
ABSTRAKT 

Přežití a dynamika rostlinných druhů ve fragmentované krajině je dána nejen lokálními 

stanovištními podmínkami, ale také strukturou krajiny, která se v průběhu času mění, a také 

vlastnostmi jednotlivých druhů a jejich lokální populační dynamikou. Porozumění faktorům a 

procesům, které určují diverzitu, rozšíření a mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu 

růstových a reprodukčních charakteristik druhů fragmentovaných stanovišť, je proto velmi 

složité a komplexní. Většina předchozích studií se zaměřila pouze na některé faktory. Studie, 

které zkoumaly relativní význam všech těchto faktorů pro diverzitu druhů i druhové složení, 

jsou však vzácné a to zejména v suchých trávnících. Studie zkoumající rozdíly v růstových a 

reprodukčních charakteristikách druhů ve vztahu k fragmentaci krajiny se často zabývají 

pouze jedním druhem a často byly provedeny v odlišných studijních systémech, což 

znesnadňuje zobecnění. Cílem této disertační práce bylo prozkoumat faktory, které jsou 

zodpovědné za diverzitu, rozšíření a mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu růstových a 

reprodukčních charakteristik druhů suchých trávníků (tzv. pleší) v jinak lesnaté krajině.  

V 1. kapitole jsem zkoumala význam současné a historické struktury krajiny a 

lokálních stanovištních podmínek pro druhové bohatství suchých trávníků (pleší) a zhodnotila 

jsem jejich relativní význam. Údaje o současné i historické struktuře krajiny jsem získala z 

leteckých snímků území z let 1938, 1973, 1988, 2000 a 2007, na základě nichž jsem pro 

každou lokalitu vypočetla její plochu a izolovanost v současnosti i v minulosti a také jsem 

vyjádřila kontinuitu lokalit. Zjistila jsem, že lokální stanovištní podmínky a následně pak 

historická struktura krajiny mají největší vliv na druhové bohatství studovaných suchých 

trávníků. Současná krajinná struktura byla nejméně důležitá. Největší druhové bohatství bylo 

pozorováno na větších a heterogenních lokalitách s mělkou půdou a výskytem skalek, které 

byly velké a dobře propojené již v roce 1938 nebo alespoň v roce 1988. 

V 2. kapitole jsem zjistila, že také druhové složení suchých trávníků (pleší) je 

významně ovlivněno jak současnou, tak historickou strukturou krajiny, přičemž historická 

struktura krajiny v jednotlivých časových obdobích byla přibližně stejně důležitá jako 

struktura současná. Na lokality s velkou kontinuálně existující plochou již od roku 1973 nebo 

1988 a také na aktuálně dobře propojené lokality se svým výskytem přednostně vážou 

vytrvalé druhy, které jsou opylovány hmyzem nebo větrem, kvetou po určitou omezenou 

dobu, jsou šířené zvěří, mají nízké nároky na živiny a vyznačují se kompetitivní nebo 

částečně stres-tolerantní strategií. Naproti tomu ruderální druhy, schopné samoopylení 

převažují v současně izolovaných lokalitách. 

Ve 3. kapitole jsem zkoumala vliv populační velikosti a konektivity na růstové a 

reprodukční charakteristiky rostlin u 21 vybraných druhů suchých trávníků lišících se svými 

vlastnostmi. Zjistila jsem, že klesající populační velikost i konektivita významně ovlivnila 

schopnost růstu a reprodukce všech studovaných druhů, avšak ne u všech druhů negativně. 

Tyto efekty byly pozorovány nejen v terénu, ale i ve standardních podmínkách zahradního 

pokusu (zde nebyly tak výrazné), což naznačuje, že rozdíly v růstu a reprodukční schopnosti 

jedinců u většiny druhů suchých trávníků nejsou dané jen odlišnými podmínkami na jejich 



stanovištích, ale také jejich populační velikostí a konektivitou jako takovou. Na základě 

porovnání reakcí jednotlivých druhů jsem také identifikovala, jaké vlastnosti mají druhy, 

které jsou nejvíc citlivé ke zmenšující se populační velikosti a konektivitě. 

 Velké množství dat získaných v kapitole 3 mi navíc umožnilo zabývat se obecnější 

otázkou a to jakým způsobem různé druhy alokují svou biomasu do nadzemních a 

podzemních částí svého těla, čemuž jsem se věnovala ve 4. kapitole. Zjistila jsem, že některé 

druhy alokují biomasu izometricky a jiné alometricky do nadzemí vs. podzemí. Také jsem 

potvrdila, že alokační „pattern“ je druhově a věkově specifický a že vlastnosti rostlin mohou 

mnohem lépe vysvětlit rozdíly ve způsobu alokace biomasy u různých druhů než jejich 

fylogenetická příbuznost na úrovni druhů vyskytujících se ve stejném typu prostředí. Způsob 

alokace biomasy lze tedy použít jako doplňující vlastnost druhů k vysvětlení jejich citlivosti 

ke krajinné struktuře, což jsem otestovala v kapitole 3. Ukázalo se, že druhy s nižším 

alokačním sklonem, tj. alokující proporčně více do podzemí než do nadzemí s rostoucí 

velikostí, který je typický pro časně kvetoucí druhy s vyšším SLA, jsou více citlivé ke snížené 

konektivitě populací. 

Celkové výsledky ukazují, že znalost krajinné struktury v současnosti a v minulosti je 

důležitá pro pochopení současné druhové diverzity i rozšíření druhů a že vlastnosti druhů nám 

mohou pomoci předpovídat, které druhy budou více citlivé ke změnám ve struktuře krajiny a 

také jakým způsobem budou které druhy alokovat biomasu. 

 


