MÜNZBERGOVÁ ZUZANA, Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum liliago L. a Antheri-

Postery
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31. ČERVENKOVÁ ZITA, MÜNZBERGOVÁ ZUZANA, Vliv opylovačů a herbivorů na populační dynamiku druhu Scorzo-

nera hispanica 

32. DEVETTER MILOSLAV, 

33. DITTRICH TOMÁŠ, PAPÁČEK MIROSLAV, BROUM TOMÁŠ, Prostorová ditribuce semiakvatických ploštic (Heterop-

tera: Gerromorpha) v oblasti Prameniště Pohořského potoka (Novohradské hory) 

34. DOSTÁLEK TOMÁŠ, MÜNZBERGOVÁ ZUZANA, Ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium (lněnka) 

35. EDWARDS KEITH R., DAŠA BASTLOVÁ AND JAN KVĚT, Latitudinal comparison of native Eurasian and invasive 

North American populations of Lythrum salicaria L.: Ecological and genetic analyses

36. HEMROVÁ LUCIE, MÜNZBERGOVÁ ZUZANA, Schopnost dálkového šíření druhu Jasione montana L. 

37. JONÁŠOVÁ MAGDA, HAIS MARTIN, Přirozený vývoj horských smrčin po disturbancích: hodnocení s využitím 

vegetačních a satelitních dat 

38. KLEČKA JAN, BOUKAL DAVID, Letová aktivita vodních brouků v semipermanentním mokřadu – sezónní dyna-

mika a vliv faktorů prostředí 

39. KNAPP MICHAL, Pasti, pasti, pastičky

40. KOPECKÝ MARTIN, Vliv podnebí na složení lesní vegetace v České republice 

41. KOUBEK TOMÁŠ, Model populační dynamiky rostlin infikovaných systémovými houbovými patogeny 

42. KUBOVČÍK VLADIMÍR, Paleoekologický a paleolimnologický výskum jazier Vysokých Tatier (Slovensko, Poľsko)

 43. MAYEROVÁ HANA, ŠLECHTOVÁ ANNA, ČIHÁKOVÁ KATEŘINA, KLADIVOVÁ ANNA, FLOROVÁ KLÁRA, MÜNZBERGOVÁ 

ZUZANA, Vliv pastvy na vegetaci v CHKO Český kras 

44. PÁNKOVÁ HANA, Závislost růstu rostlin na kolonizaci kořenů arbuskulárními mykorhizními houbami (AMF)

45. PÁNKOVÁ HANA, Populační biologie a ekologie druhů z Minuartia verna agg. rostoucích v ČR.

46. PIETRUSZKOVÁ JANA, ADAMÍK PETER, Změny v průtahu bahňáků v ČR za posledních čtyřicet let 

47. RAABOVÁ JANA, Vliv lučních mravenců na diverzitu rostlin v různých typech travinných ekosystémů

48. SLOBODNÍK B., ČAŇOVÁ I., KURJAK D., PAULE L., Variabilita rastových a reprodukčných prejavov jaseňa manno-

vého (fraxinus ornus L.).

49. SOVA PAVEL, Populační ekologie vzácné játrovky Jungermannia caespiticia Lindenb. s přihlédnutím k popu-

lační genetice

50. ŠMÍDOVÁ ANNA, MÜNZBERGOVÁ ZUZANA, Genetická diversita populací kriticky ohroženého, Ligularia sibirica 

51. VAZAČOVÁ KRISTÝNA, MÜNZBERGOVÁ ZUZANA, Endemité vs. neendemité - liší se ve schopnosti disperse? 

52. VÍTOVÁ ALENA, Je druhové složení lučního společenstva omezeno šiřitelností semen druhů?

53. VOJTĚCHOVSKÁ EVA, ŠKORPILOVÁ JANA, ŠIZLING ARNOŠT L., Vliv umístění hnízda v teritoriu na vnitrosezónní 

dynamiku teritorií pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) 

Vzdělávání a výuka v ekologii

54. KUBOVČÍK VLADIMÍR, Postavenie Katedry biológie a všeobecnej ekológie vo výučbe ekológie na Technickej 

univerzite vo Zvolene.

55. SOUKUPOVÁ VĚRA, PETR JAN, Výuka ekologické výchovy na pedagogické fakultě 

Aplikovaná ekologie a environmentální politika

56. VLAŠÍNOVÁ HELENA, MERTELÍK JOSEF, VEJSADOVÁ HANA, HAVEL LADISLAV, Permakultura jako příklad aplikované 

ekologie 

Postery
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Čl. 1

Postavení a působnost

Česká společnost pro ekologii o. s. (dále jen „ČSPE“) je dobrovolné výběrové sdružení 

vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků, studentů a dalších 

osob zabývajících se ekologií. ČSE se zabývá ekologií ve smyslu původní definice 

oboru jako studia interakcí mezi živými organismy, jejich neživým prostředím a mezi 

sebou navzájem, od úrovně jedince přes populace, společenstva až po ekosystémy.

Cílem ČSPE je podílet se na všestranném, komplexním a systematickém rozvoji eko-

logických oborů, podílet se na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné 

činnosti a expertní činnost v ekologických oborech.

Unie má charakter vědecké společnosti a má právní subjektivitu. Je nositelkou práv 

a povinností stanovených v právních předpisech a těchto stanovách. Tato práva 

a povinnosti může nabývat vlastními úkony.

Hlavní zásady činnosti ČSPE stanoví výbor společnosti po dohodě s členskou základ-

nou.

ČSPE je občanským sdružením registrovaným ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. a jeho 

doplňku čl. I zákona č. 68/1993 Sb.

ČSPE působí v České republice. 

Sídlem ČSPE je PřF JU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Čl. 2

Činnost 

Společnost plní tyto úkoly: 

podporuje rozvoj ekologie na rovině základního výzkumu, rovině vědecko-populární 

i na rovině aplikací do praxe,

koordinuje a organizuje výměnu informací a spolupráci svých členů,

přispívá k výměně zkušeností a zvyšování odborné úrovně svých členů,

zprostředkovává svým členům kontakty s dalšími profesními organizacemi a orgány ČR 

i na mezinárodní úrovni,

předkládá příslušným orgánům a odborným pracovištím podněty k rozvoji oboru a jeho 

aplikaci,

rozvíjí expertní činnost v ekologických oborech,

zastupuje český ekologický výzkum v mezinárodních evropských a světových společnos-

tech obdobného zaměření.

K plnění svých úkolů společnost 

pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, semináře, kurzy, exkurze 

apod., včetně akcí se zahraniční účastí a akcí určených pro veřejnost,

rozvíjí a koordinuje spolupráci svých členů s odborníky sdruženými v obdobných zahra-

ničních společnostech, 

vyjadřuje se k odborné publikační činnosti a podporuje publikační aktivity v oboru,

přispívá k popularizaci oboru, 
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vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky vědeckého výzkumu v oboru,

spolupracuje s odborníky sdruženými v jiných vědeckých společnostech při výměně 

informací a řešení odborných problémů,

může provádět poradenskou a expertní činnost v oboru ekologie,

získává prostředky na svou činnost formou výběru členských příspěvků, získáváním 

dotací a grantů, účtováním poplatků za poradenskou a expertní činnost v oblasti eko-

logie

podle potřeby může ČSPE vytvářet odborné nebo pracovní skupiny sdružující členy podle 

jejich odborného zájmu nebo za účelem řešení konkrétní problematiky. 

může vypisovat soutěže na zpracování aktuálně potřebných úkolů v oboru ekologie.

Čl. 3

Členství

Členem společnosti se může stát osoba dle čl. 1 odstavce 1, která:

souhlasí s posláním a úlohou společnosti a účastní se jejich naplňování,

přihlásí se za člena a souhlasí se stanovami společnosti,

má doporučení dvou řádných členů společnosti.

Členství v ČSPE je individuální a skupinové:

z individuálního členství v ČSPE vyplývají jednotlivci všechna práva a povinnosti řádného 

člena;

ČSPE umožňuje uchazečům být ve společnosti organizováni jako skupina (například 

kolektiv pracovníků). Členský příspěvek skupiny pak činí 50 % součtu členských pří-

spěvků jednotlivých členů. V tomto případě ČSPE požaduje vyplnění individuální při-

hlášky každého jednotlivce s tím, že členství v ČSPE je pak vázáno na členství v dané 

skupině.

Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků na jeden rok. 

O přijetí rozhoduje výbor ČSPE na základě doporučení dvou stávajících členů společ-

nosti. 

Proti rozhodnutí výboru je možné se odvolat do 30 dnů k valnému shromáždění 

ČSPE. 

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

Členu společnosti přísluší právo: 

zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání, 

volit a být volen do orgánů společnosti,

být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod., vytvářených společností,

podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech zasedáních, konferencích 

a jiných odborných akcích pořádaných společností,

být informován o všech akcích pořádaných společností, účastnit se všech akcí a před-

nostně získávat materiály společností vydané. 

Členové jsou povinni: 

zachovávat stanovy ČSPE,
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platit členské příspěvky, 

zodpovědně plnit úkoly, kterými byli pověřeni,

vlastní iniciativou přispívat k rozvoji ekologických oborů a vhodné aplikaci získaných 

poznatků do praxe.

Čl. 5

Zánik členství

Individuální členství v ČSPE zaniká: 

písemným prohlášením člena, 

nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě následujících roků, 

vyloučením člena,

úmrtím.

Vyloučen může být člen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu se stanovami 

společnosti nebo hrubě porušil zásady vědecké a společenské morálky. O vyloučení 

rozhoduje výbor společnosti. Proti rozhodnutí výboru se člen může do 30 dnů odvo-

lat k valnému shromáždění 

Čl. 6

Struktura společnosti

Společnost se může členit na sekce a odborné skupiny. 

Sekce a odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření a specializace 

členů společnosti. 

Členové sekce si volí výbor sekce. Předseda sekce zastupuje sekci ve výboru společ-

nosti jako jeho řádný člen.

Sekce ani odborné skupiny nemají právní subjektivitu.

Zřízení sekcí nebo odborných skupin schvaluje valné shromáždění. 

Čl. 7

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: 

valné shromáždění,

výbor společnosti,

revizní komise. 

Funkční období výboru a revizní komise je tříleté. 
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Čl. 8

Valné shromáždění

Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti. 

Valnému shromáždění přísluší: 

určovat hlavní směry činnosti společnosti pro období do příštího valného shromáždění, 

schvalovat zprávu výboru o činnosti společnosti za období od posledního valného 

shromáždění,

schvalovat zprávu o finančním hospodaření společnosti za období od posledního val-

ného shromáždění,

schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění,

určovat počet členů výboru, počet revizorů, a počet náhradníků s přihlédnutím k celko-

vému počtu členů,

volit: 

členy výboru společnosti a jejich náhradníky,

revizní komisi,

usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,

zřizovat sekce nebo odborné skupiny,

usnášet se na stanovách a jejich změnách, 

usnášet se na zrušení společnosti. 

Čl. 9

Svolávání a pravidla činnosti valného shromáždění

Řádné valné shromáždění svolává výbor jednou za tři roky. 

Výbor oznámí termín konání a program řádného valného shromáždění všem členům 

nejpozději jeden měsíc před tímto termínem. 

Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popř. jiný člen 

výboru, který byl pověřen řízením valného shromáždění. 

Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů 

společnosti. 

Hlasování o bodech obsažených v Čl. 8, odstavec 2 lze předložit valnému 

shromáždění k vyjádření korespondenčním způsobem pomocí internetového roz-

hraní na stránkách ČSPE nebo elektronické pošty.

Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. 

Při rovnosti hlasů je schválen návrh, pro který hlasoval předseda. 

Při korespondenčním způsobu se k určenému termínu shromažďují návrhy. Výsledky 

hlasování jsou všem členům společnosti oznámeny do 30 dnů po termínu odevzdání 

návrhů. Návrhy se archivují po dobu 2 let. 

K usnesení o změně stanov nebo zániku společnosti je potřebný souhlas nadpolo-

viční většiny přítomných nebo korespondujících členů společnosti. 

Valné shromáždění volí členy a náhradníky výboru, revizory a jejich náhradníky hla-

sováním na základě návrhů členů nebo předložené kandidátní listiny. 
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Čl. 10

Výbor společnosti

Výbor řídí činnost společnosti mezi valnými shromážděními. 

Výbor má nejméně pět členů.

Výboru přísluší: 

volit ze svých členů předsedu, tajemníka a hospodáře,

schvalovat zprávu o činnosti společnosti a zprávu o hospodaření za běžný rok,

schvalovat plán činnosti a finanční plán na následující rok,

zabezpečovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy kandidátních listin,

přijímat nové členy společnosti dle čl. 3 a rozhodovat o ukončení členství v souladu 

s čl. 5 stanov, 

zajišťovat běžné úkoly týkající se společnosti,

schvalovat smlouvy o spolupráci s jinými odbornými a vědeckými společnostmi v České 

republice i v zahraničí,

zřizovat komise a expertní skupiny pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat 

jejich členy,

stanovovat výši členských příspěvků, která podléhá schválení valným shromážděním.

Čl. 12

Svolávání a pravidla činnosti výboru

Zasedání výboru svolává předseda nebo tajemník nejméně jednou za rok. Předseda 

svolává zasedání výboru vždy do jednoho měsíce, byl-li o to požádán alespoň tře-

tinou členů výboru.

Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. 

Schůze výboru řídí předseda, tajemník nebo jím pověřený zástupce.

Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro který 

při rovnosti hlasů hlasoval předseda.

Výbor zajistí, aby usnesení orgánů společnosti, které se týkají členů, a jiné závažné 

skutečnosti byly oznamovány všem členům společnosti členskými zprávami nebo 

elektronickou poštou. 

Čl. 13
Hmotné zajištění

K finančnímu zajištění činnosti společnosti slouží: 

členské příspěvky, 

granty,

prostředky získané dotacemi,

příjmy získané z vlastní činnosti společnosti,

sponzorské dary a dědictví.

Při hospodaření s finančními prostředky se společnost řídí platnými předpisy 

a zákony. 
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Čl. 14

Revizní komise

Kontrolu nad finančním hospodařením společnosti vykonává dvoučlenná revizní 

komise. 

Revizní komise podává zprávu o finančním hospodaření valnému shromáždění 

a výboru. 

Čl. 15

Zastoupení ČSPE

Společnost zastupuje a jejím jménem jedná předseda a tajemník v tomto pořadí, 

kteří jsou zároveň statutárními orgány společnosti se zmocněním pro veškeré právní 

úkony. 

Předseda a tajemník jednají samostatně po vzájemné dohodě.

Za společnost se pověřená osoba podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí svůj 

podpis s uvedením funkce. 

Výbor může zmocnit též jiné členy výboru, popřípadě další členy společnosti, aby 

zastupovali a jednali jejím jménem ve stanoveném rozsahu. 

V případech vyžadujících urychlené rozhodování zastupují výbor předseda nebo 

tajemník a jeden člen výboru. Ti o svém rozhodnutí informují výbor na nejbližším 

zasedání.

Čl. 16

Zánik společnosti

Společnost zanikne, usnese-li se na tom valné shromáždění nejméně dvoutřetino-

vou většinou všech řádných členů nebo dva roky po sobě nevykazuje žádnou čin-

nost. 

V případě zániku společnosti stanoví valné shromáždění likvidační komisi, která 

rozhodne o způsobu zániku ČSPE a naložení s jejím majetkem.

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)
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Vzdělávání a výuka v ekologii
přednáška

Zařazení problematiky globálního oteplování do 
vyučovacího procesu na středních a vysokých školách

 Ač Alexander acalex@usbe.cas.cz 

 

P
roblematika globálního oteplování je jedním z nejdiskutovanějších environmentálních 

problémů společnosti. Globální oteplování je definované jako nárůst průměrných teplot 

vzduchu nejnižších vrstev atmosféry. Zatímco je daleko těžší definovat a předpovědět biolo-

gické a socio-ekonomické důsledky tohoto fenoménu, jeho příčiny a fyzikální důsledky jsou 

definované s dostatečnou vědeckou přesností. Hlavní příčinou nárůstu globálních teplot je 

vzrůstající koncentrace oxidu uhličitého (CO
2
), a to zejména v důsledku spalování fosilních 

paliv, vypalování tropických lesů a některých dalších činností člověka. 

Řešení nárůstu koncentrací CO
2
 je problém velmi komplexní a zasahuje do samotné podstaty 

existence moderní lidské společnosti. Jeho úspěšné (globální) řešení vyžaduje komplexní 

znalosti z oblasti klimatologie, fyziky, biologie, ekologie, ekonomie, psychologie či sociolo-

gie. 

V své přednášce budu argumentovat, že jakékoli (zatím) známé technologické možnosti 

řešení tohoto problému jsou aplikovatelné pouze v omezené míře (např. biopaliva, jadrová 

energie, alternativní zdroje energie), a rovněž že tenhle problém nelze řešit bez adekvátního 

rozšíření ekologického vzdělávání na úrovni středních, ale i vysokých škol.
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Ekologie krajiny a krajiné změny

Změny vegetace luk povodí Žebrákovského potoka po 30 letech

 Adámek Martin martynek@seznam.cz 

Nešporova 573, Praha 11, 149 00, 

C
ílem této práce bylo zjistit, jak se zněnila vegetace luk na daném území po 30 letech. 

Studované území se nachází v povodí Žebrákovského potoka v západní části Českomorav-

ské Vrchoviny cca 5 km severně od Světlé nad Sázavou.

První fáze výzkumů probíhala na daném území v 70. letech 20. stol., přičemž byla zmapo-

vána aktuální vegetace luk a založeny trvalé plochy, na kterých byly pořízeny fytocenolo-

gické snímky a zaznamenány hodnoty faktorů prostředí (kolísání hladiny podzemní vody, 

půdní charakteristiky). Tato data jsou uvedena v manuskriptu Neuhäusl et al. (1983).

Na začátku 80. let byly některé louky v povodí zrekultivovány a intenzivně hnojeny mine-

rálními hnojivy po několik let. Ostatní louky byly dále obhospodařovány tradičním způso-

bem. V té době byly původní trvalé plochy opět fytocenologicky snímkovány a zaznamenány 

hodnoty faktorů prostředí (kolísání hladiny podzemní vody, půdní charakteristiky). Tato data 

jsou uvedena v disertační práci V. Hadincové (1989).
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Biodiverzita, makroekologie, globální procesy
přednáška

Monitorování a hodnocení změn biodiverzity

 Andreas Michal michal.andreas@seznam.cz

 Romportl Dušan
 Vlasáková Blanka
 Míkovcová Alena

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Prů-

honice, 

S
ledování a hodnocení změn biodiverzity patří k tradičním předmětům studia řady bio-

logických a ekologických disciplín. V posledních desetiletích se však biodiverzita stala 

společenskopolitickým tématem na úrovni národní, evropské i celosvětové (např. Strate-

gie ochrany biologické rozmanitosti ČR, SEBI 2010, CBD). K objektivnímu hodnocení stavu 

a změn biodiverzity a k posouzení efektivity prováděných opatření (záchranné, krajinotvorné 

či agro-envi programy), je zapotřebí nalézt vhodný soubor ukazatelů a způsob vyjádření 

výsledků na základě odborně podložených komplexních indexů, jako nezbytného nástroje 

komunikace této složité problematiky. Jasné a vědecky podložené představení problému je 

cesta k úspěšné ochraně biologické rozmanitosti.

Příspěvek představuje projekt směřující k navržení uceleného systému indikátorů a syntetic-

kých indexů k vyjádření změn biodiverzity na všech úrovních, jež by umožnily odborně pod-

ložené hodnocení dosavadního vývoje i přibližnou predikci změn biodiverzity v závislosti na 

předpokládaných změnách krajiny. V dlouhodobém horizontu chceme směřovat k vytvoření 

konceptu národní monitorovací sítě biodiverzity.
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Ekosystémy

Vztah mezi počáteční kvalitou opadu, strukturou 
mikrobiálního společenstva a aktivitou lignin-degradujících 
enzymů v povodích šumavských ledovcových jezer

 Bárta Jiří bartaj03@prf.jcu.cz

 Applová Markéta
 Vaněk Daniel
 Šantrůčková Hana

Katedra biologie ekosystémů, PřF JU, Branišovská 31, 37005, České Budějovice 

C
ílem práce bylo zjistit jaký vliv má počáteční složení opadu na strukturu mikrobiálního 

společenstva a aktivitu lignin-degradujících enzymů (fenoloxidáz (PhOx) a peroxidáz 

(PerOx). Byl založen tříměsíční inkubační experiment za přesně definovaných a kontrolova-

telných laboratorních podmínek. V povodí Plešného (PL) a Čertova (CT) jezera byly odebrány 

vzorky tří dominantních opadů: smrkové jehličí (Picea abies), borůvčí (Vaccinium myrtillus) 

a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). Opady byly inkubovány při dvou konstantních 

teplotách 0 a 10 °C. Aktivita PhOx a PerOx a rychlost mineralizace C byly měřeny ve 14 den-

ních intervalech. Kvalita opadu (celkové množství fenolických látek, dostupný P, C
TOT

, N
TOT

, C
EXT

, 

N
EXT

, koncentrace NH
4

+ a NO
3

-) byla stanovena na počátku a na konci inkubace.

Počáteční množní fenolických látek a množství dostupného P mělo prokazatelně větší vliv na 

rychlost mineralizace C a uvolňování NH
4

+ a tvorbu NO
3

- v porovnání s počátečním množstvím 

C
TOT

 a N
TOT

. Rychlost mineralizace C byla v opadech s vyšším obsahem fenolických látek výrazně 

nižší oproti tomu opady s nízkým obsahem fenolických látek uvolňovaly více NH
4

+ a NO
3

-. 

Z výsledků dále vyplývá, že aktivita PhOx nesouvisí s počáteční kvalitou opadu oproti akti-

vitě PerOx, která koreluje s počátečním množstvím fenolických látek. Dendrogramy mikrobi-

álních společenstev ukazují, že bakteriální společenstvo je závislé na kvalitě opadu při 10 °C 

oproti houbovému společenstvu, které ukazuje závislost při 0 °C. 
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Ekologie krajiny a krajiné změny
přednáška

Krajinná archeologie a studium dynamiky změn v českém holocénu

 Beneš Jaromír benes@prf.jcu.cz 

 PřF JU, Branišovská 31, 370 05, České Budějovice

A
bstrakt: Krajinná archeologie je hraničním oborem, integrujícím poznatky řady analytic-

kých disciplín (archeobotanika, archeozoologie, paleoekologie, environmentální arche-

ologie atd.). Její rozvoj se datuje v České republice do počátku devadesátých let minulého 

století, kdy proběhl česko britský projekt Ancient landscape reconstruction in NW Bohemia. 

V současné době je krajinná archeologie rozvíjena několika českými pracovišti. Příspěvek 

ukazuje několik zajímavých výsledků české krajiné archeologie, na nichž se odráží dynamika 

krajinných změn českého území v od postglaciálu do současnosti. 
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Aplikovaná ekologie a environmentální politika
přednáška

EKO(toxiko)LOGIE: vztahy mezi organismy a jejich (znečištěným) 
prostředím – výuka, věda a praxe ve světě a ČR

 Bláha Luděk blaha@recetox.muni.cz

 Hilscherová Klára
 Hofman Jakub
 Maršálek Blahoslav
 Dušek Ladislav
 Holoubek Ivan 

Masarykova Univerzita, RECETOX, Kamenice 3, 62500 Brno

E
kotoxikologie je mladá vědní disciplína na pomezí ekologie, toxikologie a chemie život-

ního prostředí, jejímž cílem je (i) systematické poznání účinků cizorodých látek (a dalších 

stresorů) na živé organismy a (ii) využití získaných informací k racionální ochraně populací 

a společenstev v přírodních ekosystémech. I přes rostoucí potřebu odborníků ve všech obo-

rech ekologie, je centrum RECETOX PřF MU v Brně jediným pracovištěm, které v ČR garantuje 

výuku ekotoxikologie v bakalářských až doktorských studijních programech. Předložený pří-

spěvek představí a kriticky zhodnotí současný stav ekotoxikologie ve světě (posun od vod-

ních k terestrickým ekosystémům a půdě; účinky čistých látek vs. složité kontaminované 

prostředí; využití jednotlivých modelových organismů vs. projevy toxicity u populací a spo-

lečenstev v ekosystémech atd.). Shrnuta budou i fakta o potřebách a praktických aplika-

cích ekotoxikologických metod v ČR a ve světě včetně stávajících limitací a potřeb (zákonem 

vyžadovaná hodnocení bezpečnosti látek a směsí; akutní účinky vs. dlouhodobé expozice 

malým dávkám; přímé posouzení účinků kontaminovaných matric vs. požadované chemické 

analýzy). Jedním z cílů příspěvku je stimulovat budoucí odbornou diskuzi a vzájemnou spo-

lupráci ekologů a ekotoxikologů v ČR s cílem širšího pochopení reakcí ekosystémů a jejich 

složek na dlouhodobý člověkem vyvolaný stres (včetně stresu chemického). 
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Ekologie krajiny a krajiné změny

Míra poškození zemědělských půd v oblasti střední Moravy 

 Brtnický Martin Martin.Brtnicky@seznam.cz

 Vlček Vítězslav
 Hybler Vítězslav
 Pokorný Eduard

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Zemědělská 1, Brno 61300

N
a základě hodnocení výsledků fyzikálních, chemických a biologických vlastností země-

dělských půd (144 pozemků), na základních půdních typech (černozem, hnědozem, flu-

vizem, luvizem) bylo zjištěno:

půdy jsou poškozené špatnou distribucí pórů, kdy převládají póry nekapilární. 

Důsledkem je velmi nízká minimální vzdušnost (5,5 %) a nedostatek kyslíku se stává 

limitujícím faktorek růstu pěstovaných plodin.

z chemických vlastností je možno za nejzávažnější problém uvést nízkou kva-

litu humusu (poměr HK:FK je 0,63). Za závažneé zjištění lze rovněž považovat nízké 

zastoupení výměnného hořčíku (do 10 %).

biologickými testy bylo zjištěno, že bazální respirace je snížena (0,71 mg CO
2
/100g/ hod). 

V půdě je vyšší množství lehce rozložitelných organických látek. Testy prokázali, že za 

posledních 50 let došlo k významným negativním změnám.

 

–

–

–
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Populace a společenstva

Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum 
liliago L. a Anthericum ramosum L.

 Černá Lucie luccerna@seznam.cz

 Münzbergová Zuzana

Katedra botaniky, PřF UK Praha, Benátská 2, 128 01, Praha 2 

C
ílem projektu je pochopit význam typu stanoviště a ploidie pro populační dynamiku 

rostlin. V rámci projektu je srovnávána dynamika a plasticita vzácných blízce příbuzných 

druhů Anthericum liliago L. (4n) a Anthericum ramosum L. (2n). Jde především o srovnání 

dynamiky obou druhů na stejném typu stanoviště (tj. otevřená stanoviště, kde se studované 

druhy vyskytují společně) a o srovnání dynamiky A. ramosum na dvou kontrastních typech 

stanovišť (lesní a otevřená stanoviště). Cílem těchto srovnávání je zjistit relativní význam 

ploidie a stanovištních podmínek pro variabilitu populační dynamiky studovaných druhů 

a současně zjistit, do jaké míry jsou tyto rozdíly dané geneticky a do jaké míry plastici-

tou druhů. Populační dynamika je na studovaných lokalitách popisována na základě nede-

struktivního značení a následného sledování osudu označených jedinců v trvalých plochách. 

Data o klíčivosti, produkci a změnách růstu jedinců jsou zpracována metodou přechodových 

matic. Prezentovány budou výsledky analýz dat prvního přechodového intervalu. Studium 

plasticity obou druhů probíhá v experimentální zahradě, kde byl metodou zkříženého pře-

sazování založen výsevový pokus semen rostlin pocházejících ze studovaných populací na 

půdy z různých lokalit. U rostlin vzešlých ze semen je sledována jejich růstová dynamika. 

Výsledky projektu přispějí k poznání možnosti přenosu znalostí o populační dynamice vzác-

ného druhu na jiný příbuzný druh či na stejný druh vyskytující se na jiném typu stanoviště.
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Populace a společenstva

Vliv opylovačů a herbivorů na populační 
dynamiku druhu Scorzonera hispanica

 Červenková Zita zita.cerv@gmail.com

 Münzbergová Zuzana

Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2, 128 01 

C
ílem studie je zachycení selekčních tlaků ze strany opylovačů a herbivorů na fenologii 

kvetení a vzhled reprodukčních orgánů bylinného druhu Scorzonera hispanica. Předpo-

kládám, že některé vlastnosti, jako např. výška rostliny, velikost a počet úborů nebo doba 

kvetení, mohou sloužit pro opylovače a herbivory jako kritérium výběru. Odlišný vliv intera-

gujících živočichů pak může vést k protichůdným selekčním tlakům na tytéž znaky. Pocho-

pení výsledného vlivu na vzhled a chování rostliny je možné pouze prostudováním všech 

těchto interakcí a jejich propojení v kontextu celého životního cyklu rostliny.

Práce bude spočívat v přesném stanovení souvislosti vybraných vlastností rostlin s mírou 

interakcí mezi rostlinou a opylovači a herbivory, a dopadu těchto interakcí na životní cyklus 

rostliny. Otázku, které vlastnosti rostliny na chování herbivorů a opylovačů působí a kterým 

směrem, zodpovím pomocí terénního sledování na přirozených modelových lokalitách na 

Roudnicku. Kombinací zahradních pokusů s klíčením semen a opakovaných demografických 

měření modelových populací v terénu se pokusím přesně definovat vliv interakcí s herbivory 

a opylovači na jednotlivé fáze celého životního cyklu rostliny.
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Vzdělávání a výuka v ekologii
přednáška

Ekologická / environmentální výchova v praxi středisek ekologické výchovy.

 Daňková Lenka dankova@pavucina-sev.cz

 Broukal Václav broukal@pavucina-sev.cz

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Senovážné náměstí 24, Praha 1, PSČ 116 47

E
kologické / environmetální výchově se u nás inenzivně věnují organizace, které se ozna-

čují pojmem střediska ekologické výchovy (SEV). Většinou se jedná o nevládní nezis-

kové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti) a neziskové organizace 

veřejné (zejm. příspěvkové organizace). Uvedené subjekty mj. úzce spolupracují se školami 

všech stupňů – od mateřských po vysoké. Nabízejí jim řadu služeb, tou nejvyužívanější jsou 

ekologické výukové programy (EVP). V rámci EVP pak nabízejí celou řadu ekologických témat. 

Některá témata jsou pro školy více, jiná méně atraktivní. Školy v současné době při výběru 

témat vycházejí ze svých školních vzdělávacích programů vytvořených na základě rámcových 

vzdělávacích programů. V nich je zakotvena environemtální výchova jako jedno z průřezo-

vých témat, tj. témat, která reagují na aktuální problémy současného světa a která prostu-

pují napříč vyučovacími obory a předměty. 
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Populace a společenstva

Filtrační aktivita bdelloidního vířníka Habrotrocha thienemanni Hauer 1924

 Devetter Miloslav  devetter@upb.cas.cz

Biologické Centrum AV ČR, Ústav půdní biologie, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

B
delloidní vířník Habrotrocha thienemanni je obligátním obyvatelem vodou naplněných 

stromových dutin – dendrotelem. Jako modelový organismus byl použit pro laboratorní 

měření filtrační aktivity na bakteriální frakci suspendovaných mikrobiálních společenstev. 

Pro měření byly použity inertní fluorescenční partikule o velikosti 0,5 μm, pokryté bílkovi-

nou BSA.

Habrotrocha thienemanni významně tyto částice pohlcuje s clearance rate mezi 

1,7 a 3,8 μl ind-1 h-1. Pohlcování BSA maskovaných partikulí bylo významně vyšší než u parti-

kulí bez BSA, což dokazuje schopnost selekce (t = 2,85, P = 0,005). Filtrační rychlost také pro-

kazatelně roste s velikostí organismu. Při přepočtu na původní populační hustotu H. thie-

nemanni 56800 ind l-1 v dendrotelmě byla clearance rate populace odhadnuta na 981 až 

5170 ml l-1 d-1, což je patrně nejvyšší známá filtrační aktivita populace na této velikostní frakci 

potravy.
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Populace a společenstva

Prostorová ditribuce semiakvatických ploštic (Heteroptera: Gerromorpha) 
v oblasti Prameniště Pohořského potoka (Novohradské hory)

 Ditrich Tomáš
1,2 

ditom@pf.jcu.cz

 Papáček Miroslav
1

 Broum Tomáš
3

1 katedra biologie, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 

2 katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

3 Větrná 603, Klášterec nad Ohří

V
 PP Prameniště Pohořského potoka v Novohradských horách byly roce 2007 prováděny 

semikvantitativně odchyty semiakvatických ploštic (31 lokalit; na 400 dospělců). Byly 

zjištěny následující druhy – Gerris lacustris, G. lateralis, G. gibbifer (Gerridae), Microvelia 

reticulata a Velia caprai (Veliidae), přičemž G. lacustris a M. reticulata byly nalezeny jen na 

čtyřech, resp. jedné lokalitě. Byla zjišťována závislost výskytu jednotlivých druhů a jejich 

křídelních morf na vybraných charakteristikách prostředí. Data byla zpracována mnoho-

rozměrnými statistickými metodami programu CANOCO FOR WINDOWS 4.5. Druhové složení 

společenstev semiakvatických ploštic výrazně ovlivňuje zastínění lokality a proudění vody. 

V. caprai preferuje zastíněné tekoucí vody. Všechny bruslařky dávají přednost stojatým 

vodám; přičemž G. lateralis preferuje zastíněná stanoviště. Zjištěná druhová preference 

stanovišť odpovídá literárním údajům. Zjištěné pterypolymorfy: G. lateralis – makropterní 

(37 %) i apterní; ostatní Gerris spp. – makropterní; Veliidae spp. – apterní. Jedinci všech 

druhů byli chytáni na dočasných i trvalých vodách; makropterní jedinci G. lateralis ve větší 

frekvenci na dočasných vodách, odkud mohou při vysychání migrovat letem. Téměř obli-

gatorně apterní M. reticulata a V. caprai při vysychání pravděpodobně migrují z dočasných 

stanovišť buď terestrickou cestou nebo se s ním vyrovnávají dormancí. 

Studie byla finančně podpořena výzkumným záměrem MSM 6007665801
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Ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium (lněnka)

 Dostálek Tomáš tomas.dostalek@gmail.com

 Münzbergová Zuzana

Katedra botaniky, PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha; 

J
ednou z velice málo ekologicky prozkoumaných skupin jsou poloparazité. Jejich efektivní 

ochrana je proto mnohem komplikovanější než u jiných druhů. U poloparazitů je potřeba 

se soustředit speciálně na podzemní propojení s hostitelskými rostlinami.

Naším cílem je prozkoumat ekologii zástupců rodu Thesium pomocí srovnávací studie hoj-

ného T. linophyllon, vzácného T. bavarum a jejich příbuzných kriticky ohrožených T. ebrac-

teatum a T. rostratum. Chceme zjistit obecně platné vztahy o výskytu těchto druhů, které by 

mohly být využity pro praktickou ochranu vzácných zástupců tohoto rodu.

Abychom mohli identifikovat potenciální hostitele těchto poloparazitů, sledovali jsme vztah 

mezi výskytem lněnky a ostatních druhů na plochách 20 × 20, 50 × 50 and 100 × 100 cm na 

transektech přes jednotlivé populace všech čtyř druhů lněnky.

Abychom prokázali, že je lněnka s potenciálními hostiteli skutečně fyzicky propojena, 

založili jsme dva pokusy. V prvním jsme vysívali T. linophyllon do květináčů s ostatními 

druhy z lokalit, které by mohly sloužit jako hostitelé. Tento pokus však nebyl úspěšný, pro-

tože jsme nepozorovali ani jeden semenáč T. linophyllon. V druhém pokusu jsme vykopávali 

čtverce s T. linophyllon a snažili se zjistit, se kterými druhy je lněnka skutečně propojena 

haustorii. Druhy, u nichž bylo nalezeno fyzické propojení se lněnkou, jsme pak porovnali 

s druhy identifikovanými jako potenciální hostitelé v odstavci výše. Tyto informace jsme pak 

použili při interpretaci dat o očekávaných hostitelích pro vzácné druhy rodu Thesium.
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Význam historické struktury krajiny pro současnou vegetaci křovin
(The effect of historical landscape structure on secondary forest vegetation)

 Drhovská Lucie dr.lucinka@seznam.cz 

 Vojta Jaroslav

PřF UK, Katedra botaniky, Benátská 2,128 01 Praha 2

N
ově vzniklé porosty dřevin se druhovým složením liší od historicky starých porostů. Pří-

činou mohou být změněné abiotické podmínky nebo omezená schopnost lesních druhů 

šířit se z refugií na nově vzniklá stanoviště. Jako refugia lesních druhů mohou sloužit nejen 

lesy ale také lokální historicky staré porosty křovin. Různě staré porosty křovin jsou proto 

vhodným modelem pro studium šíření lesních druhů a relativního významu abiotických fak-

torů pro vývoj lesního ekosystému.

Cíle práce:

Zjistit složení bylinného patra v různě starých porostech dřevin

Zjistit význam jiných faktorů prostředí

Zjistit kolonizační schopnosti lesních bylin

Zkoumané území: Část vojenského výcvikového prostoru v Doupovských horách v západních 

Čechách. Od roku 1953 zde dochází ke vzniku sekundárních porostů křovin.

Metodika: 

Stáří porostu určeno z historických map a leteckých snímků (3 různá stáří)

Fytocenologické snímkování

Podrobné zjištění výskytu vybraných lesních bylin v omezeném zvoleném území

Závěry:

V nejstarších porostech je největší podíl pravých lesních bylin a v nejnovějších poros-

tech se objevují i luční druhy. 

Nejvíce druhové variability vysvětluje nadmořská výška, index vlhkosti a potenciální 

přímá roční radiace. 

Migrace lesních bylin je poměrně úspěšná. Zjištěná migrační rychlost se pohybuje od 

1,2 m/rok (Impatiens parviflora) do 2,5 m/rok (Lapsana communis). Význam vzdále-

nosti zdroje diaspor se ukázal významnější než vhodnost stanoviště pro daný druh.

 

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)
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Vzdělávání a výuka v ekologii
přednáška

Alternativy výuky kvantitativní a populační ekologie

 Drozd Pavel Pavel.Drozd@osz.cz

Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta OU, Chittussiho 10, Ostrava, 710 00

A
nalýza ekologických dat a jejich interpretace je jednou z nejnáročnějších a zároveň nej-

důležitějších součástí vzdělávání vysokoškolských studentů v ekologických oborech. Je 

zřejmé, že důvodem náročnosti a často i „neoblíbenosti“ předmětů, které se touto pro-

blematikou zabývají, bude pravděpodobně nutnost jisté míry logického a abstraktního 

(nesprávně „matematického“) myšlení a pochopení hypoteticko-deduktivních metod 

výzkumu. Předložená studie prezentuje možné způsoby řešení tohoto problému, včetně 

modulů pro výuku kvantitativních metod a populační ekologie, které byly vytvořeny pro 

potřeby studentů PřF OU.
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Aplikovaná ekologie a environmentální politika
přednáška

Možnosti využití fuzzy expertních systémů v ochraně přírody.

 Drozd Pavel
1 

Pavel.Drozd@osz.cz

 Dolný Aleš
1
  Ales.Dolny@osu.cz

 Štěpnička Martin
2 

Martin.Stepnicka@osu.cz

1 Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta OU, Chittussiho 10, Ostrava, 710 00

2 Ústav pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování, 30. dubna 22, Ostrava, 701 03

P
ři posuzování stavu životního prostředí jsou pracovníci ochrany přírody obvykle nuceni 

pracovat s velice nepřesnými údaji. Metodika a kritéria jsou přitom připraveny na základě 

stanoviska špičkových odborníků, ti se ale už nemusejí účastnit vlastního sběru a vyhod-

nocení dat. Je proto často nutné spoléhat na hrubé odhady (semikvantitativní data) nebo 

subjektivní slovní hodnocení terénních pracovníků. Data již tak zatížena chybou jsou pak 

dále kvantifikována a na základě jejich následné analýzy formulováno stanovisko k dané 

situaci (většinou opět slovní). Jedná se například o hodnocení typu „hojný“ – „vzácný“, 

„ohrožený“ – „kriticky ohrožený“, atd. Je přitom zcela jasné, že je tato klasifikace často 

značně zkreslena subjektivními okolnostmi.

Jisté systémové řešení se nabízí díky aplikaci fuzzy modelování. Základem úspěchu fuzzy 

logiky je to, že umožní poměrně jednoduše pracovat s informacemi, které jsou více nebo 

méně nepřesné a navíc dokáže pracovat s významy slov přirozeného jazyka. Aplikace fuzzy 

modelování, tzv. fuzzy expertní systém (FES), je v podstatě umělá inteligence imitující roz-

hodování týmu expertů v dané problematice. FES jsou v současné době velice intenzivně 

využívány zejména v technických oborech, přesto se objevují trendy využití také v biologii. 

V naší modelové studii jsme se zaměřili na možnosti využití FES při vyhodnocování monito-

ringu ohrožených druhů v rámci systému Natura 2000, konkrétně na vytvoření FES pro druh 

vážky Ophiogomphus cecilia.
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Měření toku CO2 metodou vířivé kovariance na mokrých loukách u Třeboně 

 Dušek Jiří
1 

 zombik@usbe.cas.cz

 Čížková Hana
1,2

 
Bauer Václav

1

 Czerný Radek
2

 Taufarová Kateřina
2

 Janouš Dalibor
2

1 Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., Odděleni ekologie mokřadů Dukelská 145 379 01 

Třeboň

2 Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., Na Poříčí 3b, 603 00 Brno

3 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra biologických disciplín, Stu-

dentská 13, 370 05 České Budějovice

M
okré Louky u Třeboně je plochá sníženina o rozloze kolem 450 ha, mezi východním 

okrajem Třeboně a rybníkem Rožmberk v průměrné nadmořské výšce 426 m. Území 

tvoří mokřad slatinného typu s dominantními ostřicemi a chrasticí a charakteristickými křo-

vinnými vrbami podél vodních kanálů. Mokřad je eutrofní díky přísunu živin z kejdova-

ných blízkých luk. Na hydrologii lokality působí především sezónní záplavy při jarním tání 

sněhu nebo po letních deštích, ale také manipulace s hladinou rybníka Rožmberk. Výška 

vody vzhledem k povrchu se pohybuje v rozmezí -0,4 m až +0,2 m. Během jarních záplav 

může hladina vody dosáhnou krátkodobě až 2 m nad povrchem (r. 2002 a 2006). Makro-

klima oblasti je suboceánicky laděné, s mírnými zimami a nevýraznými letními maximy, 

průměrná roční teplota činí 7,4 °C. Pro vlastní lokalitu je charakteristický celoroční výskyt 

velkých amplitud denních průběhů teploty vzduchu a relativní vzdušné vlhkosti. Území má 

tradici výzkumu zaměřeného na produkční biologii mokřadních rostlin a výzkumu mikro-

klimatu (v roce 1976 zřízena meteorologická stanice, dnes již s třicetiletou řadou meteoro-

logických pozorování). Od roku 2005 na lokalitě probíhá kontinuální měření toků CO
2
 a H

2
O 

metodou vířivé kovariance (InSituFlux, Ockelbo, Švédsko) s doprovodným meteorologickým 

měřením mikroklimatu. Čistá ekosystémová výměna uhlíku mezi atmosférou a mokřadním 

ekosystémem mokrých luk byla v r. 2006 1,91 t uhlíku ha-1 rok-1.
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Úloha mokřadů v uhlíkovém cyklu

 Dušek Jiří
1 

zombik@usbe.trebon.cz

 Vavrušková Michaela
2

 Čížková Hana
1,2

 

1 Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Odděleni ekologie mokřadů, Dukelská 145, 37901 Tře-

boň

2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra biologických disciplín, Stu-

dentská 13, 37005 České Budějovice

M
okřad je ekosystém, ve kterém hlavním faktorem určující vlastnosti prostředí je voda. 

V důsledku trvalého zaplavení půdy vodou převažují v půdě anaerobní procesy bez 

přítomnosti kyslíku a ve velkém množství se vyskytují redukované sloučeniny. Právě dlou-

hodobé anaerobní prostředí v mokřadních půdách činí tento ekosystém výjimečným z hle-

diska procesů probíhající v půdě na rozhraní aerobního a anaerobního prostředí. Mokřady 

jsou často nazývány transformátory látek a sluneční energie v krajině. Důležitost mokřadních 

ekosystémů nabývá v souvislosti globálními změnami klimatu Země. Fosilní zdroje energie 

(uhlí, ropa, zemní plyn) vznikly v předešlých geologických dobách na rozsáhlých mokřadních 

území. Spalováním fosilních paliv využíváme sluneční energii vázanou fotosyntézou v orga-

nické hmotě před milióny let a současně uvolňujeme tehdy vázaný uhlík (C) zpět do atmo-

sféry. Schopnost dlouhodobě vázat uhlík dnešní mokřadní ekosystémy neztratily, ale pro 

dlouhodobé vázaní uhlíku je potřeba dostatečná saturace mokřadní půdy vodou a zacho-

vání struktury a biodiverzity mokřadu. Akumulace v různých mokřadech mírného pásu kolísá 

mezi 0,10 až 1,22 t C ha-1 rok-1. Čistá ekosystémová výměna uhlíku mezi atmosférou a mok-

řadním ekosystémem mokrých luk u Třeboně byla v r. 2006 1,91 t C ha-1 rok-1. Toto množství 

C může za vhodných podmínek odpovídat maximálně možné akumulaci C tímto ekosysté-

mem.
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Latitudinal comparison of native Eurasian and invasive North American 
populations of Lythrum salicaria L.: Ecological and genetic analyses

 Edwards Keith R. kredwards59@yahoo.com

 Bastlová Daša
 Květ Jan

Katedra Biologie Ekosystemů, Přirodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 31, CZ 370 05 

České Budějovice

S
everal factors, such as hybridization, local adaptation and changes in life history traits, 

may contribute to the success of invasive species in their secondary range. Including 

a biogeographical component to comparative studies of native and invasive populations of 

such species may help to identify the important mechanisms behind this success. Our group 

has used such an approach when investigating Lythrum salicaria. This species is native to 

Eurasia, but is a highly successful invasive species of temperate North American wetlands. 

A summary of the results from these studies, as well as from our current study, is presented 

here. Field and more controlled experimental studies investigated differences in life history 

traits in native and invasive populations growing across a range of environmental condi-

tions, especially nutrient and moisture gradients. These studies found that significant dif-

ferences in life history traits were significant between native and invasive populations only 

under nutrient-rich conditions; native and invasive plants grew similarly in nutrient-poorer 

conditions. Comparisons of life history traits and ploidy levels of native and invasive popu-

lations from across the north-south latitudinal gradient in both the primary and secondary 

ranges of the species found that invasive populations have similar growth and morphologi-

cal traits as those of populations from the southern portion of the primary range. This result 

is contrary to the Evolution of Increased Competitive Ability (EICA) hypothesis, which is the 

main conceptual explanation for the success of L. salicaria in North America. Also, all inva-

sive populations tested (60) were tetraploids, while ploidy levels were more various in the 

primary range (2 ×, 3 ×, 4 × and 6 ×). Therefore, neither changes in ploidy level nor life history 

traits were probably not the mechanisms producing increased invasibility in the invasive 

populations of this species.



21

poster

Ekosystémy

Plant Production and Species Composition in 
a Wet Grassland: A Historical Perspective 

 Edwards Keith R. 
 Káplová Miroslava 
 Květ Jan

Katedra Biologie ekosystemů, Přirodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 31, CZ 370 05 

České Budějovice

T
he loss of European wet grasslands has been an on-going problem for several decades. 

Wet grasslands were usually converted into arable land either directly or due to drain-

age. The abandonment of traditional management regimes (little fertilization, mowing one 

to two times per year) led to the loss of large areas of wet grasslands in the Czech Republic. 

Current management is much more intensive, with greater use of fertilizers and increased 

mowing frequency than in the past. We compared the current vegetation composition and 

production in one wet grassland near Třeboň, Czech Republic to historical records. Histori-

cally, the grassland area was dominated by sedges (Carex gracilis) and grasses (Alopecorus 

pratensis). Due to intensive management actions, the grassland became dominated by Pha-

laris arundinacea. Cessation of fertilization, starting in 2005, has led to the re-establish-

ment of C. gracilis in the grassland. These data indicate that restoration of historical wet 

grassland areas may be quite rapid once disturbances have been removed.

 



22

poster

Ekologie krajiny a krajiné změny

Analýza krajinných změn na podkladu starých 
a současných topografických map

 Eremiášová Renata  renata.eremiasova@vukoz.cz

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Pracoviště Brno, Lidická 25/27, 

602 00 Brno

S
taré topografické mapy mají nezastupitelný význam pro porovnávání krajinných změn 

v dlouhodobém časovém horizontu. Na možnosti využití starých map je zaměřen násle-

dující příspěvek, seznamuje s dosavadním stavem prací na dílčí části výzkumného záměru, 

kvantitativní analýzy dynamiky vývoje krajiny ČR. Metoda výzkumu je založena na analýze 

starých i moderních map s použitím metod GIS. Výzkum probíhá ve dvou úrovních, na celo-

státní, která postihuje celé státní území s podrobností map měřítka 1:200 000. Druhá úroveň 

je zaměřená na podrobné výzkumy ve vybraných modelových území v různých částech ČR 

v měřítku 1:100 00 a 1:250 00. Pro potřeby analýzy změn využití země jsou mapy zgeorefe-

rencovány a následně vektorizovány v prostředí ArcGIS. Vzniknou tak navzájem porovnatelné 

rekonstrukční mapy z příslušných časových horizontů. V rámci map se vymezuje devět kate-

gorií využívání země: orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, 

vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha a ostatní. Digitálním zpracováním map se 

tak získají informace o plošném rozsahu jednotlivých typů využívání území a srovnání změn 

jejich podílu ve zkoumaném časovém úseku. Vlastní analýza změn spočívá v překryvu zvek-

torizovaných mapových sad a výpočtu množství změn za sledované období. V současnosti je 

zpracována přibližně jedna čtvrtina území ČR v pěti časových obdobích, nacházející se pře-

vážně na Moravě. Metody výzkumu a dosažené výsledky jsou dokumentovány na několika 

modelových území.
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Krajinná ekologie a ekologické souvislosti využívání krajiny v ČR

 Fanta Josef jfanta@xs4all.nl

Spoorbaanweg 65; 3911 CB, Rhenen, NL

K
rajinná ekologie je jedním z nejmladších odvětví ekologie. Zabývá se výzkumem eko-

logických vztahů v krajině a řešením ekologických problémů na úrovni krajiny. Hlavní 

tématické okruhy tvoří výzkum struktury krajiny, její dynamiky a jejího fungování jako eko-

logického systému. V aplikovaném zaměření pak přistupují historie krajiny, její současné 

využívání a jeho ekologické souvislosti. Právě tyto aplikované aspekty jsou dnes nejnalé-

havějším tématem krajinné ekologie, jak o tom svědčí řada vědeckých setkání a publikací 

z poslední doby.

Příspěvek stručně pojednává o vývoji české krajiny v průběhu minulého století a pouka-

zuje na nedostatky v práci s krajinou v současné době. Ve srovnání s vyspělými evropskými 

zeměmi je aktivní práce s krajinou v ČR dosud na nízké úrovni. To je v rozporu s evropskou 

krajinnou politikou, jejíž dokumenty ČR podepsala. V rámci implementace Evropské úmluvy 

o krajině z roku 2000 se nyní pracuje na dokumentu české krajinné politiky.

Změny ve společnosti, přírodních podmínkách a globalizace ekonomiky vedou ve svých 

důsledcích ke změnám ve způsobu využívání krajiny. Dynamika těchto změn je obrovská. 

V zájmu prevence negativních dopadů na krajinu je třeba tento proces změny řídit. Napro-

stou většinu českých a moravských krajin bude třeba nově zorganizovat a zařídit tak, aby 

vyhovovaly nejen soudobým uživatelským podmínkám, ale i ekologickým a kulturně-histo-

rickým okolnostem.

Vědecko-výzkumná problematika budoucího vývoje krajiny je rozsáhlá a mnohostranná. 

Řešení mnoha ekologických problémů využívání krajiny je doslova neodkladné. Vědecká 

základna, kterou ČR v současné době disponuje, je přitom ve srovnání s vyspělými evrop-

skými zeměmi zcela nedostatečná. Vytvoření vědeckého pracoviště ekologie krajiny je napro-

stou prioritou.

Druhou prioritou je vytvoření funkčního systému krajinného plánování jako nástroje flexi-

bilní reakce na změny, které s sebou přináší globalizovaná ekonomika, měnící se požadavky 

trhu, měnící se požadavky společnosti na přírodní prostředí a změna klimatu.

V závěru příspěvku se navrhuje, aby se ze zakládací konference ČSE odeslala rezoluce par-

lamentu a vládě ČR s doporučením, aby se začaly vážně zabývat ekologickou problematikou 

kulturní krajiny a přijaly v tomto směru účinná politická rozhodnutí. 

přednáška

plenární
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Faktory zodpovědné za vzácnost kriticky ohrožených druhů rostlin v ČR 

 Gabrielová Jarmila jarmila.gabrielova@seznam.cz

 Fialová Tereza holmik@centrum.cz

 Münzbergová Zuzana zuzmun@natur.cuni.cz

katedra botaniky, PřF UK; Botanický ústav AV ČR

P
ochopení druhové vzácnosti a procesů, které ji podmiňují, je klíčové pro zachování 

vzácných a ohrožených druhů. Jedna z možností, jak zodpovědět otázku příčin druhové 

vzácnosti, je pokusit se porovnat rozšíření a vlastnosti vzácných druhů s jejich blízce příbuz-

nými druhy hojnými. Práce je součástí projektu „Priority druhové ochrany cévnatých rost-

lin“, jehož cílem je v rámci skupiny druhů C1 Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR iden-

tifikovat různé podskupiny z hlediska důležitosti jejich ochrany. V rámci projektu probíhá 

sběr informací o celkovém areálu rozšíření druhů, jejich ekologických a biologických cha-

rakteristikách a stupni ohrožení v okolních zemích. Tato práce se soustřeďuje na biologické 

charakteristiky studovaných druhů. Na základě srovnání s druhy blízce příbuznými hojnými 

(z důvodu fylogenetické korekce), se snaží zjistit, jestli existují nějaké biologické charakteris-

tiky, které by byly typické právě pro skupinu druhů C1. Dále se v rámci skupiny druhů C1 snaží 

vymezit podskupiny s podobnými vlastnostmi. Údaje o druzích jsou vyhledávány v literatuře 

a databázích, malá část dat je zjišťována experimentálně. Analýza doposud získaných dat 

ukázala, že druhy C1 a párové druhy hojné se liší výškou, dobou kvetení, způsobem opylo-

vání květů, terminal velocity a některými ekologickými charakteristikami. Současně ukazuje, 

že velké procento našich kriticky ohrožených druhů je v jiných částech areálu hojná
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Spektrální projevy disturbancí lesa hodnocené 
metodami dálkového průzkumu Země a GIS

 Hais Martin martin.hais@seznam.cz

 Kučera Tomáš

Laboratoř aplikované ekologie, ZF JU v Českých Budějovicích, Studentská 13, 370 05 

D
isturbance představují na jedné staně diskontinuitu ve vývoji lesních porostů, na druhé 

straně mají význam pro biodiverzitu a věkovou rozrůzněnost, čímž mohou přispívat ke 

stabilitě porostu. Různé typy disturbancí se mohou lišit svými následky na budoucí regene-

raci lesa. V této studii jsme porovnávali spektrální projevy dvou typů disturbancí v oblasti 

centrální Šumavy: smrčiny rozpadlé vlivem lýkožrouta smrkového a holé seče vznilé při 

sanaci smrkových porostů proti dalšímu šíření lýkožrouta. K tomuto hodnocení jsme využili 

dva metodické přístupy: optický a termální dálkový průzkum Země (DPZ). Pro oba meto-

dické přístupy byla využita multispektrální data družic Landsat TM/ETM+. Pomocí optického 

DPZ jsme hodnotili dynamiku vývoje disturbancí a maximální spektrální odchylky. K tomuto 

hodnocení byly vypočítány spektrální indexy (TC, NDMI, DI a DI´) ze 13 scén z let 1985–2007. 

Termální DPZ byl použit pro porovnání teplotních změn, ke kterým došlo v důsledku odles-

nění v obou případech disturbancí. Z důvodu srovnatelnosti termálních dat jsme vytvořili 

model popisující změny teplot v podmínkách členitého refiéfu a dané roční i denní doby. 

Z výsledků optického DPZ vyplývá, že holé seče vykazují vyšší spektrální odchylky a předsta-

vují změnu s větší dynamikou vývoje v porovnání s rozpadlými smrčinami, kde je průběh 

změn více pozvolný. Z hlediska teplotních změn představují holé seče plochy, které se proje-

vují vyššími teplotami ve srovnání s rozpadlými smrčinami. To může mít přímé důsledky pro 

přirozenou regeneraci lesa. 



26

Ekologie krajiny a krajiné změny
přednáška

Historická ekologie: zaměření a perspektivy v České republice.

 Hédl Radim rhe@centrum.cz

 Szabó Péter

Botanický ústav AV ČR, oddělení ekologie Brno, Poříčí 3b, 603 00 Brno

H
istorická ekologie je obor, který se v České republice uplatňuje zatím sporadicky a nesys-

tematicky. V zahraničí (Velká Británie, Německo, Švýcarsko atd.) však patří k nepominu-

telným oborům v rámci ekologie v širším smyslu, resp. tvoří přesah a interakci k některým 

humanitním oborům. To vyplývá z časového záběru historické ekologie, který je mezi pale-

oekologií studující procesy odehrávající se v prehistorii, a klasickou ekologií, která je zamě-

řena na recentní děje a systémy. Historická ekologie se zabývá tím, jak vypadaly ekosystémy 

a jaká byla jejich dynamika v historické době (ve střední Evropě zhruba od středověku do 

poloviny 20. století), přičemž propojuje informace z archivních dokumentů a přírodních věd 

(botanika, zoologie, pedologie, geografie). Poznat historické „pozadí“ a srovnat ji s dnešní 

podobou ekosystémů je přitom klíčové pro pochopení jejich současného fungování a mož-

ného budoucího vývoje. Téměř všude na světě je historický vliv člověka na přírodu při-

nejmenším patrný, v hustě osídlené Evropě potom rozhodující. Studované jevy se odehrávají 

v měřítku desítek až stovek let a sledují dynamiku ekosystémů na krajinné úrovni. Jejich 

poznání je důležité pro správné rozhodování v managementu a ochraně přírody. Chceme 

poukázat na stav a možnosti výzkumu v oboru historické ekologie v České republice a krátce 

představit výzkumný projekt zaměřený na historii nížinných lesů v České republice.
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Schopnost dálkového šíření druhu Jasione montana L.

 Hemrová Lucie hemrova@natur.cuni.cz

 Münzbergová Zuzana zuzmun@natur.cuni.cz

Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha Botanický ústav AV; ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice 

S
tanovit míru šíření jedinců mezi populacemi lze dvěma způsoby: sledovat samotný pro-

ces šíření nebo zaměřit se na výsledek tohoto procesu, což ve většině případů znamená 

stanovit genetickou diferenciaci populací. Cílem této práce bylo stanovit míru šíření jedinců 

na základě genetické diferenciace populací a srovnat výsledky této metody s výsledky jiných 

metod – lapacího pokusu a modelu PAPPUS – zaměřených na vektor větru.

Cílovým druhem, pro nějž byla stanovena v definovaném území (3 km2) analýzou isoenzymů 

(systémy: AAT, ADH, LAP, SKDH) genetická diverzita všech populací, byla Jasione montana L.

Nejprve nás zajímalo, jaký je vztah genetické diverzity populací J. montana a jejich pro-

storové struktury v krajině. Vytvořily jsme populačně-genetický model, z něhož jsme určily 

míru genetické diferenciace jednotlivých populací, a následně kolik jedinců mezi jednotli-

vými populacemi úspěšně realizovalo své šíření.

Genetickou diverzitu populací jsme se také pokusily vztáhnout k podmínkám prostředí na 

jejich stanovištích (abiotickým i biotickým – druhovému složení) a pokusily se určit, zda 

mezi nimi existuje nějaký vztah.

Schopnost šíření J. montana zjištěnou na základě populačně-genetického modelu jsme 

posléze porovnaly s výsledky získanými jinými metodami (lapacím pokusem a modelem 

PAPPUS).
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Populační ekologie a ekologie společenstev – úvod 

 Herben Tomáš herben@site.cas.cz

Botanický ústav AV ČR,CZ 252 43 Průhonice

Z
ákladní otázkou těchto disciplín je vysvětlit četností populací a druhového složení spo-

lečenstev a jejich změny v čase. To má rozsáhlé aplikace v managementu škodlivých, 

invazních, nebo naopak ochranářsky cenných druhů a v predikci chování (přirozených i kul-

turních) vícedruhových systémů. Odpovědi na tuto otázku se typicky hledají jednak v ana-

lýze vztahů populací a druhů k (abiotickým) faktorům prostředí, jednak v analýze dynamiky 

uvnitř těchto populací a mezi nimi. Inspirační zdroje tohoto uvažování v ekologii jsou dvojí: 

Linie „prostorová“ se vztahuje zejména ke klasickým popisům vegetace a abiotických faktorů 

počínaje druhou polovinou 19. století do první poloviny století dvacátého. Naproti tomu 

linie „funkční“ se vztahuje k pracem od Darwina přes klasické kompetiční pokusy a mate-

matickou ekologii 20. a 30. let 20. století až k uvažování MacArthura a americké ekologické 

školy v 60. a 70. letech 20. století. Jakkoliv oba směry se do značné míry vyvíjely (a vyvíjejí) 

samostatně, odpovědi na shora uvedené základní otázky se neobejdou bez použití informací 

a postupů poskytovaných oběma přístupy. Základním problémy, na něž naráží výzkum v této 

oblasti, jsou zejména (i) dlouhodobost ekologických procesů (práce vyžaduje jak dlouhodobá 

data, tak použitá škály různých proxy přístupů), (ii) zobecnění informací známých o malém 

počtu druhů na větší soubory (která vyžaduje přechod od úrovně druhů k obecnější úrovni 

funkčních skupin), (iii) začlenění mechanistických informací o populační biologii do kon-

textu větší prostorové a časové škály.

Otázky kladené v této disciplíně dnes představují jeden z klíčových směrů kvantitativního 

uvažování v ekologii. Proto populační ekologie a ekologie společenstev dokázaly mimořádně 

úspěšně těžit z informatické revoluce, která přinesla zejména (i) rozsáhlé možnosti kvanti-

tativního dynamického modelování, (ii) práci s rozsáhlými databázemi druhů a jejich znaků, 

včetně všech doprovodných možností hledání struktur v takovýchto databázích, (iii) propo-

jení biologických/ekologických informací s mapami zemského povrchu (a souvisejícími data-

bázemi). Revoluce molekulárně biologická přinesla zejména důležité možnosti populační 

biologii a umožnila její lepší propojení s populační genetikou; v ekologii společenstev tato 

možnost zatím nebyla dostatečně využita. 

přednáška

plenární
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přednáška

Biodostupnost jako klíčový faktor pro expozici půdních 
organismů toxickým látkám – přehled hlavních poznatků

 Hofman Jakub hofman@recetox.muni.cz

 Vlčková Klára

RECETOX, Přírodovědecká Fakulta Masarykovy Univerzity, Kamenice 126/3, Brno, 625 00

C
ílem přednášky je seznámit posluchače s aktuálními poznatky z problematiky biodostup-

nosti kontaminantů v půdách a s možnostmi, jak biodostupnost hodnotit. Biodostupnost 

hraje klíčovou roli v ekotoxikologii půdních organismů a poznání zákonitostí, kterými se 

řídí je podmínkou správného hodnocení ekologických rizik plynoucích z kontaminace půd-

ních ekosystémů. Jak už napovídá samotné slovo, „biodostupné“ je množství (koncentrace, 

frakce) chemické látky v půdě, které může vejít do interakce s živými organismy, být jimi 

akumulováno, dosáhnout receptor uvnitř organismu a být transformováno, degradováno, 

či způsobit nepříznivé efekty. Biodostupnost není univerzální všezahrnující pojem, je spe-

cifická pro danou situaci. Závisí na látce, půdních vlastnostech, okolních podmínkách, čase 

a vlastnostech organismu. Klíčové vlastnosti jsou u nepolárních polutantů jejich hydrofo-

bicita a u kovů jejich speciace v půdě. Z půdních vlastností se jako klíčové opakovaně uka-

zují obsah a vlastnosti půdní organické hmoty, pH a kationtová výměnná kapacita, protože 

všechny tyto faktory stěžejně ovlivňují sorpci kontaminantů.

Vyhodnotit, jaký podíl celkového množství dané látky je biodostupný v určité půdě, za 

daných podmínek pro konkrétní organismus je možné řadou přístupů. Biotesty s půdními 

organismy exponovanými v pevné fázi (tj. půdě) jsou první možností, protože toxická může 

být pouze biodostupná frakce toxikantu. Přímou metodou hodnocení biodostupnosti je pak 

hodnocení akumulovaného množství polutantu. 
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Zahrnutí prostorových aspektů krajiny do strategických dokumentů ČR

 Holcová Veronika veronika.holcova@centrum.cz

 Semančíková Eva
 Dvořáková – Líšková Zuzana
 Chuman Tomáš
 Romportl Dušan

Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice, 370 05

Č
eská republika se, stejně jako většina evropských států, hlásí k principům trvale udržitel-

ného rozvoje, zlepšování stavu životního prostředí, ochraně přírody a krajiny. Za tímto 

účelem přijala celou řadu strategických (dlouhodobých) a taktických (střednědobých) doku-

mentů, které tyto principy implementují. Cílem naší práce bylo zjistit, jak strategické doku-

menty ČR zohledňují prostorové problémy krajiny ČR. Předpokládali jsme, že problematika 

krajiny je ve strategických dokumentech ČR řešena dostatečně a strategické dokumenty tak 

představují dlouhodobý rámec v rovině cílů a vizí, který je nezbytný pro naplňování taktic-

kého a operačního plánování.

Pro účely této práce byl utvořen přehled strategických dokumentů národní úrovně ČR, které 

v rámci své náplně mohou mít vliv na krajinu nebo její jednotlivé složky. Následně jsme 

vypracovali schéma znázorňující pořadí dokumentů tak, jak na sebe navazují a z jakých 

evropských směrnic a úmluv vycházejí. Na základě studia vědecké literatury jsme definovali 

současné prostorové problémy české krajiny a pečlivým prostudováním vybraných strategic-

kých dokumentů jsme sledovali, jak se definovaným problémům věnují. Pro účely vyhodno-

cení dokumentů a jejich vzájemnému porovnání jsme vytvořili metodiku hodnocení poli-

tických dokumentů. Výsledky naší studie upozorňují na ne příliš příznivé zjištění, že ačkoliv 

se většina dokumentů odvolává na principy trvale udržitelného rozvoje, zřídkakdy věnují 

rovnocennou pozornost všem třem jeho základním pilířům.
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Společenstva měkkýšů a rostlin: ekologické studie 
na různých prostorových a časových škálách

 Horsák Michal horsak@sci.muni.cz

 Hájek Michal
 Chytrý Milan

 Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

C
ílem je představit souběžné ekologické studie společenstev měkkýšů a rostlin, probíha-

jící na úrovní recentních i fosilních dat. Výzkumy se týkají především dvou modelových 

území: Západních Karpat a jižní Sibiře. Výzkum ekologie evropských rašelinišť, zejména pra-

meništních slatinišť Západních Karpat, je zaměřen na studium variability druhové skladby 

podél hlavních gradientů prostředí a vzájemné srovnání pozorovaných změn ve společen-

stvech měkkýšů a ve vegetaci. Nápadná shoda odpovědi těchto skupin na minerálně-tro-

fický gradient podpořila upřesnění ekologické klasifikace slatinišť a rašelinišť obecně. Dále 

se zabýváme analýzou průběhů diverzity podél ekologických gradientů a objasnění pod-

staty zjištěných vztahů v makroekologickém kontextu („Nested habitat-quality hypothesis“, 

„Evolutionary species pool hypothesis“, „Historical bottleneck hypothesis“). Mimo uvede-

ných studií recentních společenstev se na základě fosilního záznamu studuje i stáří a vznik 

slatinišť, jejich historický vývoj („Palaeorefugia/Neorefugia concept“) nebo přežívání a šíření 

reliktních druhů. Výsledky jsou také vyžívány v ochranářské praxi (predikce prioritních loka-

lit, managementové opatření). Druhým území je jižní Sibiř – studovaná jako analogie pro-

středí evropského glaciálu. Společný výzkum proběhl v letech 2005–7 v lesostepní zóně 

v ruské části pohoří Altaj a na jižním Urale. Druhová skladba i diverzita je silně ovlivněna 

klimatem a mění se od soudobé analogie vrcholného glaciálu až po starý holocén.
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Šíření druhů suchých trávníků na opuštěná pole - vliv změn 
v obhospodařování, krajinné struktury a dynamiky

 Hradečná Jana jana.hradecna@email.cz

 Münzbergová Zuzana

Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2

S
oučasné modely krajinné dynamiky rostlin předpokládají, že reakce druhů na konkrétní 

využití půdy se v čase nemění. To zcela odporuje faktu, že došlo k velkým změnám 

v zemědělství, které logicky vedly i ke změnám podmínek na jednotlivých obhospodařova-

ných plochách. 

Z předchozích studií víme, že některé dnešní druhově bohaté suché trávníky vznikly z polí 

opuštěných před 30 nebo i 60 lety. Nyní nás zajímá, jestli v současnosti opouštěná pole mají 

stejný potenciál a jednotlivé druhy jsou schopné se na nich uchytit. 

V území o rozloze zhruba 120 km2 byl již vymapován výskyt více než 80 rostlinných druhů 

ve fragmentech suchých trávníků, které chápeme jako zdrojové lokality pro současné šíření. 

Známe pro ně údaje o využívání půdy v letech 1950 a 1980 a o vybraných abiotických pod-

mínkách. Přítomnost či nepřítomnost stejných druhů chceme nyní zjistit i na opuštěných 

polích v území. Tím získáme informaci o tom, jak se reálně druhy ze zdrojových lokalit šíří. 

Potenciální schopnost druhů se na současných úhorech uchytit a přežívat budeme testo-

vat jejich vyséváním na opuštěných polích a sledováním počtu semenáčků v následujících 

letech. Porovnáním zjistíme, které druhy více limitují abiotické podmínky a které schop-

nost šíření. Rozšíříme i informace o historickém využití půdy zpracováním katastrálních map 

z roku 1843. Tak budeme mít k dispozici minimálně čtyři časové řezy, z nichž lze získat infor-

mace o prostorové dynamice krajiny a dát je do souvislosti s výskytem sledovaných druhů. 
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Společenstva parazitoidů externě žeroucích 
housenek v pralesích Nové Guineje

 Hrček Jan janhrcek@gmail.com

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta a Biologické centrum AV ČR, Ento-

mologický ústav, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

P
řirozená společenstva listožravých housenek a jejich parazitoidů jsou velmi komplexní. 

To často vede vědce k tomu, že se soustředí na zvládnutelnější makrolepidopterní hos-

titele a zanedbávají mikrolepidoptera, která jsou v přírodě hojnější. Tato studie prezentuje 

výsledky masového vychovávání housenek, při kterém byly sbírány všechny externě žeroucí 

housenky bez rozdílu.

Naše skupina (www.entu.cas.cz/png/) pět let studovala společenstvo listožravých externě 

žeroucích housenek a jejich parazitoidů na 45 lokálně hojných druzích stromů v primárním 

a sekundárním deštném lese v okolí Madangu, PNG. Všechny volně a skrytě (zavíječi, obaleči 

atd) žijící housenky byly sesbírány z 1500m2 listoví každého druhu stromu, morfodruhovány 

a vychovávány. Vylíhnutý hmyz byl morfodruhován parataxonomy a určen spolupracujícími 

taxonomy.

Vychováváním 49000 housenek se podařilo získat 15000 dospělců lepidopter z 274 druhů 

a 1600 dospělců blanokřídlých a dvoukřídlých parazitoidů z ~260 druhů. Velká většina hou-

senek žila skrytě (78%). Skrytě žijící housenky byly oproti volně žijícím mnohem častěji 

napadány parazitoidy. Volně žijící housenky jsou náchylné k aparentní kompetici způsobené 

skrytě žijícími, neboť s nimi sdílejí stejné druhy parazitoidů a jsou v přírodě méně hojné.

Skrytě žijící housenky jsou hlavními hostiteli parazitoidů díky početní dominanci v přiro-

zených společenstvech a menší přístupnosti pro predátory. K posouzení obecnosti těchto 

výsledků jsou potřebné další kvantitativní studie. 
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Rychlost přirozené obnovy těžebních tvarů reliéfu 
zjišťovaná pomocí analýzy leteckých snímků

 Chuman Tomáš chumant@natur.cuni.cz

PřF UK, kat. fyzické geografue a geoekologie, Albertov 6, Praha 2, 128 43 

T
ěžba nerostných surovin způsobuje rozsáhlé změny v krajině, na jejichž zahlazení a návrat 

k přírodnímu stavu se vynakládají nemalé finanční prostředky. V posledních dvou deseti-

letích je stále více akcentována přirozená obnova jako lepší, levnější a ekologičtější přístup 

k zahlazení těžební činnosti. Cílem práce bylo na základě analýzy leteckých snímků v mode-

lovém území Skutečska zjistit, jak rychle probíhá přirozená obnova vegetace na těžebních 

tvarech po těžbě granodioritu ponechaných spontánnímu vývoji. Těžbou zde bylo ve formě 

lomů a výsypek dotčeno přes 1km2 z 36km2 rozlohy modelového území. Analýzy dat uká-

zaly, že výsypky zarůstají rychleji než lomy. Na výsypkách v době 100% pokryvnosti vegetace 

dominují byliny, naopak v lomech je větší zastoupení dřevin. Nejdynamičtější vývoj vegetace 

proběhne na výsypkách během prvních 15 let sukcese, po kterém se ustavuje relativně sta-

bilní stav. V lomech je stabilního stavu dosaženo až po 20 letech sukcese. Rychlost přirozené 

obnovy studovaných těžebních tvarů ukazuje, že ponechání spontánnímu vývoji může být 

plnohodnotnou náhradou rekultivací. 
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Hodnocení vlivu diverzity abiotických podmínek na 
diverzitu biotopů v NP Šumava a CHKO Křivoklátsko

 Jačková Kateřina jackova@natur.cuni.cz

PřF UK - Kat. fyzické geografie a geoekologie, Albertov 6, 128 43

H
odnocení vztahu biotické a abiotické složky přírodního prostředí patří mezi tradiční 

témata přírodovědných studií. Vzájemná souvislost rozmanitosti těchto složek je pro-

kázána dílčími výzkumy. Většina studií z území Česka však hodnotí tyto vztahy buď pouze 

v obecné rovině, bez použití exaktních metod, nebo naopak velmi specializovaně na lokální 

úrovni. Tato studie si klade za cíl přispět na téma využití kvantitativních metod hodno-

cení vztahu rozmanitosti biotických a abiotických podmínek na krajinné úrovni. K vyjádření 

diverzity biotické složky přírodního prostředí byla využita vrstva mapování biotopů z mapo-

vání pro soustavu NATURA 2000. Prostřednictvím digitálního modelu reliéfu odvozeného 

z databáze ZABAGED, hydrografických vrstev ze stejného zdroje a geologické mapy z databáze 

GEOČR50 byly určeny diverzity abiotických charakteristik v zájmových územích. Zpracováním 

vstupních podkladů v prostředí GIS se získala kvalitativně nová data, jež posloužila k sesta-

vení statistického modelu, kterým byl prokázán poměrně vysoký vliv abiotické rozmanitosti 

na diverzitu biotopů – vysvětlil přes 40% variability v obou zájmových územích. Tento pří-

spěvek se řadí mezi studie, jež potvrzují provázanost rozmanitosti biotických a abiotických 

podmínek přírodního prostředí. Studie o vlivu geodiverzity na biodiverzitu přinášejí nové 

poznatky do ochranářské sféry, kde bude stále více nutné uvažovat o předmětech ochrany 

komplexně, ve vzájemných souvislostech.
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Přirozený vývoj horských smrčin po disturbancích: 
hodnocení s využitím vegetačních a satelitních dat

 Jonášová Magda
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jonasova@usbe.cas.cz

 Hais Martin
2

 1 Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice

2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 12 České Budějovice

P
ůsobení kůrovce a větru patří mezi nejčastější přírodní disturbance vyskytující se ve stře-

doevropských horských smrčinách. Výsledkem snahy o jejich potlačení je pak jiný typ 

disturbance v podobě kalamitní těžby. Míra narušení ekosystému se může v případech obou 

disturbancí podstatně lišit. Průběh vývoje horských smrčin po přírodní i umělé disturbanci 

na Šumavě byl hodnocen na základě vegetačních a satelitních dat. 

V zásahových i bezzásahových porostech bylo založeny trvalé výzkumné plochy, na kterých 

byla mezi lety 1997 a 2007 monitorována přirozená obnova dřevin a pokryvnosti hlavních 

typů mikrostanovišť a druhů bylinného a mechového patra. Časový průběh spektrální odezvy 

obou typů disturbancí byl popsán pomocí satelitních scén Landsat TM/ETM+ z let 1985–2007. 

Byly použity indexy NDMI, Tasseled Cap (Brightness, Greenness, Wetness), DI a DI´. Pomocí 

RDA analýzy byla vyhodnocena závislost spektrálních indexů na vegetačních datech. 

V bezzásahových porostech začíná být zřejmá přímá obnova smrkového lesa bez stádia 

s významným podílem pionýrských dřevin. Ve srovnání se samotným vlivem kůrovce měla 

těžba negativní vliv jak na zmlazení dřevin tak na vegetaci bylinného i mechového patra. 

Rozdílný vliv přírodní a umělé disturbance se ukázal i v jejich spektrálním projevu, kdy 

umělé disturbance vykazovaly vyšší rozdíl hodnot spektrálních indexů vzhledem k původním 

hodnotám než přírodní disturbance. Na oba typy disturbance reagovaly nejcitlivěji indexy 

DI’, Wetness a Brightness. Výsledky potvrzují, že ponechání horských smrčin spontánnímu 

vývoji po přirozených disturbancích je nejlepším přístupem pro jejich obnovu a zachování.
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Vliv eutrofizace na cyklus uhlíku v půdách mokrých luk

 Kaštovská Eva eva.kastovska@prf.jcu.cz
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 Mach Jiří

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra biologie ekosystémů, Branišovská 31, 370 05 České 

Budějovice 

V
 důsledku intenzivní lidské činnosti došlo ke zvýšení dostupnosti živin v prostředí, což 

negativně ovlivňuje vodní i terestrické ekosystémy, zejména mokřady. Sledovali jsme 

proto vliv eutrofizace na tok C v půdách mokrých luk v Třeboňské pánvi. Po dvou letech apli-

kace hnojiva NPK 20-20-20 (60 a 300 kg ha-1 rok-1) poklesl C/N poměr v mikrobní biomase, 

což indikuje posun ve složení mikrobního společenstva směrem k bakteriím. Hnojení neo-

vlivnilo celkovou mikrobiální biomasu, ale mikrobní společenstvo bylo méně dynamické. 

Mikroorganismy přednostně metabolizovaly jednoduché látky, zatímco přeměna a mine-

ralizace složitějších látek výrazně klesla. To vedlo k poklesu celkové mikrobiální respirace 

a ke zvýšení koncentrace DOC. Podobné jevy již byly popsány v lesních ekosystémech. Souvisí 

s negativním vlivem vysoké dostupnosti živin na část společenstva, která produkuje oxi-

dativní enzymy (převážně basidiomycety). Důsledky jejich potlačení jsou snížená schopnost 

mikrobního společenstva rozkládat složitější organické látky, a tedy pokles mineralizace 

půdní organické hmoty a nárůst koncentrace rozpustných fenolických látek. Naše data uka-

zují, že podobný mechanismus působení eutrofizace se projevuje i v mokřadních ekosysté-

mech. 

Další výzkum bude zaměřen na potvrzení navrhovaných mechanismů a ověření jejich plat-

nosti v podmínkách in situ v přítomnosti rostlin, dále pak na sledování nepřímých vlivů 

eutrofizace jako jsou zvýšená rostlinná produkce a snížená alokace uhlíku do kořenové bio-

masy na celkovou bilanci uhlíku v mokřadních ekosystémech.
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Letová aktivita vodních brouků v semipermanetním 
mokřadu – sezonní dynamika a vliv faktorů prostředí
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V
 mokřadní olšině v PR Vrbenské rybníky u Českých Budějovic studujeme řadu aspektů 

struktury a časoprostorové dynamiky společenstva vodních brouků (Insecta: Coleoptera). 

Součástí tohoto projektu je výzkum letové aktivity na základě materiálu ze světelného lapače 

z let 2002–2006 (55 druhů vodních brouků šesti čeledí, n = 29250).

Letová aktivita (počet jedinců odchycených lapačem za jednu noc) je nejvyšší v letních 

měsících a hlavní píky se shodují s obdobími prudkého vysychání lokality. Klíčovými fak-

tory ovlivňujícími krátkodobé výkyvy v celkové abundanci a zastoupení druhů jsou teplota 

vzduchu a hloubka vody v mokřadu. Během sezóny rovněž dochází ke změnám v relativ-

ním zastoupení jednotlivých druhů i čeledí. Ve vzorcích ze světelného lapače je také sig-

nifikantně vyšší zastoupení samic a čerstvě vylíhlých dospělců než ve vzorcích odebíraných 

jinými metodami přímo ve vodě. To naznačuje vyšší afinitu samic k disperzi letem a znač-

nou tendenci vodních brouků hned po vylíhnutí opouštět lokalitu a dispergovat.

Díky vysokému časovému rozlišení a pokrytí víceletého období naše výsledky rozšiřují dosud 

fragmentární znalosti o sezónní letové aktivitě jedné z dominantních skupin vodního 

hmyzu.
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Výška rostliny jako funkční vlastnost

 Klimešová Jitka klimesova@butbn.cas.cz

 Janeček Štěpán
 Doležal Jiří
 Lanta Vojtěch

 Botanický ústav AV ČR, Dukelská 135, Třeboň 379 82

V
ýška rostliny je velmi důležitá vlastnost, která vyjadřuje pozici druhu v hierarchii veli-

kostí ve společenstvu. Vyšší druhy mají výhodu větších zisků slunečního záření a navíc 

zastiňují menší druhy. Být velký je však nákladné, proto je možné očekávat trade-off ve 

výškovém růstu, který umožňuje soužití rostlin s různou výškou. Byly navrženy následující 

mechanizmy umožňující koexistenci rostlin o různé výšce: 1) Velké rostliny mají vyšší morta-

litu nebo menší natalitu než malé rostliny; 2) Velké rostliny jsou limitovány vyššími udržo-

vacími náklady z hlediska zásobení vodou a podpůrných struktur; 3) rychle rostoucí rostliny 

jsou zpočátku sukcese nejvyšší, ale je to za cenu malých investic do podpůrných struktur, 

takže jsou později nahrazeny pomalu rostoucími druhy, které investují do podpůrných 

struktur více; a 4) některé druhy jsou adaptovány k růstu v zastínění. Předpoklady 3 a 4 jsme 

testovali na dvou druhově bohatých oligotrofních loukách s cílem zjistit, jestli mechanizmy 

navržené a testované většinou v lesích, platí také pro společenstva bylin. Oba testované 

mechanizmy měly částečně vliv na hierarchii velikostí rostlin, navíc však hrála roli fenologie 

a odolnost vůči suchu u zúčastněných druhů. 
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Pasti, pasti, pastičky

 Knapp Michal kapon@atlas.cz
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V
elká druhová diverzita členovců a nepřeberné množství interakcí s ostatními organismy 

je předurčují k roli vhodného objektu ekologických studií. Problémem, často větším než 

u jiných skupin organismů, je ovšem získávání relevantních dat. Důvodem může být např. 

skrytý způsob života, dobrá mobilita či vysoké populační početnosti. Vědci jsou pak nuceni 

užívat různých pastí a extrakčních zařízení, jejichž činnost je závislá na vlastnostech love-

ných organismů. Z toho plynoucí druhově specifická účinnost těchto zařízení může být pře-

kážkou pro jejich užití ve studiích na úrovni společenstev. Bohužel je na to občas zapomí-

náno.

Ve svém experimentu jsem se zaměřil na srovnání čtyř různých designů zemních pastí lišících 

se konstrukcí pasti a použitou fixační kapalinou. Jednalo se o: (1) kelímek + propylenglykol; 

(2) kelímek + formaldehyd; (3) seříznutá PE láhev s vnitřním trychtýřem + propylenglykol 

a (4) seříznutá PE láhev s vnitřním trychtýřem + formaldehyd.

Výsledné GLM potvrzují, že různé druhy mají různé preference k testovaným varian-

tám designu zemních pastí. Úlovky ze zemních pastí tedy neodrážejí jen aktivitu a počet-

nost daného druhu, ale i míru jeho schopnosti v daném prostředí padat do daného typu 

(designu) pasti.
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Vliv podnebí na složení lesní vegetace v České republice

 Kopecký Martin  ma.kopecky@gmail.com

Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 PRAHA 2

C
ílem této studie bylo zjistit, jaký vliv má podnebí na složení lesní vegetace v měřítku 

celé ČR. Za tímto účelem bylo použito snímků obsažených v České národní fytocen. data-

bázi a klimatických dat z databáze WorldClim. Vliv klimatických proměnných byl studován 

pomocí CCA analýzy. Model vytvořený pomocí postupného výběru proměnných byl verifiko-

ván na nezávislém souboru dat. Důležitost jednotlivých klimatických parametrů byla zjiš-

těna pomocí rozkladu variability.

Roční průměrná teplota, isotermalita, roční průměrné srážky, srážková sezonalita a roční 

vodní deficit byly vybrány jako důležité parametry ovlivňující složení vegetace. Statistická 

průkaznost celého modelu byla potvrzena na nezávislém souboru dat a zůstala vysoká i po 

zahrnutí prostorové autokorelace. Celý model vysvětlil 4.9 % variability ve složení stromo-

vého patra a 3.4 % variability bylinného patra. Zdaleka nejdůležitějším studovaným para-

metrem byla průměrná roční teplota. Srážková sezonalita byla důležitější než průměrný 

roční úhrn srážek.

Z výsledků je zřejmé, že nejdůležitější vegetační gradient daný klimatem je úzce spojen 

s průměrnou roční teplotou. Ačkoliv průměrná roční teplota neovlivňuje rozšíření druhů 

přímo, v ČR je s ní úzce korelována jak přístupná energie, tak extrémní teploty – tedy para-

metry, které přímo ovlivňují konkurenční schopnost a limity rozšíření jednotlivých druhů. Je 

tedy velmi pravděpodobné, že jakékoli budoucí změny v teplotním režimu se výrazně projeví 

také ve složení lesní vegetace.
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Umíme zorganizovat výuku ekologie na vysokých školách?

 Kostkan Vlastimil kost@prfnw.upol.cz

 Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP Olomouv, Tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc

V
ýuka ekologie na vysokých školách nemá v České republice dlouhou tradici. Potřeby kva-

litního vysokoškolského vzdělání v ekologii v posledních dvaceti letech rychle rostou, 

přibývá nejen počet studentů, kteří prochází v akreditovaných oborech výukou ekologie, 

ale nezbytné je vzdělávat především starší učitele základních a středních škol, kteří během 

svých studií ještě ekologii jako předmět neměli. Dnes jsou ovšem pro základní i střední školy 

připravovány učebnice které jsou již vystavěny na ekologických principech a učebnice jsou 

tedy dále, než učitelé. 

Současný systém vysokoškolského vzdělávání však nerespektuje potřeby znalostí studentů 

různých oborů. Model je jasný – přednášející – špičkoví ekologové – přednáší špičkovou 

ekologii, tj. nejnovější publikované poznatky. To je ovšem celé špatně. Špičkoví vědci větši-

nou zapomínají, že v posluchárnách vedle menšiny budoucích vědců sedí většina budoucích 

učitelů, pracovníků státní správy nebo odborných konzultačních firem. Zatímco pro první 

(menší) skupinu je požadavek přednášek zaměřených na nejnovější výsledky, metodiky 

a trendy naprosto legitimní a správný, je nezbytné skupině druhé (početnější) dát dobrý 

přehled o oboru a pevný základ. Cesta je zdánlivě jednoduchá - vytvořit víceúrovňové vzdě-

lávání podle cílových skupin. To je ovšem v praxi téměř nerealizovatelné, protože učitelů 

je málo, nejsou hodnoceni za výuku ale publikace a proto výuka je pro každého vysoko-

školského učitele zátěž, kterou tento řeší vytvářením společných přednášek, na kterých se 

budoucí učitelé a úředníci učí spolu s budoucími vědci např. o velmi složitých matematic-

kých modelech procesů v tropických deštných lesích (které často vůbec nepochopí) aby se 

nakonec se ukázalo, že neznají základy a praktické příklady z přírody která nás obklopuje 

a nejsou schopni je předávat žákům škol. To je realita, kterou v současnosti „dohání“ centra 

ekologické výchovy, která školy často ve výuce ekologie suplují, namísto toho aby byla nad-

stavbou a poskytovala především zajímavé a příjemné praktické terénní ukázky pro zažití 

a zafixování ve škole získaných vědomostí. 
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Model populační dynamiky rostlin infikovaných 
systémovými houbovými patogeny

 Koubek Tomáš  tomas.koubek@gmail.com

Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 12801 Praha 2 

I
nterakce rostlin s jinými trofickými úrovněmi, jako jsou patogenní houby, může mít velký 

vliv na dynamiku rostlinných populací, a to negativní i pozitivní. Abychom zjistili, zda je 

tento vliv opravdu důležitý, je třeba jej kvantifikovat na různých úrovních. Komplexní zhod-

nocení ale bohužel většinou chybí.

Pokusil jsem se o takovou studii na systému Falcaria vulgaris a jeho systemické rzi Pucci-

nia sii-falcariae. Na čtyřech lokalitách v oblasti mezi Všetaty a Mělníkem byla prováděna 

podrobná demografická zkoumání a dále byla sebrána data o přítomnosti choroby i v ostat-

ních populacích na krajinné úrovni. Ke zpracování demografických dat byly použity maticové 

modely, pomocí nichž lze zjistit důležité fáze životního cyklu rostliny a jak je ovlivňuje pato-

gen.

Průměrná incidence choroby na lokalitách byla velmi různorodá (min. 0 %, max 88 %) 

s průměrem kolem 42 %. Z toho vyplývá, že choroba je velmi častá a dlouhodobě koexis-

tuje se svým hostitelem a pouze 2 lokality jsou téměř bez infekce, zřejmě díky podmínkám 

na lokalitě. Na starších lokalitách (na slínovci) je kvůli sukcesi travin omezena generativní 

reprodukce, a proto maticový model predikuje vzestup počtu nakažených rostlin. Na rude-

rálních lokalitách (na písčitém podloží) se predikce počtu nakažených lépe shoduje se sou-

časným stavem, protože zde stále dochází ke produkci semen a tak přibývají noví nena-

kažení jedinci. Odhad růstové rychlosti populace bez nákazy napovídá, že některé populace 

se zmenšují právě díky patogenu. 
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Mrtvé dřevo ve vybraných vodních tocích České republiky

 Krejčí Lukáš krejci@sci.muni.cz

Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno 

Č
eská republika je zemí s velkou hustotou osídlení. Po dlouhou dobu je zde vytvářen 

intenzivní tlak na řeky a říční krajinu vůbec. Necitlivý management krajiny se podepsal 

i na zcela přirozené součásti říčních systémů, plavené dřevní hmotě, která byla a je bez eko-

logických a morfologických souvislostí z toků až na výjimky nemilosrdně odstraňována. Nic-

méně do dnešní doby se zachovalo několik říčních úseků, kde je v tocích relativní dostatek 

mrtvého dřeva a plní tam své nezastupitelné funkce. Poster přináší informace a fotografie 

z říčních úseků, kam v rámci svého výzkumu Geografický ústav PřF MU zaměřuje pozornost. 

Z větších toků, kde je plavená dřevní hmota v rámci ČR skutečnou raritou, se jedná zejména 

o Moravu v CHKO Litovelské Pomoraví, v NPR Zástudánčí a ve Strážnickém Pomoraví, popří-

padě Dyji v NP Podyjí. Na menších tocích je již mrtvé dřevo četnější a můžeme jej spatřit 

například na Svratce v oblasti Žďárských vrchů, Černé a Bílé Opavě v CHKO Jeseníky, Ostravici, 

či v divočícím korytě Morávky. Každá z řek je charakterem plavené dřevní hmoty odlišná, 

výrazně se liší také jejím množstvím, způsoby přísunu a transportu. Odlišné jsou však také 

funkce, které v daném ekosystému mrtvé dřevo plní.
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Plavená dřevní hmota v ekosystému lužního lesa 
na příkladu Litovelského Pomoraví

 Krejčí Lukáš krejci@sci.muni.cz

Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno

P
lavená dřevní hmota nebo taktéž mrtvé dřevo v korytech vodních toků jsou termíny, které 

jsou v České republice z přírodovědného hlediska hojněji užívány teprve odnedávna. 

Četnými výzkumy na mnoha místech po celém světě bylo zjištěno, že padlé stromy mají pro 

říční ekosystémy téměř nenahraditelný význam. Dosavadní management řek v ČR považo-

val mrtvé dřevo za překážku v toku a z koryt bylo odstraňováno. Zároveň probíhal nešetrný 

management příbřežních zón, a tak byly řeky o fenomén mrtvého dřeva zcela ochuzeny. 

Nicméně se dochovalo několik říčních ekosystémů, kde zůstaly dynamika a význam mrt-

vého dřeva relativně nenarušeny. Jednou z těchto oblastí je CHKO Litovelské Pomoraví, kde 

řeka přirozeně meandruje zachovalým lužním lesem, a tak zde není příliš limitován přísun 

mrtvého dřeva do koryt Moravy. V průběhu CHKO se střídají úseky na dřevo bohatší a chudší, 

v extrému množství dosahuje až 150 ks LWD (kusů o průměru větším než 10 cm a délce přesa-

hující 1 m) na 1 km toku. Nejvíce PDH je v okolí NPR Vrapač a v celém úseku NPR Ramena řeky 

Moravy mezi Litovlí a Chomoutovem. Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity je jedním z mála pracovišť, které se studiem PDH systematicky zabývá. Jednou 

z hlavních oblastí zájmu je právě NPR Ramena řeky Moravy, odkud existují četné výsledky. 

Práce jsou zaměřeny především geomorfologicky, ale díky velké komplexnosti problematiky 

jsou studovány a zjišťovány i další vlivy. Na změnu (diverzifikaci) morfologie je mimo jiné 

vázáno i zvýšení diverzity stanovišť, a tudíž i biodiverzity. 
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Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření litorální 
vegetace v Lipenské vodní nádrži

 Krolová Monika
1,2 

KrolovaM@seznam.cz

 
Hejzlar Josef

1,2

 Čížková Hana
3

1 Přírodovědná fakulta JU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice; 

2 Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice

3 Zemědělská fakulta JU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

P
řítomnost makrofyt v litorálním společenstvu kladně ovlivňuje stabilitu vodního eko-

systému i kvalitu vody a je významným aspektem posuzování ekologického potenciálu 

nádrží. Faktory ovlivňující výskyt a složení litorální vegetace byly zjišťovány v nádrži Lipno, 

intenzivně rekreačně využívané nádrži sloužící také pro hydroenergetiku a nalepšování prů-

toku. Na celkem 114 místech po obvodu nádrže byl detailně charakterizovány úseky lito-

rálu o délce 50 m z hlediska morfologických a pedologických vlastností, vlivu lidské čin-

nosti a fytocenologie. Vztahy mezi výskytem makrofyt a jednotlivými faktory byly testovány 

pomocí mnohorozměrné analýzy (CANOCO). Výsledky ukázaly, že na částech pobřeží vystave-

ných dlouhé rozběhové dráze vln je větší výskyt abrazních srubů, jejichž výšku ovlivňuje také 

sklon břehu. Na těchto místech byl rovněž zjištěn zvýšený podíl štěrkové frakce v substrátu 

a vyskytovaly se zde převážně dřeviny s minimální množstvím makrofyt. Vysokou pokryvnost 

makrofyt měly pouze oblasti litorálu chráněné před činností vln, s malým sklonem břehu 

a kde substrát obsahoval větší množství prachových, jílovitých frakcí a organických částic. 

V litorálu dominovaly emerzní (např. Phalaris arundianacea) a obojživelné (např. Persicaria 

amphibia) druhy makrofyt schopné přizpůsobit se kolísající vodní hladině.
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Paleoekologický a paleolimnologický výskum jazier 
Vysokých Tatier (Slovensko, Poľsko)

 Kubovčík Vladimír kubovcik@vsld.tuzvo.sk

Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo 

Zvolene, T. G. Masaryka 2117/24, SK 960 53 Zvolen

P
aleoekológia je dôležitým zdrojom informácií o prostredí a rýchlosti globálnych zmien. 

Zvyšky rozsievok (Diatomaceae), pakomárov (Chironomidae) a perloočiek (Cladocera), 

ktorých spoločenstvá ovplyvňovali environmentálne faktory, sa zachovávajú v sedimentoch 

jazier. Odľahlé horské jazerá, aké nachádzame aj v Tatrách, sú považované za dobré indiká-

tory zmien klímy a znečistenia atmosféry. Hoci limnologický výskum tatranských jazier má 

dlhú tradíciu, paleoekologické štúdie sa objavili len nedávno. História plies bola študovaná 

v rámci projektov podporovaných EÚ. Paleolimnologický výskum začal v roku 1993, kedy boli 

v rámci projektu AL:PE (Acidification of mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology) ana-

lyzované tanatocenózy pakomárov Starolesnianskeho plesa. Subfosílne rozsievky a pakomáre 

Nižného Terianskeho plesa boli študované v projekte MOLAR (MOuntain LAke Research) v roku 

1996. V roku 2001 boli odobraté sedimenty z ďalších piatich tatranských plies (Vyšného Tem-

nosmrečinského, Zmarzły Staw, Veľkého Hincovho, Ľadového, Vyšného Wahlenbergovho) ako 

súčasť projektu EMERGE (European Mountain lake Ecosystems: Regionalisation, diaGnostic 

& socio-economic Evaluation). Ich paleoekologická analýza bola zameraná na subfosílne 

spoločenstvá rozsievok, perloočiek a pakomárov. Interdisciplinárny charakter projektov 

viedol k spolupráci Ústavu zoológie SAV v Bratislave, Fakulty ekológie a environmentalistiky 

TU vo Zvolene a Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. Poďakovanie: VEGA 1/4334/07.
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Postavenie Katedry biológie a všeobecnej ekológie vo 
výučbe ekológie na Technickej univerzite vo Zvolene 

 Kubovčík Vladimír kubovcik@vsld.tuzvo.sk

Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo 

Zvolene, T. G. Masaryka 2117/24, SK - 960 53 Zvolen 

K
atedra biológie a všeobecnej ekológie zabezpečuje na Fakulte ekológie a environmen-

talistiky Technickej univerzity vo Zvolene výučbu viacerých skupín disciplín: (1) základné 

biologické disciplíny (systematická zoológia, mykológia, fyziológia rastlín, mikrobiológia, 

biológia vodných živočíchov, biogeografia, biologické praktikum, metódy vedeckej práce), 

(2) základné ekologické disciplíny (všeobecná ekológia, evolučná ekológia, paleoekológia, 

ekológia populácií a spoločenstiev, numerické metódy v ekológii), (3) disciplíny špeciálnej 

ekológie (ekológia vodných organizmov, ekológia pôdnych organizmov, ekológia vyšších sta-

vovcov, ekológia a diverzita parazitov) a (4) disciplín o ochrane biodiverzity (biologické prin-

cípy ochrany prírody, medzinárodné aspekty ochrany prírody a krajiny). Katedra garantuje 

štúdium študijného programu Ekológia a ochrana biodiverzity vo všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania. Využívanými metódami výučby sú najmä prednášky, tvorivé 

prednášky – diskusie (debaty), praktické laboratórne cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie, 

študijné cesty, záverečné práce všetkých typov. Personálne obsadenie katedry a jej materi-

álne vybavenie umožňuje študentom počas štúdia špecializovať sa najmä na problematiku 

ochrany biodiverzity (in situ, ex situ), ekológiu tečúcich a stojatých vôd, ekológiu pôdnej 

fauny, ekológiu rastlín, húb a hubových organizmov, ekológiu drobných zemných cicavcov 

a všeobecnú ekológiu (vedecký smer). Poďakovanie: VEGA 1/4334/07.
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Na čem závisí a jak je rychlé kompetiční vyloučení ve společenstvu 
vytrvalých bylin? Výsledky čtrnáctiletého pokusu na mokré louce

 Lepš Jan suspa@prf.jcu.cz

Katedra botaniky PřFJU, Na Zlaté stoce 1, 370 05 České Budějovice

N
a druhově bohaté mokré louce (přes 30 druhů cévnatých rostlin na m2) studujeme již 

čtrnáctým rokem vliv kosení, hnojení a odstranění dominanty (Molinia caerulea) na 

strukturu rostlinného společenstva. Podle očekávání, kosení zvyšuje a hnojení snižuje dru-

hovou bohatost společenstva. Tyto závislosti se ale neprojevily okamžitě – např. počet druhů 

v hnojených plochách začal klesat až čtvrtý rok po zahájení pokusu. To ukazuje, že rychlost 

kompetičního vyloučení ve společenstvech vytrvalých rostlin může být nízká. Z praktického 

hlediska navrhování managementu je pak jasné, že krátkodobé (několik málo let) ekolo-

gické pokusy je třeba interpretovat velmi opatrně. Vliv odstranění dominanty se lišil podle 

kombinace kosení a hnojení – nejvýraznější byl v nehnojených a nekosených plochách. 

V nich byl bezkolenec nahrazen převážně širokolistými dvouděložnými rostlinami (což je 

v rozporu s předpokladem, že odstraněný druh bude nahrazen druhem s podobnými ekolo-

gickými vlastnostmi), a tato společenstva měla vyšší druhovou bohatost. Odpověď jednotli-

vých druhů na kosení a hnojení lze předikovat pomocí jejich binomických vlastností, např. 

kosením jsou zvýhodněny a hnojením potlačeny druhy s malou potenciální výškou. Hnojení 

potlačuje a kosení podporuje uchycování semenáčů jednotlivých rostlin. K uchování vysoké 

druhové diverzity zřejmě přispívá velká meziroční variabilita v druhovém složení semenáčů. 
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Aplikace krajinné ekologie v biologii ochrany přírody

 Machar Ivo ivo.machar@upol.cz

Katedra biologie PdF UP v Olomouci, Purkrabská 2, 772 00 Olomouc, Czech republic

P
říspěvek shrnuje hlavní principy a koncepty krajinné ekologie a biologie ochrany přírody 

a na tomto základě naznačuje jejich styčná témata: vliv krajinných změn různých měří-

tek na biotu, koridory a ekologické sítě v krajině, konektivita biotopů v krajině a genetická 

diverzita – teorie metapopulací, fragmentace krajiny a biodiverzita, ekologická stabilita kra-

jiny a biodiverzita a další. Závěrem je stručně pojednáno o praktické aplikaci krajinné eko-

logie v ochraně přírody a krajiny v podmínkách ČR.
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Vliv pastvy na vegetaci v CHKO Český kras

 Mayerová Hana mayerova.ha@volny.cz

 Šlechtová Anna
 Čiháková Kateřina
 Kladivová Anna
 Florová Klára
 Münzbergová Zuzana

Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01, Praha 2

P
rojekt si klade za cíl poznat mechanismy působení pastvy na chráněná společenstva 

stepních trávníků v CHKO Český kras. Jedná se o společenstva, jež byla po dlouhou dobu 

ponechána ladem a jejich zachování je tak ohroženo zarůstáním mezofilními travinami 

a křovinami. Proto zde byl zaveden pastevní management a současně započal výzkum vlivu 

pastvy na vegetaci. 

Aby bylo možné porozumět komplexnímu vlivu pastvy na vegetaci, neomezuje se projekt na 

pouhý monitoring probíhajících změn v důsledku pastvy, ale snaží se pochopit mechanismy 

těchto změn. Pochopení těchto mechanismů nám umožní předpovídat další vývoj vegetace 

při pokračování pastevního managementu. Proto probíhá sledování selektivity zvířat, inten-

zity pastvy a výsevový pokus, hodnotící vliv pastvy na klíčení a přežívání semenáčků, a na 

více lokalitách je sledován vliv pastvy na podrobnou populační dynamiku vybraných druhů 

(Anacamptis pyramidalis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Fragaria viridis a Sal-

via pratensis). Dále jsou zkoumány vlastnosti přítomných druhů a bude hodnocena jejich 

předpovědní hodnota pro pozorovanou reakci na pastvu. Výsledky této části by měly přispět 

k možnému předpovídání reakce vegetace na pastvu na dalších lokalitách podobného cha-

rakteru. 

V současné době jsou výsledky tříletého pozorování, nicméně celý projekt vyžaduje další 

pokračování, aby bylo možné hodnotit dlouhodobý vývoj. Projekt probíhá v úzké spolupráci 

se Správou CHKO Český kras, která výsledky výzkumu využívá pro hodnocení zavedeného 

managementu. Výsledky celého projektu přispějí k lepším znalostem problematiky zavádění 

pastevního managementu v chráněných územích a napomohou péči o další lokality. 
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Kolonizace toxických výsypek půdními řasami a sinicemi

 Mohlová Kristýna tyna.mohl@gmail.com

 Lukešová Alena
 Frouz Jan

Katedra botaniky PřF JU, Na Zlaté stoce 1, 370 05 České Budějovice

O
bnova půd je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro vznik kvalitního ekosystému 

v průmyslově zdevastovaných oblastech. Půda zajišťuje množství funkcí: reguluje vodní 

poměry a tok minerálů, dochází v ní k dekompozici organické hmoty či tvoří vhodné pro-

středí pro rostliny, živočichy a mikroorganizmy. Narozdíl od ostatních průmyslových oblastí, 

toxicita půd v post-těžebních oblastech není způsobena znečištěním přicházejícím z vněj-

ších zdrojů, ale je předurčena vlastními chemickými a fyzikálními vlastnostmi výsypkového 

materiálu. To se projevuje především v mezních hodnotách pH, vysoké salinitě nebo vyso-

kém obsahu některých kovů. Sokolovsko je rozsáhlou oblastí ovlivněné povrchovou těžbou 

hnědého uhlí. I přes různé snahy území rekultivovat, zůstávají stále některé výsypky holé 

a bez schopnosti obnovy. Půdní řasy a sinice jsou prvními kolonizátory a primárními pro-

ducenty obnažených půd, jsou schopné zlepšovat fertilitu půd a urychlovat tak sukcesi vyšší 

vegetace. Zejména zelené řasy jsou schopné dobře snášet extrémní podmínky výsypkového 

materiálu a tak mohou sloužit jako alternativní způsob rekultivace v post-těžebních oblas-

tech.

Cílem našeho projektu bylo porovnat řasová společenstva na výsypkovém materiálu různé 

toxicity, testovat přežívání a růst nejvýznamnějších řasových kolonizátorů v extrémně toxic-

kém substrátu a testovat vliv přídavků do toxických substrátů na vývoj řasového společen-

stva.
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N
ástroje české environmentální politiky v oblasti přírody a krajiny zahrnovaly krajino-

tvorné programy financované přímo ze státního rozpočtu a také výdajový program SFŽP. 

Národní krajinotvorné programy, Program péče o krajinu a Program revitalizace říčních sys-

témů i Program péče o přírodní prostředí (SFŽP) přinesly určité zkušenosti pro státní správu 

i pro obor aplikované ekologie, současně však i otázky související s efektivností programů. 

Kvalitativní analýza, směřující k zjištění a porovnání podmínek programů a výsledků jejich 

implementace do r. 2006, ukázala, že jmenované programy měly nejasně nebo nereálně 

stanovené cíle. Dále chyběl systematický monitoring environmentálních účinků a komplexní 

vyhodnocení programu jako celku. Proto lze doporučit stanovení konkrétních cílů (tak aby 

jejich dosahování bylo verifikovatelné, měřitelné a optimálně kvantifikovatelné) a dále 

podpořit výzkum v oblasti environmentální účinnosti, bioindikátorů a efektivnosti environ-

mentálních opatření, v souvislosti s dotační politikou. Navíc se doporučuje zvýšit transpa-

rentnost (prostřednictvím stanovení jasných kritérií hodnocení výběrů žádostí, zadáváním 

nezávislých hodnocení programu mimo okruh státní správy a závislých organizací, umístě-

ním výročních zpráv se stanoveným obsahem na webu, atd.), dále pak decentralizovat roz-

hodování (větší pravomoc rozhodování, ale i zodpovědnost za ověřitelné výsledky na kraj-

skou úroveň odborných organizací státní správy). 
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 Mudrák Ondřej
1,2 

ondrej.mudrak@prf.jcu.cz

 Frouz Jan
1,2

 Roubíčková Alena
3
 

1 Ústav Půdní Biologie, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice

2 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, 

3 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2

P
ředchozí terénní výsledky ukazují že rostlinná sukcese na výsypkách v okolí Sokolova je 

významně ovlivněna změnami půdního profilu zejména vznikem humusové vrstvy, která 

je tvořena činností žížal. Proto byl v manipulačním mikrokosmovém pokusu sledován vliv 

žížal na růst pozdně sukcesích druhů rostlin. 

Mikrokosmy se skládaly z žížalami dosud nekolonizovaného výsypkového substrátu a 3 růz-

ných opadů (pocházející z druhů Alnus glutinosa, Calamagrostis epigejos, Salix caprea). Část 

mikrokosmů byla ovliňována činností žížal (Aporrectodea caliginosa a Lumbricus rubellus) 

po dobu 6 měsíců před vysetím rostlin (směs 6 druhů) a část až po jejich vysetí. Zbylá část 

byla bez žížal jako kontrola.

Nadzemní biomasa rostlin byla v přítomnosti žížal větší, přičemž délka jejich působení 

nebyla rozhodující. A to i přes to, že v přítomnosti žížal byl menší počet jedinců. Podzemní 

biomasa nebyla žížalami ovlivněna, ovlivnil ji ale opad. Největší produkce byla v přítom-

nosti opadu S. caprea.

Žížaly mají pozitivní vliv na pozdně sukcesní rostliny, což je v souladu s dřívějšími terénními 

výsledky a podporuje hypotézu o vlivu žížal na uchycení pozdně sukcesích druhů rostlin.
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Rostlinné invaze v krajině z ptačí perspektivy: Příklad ze Slavkovského lesa
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R
ostlinné invaze představují výrazný fenomén doprovázející změny naší krajiny v posled-

ních desetiletích. Letecké snímky, dokumentující průběh invaze bolševníku velkolepého 

Heracleum mantegazzianum na území CHKO Slavkovský les v letech 1947–2002, umožnily sle-

dovat vývoj invaze od samého počátku, kvantifikovat rychlost šíření a analyzovat populační 

dynamiku druhu. Základní řešené otázky projektu jsou: Je důležitější délka trvání invaze 

nebo rychlost šíření? Jaký byl rozsah a dynamika studované invaze? Jak se měnily parame-

try populační dynamiky v průběhu 50 let? Na 10 lokalitách byl sledována velikost zamořené 

plochy, doba počátku invaze, charakteristiky invadovaného stanoviště, struktura invadova-

ného porostu, intenzita kvetení rostliny a změny využití krajiny. Interpretaci snímků dopl-

ňovaly detailní terénní informace o populačních charakteristikách druhu. Zamoření porostu 

bylo vztaženo k délce trvání invaze a získané regresní křivky byly využity ke stanovení rych-

losti šíření. Data o změně populace bolševníku v čase byla a jsou dále využívána při tvorbě 

matematických modelů průběhu invaze. 

Naměřené hodnoty rychlosti šíření bolševníku jsou srovnatelné s nejagresivnějšími invaz-

ními druhy jinde ve světě. Zjištěný výrazný vliv rychlosti šíření rostliny na velikost zamořené 

plochy napovídá, že v pozdějších fázích invaze není druh výrazně limitován místními pod-

mínkami prostředí. 

V současné době projekt pokračuje – rozšířený na celé území CHKO a doplněný o recentní 

letecké snímky.
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S
ilné změny v současné krajině vedou ke zvýšenému počtu studií o vlivu stanovištních 

podmínek a vlastností druhů pro rozšíření druhů. Informace o rozšíření jednotlivých 

druhů se poté využívají pro predikci složení rostlinných společenstev. Při tomto však dochází 

ke ztrátě informací o vlivu mezidruhových interakcí na složení společenstva. Cílem této 

studie je zjistit efekt množství semen, korelátu intensity druhových interakcí, na druhové 

složení společenstev suchých trávníků. 

Za účelem studia vlivu množství semen na druhové složení společenstev suchých trávníků 

jsem založila 6 typů experimentálních společenstev představujících 3 výsevové hustoty 

a 2 úrovně množství živin. Každé společenstvo obsahovalo 44 druhů suchých trávníků a dru-

hové složení vysetých semen a jejich proporce byly identické mezi variantami. Každý typ 

společenstva byl založen v 10 opakováních. 

Druhové složení společenstev bylo popsáno za pomocí biomasy všech druhů. Biomasa byla 

stanovena po ostřihání veškeré biomasy společenstva 3 cm nad zemí v časném a pozdním 

létě. 

V obou sklizních hustota setí vysvětlila kolem jedné čtvrtiny celkové variability v druhovém 

složení společenstva. Nižší druhy dominovaly společenstva s nižší hustotou, vyšší druhy 

často s nižší pravděpodobností vyklíčení každého jednotlivého semena, dominovaly ve spo-

lečenstvech s vyšší hustotou výsevu. Oproti očekávání se jako nejvíce variabilní ukázaly spo-

lečenstva se střední hustotou semen. 

Výsledky ukazují silný vliv mezidruhových interakcí na složení výsledného společenstva 

a ukazují, že znalost vlastností druhů a stanovištních podmínek nestačí k vysvětlení druho-

vého složení výsledných rostlinných společenstev. 
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Invazní slunéčko Harmonia axyridis v České republice
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S
lunéčko Harmonia axyridis z východní Asie bylo opakovaně vysazováno v Severní Ame-

rice a v Evropě na ochranu kulturních rostlin proti mšicím. Po mnoha letech se najed-

nou začalo šířit po Spojených státech a po západní Evropě. V přírodě konkurenčně vytlačuje 

i přímo žere původní druhy slunéček.

Na podzim slunéčka hledají alternativní zdroje potravy pro tvorbu tukových zásob. Přitom se 

mohou dostat do hroznů vinné révy. Jejich obranné látky – alkaloidy a pyrazíny – kazí chuť 

výsledného vína. Slunéčka se shlukují na zimu na význačných objektech v krajině. Štěrbi-

nami v oknech také zalézají do bytů a obtěžují obyvatele. Mohou vyvolat i alergické reakce.

V Evropě je šíření harmonie monitorováno mezinárodní skupinou entomologů za pomocí 

domácích amatérských přispěvatelů. Jednoznačné určení je ztěžováno velkou variabilitou 

ve zbarvení. Nejběžnější je forma succinea s červenými krovkami s až 19 černými tečkami. 

Několik melanických forem (černý podklad s červenými skvrnami) tvoří asi 15% populace. 

Nominátní forma axyridis byla mimo Asii nalezena jen v České republice a v Dánsku. Larvy 

jsou nápadné, černé s oranžovými postranními a příčnými pruhy.

První nálezy slunéčka H. axyridis v České republice pocházejí z roku 2006 z okolí Prahy, 

z Mostu a z Brna. Začátkem roku 2008 máme záznamy z více než 30 faunistických čtverců po 

celé republice. Abychom poznali postup šíření a dokázali předpovědět jeho pozitivní a nega-

tivní dopad, prosíme o hlášení každého nálezu přes stránku zoo.bf.jcu.cz.
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D
usík je považován za limitní živinu v přirozených lesních ekosystémech, kde dochází 

k jeho maximálnímu využítí vegetací a půdními mikroorganismy. Narušení funkcí eko-

systému, stejně jako nadměrný přísun dusíku se může projevit na jeho zvýšeném odnosu ve 

formě dusičnanů, což je spojeno s acidifikací a ochuzováním půdního prostředí o důležité 

živiny (Ca, Mg, K). Množství dusíku v povrchových vodách odtékajícího z lesa tak odráží stav 

lesního ekosystému a částečně úroveň depozice.

Export dusíku a koncentrace dusičnanů byly měřeny na 14 lesních povodích České republiky 

(síť GEOMON) mezi lety 1994 a 2005. Ve sledovaném období poklesla dramaticky depozice 

síry (S), především jako reakce na odsíření hnědouhelných elektráren, ale depozice dusíku 

se pohybovala zhruba na konstantní úrovni. Průměrný export dusíku z lesních povodí kolí-

sal od 0,2 do 12,2 kg/ha/rok. Přestože je depozice dusíku zvýšena již několik desetiletí, je 

ho 44–98% v ekosystémech účinně imobilizováno. Na většině povodí došlo ve sledovaném 

období k poklesu odnosu dusíku. Export anorganického dusíku z povodí byl závislý přede-

vším na úrovni míry acidifikce prostředí, souvisel zejména s úrovní depozice síry (R2 = 0,81, 

p < 0,001). Také depozice dusíku a poměr uhlík:dusík (C/N) v organickém horizontu půd 

dokázaly vysvětlit část variability v exportu dusíku z povodí. Poměr C/N společně s hloub-

kou svrchního organického horizontu vysvětlují 72 % variability v exportu dusíku (p < 0,001). 

Zároveň jsou C/N poměr a hloubka organického horizontu signifikantně závislé na depozici 

síry (R2 = 0,32, p < 0,05 resp. R2 = 0,50, p < 0,01). 
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V
 ČR se vyskytují tři zástupci M. verna agg.: M.smejkalii rostoucí na hadcích, M.corcontica 

v krkonošských karech a M.caespitosa na pískovcích. Všechny tři druhy jsou kriticky 

ohrožené a dva z nich jsou považovány za endemity. O jejich populační biologii, ekologii, 

genetice a vzájemných vztazích však stále nevíme téměř nic. 

Hlavním cílem naší studie je popsat populační dynamiku, určit kritické fáze životního cyklu 

a výsledky porovnat mezi všemi třemi druhy. Pro odlišení, zda zjištěné rozdíly v dynamice 

a morfologii druhů jsou způsobeny stanovištními podmínkami nebo jsou dány geneticky, 

bude založen experiment, v němž budeme pěstovat všechny druhy na standardním sub-

strátu. Dále je genetická diferenciace studována analýzou izozymů. Lokality druhu M. smej-

kalii jsou narušeny dálnicí, přehradou a umělou výsadbou dřevin. Proto plánujeme zjistit, 

jak se toto narušení projevuje na rozložení genetické diverzity druhu a na vitalitě jedinců. 

Testování vlivu zástinu na růst rostlin bude součástí předchozího experimentu. Dále byl na 

podzim roku 2007 založen experiment, v němž byla část lokality prosvětlena a na části byl 

stržen nahromaděný substrát s drnem. 

Na prezentovaném posteru jsou uvedeny předběžné výsledky ze sledování populační biolo-

gie a ekologie druhů M. smejkalii a M. caespitosa vycházející z každoročních monitoringů od 

roku 2003. 
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V
 předcházející studii jsme ukázali, že rozdílné populace druhu Aster amellus mají gene-

ticky podmíněnou tvorbu různého procenta kolonizace kořenů, ale pěstované ve stej-

ných podmínkách se neliší svým růstem. Proto v této studii zkoumáme vztah mezi procen-

tem kolonizace kořenů a růstem rostlin. Přestože mykorhizní kolonizace se používá velmi 

často k hodnocení vztahu mezi rostlinami a AMF, zatím se studiem tohoto vztahu zabývalo 

málo autorů. 

K určení vlivu procenta kolonizace kořenů na růst rostlin jsme provedli skleníkový experi-

ment. Pro docílení různého stupně mykorhizní kolonizace jsme inokulovali A. amellus 0, 10, 

100 a 300 sporami AM houbou Glomus mosseae. Abychom zabránili sekundárnímu rozvoji 

AMF, aplikovali jsme na polovinu květináčů fungicid. 

Naše výsledky ukázali, že fungicid měl silný efekt na kolonizaci kořenů a na růst rostlin. 

Počet spor měl prokazatelný efekt na nadzemní biomasu a na mykorhizní kolonizaci. Při 

porovnání variant bez aplikace fungicidu byly prokazatelné rozdíly pouze mezi inokulo-

vanými a neinokulovanými variantami ve všech hodnocených parametrech. Naše výsledky 

dále ukázaly pozitivní závislost mezi procentem kolonizace kořenů a sledovanými růstovými 

parametry, což ukazuje, že znalost vztahu mykorhizní kolonizace s růstem rostlin je velmi 

významná pro kvalitnější interpretaci experimentů s AMF.
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D
álkové šíření a náhodné události hrají významnou roli v dynamice jednotlivých druhů 

na různých škálách, zejména v případě invazních druhů ovlivňují rychlosti šíření a kolo-

nizaci. Nicméně skutečná data dokládající dálkové šíření jsou vzácná vzhledem k charakteru 

samotných náhodných událostí. V tomto příspěvku ukazujeme využití modelového systému 

invaze Heracleum mantegazzianum (bolševníku velkolepého) v oblasti Slavkovského lesa. 

Vybraný modelový systém umožňuje využít jedinečnou kombinaci znalostí o dynamikách na 

různých škálách pro pochopení role náhodných faktorů a dálkového šíření. Studie zahrnuje 

kombinaci (i) jemné škály (populační dynamika na trvalých plochách, lokální šíření) a (ii) 

dynamiku bolševníku na krajinné úrovni analyzovanou ze série leteckých snímků pokrývající 

50 let invaze. Role náhodného šíření pak byla analyzována pomocí srovnání výstupů simu-

lací založených na jemné škále se skutečnou dynamikou šíření, která byla získána z letec-

kých snímků.
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B
otanický ústav AV ČR je od roku 2003 svolavatelem diskusní a informační platformy – 

České Bioplatformy – jejímž cílem je umožnit diskusi mezi subjekty, které v ČR zkoumají, 

spravují podstatné složky biodiverzity či připravují odborné podklady pro politická rozhod-

nutí na tomto poli. Smyslem je přispět k zastavení nebo alespoň zmírnění nynějšího poklesu 

biodiverzity.

Česká Bioplatforma vznikla v návaznosti na projekt EU Bioplatform a pokračuje v rámci pro-

jektu Biostrat v 6. RP EU. Mateřskou organizací je European Platform for Biodiversity Research 

Strategy prosazující trvale udržitelný management přírodních složek podložený solidními 

vědeckými poznatky.

Česká Bioplatforma spolupracuje v oblasti výzkumu biodiverzity, ochrany životního prostředí 

a environmentální politiky s řadou subjektů na státní i mezinárodní úrovni. Podílela se na 

přípravě Národního lesnického programu. Ve spolupráci s MŽP připravila Strategii ochrany 

biologické rozmanitosti v ČR.

Jedním z mnoha cílů České Bioplatformy je zpřístupnit dosud roztříštěná data o rozšíření 

a vlastnostech vybraných skupin organizmů tak, aby bylo možné je interdisciplinárním způ-

sobem analyzovat (Centrum pro výzkum biodiverzity), a vyhodnotit opomíjená místa ve 

výzkumu biodiverzity pomocí recenzovaných rešerší zpracovávaných špičkovými odborníky 

a představiteli státní i soukromé sféry i nevládních organizací.

Spolupracujeme s Fakultou životního prostředí ČZU a Evropskou sekcí Society for Conservation 

Biology na přípravě druhého Evropského kongresu ochranářské biologie v Praze (1. – 5. září 

2009) ve spolupráci s AOPK ČR, MŽP a dalšími subjekty.
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Vliv eutrofizace na emise plynných produktů mikrobiálního 
metabolismu z mokřadního ekosystému

 Picek Tomáš picek@prf.jcu.cz

 Nitkulincová Andrea

Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, 370 05 České 

Budějovice

E
mise plynů (CO

2
, CH

4
, N

2
O) byly sledovány na dvou lokalitách mokrých luk v biosférické 

rezervaci Třeboňsko – Záblatské louky (ZL) a Hamr (HM). Lokality se lišily zejména obsa-

hem organické hmoty v půdě (HM 9.6 %, ZL 22.3 % uhlíku), a dominantními druhy rostlin 

(HM – Glyceria maxima a Carex gracilis, ZL – Carex gracilis a Carex vesicaria). Na každé loka-

litě byly vytyčeny 4 bloky, v každém 3 plošky (3.5 × 3.5 m), a roku 2006 založen pokus s vari-

antami hnojení: nehnojeno (N), hnojeno střední dávkou hnojiva NPK (S) a hnojeno vysokou 

dávkou hnojiva (V) (4 pravá opakování). Emise plynů byly stanovovány metodou tzv. „sta-

tic chamber method“, v průběhu vegetační sezóny 2007 (sedm odběrů). Hnojení (V) vedlo 

k nárůstu emisí CO2 oproti nehnojené (N) variantě (statisticky průkazné při jednom odběru 

na každé lokalitě). Emise CO
2
 byly statisticky průkazně vyšší na lokalitě HM oproti ZL. Emise 

CH
4
 a N

2
O byly pod mezí detekce na obou lokalitách, což bylo způsobeno nízkou půdní vlh-

kostí a aerovaným půdním profilem. Většina dalších sledovaných půdních parametrů zůstala 

beze změny. Hlavní důvody malého vlivu hnojení na půdní procesy byly: (i) krátká doba od 

založení pokusu, (ii) velmi nízký srážkový úhrn za vegetační období 2007, (iii) většina doda-

ných živin byla zabudována do rostlinné biomasy.
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Změny v průtahu bahňáků v ČR za posledních čtyřicet let 

 Pietruszková Jana stikanka@centrum.cz

 Adamík Peter 

Malostranská 630, 725 25 Ostrava

C
ílem bylo na základě informací z kroužkování bahňáků charakterizovat fenologii tahu 

nejběžnějších druhů bahňáků vyskytujících se na našem území a zjistit, jestli existuje 

posun v časování tahu za sledované období. Data jsme získali z kroužkovacích seznamů 

Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze z let 1964–2006 z území České a Slovenské 

republiky. 

K popisu fenologie jsme použili 5., 50. a 95. percentilu, trendy byly počítány pomocí 

vážených regresí. Všechny statistiky byly vypočítány pro jednotlivé druhy, pohlaví a věkové 

kategorie zvlášť pro jarní a letní tah. 

U některých druhů bylo prokazatelné posunutí tahu dopředu, u jiných opoždění tahu. 

V závorce je uveden maximální prokazatelný posun u jednoho ze sledovaných percentilů.

Jarní tah: 

posun k dřívějšímu tahu: Tringa glareola (15 dní), Actitis hypoleucos (9 dní)

bez výrazného trendu: Charadrius dubius, Philomachus pugnax

Letní tah:

dřívější tah: Tringa glareola (20 dní), Actitis hypoleucos (21 dní), Calidris alpina 

(17 dní)

pozdější tah: Philomachus pugnax (17 dní), Gallinago gallinago (19 dní), Charadrius 

dubius (11 dní)

bez změny: Tringa ochropus, Calidris minuta

Pokusili jsme se vysvětlit posuny klimatickými faktory (NAO index, teplota na hnízdišti 

a v ČR), ale výsledky nebyly prokazatelné. 

Na této práci stále pracujeme a rozšiřujeme počet sledovaných faktorů

 

–

–

–

–

–
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Ekologie obnovy (restoration ecology) jako mladý 
obor a jeho stav v České republice

 Prach Karel prach@prf.jcu.cz

Katedra botaniky, PřF JU, Branišovská 31, 370 05, České Budějovice

L
idská společnost, alespoň ve vyspělých zemích, nahlédla, že je třeba aktivně obnovo-

vat (rehabilitovat, revitalizovat apod.) člověkem zničené či narušené ekosystémy, spole-

čenstva nebo populace. Tak se v posledních cca 20 letech zformoval obor, kterému se dnes 

běžně říká restoration ecology. V češtině, ač doslovný překlad „restaurační ekologie“ by měl 

své půvaby, jsme se již před časem dohodli, že budeme používat termín ekologie obnovy. 

Příbuzný termín ecological restoration (ekologická obnova) označuje vlastní praktickou čin-

nost obnovy narušených, degradovaných nebo zničených ekosystémů, zatímco restoration 

ecology představuje vědeckou disciplinu, která dává vědecké podklady k praktické obnově. 

U nás při rekultivaci narušených stanovišť, např. výsypek, lomů, okrajů silnic a vodních toků, 

bohužel stále převládají čistě technické přístupy. Často jsou vysloveně nesmyslné a drahé. 

V mnoha případěch je nejlepším řešením ponechat narušené místo spontánnímu vývoji 

(sukcesi). Aktuální témata v České republice jsou asi následující: obnova těžbou naruše-

ných míst a jiných industriálních stanovišť; obnova ekosystémů na orné půdě; obnova říč-

ních ekosystémů; obnova degradovaných lučních porostů; obnova přirozenější skladby lesů. 

Budou prezentovány příklady hlavně s využitím spontánní sukcese
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Vliv lučních mravenců na diverzitu rostlin 
v různých typech travinných ekosystémů

 Raabová Jana jana_raabova@nm.cz

Botanické oddělení, Národní Muzeum, 252 43 Průhonice, Česká Republika 

Tel. +420 271 015 291, Fax +420 267 750 024

V
 travinných ekosystémech mírného pásma se často vyskytují nápadné kupy, které mohou 

být až 60 cm vysoké a vytrvávají po mnoho let. Tyto kupy vytváří mravenci druhu Lasius 

flavus. Několik studií ukázalo, že kupy L. flavus mají velký vliv na složení rostlinných druhů. 

Nicméně tyto studie byly prováděny na omezených územích a nebylo jasné, jestli rostlinné 

druhy reagují na přítomnost kup stejně v různých oblastech. Proto jsem zkoumala 95 lokalit 

ve 12 oblastech v České a Slovenské republice. Zaznamenala jsem přítomnost a pokryvnost 

jednotlivých druhů rostlin ve čtvercích 25 m2 pro kupy a okolí zvlášť. Dále jsem na každé 

lokalitě zaznamenala faktory prostředí a způsob hospodaření. Abych charakterizovala rost-

linné druhy rostoucí na kupách, vyhledala jsem pro každý druh v databázích jeho bio-eko-

logické vlastnosti. Průměrný počet rostlin na kupách byl celkově nižší než v okolí, avšak 

některé rostlinné druhy se vyskytovaly nebo převažovaly pouze na kupách. Rostlinné druhy 

typické pro kupy se lišily mezi loukami v teplých oblastech a mezi podhorskými pastvinami. 

Avšak tato studie, spolu s údaji z literatury, ukazuje, že některé druhy preferují mraveništní 

kupy v různých loukách po celé Evropě. Na mraveništních kupách obecně převažují terofyty, 

vytrvalé chamaefyty, r-stratégové a některé druhy mechů. Celkový počet rostlinných druhů 

v loukách s kupami je tak větší než v loukách bez nich. Tato studie naznačuje, že přítomnost 

mravenišť vede k větší biodiverzitě travinných ekosystémů. 
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Metody klasifikace a typologie současné krajiny

 Romportl Dušan dusan@natur.cuni.cz

 Chuman Tomáš tomas.chuman@email.cz

KFGG PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43

K
omplexní klasifikace a typologie krajiny patří mezi hlavní úkoly krajinné ekologie 

a obecné geografie. V České republice se tato problematika stala předmětem zájmu nejen 

několika vědeckých týmů, ale také odpovědných úředníků, správců a uživatelů krajiny. Pro 

co možná nejúčelnější a přitom trvale udržitelné využívání krajiny je nutné vytvořit závazné 

krajinně – plánovací dokumenty, přičemž tyto strategické podklady musí odrážet regionální 

kulturní i přírodní specifika krajiny. Jako nezbytný podklad tohoto přístupu se jeví jasně 

vymezené a charakterizované prostorové jednotky, ať už typologické – opakovatelné či regi-

onální – individuální. 

Cílem příspěvku je seznámení s možnými informačními podklady a datovými vstupy, a pře-

devším představení moderních metod vymezení krajinných typů na různých hierarchických 

úrovních. Základním rozdílem představených postupů oproti dřívějším pokusům o vymezení 

typů krajin je použití přísně exaktních, snadno kvantifikovatelných dat, které vypovídají 

o přírodních i kulturních charakteristikách krajiny. Všechny datové vstupy byly nejprve gene-

ralizovány a převedeny na rastry o shodné velikosti pixelu. Takto vytvořené rastrové vrstvy 

byly analyzovány geostatistickými funkcemi, a následně syntetizovány s využitím algoritmů 

objektově orientované analýzy, resp. metodami clusterové analýzy do polygonů podobných 

datových kombinací, které reprezentují unikátní typy krajiny. 
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Vliv faktorů prostředí na výskyt jeřábka lesního v Beskydech a na Šumavě

 Romportl Dušan
1
 dusan@natur.cuni.cz

 Městková Lucie
2
 luciemestkova@post.cz

1 KFGG PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43 

2 Katedra ochrany lesa a myslivosti, LF ČZU, Kamýcká 129, Praha 6, 165 00

J
eřábek lesní (Bonasa bonasia) je typický skrytým způsobem života a teritoriálním chová-

ním. Zároveň se jedná druh, který citlivě reaguje na změny charakteru biotopu, jeho frag-

mentaci a další rušivé vlivy, jako je rekreace či nadměrné lesné hospodaření. 

Hodnocení vlivu faktorů prostředí na výskyt jeřábka lesního probíhalo za využití geosta-

tistických metod v prostředí geografických informačních systémů (GIS) v modelových úze-

mích s nejhojnějším výskytem tohoto druhu – v NP a CHKO Šumava a CHKO Beskydy. Výskyt 

byl hodnocen ve vztahu k základním charakteristikám prostředí, odvozeným z topografic-

kých podkladů (ZABAGED, DEM), a zejména biotopovým parametrům, které byly zjišťovány 

z podkladů mapování biotopů NATURA 2000. Data o intenzitě rekreačního využívání území 

a obecné míře antropogenních aktivit v terénu byla zpracována na základě dotazníkových 

šetření mezi strážci a zaměstnanci NP a CHKO a s využitím stávajících studií.

Výsledkem analýz je stanovení hlavních určujících faktorů prostředí pro výskyt jeřábka 

a zhodnocení významu rekreačního využití území pro jeho distribuci a populační hustotu.
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Úloha ekologie ve strategii udržitelného rozvoje a ve společnosti

 Rynda Ivan ivan.rynda@czp.cuni.cz

Fakulta humanitních studií UK, katedra sociální a kulturní ekologie, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 

E
kologie a studium životního prostředí jsou ve strategii udržitelného rozvoje iniciačními 

a klíčovými obory. Málokterá vědní disciplína, resp. její název, jsou v profánním uží-

vání tak nepochopeny, zkreslovány a zneužívány jako ekologie. Pro svou šíři je však ekolo-

gie někdy špatně chápána i mezi přírodovědci a ve společenských vědách, navíc si dokonce 

vytváří nové specifické podoby pod označením „sociální“ nebo „kulturní“ ekologie. Konečně 

bývá ztotožňována i s ochranou životního prostředí nebo s ochranou přírody a krajiny.

Jedním z úkolů České společnosti pro ekologii by proto mohlo být vyjasnění tohoto pojmo-

vého zmatku a vyjasnění pozice ekologie a jejích podob v kontextu udržitelného rozvoje. 

Krátký úvod k diskusi bude proto nejprve úvahou nad okolnostmi vzniku ekologie, nad je-

jím vztahem k přírodním a společenským vědám, nad jejími současnými podobami, úlohou 

ve společnosti a úlohou ve strategii udržitelného rozvoje. Závěrem bude zmíněno posta-

vení dalších vědních oborů, pro udržitelný rozvoj nejdůležitějších, a navrženy první diskusní 

okruhy

přednáška

plenární
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Krajina České republiky – strategické politické dokumenty

 Semančíková Eva evi@prf.jcu.cz

 Holcová Veronika
 Dvořáková – Líšková Zuzana
 Chuman Tomáš
 Romportl Dušan

Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice, 370 05 

T
vář krajiny, tak jak ji vnímáme dnes, nebyla vždy stejná. Během staletí se postupně 

měnila. Změny, ke kterým docházelo můžeme rozdělit na řízené nebo neřízené. Neří-

zené změny jsou nejčastěji zapříčiněny změnami přírodních podmínek, ať již se jednaná 

o dlouhodobé změny klimatu nebo náhlé přírodní katastrofy. Avšak také nepromyšlené 

a neplánované jednání člověka v krajině, které má za následek neřízené změny s negativ-

ním dopadem. Naopak řízené změny jsou takové změny, které svým plánovaným rozhodo-

váním a jednáním ovlivňuje člověk. Promyšlené politické rozhodování, plánování a mana-

gement krajiny může pak vést ke změnám, které budou mít kladný vliv na krajinu a životní 

prostředí. 

V našem příspěvku bychom chtěli přestavit analýzu některých politických dokumentů, které 

se věnují problematice krajiny. Předpokládali jsme, že se tyto dokumenty věnují dostatečně 

problematice krajiny a udávají rámec pro plánování krajiny tak, aby pokud možno nedo-

cházelo k jejím nežádoucím, neřízeným změnám. Proto jsme definovali krajinné problémy 

z hlediska kvality a z hlediska prostoru. Poté jsme kvantifikovanou metodou hodnotili doku-

menty podle toho, zda dané problémy zmiňují, podporují jejich řešení a navrhují způsoby 

řešení, nebo zda se danými problémy nezabývají vůbec. Z analýzy vyplývá, že sledované 

dokumenty se řadě problémů nevěnují dostatečně a mezi jednotlivými dokumenty jsou 

nedostatečné vazby. Přestože má tedy ČR k dispozici celou řadu dokumentů, které se buď 

přímo nebo nepřímo dotýkají krajiny, chybí ucelená strategie práce s krajinou a vize jejího 

vývoje v budoucnosti. Uvedená práce a metodický postup hodnocení dokumentů, které by 

se měly zabývat problematikou krajiny, může sloužit tvůrcům těchto dokumentů, k jejich 

zlepšení.



71

Biodiverzita, makroekologie, globální procesy
poster

Studium „společenstva“ saproxylických brouků pomocí letových 
nárazových pastí: zkušenosti s metodou a první výsledky výzkumu

 Schlaghamerský Jiří jiris@sci.muni.cz

 Maňák Vítězslav
 Čechovský Petr 

Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

P
ři studiu saproxylických brouků se letové nárazové pasti křížové konstrukce stávají stan-

dardem. Poprvé jsme je použili při výzkumu fauny brouků v korunovém patře lužního 

lesa (2002–2003). Tímto kvalitativním výzkumem bylo zachyceno mnoho vzácných druhů; 

33 druhů bylo nových pro lokalitu. V letech 2004–2007 jsme studovali saproxylické brouky 

v sedmi starých porostech v BR Dolní Morava. Na lokalitě bylo umístěno po dvě sezóny 

10 pastí ve výšce 1,2 m. V okruhu 4 m bylo zaznamenáno odumřelé dřevo za účelem posou-

zení jeho vlivu na úlovek pasti. Analyzovaný celkový soubor dat máme zatím z jedné loka-

lity (281 saproxylických druhů v počtu 8015 jedinců výjma Staphylinidae a Ptiliidae). Použití 

algoritmů k odhadu skutečného druhového bohatství ukázalo, že skutečný počet letu schop-

ných saproxylických druhů ze zkoumaných skupin bude asi 350. Analýza dat ukázala značné 

meziroční rozdíly ale pouze malý vliv množství dřeva v blízkosti pastí. Z několika lokalit 

jsou k dispozici vyhodnocená fenologická data k dvěma ohroženým broukům, Cucujus cin-

naberinus a Dircea australis (druhý byl v ČR poprvé zjištěn až v 90. letech). Od roku 2007 

studujeme vertikální rozmístění letové aktivity pomocí pastí zavěšených v různých výškách 

od korun stromů až po úroveň terénu. Naše práce je podporována výzkumným záměrem 

MSM 0021622416 a GAAV (KJB 600960705).
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Sukcesní stádia tůní dolního Podyjí (oblast mezi 
Novomlýnskými nádržemi a Lednicí)

 Skácelová Olga oskacelova@mzm.cz

Moravské zemské muzeum, hydrobiologická laboratoř, Zelný trh 6, 659 37 Brno 

H
istorická mapa z 16. století zaznamenává dvě řečiště Dyje. Ze severního zazemně-

ného ramene vznikla samostatná jezera, nyní téměř zazemněná. Pozůstatkem nového 

ramene zanášeného kaly Trkmanky zbývá šňůra tůní propojená kanály. Po vybudování sil-

ničního náspu vyhloubily povodňové vody několik výmolů s tůněmi pod mosty, v 19. století 

byla vybudována soustava odvodňovacích járků. Říční dynamiku pozbyla niva regulacemi 

v 50.–70. letech 20. století a zejména po vybudování vodního díla Nové Mlýny. Napřímením 

toku vznikla řada odstavených ramen.

Podle sukcesních stádií a od nich se odvíjejícího složení vodní makro- a mikrovegetace je 

zpracována typologie tůní dolního Podyjí

V túních periodicky nebo trvale spojených s tokem převažují říční druhy, je zde přísun plank-

tonních organismů tokem včetně sinicových vodních květů a minimalizovaný podíl tůňo-

vého perifytonu. V tůních napájených pouze průsakem je oživení ovlivněno typem makro-

vegetace a nabídkou mikrobiotopů, nejbohatší je při rozvoji submerzních rostlin. Při bohatě 

rozvinuté natantní makrovegetaci je perifyton soustředěn převážně na ní, fytoplankton je 

zastoupen slabě. Při dlouhodobém pokryvu hladiny se sirné bakterie stávají hlavní složkou 

oživení. V tůních se zmineralizovaným sapropelem a prosvětleným vodním sloupcem se opět 

rozvíjí fytobentos. V mělkých mokřadech s vysokou koncentrací vodního ptactva je vyvinuta 

mikroflóra přirozeně eutrofních vod.
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Metrika krajiny a její využití při analýze a hodnocení 
fragmentace přirozených stanovišť

 Skaloš Jan janskalos@yahoo.ca

VÚKOZ Průhonice, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

F
ragmentace stanovišť je proces, během kterého je vlivem různých činností původní sta-

noviště děleno na mnoho dalších částí, u kterých se zmenšuje plocha vnitřního prostředí 

za současného zvětšování délky ekotonů. Problémem současného výzkumu fragmentace je 

fakt, že pojem je různými autory chápan odlišně a pod klíčovým slovem nalézáme práce 

zabývajícící se různými procesy v krajině. Metrika krajiny využívá při kvantifikaci krajinné 

makro- a mikrostruktury matematické a statistické postupy a poskytuje ve spojení s GIS 

cenný nástroj pro analýzu krajiny. Píspěvek se zabývá aplikací těchto metod při analýze 

a hodnocení fragmentace stanovišť na krajinné úrovni. Vybrané kvantitativní charakteristiky 

struktury krajiny mohou dokumentovat míru fragmentace stanovišť (např. hustota plošek, 

průměrná velikost plošky apod.). Výsledky pocházejí ze studovaných lokalit lokalizovaných 

v zemědělsky intenzivně využívané krajině Polabí (Honbice 244 ha) a jižního Švédska (Lilla 

Uppakra 321 ha) v období 1703–2006. lze uzavřít tvrzrením že prezentovaná metoda rela-

tivně spolehlivě dokumentuje proces fragmentace. Vzrůstající míra fragmentace je společ-

ným relativně podobným trendem ve vývoji obou území, rozdílné je pouze načasování jed-

notlivých změn a jejich intenzita. Podobné typy krajin reagují na určité antropogenní vlivy 

stejně nebo podobně, bez ohledu na to, zda se jedná o krajinu centrální Evropy nebo již-

ního Švédska. Práce dokládá, že typ krajiny je hlavním uřčujícím faktorem, který rozhoduje 

o odezvě krajiny na antropogenní činnost.
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Variabilita rastových a reprodukčných prejavov 
jaseňa mannového (Fraxinus ornus L.).
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1 Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita 

vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, SK-960 53 Zvolen 

2 Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, SK-960 53 

Zvolen

J
aseň mannový (Fraxinus ornus L.) sa vyznačuje prítomnosťou jedincov s výlučne oboj-

pohlavnými, resp. výlučne samčími kvetmi. Hoci sa táto koexistencia, tzv. androdiécia, 

navonok javí ako funkčná, nedávny výskum potvrdil pri uvedenej drevine tzv. skrytú dvojdo-

mosť. 

Výskum rastových a reprodukčných prejavov sa uskutočnil na troch lokalitách jaseňa man-

nového na južnom a strednom Slovensku, blízko severnej hranice jeho rozšírenia. Najnižšia 

intenzita vegetatívneho rastu, vyjadrená priemernou dĺžkou jeho jednoročných výhonkov, 

bola typická pre najjužnejšie položenú populáciu Kováčov (okres Nové Zámky). Vyššie hod-

noty sa zistili na lokalite Príbelce (okres Veľký Krtíš). Tretia, najsevernejšia populácia (Banská 

Bystrica – Radvaň) je alochtónna a jaseň mannový sa tu vyznačuje najintenzívnejším vege-

tatívnym rastom, čo potvrdzuje značné riziko jeho invázneho správania.

Opačný trend sa prejavil pri porovnávaní veľkosti súkvetí, vyjadrenej počtom jednotlivých 

kvetov. Najväčšie súkvetia, obsahujúce v priemere až 1540 kvetov, boli charakteristické pre 

najjužnejšie položenú populáciu Kováčov. Naopak najnižšia hodnota (1010 kvetov na jedno 

súkvetie) sa zistila na lokalite Príbelce, zatiaľ čo údaj, typický pre tretiu, najsevernejšiu 

populáciu Banská Bystrica – Radvaň, bol prechodný (1090 kvetov).

Štatisticky významne vyšší počet kvetov v súkvetiach a zároveň aj štatisticky významne vyš-

šiu priemernú dĺžku vegetatívnych výhonkov sme vo všetkých troch prípadoch zaznamenali 

pri samčích jedincoch. Podobné rozdiely medzi jednotlivými pohlaviami sa prejavujú aj pri 

porovnávaní údajov z ostatných častí Európy.
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Výuka ekologické výchovy na pedagogické fakultě

 Soukupová Věra soukup.vera@seznam.cz

 Petr Jan

PF JU, Jeronýmova 10 , 37001 Č.Budějovice

N
abídka ekovýchovných předmětů na PF JU každoročně roste. Předměty s tématemi-

kou ekologické výchovy, výchovy k udržitelnému životu apod. jsou nabízeny nejen 

studentům s aprobací biologie, ale též ostatním či studentům PF – vč. studentů 1. stupně 

a studentů Oddělení výchovy ke zdraví. Zájem je i o volitené předměty – asistentské praxe 

v environmentální výchově a terénní ekologické kurzy. 

Výuka probíhá v odborné rovině (přednášky, kam jsou zváni např. i experti na jednotlivé 

oblasti) a praktické – interaktivní rovině (diskusní semináře). Souvislostním vyučováním je 

zajištěbo aktivní zapojení studentů ve cvičeních. Témata jsou pravidelně aktualizována dle 

nejnovějších poznatků. V rámci výuky se studenti účastní exkurzí (např. do Papíren, ČOV, 

ekocentra Cassiopeia), vypracovávají rešerše, recenze a samostatné práce (postery). 

Od října 2007 je pro studenty zprovozněna ekologická knihovna (dar ekoporadny 

Rosa o. p. s.), která obsahuje více než 2000 titulů z oblasti ochrany životního prostřední, 

ekologie, ekologické a globální výchovy, ekonomie a sociologie s návazností na aktuální 

trendy a výuku. 

Za úspěch (katedry biologie) lze hodnotit i získanou akreditaci oboru Přírodovědná a eko-

logická výchova. Obor bude otevřen v AR 2008/2009. Předpokládaný profil absolventa je 

v souladu s možnostmi EVVO (ekopedagogové, ekoporadci, pracovníci NNO v oblasti ochrany 

životního prostředí, ekologické výchovy apod.). 
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Populační ekologie vzácné játrovky Jungermannia caespiticia 
Lindenb. s přihlédnutím k populační genetice

 Sova Pavel  pavellll@hotmail.com

 PřF JU, Katedra Botaniky, Na Zlaté Stoce 1, CZ–370 05 České Budějovice

P
opulační ekologie játrovky J. caespiticia byla studována pomocí terénních manipulač-

ních experimentů v České Republice. 

Dlouhodobé sledování ukázalo, že J. caespiticia je schopná velmi rychle osídlit obnažený 

substrát, ale po třech letech sukcese je výrazně potlačena ostatními druhy mechorostů. Před-

pokládám, že tento konkurenčně slabý druh je kompeticí vypuzen na méňe vhodné sub-

stráty, které nejsou intenzivně kolonizovány ostatními mechorosty, a vyhýbá se tak vysoké 

konkurenci. Důvodem slabé konkurenceschopnosti J. caespiticia je zřejmě její růstová forma 

a malá velikost jednotlivých lodyžek.

Za invazní charakter osídlování substrátu je pravděpodobně odpovědná masivní produkce 

endogenních gem, vykazující sezónní závislost s maximem výskytu na podzim. Úloha gem 

je zřejmě co nejdříve umožnit vytvoření kompaktních kolonií, které jsou relativně odolné ke 

konkurenci ostatních mechorostů.

Předpokládám, že J. caespiticia je druh, který je zvýhodněn na často narušovaných stano-

vištích, a že časté disturbance jsou stěžejní pro přežívání populací J. caespiticia. J. caespiti-

cia je pravděpodobně schopna lépe profitovat na svazích, kde neustálé narušování substrátu 

znemožňuje uchycení většiny ostatních druhů.

Populační genetika J. caespiticia je v současné době studována pomocí sekvenování úseků 

chloroplastové a jaderné DNA, a ISSR markerů.

Vztah mezi získanými daty a vzácností J. caespiticia je také diskutován. 
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Makroekologické perspektivy: Rozšíření a diverzita 
organismů z Čech až na konec světa

 Storch David storch@cts.cuni.cz

Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1 

V
 posledních patnácti letech se ekologie zaměřuje na jevy ukazující se na velkých prosto-

rových měřítkách a procesy probíhající na velkých časových měřítkách. Ukazuje se totiž, 

že až na těchto měřítkách se vyjevují pravidelnosti, které mohou vést k formulaci obec-

ných ekologických zákonitostí. K rozvoji makroekologie, tedy oboru systematicky se věnují-

cího těmto zákonitostem, vedla i dostupnost velkoškálových dat o rozšíření různých taxonů 

v měřítku států až kontinentů. Podobná data existují nebo jsou postupně shromažďována 

i pro Českou Republiku. Jejich potenciál spočívá především ve větší míře detailu než bývá 

u běžně využívaných datových souborů obvyklé; zatím byl ovšem využit jen omezeně. Poku-

sím se předvést, k jakým typům poznatků mohou vést analýzy podobných dat, v čem spočí-

vají jejich omezení a jaké jsou další perspektivy makroekologického přístupu. 

 

přednáška

plenární
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Ekosystémy Šumavských jezer – dlouhodobé změny struktury a fungování 
pelagických společenstev pod vlivem zátěže z ovzduší a z povodí

 Straškrabová Viera straskraba@volny.cz

 Kopáček Jiří
 Vrba Jaroslav

BC HBU AVCR, Na sadkach 7, 37005 Č. Budějovice

Š
umavská jezera Černé, Čertovo, Plešné a Prášilské byla od poloviny minulého století 

zasažena zvýšením přísunu oxidů síry a dusíku z ovzduší, který se během posledních 

25 let opět výrazně snížil. Došlo k okyselení vody v jezerech až na pH 4.5, což vedlo ke změ-

nám a redukci společenstev volné vody, v některých případech až k úplnému vymizení tro-

fických hladin (zooplanktonu). V pelagiálu převažovaly po okyselení mikrobi – fagotrofní 

řasy, vláknité baktérie a prvoci. Nyní dochází postupně opět ke zvyšování pH a návratu něk-

terých druhů. Avšak vzhledem k tomu, že acidifikací byly zasaženy i terestrické ekosystémy 

v povodí, jejichž restaurace probíhá pomaleji (v půdě), změny v jezerech jsou ovlivněny 

nejen přímo z atmosféry, ale i nepřímo zatížením z povodí. Změny biodiverzity a inter-

akcí v pelagických řetězcích jezer v závislosti na abiotických faktorech (podloží, chemické 

složení vody v přítocích), změnách koloběhu hliníku a fosforu ve vodě, sedimentech a půdě, 

výzkumu mikrobiologických procesech v jezerech i v půdě povodí byly vysvětleny na základě 

dlouhodobého komplexního (multidisciplinárního) sledování i paleolimnologických dat ze 

sedimentů. Na dlouhodobém výzkumu se podílejí týmy z různých organizací – Česká geo-

logická služba, Přírodovědecká fakulta UK , Přírodovědecká fakulta JU, BC AVČR, podpořené 

granty GA ČR i EU. 

přednáška

plenární
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Ekologie krajiny a krajiné změny

Izolované lesní celky v kulturní krajině jako důležitá 
centra biodiverzity drobných savců

 Suchomel Josef
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 Heroldová Marta
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1 Ústav ekologie lesa, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00, Brno

2 Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno

V
 rámci šestileté studie společenstev drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) vět-

rolamů (V) (N=3) a izolovaných lesíků (IL) (N=4) jižní Moravy, byla hodnocena druhová 

diverzita v závislosti na jejich rozloze, druhu dřevin, variabilitě stanovišť a využívání člově-

kem. Na všech plochách signifikantně dominovaly A. flavicollis, A. sylvaticius a C. glareolus, 

jako nejadaptabilnější druhy. Nízký výskyt na všech stanovištích naopak vykazovali hmyzo-

žravci a Microtus arvalis, jinak velmi početný v otevřené krajině, který byl zjištěn jen v okra-

jových částech IL či V, kde dominovaly trávy. Nejvýraznější odlišnosti v diverzně byly zjištěny 

při srovnání největších IL (H´ = 0,68) s V (H´ = 1,02; t= 4,22; p < 0,001). Nebyla zjištěna korelace 

mezi velikostí lesíků a diverzitou (p = 0,07), avšak druhová diverzita byla vyšší v malých IL 

a větrolamech, vlivem výskytu většího počtu typů otevřených stanovišť (ekotonový efekt). 

Z pohledu ekvitability a relativní abundance významný rozdíl zjištěn nebyl. Největší IL se 

značnou variabilitou mikrobiotopů a intenzivním využíváním člověkem, měl signifikantně 

vyšší diverzitu, než největší polopřirozený IL. Z dominantních dřevin byl hodnocen vliv dubu 

(Quercus spp.) z hlediska procentuální pokryvnosti a úrody semen. Semenné roky ovlivňovaly 

početnost druhů, ale ne diverzitu. Nejrozsáhlejší homogenní staré IL měly diverzitu nízkou. 

Podpořeno granty NAZV QH72075 a MSM 6215648902.
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Ekosystémový management v lesích – je přírodě 
blízké lesní hospodaření řešení?

 Svoboda Miroslav svobodam@fld.czu.cz

Katedra pěstování lesa, Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, 165 21 

S
oučasný stav lesů a lesního hospodářství (LH) ve Střední Evropě je výrazně ovlivňován 

probíhajícími změnami ve společnosti na poli ekonomickém, politickém, ale i sociálním. 

Zatímco subjekty v LH jsou nuceny chovat se ekonomicky, význam LH v rámci ekonomiky neu-

stále klesá. O to více, ale stoupají požadavky společnosti na ostatní ekosystémové (mimo-

produkční) funkce lesů. Tento protiklad vytváří velký tlak na celé LH a jedním z důsledků 

rozsáhlé odborné diskuze, která na téma koncepce a dalšího směřování LH v našem regionu 

v současnosti probíhá.

Jedna z významných ekosystémových funkcí lesů je ochrana a zachování biologické diverzity 

organismů, které jsou na les vázány. Tato funkce byla do nedávné doby mezi odbornou les-

nickou veřejností opomíjena a nebyla považována za základní mimoprodučkní funkci lesa. 

V rámci koncepce trvale udržitelného rozvoje v LH je ale ochrana biologické diverzity jed-

ním z klíčových kamenů. Mezi odbornou veřejností, která stavem LH zabývá, je velmi často 

strategie přírodě blízkého lesního hospodaření (PBLH) považována jako jediné možné řešení 

reformy současného stavu. Cílem tohoto příspěvku je poukázat, že PBLH, tak jak bylo defino-

váno před několika desítkami let nemůže sloužit jako podklad pro reformu LH. V některých 

aspektech PBLH vytváří stav lesa, který může být naopak přírodě velmi vzdálený. Týká se to 

například mrtvého dřeva, které má obrovský význam pro biologickou diverzitu našich lesů
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Diversita psamofilní vegetace v Čechách na 
krajinné, lokální a historické úrovni

 Šímová Irena irasi@volny.cz

Hulická 1001, Praha 9, 190 16

P
ísčiny u nás patří k ohroženým biotopům. V současnosti jsou zachovány jen jako frag-

menty dříve velkoplošných stanovišť. Budoucnost psamofilní vegetace vypadá nejistě, 

přitom ale stále vznikají nové lokality hlavně na antropogenních stanovištích. Tento stav 

již nějakou dobu trvá. Jaké jsou tedy nároky psamofytů a na čem závisí jejich diversita? 

Studovala jsem písčiny v Polabí (transekt od Terezína po Lysou n. L.) kontextově doplněné 

o lokality Dokeska a Třeboňska. Na krajinné úrovni jsem hledala (pomocí nepřímé analýzy) 

závislost diversity a složení psamofytů na klimatu (stanoveného z klimatických map a Ellen-

bergových indikačních hodnot). Na lokální úrovni (transekt) jsem pak testovala závislost 

diversity na velikosti lokality, izolaci, substrátu, disturbancích, iradiaci, současném i minu-

lém typu hospodaření. V rámci transektu roste diversita průkazně jen s velikostí a stářím 

lokality, více druhů je též na lokalitách antropogenních. Na větším měřítku určuje složení 

psamofytů klima: vlhčí a chladnější Třeboňsko a Českolipsko hostí výhradně acidofilní druhy 

s oceanickým areálem rozšíření, zatímco na Terezínsku k nim přistupují i ty kontinentální 

a bazifilní, jejichž společenstva jsou zároveň druhově bohatší. Tento výsledek je nejspíše 

pozůstatek z minulosti, pH půd se mezi oblastmi neliší. Druhy kontinentální se zároveň na 

nové lokality nešíří, dají se považovat za refugiální narozdíl od progresivních oceanických 

psamofytů, ochotně osidlujících i stanoviště nově otevřená. 
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Genetická diversita populací kriticky ohroženého druhu Ligularia sibirica 
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U
 většiny vzácných druhů se dnes často setkáváme s malými a izolovanými populacemi, 

které čelí riziku dalšího zmenšování populací či vyhynutí. Pro úspěšnou ochranu popu-

lací těchto druhů je nutná nejen dobrá znalost ekologie či populační dynamiky, ale i gene-

tické variability populací cílového druhu. Počet studií zabývající se populační dynamikou 

vzácných druhů rostlin se v posledních letech zvyšuje, avšak studium genetické diversity je 

stále podceňováno.

V našem projektu jsme se zaměřili na stanovení genetické variability vzácného rostlinného 

druhu, popelivky sibiřské (Ligularia sibirica). Centrum rozšíření tohoto druhu se nachází na 

Sibiři a vyznívá směrem k východní Evropě. Ve střední a západní Evropě se nachází pouze 

několik, po dlouhou dobu izolovaných lokalit. Z tohoto důvodu předpokládáme vysokou 

genetickou diferenciaci mezi populacemi dvou oblastí (Česká republika a Slovensko) a nao-

pak nízkou genetickou diferenciaci v rámci populací. Výsledky takovéto studie nám umožní 

určit nejcennější populace a tedy zlepšit účinnost ochrany druhu.

Studium genetické variability jsme provedli na 20 populací L. sibirica ve zmíněných oblas-

tech. V rámci každé populace bylo odebráno 20 vzorků z náhodně vybraných jedinců. Pro 

stanovení genetické variability jsme použili metodu analýzy isoenzymů. Při použití 4 enzy-

matických systémů (ATT, LAP, SOD a 6-PGDH) jsme získali 7 polymorfních lokusů. Následně 

budou provedeny statistické analýzy jejichž výsledky budou prezentovány na postru.

 



83

poster

Ekosystémy
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C
ílem studie bylo zjistit změny v dostupnosti dusíku (N) v lesních půdách po odumření 

lesa v důsledku žíru lýkožrouta smrkového (povodí Plešného a Čertova jezera). Dále jsme 

chtěli ověřit, zda existuje souvislost mezi zvýšeným odnosem N z půd, pozorovaným po 

odumření lesa, a mikrobiálními přeměnami N. Dostupné amonné a dusičnanové ionty byly 

stanoveny in-situ pomocí iontoměničových půdních sond (2003–2007). Kromě toho byly za 

optimálních podmínek v odebraných půdách měřeny rychlosti potenciální čisté minerali-

zace N a nitrifikace (aerobní inkubace půdy) a množství N v biomase mikroorganismů (fumi-

gačně-extrakční metoda). Odumření lesa vedlo ke zvýšení dostupnosti N v půdách obou 

povodí. Vlivem nižšího odběru N vegetací došlo ke zvýšení množství dostupného N v letním 

období a tím k vyrovnání s množstvím N dostupným v zimě. Zároveň se výrazně zvýšila rych-

lost čisté mineralizace N a nitrifikace v půdách obou povodí. Byla tedy narušena rovnováha 

mezi produkcí a asimilací dusíku mikroorganismy. Domníváme se, že došlo spíše k limitaci 

asimilace mikroorganismy, než ke zvýšení produkce N, protože změny v produkci N nebyly 

doprovázeny zvýšením N v biomase mikroorganismů. Nicméně, dva roky po odumření lesa 

se množství dostupného dusíku v půdách začíná opět snižovat, patrně v důsledku rozvoje 

trav a celkové regenerace lesního porostu. Prezentované výsledky potvrdily souvislost mezi 

mikrobiálními přeměnami N v půdách a jeho zvýšeným vyplavováním z půd po odumření 

lesa.
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V
 ekotonu alpinské hranice lesa se díky poklesu zápoje a výšky stromů mění podmínky 

pro průchod záření k povrchu půdy a jeho zpětné vyzařování. Proto lze očekávat v růz-

ných částech tohoto ekotonu různou míru uplatnění se vlivu expozice svahu vůči sluneč-

nímu záření. Na příkladu Vysokých Sudet jsme ověřovali, zda skutečně souvisí poloha hra-

nice lesa s potenciálním tepelným požitkem stanoviště a zda se na transektech, které vedly 

přes svahy různé orientace, liší teploty vzduchu a půdy. Nejvyšší polohy hranice lesa se ve 

studovaném území nacházely v místech tepelně nejpříznivějších. Avšak expoziční efekt na 

teploty půdy zastíněné větvemi stromů byl ve vegetačním období zanedbatelný, a to jak 

v zapojeném lese, tak i v nejvyšších polohách stromových skupinek. Naproti tomu teploty 

vzduchu u vzrostných vrcholů na hranici zapojeného lesa byly ve vegetačním období pří-

znivější na jižně až jihozápadně orientovaných svazích. Tento rozdíl se ale stíral v nejvyš-

ších částech ekotonu hranice lesa, kde zesílené vzdušné proudění zabraňuje prohřívání silné 

vrstvy vzduchu. Ani v zimním období se z hlediska půdních teplot neprojevovala jedno-

značná výhodnost svahů jižní expozice. 
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 Vavrušková Michaela aranel@seznam.cz

 Dušek Jiří
 Čížková Hana

Chelčice 16, Vodňany 389 01

V
 terestrických ekosystémech se organicky vázaný uhlík vyskytuje ve dvou hlavních zásob-

nících: v biomase rostlin a v půdě. V procesu fotosyntetické asimilace je uhlík dočasně 

zabudováván do rostlinných těl, avšak v procesu respirace je opět uvolňován do prostředí. 

Fotosyntéza a respirace, tedy procesy spojené s produkcí a rozpadem biomasy, jsou klíčové 

procesy, jejichž vzájemná bilance určuje chování systému, zda je sinkem (deponiem) nebo 

zdrojem uhlíku. Schopnost různých typů ekosystémů vázat uhlík hraje zajímavá v kontextu 

globálních klimatických změn. Z těchto důvodů je důležité poznat detailně také cyklus 

uhlíku v mokřadech.

Mokřady jsou velmi variabilními biotopy, charakteristické přítomností vody, jedinečnými 

půdními podmínkami a s mokřadními rostlinami adaptovanými na růst v trvale zaplavené 

půdě. Charakteristickou vlastností mokřadů je jejich schopnost hromadit organickou hmotu 

v biomase rostlin (dřevní hmota v lužních lesích) a v mokřadní půdě. V biomase a organické 

hmotě je vázáno velké množství uhlíku na poměrně dlouhou dobu (roky až desetiletí).

Metody studia bilance uhlíku zahrnují „klasické“ metody produkční analýzy rostlin, ale také 

gazometrické metody měření fotosyntézy rostlin a respirace rostlin i půdy. Moderní metodou 

vířivé (eddy) kovariance můžeme měřit výměnu (tok) CO
2
, případně také CH

4
 mezi atmo-

sférou a mokřadním ekosystémem. Syntézou výsledků jednotlivých metod získáme jasnou 

představu o jeho bilanci uhlíku. Poster zahrnuje příklady výsledků z travinného mokřadu 

Mokré Louky u Třeboně, kde je bilance uhlíku studována od r. 2005.
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N
ěkteré studie zabývající se se srovnáním vlastností endemických a neendemických 

druhů vyskytujících se na ostrovech ukázaly, že neendemité mají v porovnání s ende-

mity lepší schopnost disperse diaspor. Tato skutečnost je obecně vysvětlována jako adaptace 

druhů na podmínky prostředí na ostrovech, kde dobrá schopnost disperze již nemusí být pro 

další přežití druhů tak důležitá. Rozdíly ve schopnosti disperze ostrovních druhů byly dosud 

většinou interpretovány na základě rozdílů v morfologii diaspor endemitů a neendemitů 

náležejících do stejného rodu. Morfologie diaspor však nemusí být dostačujícím paramet-

rem pro zjištění vzdáleností, do kterých je druh schopný domigrovat a jejichž znalost je pro 

studium disperse klíčová. Jako možné řešení této problematiky se nabízí testovat schopnosti 

každého druhu šířit se pomocí všech možných mechanismů uplatňujících se při disperzi na 

ostrovy (tj. disperse větrem, vodou, v peří či trávicím traktu ptáků). Za tímto účelem jsme 

na Kanárských ostrovech sebrali cca 20 párů vzájemně si příbuzných endemických a neen-

demických druhů, u nichž testujeme schopnost anemochorie, hydrochorie, exo- a endozo-

ochorie. První výsledky ze srovnání těchto dvou skupin druhů budou zveřejněny na posteru. 
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Je druhové složení lučního společenstva 
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370 05 České Budějovice

O
mezení druhového složení společenstva šiřitelností druhů (tzv. dispersal limitation) jsme 

studovali prostřednictvím vysévacích a vysazovacích pokusů.

Do různě upravených ploch lučního společenstva byly vysety druhy (1000 semen/druh), které 

jsou ve společenstvu původní (Lathyrus pratensis, Lysimachia vulgaris, Plantago lanceolata) 

a nepůvodní (Campanula patula, Lotus corniculatus, Solidago virgaurea). Po tříletém pozo-

rování se ukazuje, že všechny vyseté druhy jsou schopny ve společenstvu vyklíčit a po nějaký 

čas se v něm udržet, ale většina uchycených jedinců nedosáhne reprodukčního stádia a po 

několika letech vymírá. V plochách, ze kterých byly odstraněny mechy a stařina, je počet 

uchycených druhů prokazatelně vyšší než v plochách bez zásahu (v plochách bez zásahu 161 

přežívajících jedinců, v upravených plochách 244). Po třech letech ve společenstvu přežívá 

298 jedinců druhů, které jsou na lokalitě původní, a 107 jedinců z druhů nepůvodních. 

Kromě druhu Solidago virgaurea všechny druhy ve společenstvu stále přežívají. Lotus cor-

niculatus se zde již úspěšně uchytil (2 kvetoucí jedinci).

Při vysazení předpěstovaných sazenic těchto druhů do společenstva je míra jejich přežívání 

a úspěšného uchycení mnohem vyšší.
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P
ojem permakultura pochází z angl. Permanent Agriculture. Byl zaveden ekologem Billem 

Mollisonem na Univerzitě v Hobartu v Tasmánii. Na základě dlouhodobého studia fun-

gujících přírodních ekosystémů ve spolupráci se svým žákem, architektem Davidem Holm-

grenem vytvořil v roce 1978 koncept permakultury, za který obdržel v roce 1982 alternativní 

Nobelovu cenu. Od původního záměru navrhování vysokoprodukčních zahrad s velkou rege-

nerační schopností, který byl odpovědí na environmentální krizi, se permakultura postupně 

rozšířila po celém světě jako komplexní systém navrhování trvale udržitelných lidských sídel 

a krajiny. Permakulturní přístupy byly otestovány na všech kontinentech, ve všech typech 

kultur a klimatických podmínkách a dají se aplikovat na různé sféry lidské činnosti. Jejich 

základem je etika, založená na péči o lidi, péči o zemi a spravedlivých podílech mezi nimi. 

Na základě svých bohatých zkušeností z úspěšných permakulturních projektů definoval 

David Holmgren 12 permakulturních principů s nadějí, že na jejich základě je možno vybu-

dovat trvale udržitelnou kulturu, schopnou se přizpůsobit i poklesu dostupné energie. Za 

jeden z příkladů řešení ekologického problému v souladu s permakulturními principy by 

mohlo být považováno využití biotechnologických metod ke studiu a mikropropagaci klonu 

jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) odolného vůči invazi klíněnky jírovcové Cameraria 

ohridella Deschka & Dimic, který byl vyselektován na základě přirozené odolnosti v rámci 

variability jírovců v ČR (Mertelík J., Rostlinolékař 2002, 2: 20-22). Toto řešení je předmětem 

projektu VÚKOZ, v.v.i. Průhonice, který probíhá ve spolupráci s MZLU a VFU v Brně. Práce byla 

podpořena z projektu NAZV QH81101
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Z
 trvalých ploch v pralesních rezervacích je poměrně dobře popsána lokální dynamika les-

ních porostů. Méně je známo o vlastnostech dřevin určujících jejich chování na krajinné 

úrovni. Zejména chybějí informace o dynamice dřevin kolonizujících bezlesí, přitom právě 

tento proces je velmi významný pro vývoj krajiny v dlouhodobém (tisíciletí) i krátkodobém 

(desetiletí) měřítku.

Ideálním modelem pro studium této problematiky jsou rozsáhlé porosty dřevin, které vznikly 

na více než 50 let neobhospodařovaných pozemcích vojenského újezdu v Doupovských 

horách. V těchto porostech jsme založili tři trvalé plochy (500 × 500 m), kde jsou pomocí GPS 

zaměřováni všichni dospělí jedinci vybraných druhů (Acer pseudoplatanus, Betula pendula, 

Carpinus betulus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Picea abies, Prunus 

avium, Quercus petraea, Ulmus glabra). U každého jedince je také zaznamenán průměr 

kmene v prsní výšce. Kromě dospělých jedinců jsou v pravidelné síti menších ploch zazna-

menávány také semenáčky studovaných druhů.

Předběžné výsledky ukazují, že horizontální struktura porostu je dána především schop-

nostmi šíření jednotlivých druhů. V některých případech však frekvence dospělců neodpo-

vídá současné frekvenci semenáčků. To lze vysvětlit přechodným výskytem vhodných stano-

višť v minulosti (smrk a bříza).

Data jsou v současné době doplňována o dendrochronologické analýzy, které by měly blíže 

osvětlit dynamiku populací porostů pionýrských dřevin. 
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C
ílem projektu je komplexní výzkum vnitrosezónní dynamiky teritorií a vztahu různých 

parametrů teritoria k umístění hnízda v teritoriu a reprodukční úspěšnosti pěnice čer-

nohlavé (Sylvia atricapilla L.). Základními předpoklady výzkumu je, že parametry hnízd-

ních teritorií se mění v závislosti na fázi hnízdní sezóny, fázi hnízdění a na intraspecifických 

interakcích vlastníků sousedních teritorií. Dalším předpokladem je závislost reprodukční 

úspěšnosti na umístění hnízda v rámci teritoria případně habitatu a na parametrech terito-

ria. Výzkum vnitrosezónní dynamiky teritorií byl prováděn v PR Lipovka (14,6 ha) v hnízdních 

sezónách 2006 a 2007. 

Hlavní metodou výzkumu bylo intenzivní mapování teritorií pěnice černohlavé na základě 

zaznamenávání pohybů individuálně značených samců – vlastníků teritoria. Dynamika 

teritorií v průběhu hnízdní sezóny byla sledována od začátku osídlování lokality a procesu 

zakládání teritorií, přes dynamiku teritorií a změny v prostorové distribuci jedinců, až po 

proces rozpadu teritorií na konci hnízdní sezóny. 

Součástí výzkumu bylo i vyhledávání a pravidelná kontrola hnízd, u nichž jsme zaznamená-

vali umístění v rámci teritoria, průběh jednotlivých fází hnízdění, velikost snůšky a umístění 

a ukrytí hnízda v habitatu.

V průběhu dvou hnízdních sezón bylo odchyceno 58 jedinců. V roce 2006 jsme pozorovali 22 

hnízdících párů a nalezli 30 hnízd, v sezóně 2007 zahnízdilo 20 párů a hnízd jsme nalezli 33. 

V současné době jsou data nasbíraná v terénu zpracovávána.
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E
kologická stechiometrie (ES) je koncept, který popisuje roli prvků v biologických systé-

mech s různou komplexitou, od biomolekul po biosféru. Ačkoliv je význam zastoupení 

prvků ve zdroji (potravě) a v organismech všeobecně respektován, teprve v posledních letech 

se ES začíná považovat za obecně důležitý ekologický parametr a nachází širší uplatnění 

v ekologických studiích. Způsob, jakým živiny obíhají uvnitř jednotlivých vodních i terest-

rických ekosystémů, ale i mezi nimi, určuje jejich strukturu a biologickou produkci. Zatímco 

klasická produkční ekologie se zabývá účinností přenosu energie a uhlíku, ES ji propojuje 

s přenosem dalších látek. ES zkoumá – na základě zákona o zachování hmoty – zásadní 

chemická omezení takových ekologických jevů jako jsou konkurence, herbivorie, symbi-

osa, tok energie potravními sítěmi či ukládání organické hmoty, a tím nabízí účinný nástroj 

k sjednocení studia různých organizačních úrovní a propojení studia biotických a abiotických 

interakcí. ES také napomáhá pochopení zákonité posloupnosti biochemických přeměn prvků 

v živých organismech a může se stát klíčem k pochopení vodních i terestrických ekosystémů. 

ES tudíž lze považovat za „nejmenší společný jmenovatel“ ekologie populací, společenstev 

i ekosystémů. Stechiometrie zdrojů pak představuje klíčový faktor biodiverzity, a může také 

omezovat ekosystémové služby (produkci potravin či dřeva, kvalitu vody, likvidaci znečištění, 

ukládání CO
2
 aj.).
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T
he general objective of our endeavour is to develop the methodological basis for the 

establishment of Begonia genebank core collection BEGOBIO in Czech Republic. 

 Begonia conservation germplasm collection BEGOBIO will be organized in the form of gene-

bank designed for DNA storage and long-term and medium-term cryogenic preservation of 

those wild species of the genus Begonia, which are

Endangered by extinction (biodiversity preservation) and 

Species potentially commercially important and exploitable in breeding process aim-

ing toward new varieties of ornamental begonias.

 Begonia ex situ gene bank collection will be represented by:

Collected seeds, tubers, pollen, and tissue parts and explants maintained in vitro at 

low temperatures while preserving their viability using methods of cryogenics and 

cryobiology

DNA samples maintained in the form of high-density spots (DNA chips), genomic 

libraries in various types of vectors (from simple plasmid, phage up to artificial chro-

mosomes like COS), and cDNA libraries constructed from begonia organs attractive for 

ornamental breeding (blooms or decorative leaves).

 Maintenance of BEGOBIO germplasm collection ex situ to preserve Begonia world biodi-

versity reservoir represents distinctive economical challenge. Therefore, it is worth to raise 

ideas on marketing suitable Begonia species harboring outstanding ornamental characters. 

Such floriculture comodity, if successful, may become the source of future self-funding of 

the collection. 

 As the first success, we can mention the production of Breeding Station Sempra Ltd. Holice 

v Čechách, which introduced recently two new grandiflora tuberhybrid cultivars from new 

BERGINE original TBH group (accomplished within the project no. 1QS500510566, Academy of 

Sciences of the Czech Republic), i.e. Bergine Red and Bergine Yellow.

 

a)

b)

a)

b)
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Ekosystémy

Půdní respirace v mokřadních ekosystémech – vliv eutrofizace na emise CO2

 Zemanová Kateřina
1 

zeminka@prf.jcu.cz

 Čížková Hana
2

 Šantrůčková Hana
1

1 Katedra Biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

2 Katedra Biologických disciplín, Zemědělská fakulta JU, Studentská 13, 370 05 

O
d roku 2005 sledujeme tok CO

2
 z půdy na třech zamokřených loukách v Třeboňské pánvi. 

Pro první porovnání vlivu dlouhodobé eutrofizace jsme si vybrali tři mokřadní ekosys-

témy lišící se obsahem organické hmoty a živin v půdě. Záblatské louky (ZL) mají rašelin-

nou půdu s obsahem 22,5 % uhlíku, Hamr (HM) má minerální půdu s 9,5 % uhlíku a Mokré 

louky (ML) obsahují 11,2 % uhlíku. ML byly dlouhodobě zatíženy přísunem dusíku, který byl 

do systému dodáván hnojením kejdou z blízkého vepřína. Poměr C/N v půdě ZL a HM je 13 

a v půdě ML 14. ML ale vykazují řádově vyšší obsah nitrátů a amonných iontů v půdním roz-

toku, než ostatní dvě lokality. Také relativní obsah mikrobiálního uhlíku byl na ML vyšší než 

na ostatních dvou lokalitách. 

Půdní respirace představuje tok CO
2
 z půdy a zahrnuje respiraci kořenů rostlin a mikrobiální 

respiraci. Půdní respirace in situ byla měřena pomocí LI-Cor 6400 v různých fázích vege-

tační sezóny. Přes vliv sezónní variability vykazovaly ve všech případech ML nejvyšší rychlosti 

půdní respirace, maximální naměřené hodnoty byly 18 μg C m-2 s-1. Pro popsání teplotní 

závisloti půdní respirace jsme použili jednoduchý model. 

Při pokusu s hnojením původně oligotrofních ploch (ZL a HM) jsme v druhém roce aplikování 

hnojiva zjistili statisticky průkaznou vyšší rychlost půdní respirace na hnojených plochách 

oproti kontrole. 
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