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ABSTRAKT
Abundance živočichů se liší mezi jednotlivými druhy, ale kolísají i v prostoru a v čase. Tyto
rozdíly souvisí s biotickými i abiotickými faktory a s ekologickými vlastnostmi jednotlivých
druhů. Studie zaměřené na tyto vlivy se snaží odpovědět na otázku, co a jak ovlivňuje početnost
druhů. Kromě osvětlení závislostí abundance na jednotlivých faktorech jsou předmětem práce
i studie, které se jejich kombinací snaží zjistit, jaké z nich jsou při determinaci abundance
zásadní. Nejčastěji studovaným faktorem je velikost těla, velkou roli ale hraje i trofická úroveň,
specializace, produktivita prostředí a kompetice. Všechny tyto faktory nicméně vysvětlují jen
malý podíl mezidruhové variability v abundancích. Práce je zaměřena na suchozemské
obratlovce, přičemž je nejvíce prostoru věnováno ptákům a savcům, jelikož tyto dva taxony
jsou nejčastěji studovány.
Klíčová slova: početnost, populační hustota, suchozemští obratlovci, velikost těla, kompetice,
tok energie

ABSTRACT
The abundance of animals differs between species, however, they also vary in area and time.
These differences relate to biotic and abiotic factors as well as to ecological characteristics of
particular species. Studies focusing on these factors are aiming to answer the question; how and
what influences the abundance of these species. Besides clarifying the dependence of
abundance on particular factors, studies also try to ascertain which key factors are necessary for
the determination of abundance. The most frequently studied factor is body size, but trophic
level, specialization, net primary productivity, and competition also play a significant role in
determination. However, all these factors explain only a small proportion of interspecific
variability in abundances. This thesis focuses on terrestrial vertebrates; however, mainly on
birds and mammals; since, these two taxa are the most studied.
Key words: abundance, population density, terrestrial vertebrates, body size, competition,
energy flux
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1 Úvod
V sedmdesátých letech dvacátého století vzrostl zájem o detailnější a experimentálnější
přístup k ekologickým otázkám, s čímž souvisel problém při syntéze studií – interpretovat
výsledky jednotlivých experimentů nebývá problematické, ale tímto způsobem nelze
vyvozovat obecně platné zákonitosti a je třeba se zaměřit na vztah mezi mikroskopickými a
makroskopickými jevy (Brown & Maurer, 1989). Tak vznikl obor makroekologie, která je
zaměřena na obecné zákonitosti uplatňující se v ekologických procesech ve větším časovém
i prostorovém měřítku. Vedle otázek týkajících se areálu, druhového bohatství či diverzity,
je předmětem jejího zkoumání i abundance jednotlivých druhů a její rozdíly, ať už v rámci
jednoho taxonu, či mezi nimi.
Již dávno si ekologové všimli, že se jednotlivé druhy ve svých abundancích liší,
předmětem studia se početnost druhů stala dlouho před vznikem makroekologie jako takové.
Starší studie zpravidla sledují závislost abundance (nebo populační hustoty) na jednom
faktoru, kterým pro svou jednoduchou měřitelnost a druhovou specifitu bývá nejčastěji
velikost těla. Mezi další studované faktory patří například typ stravy, mezidruhová
kompetice, primární produktivita prostředí, podnebné podmínky nebo reprodukční
charakteristiky. Z těchto studií vyplývají určité vzory a korelace, ale dané faktory ve většině
případů vysvětlují jen malý podíl variability v početnosti. Zejména v posledních letech
přibývají studie, které zkoumají vliv více faktorů. Jednoznačná odpověď na otázku: „Co
determinuje abundance jednotlivých druhů?“ stále chybí, i když se v závěrech studií dají
sledovat určité trendy.
Prvním cílem bakalářské práce je předložit vliv jednotlivých faktorů na abundanci
živočichů. Druhá část práce je věnována studiím, které kombinují více faktorů, z jejichž
výsledků se stává patrnější, čím může být početnost druhů determinována. Zaměřuje se na
suchozemské obratlovce, přičemž je nejvíce prostoru věnováno ptákům a savcům, kteří patří
mezi nejstudovanější taxony.
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2 Abundance
Abundance je charakteristikou organismů, která vyjadřuje počet jedinců na určitém místě,
přičemž se tento údaj nejčastěji vztahuje k jednomu druhu. Nahradit lze českým výrazem
početnost. Ne vždy se slovo abundance vztahuje k početnosti ve smyslu celkového součtu
žijících jedinců, ale tento výraz je užíván i v souvislosti s populačními hustotami, které
početnost také představují.

2.1 Co rozumíme abundancí
Abundance souvisí s hojností a vzácností druhů vyskytujících se v určitém čase na určeném
prostoru (Hubbel, 2001). Samotné slovo abundance se používá ve více významech, které se
od sebe liší v závislosti na měřítku. V prvním případě můžeme použít spojení globální
abundance, kdy daná hodnota představuje součet všech žijících jedinců daného druhu.
Lokální abundancí pak vyjádříme součet jedinců daného druhu žijících na vybrané lokalitě
(Preston, 1948). Z toho vyplývá, že pracujeme s konkrétními čísly, ze kterých zároveň
můžeme vyjádřit populační hustotu, pokud známe velikost plochy, pro kterou jsou sesbíraná
data. Dalším termínem je relativní abundance, díky které můžeme vyjádřit poměr jedinců
jednoho druhu vůči druhu jinému (Preston, 1948). Představuje procentuální zastoupení
určitého druhu vzhledem k celkovému počtu organismů na studovaném prostoru. Vyjadřuje
tedy relativní zastoupení druhu v ekosystému.
Je nutné si uvědomit, že samotný údaj o populační hustotě nebo abundanci nám o
populaci jako takové příliš neřekne. Jedná se o číselné údaje, které nezohledňují rozmístění
jedinců v prostoru a jejich migraci, věkové ani pohlavní složení populace. Výsledná
populační hustota je navíc ovlivněna velikostí plochy, pro kterou ji počítáme (Brown, 1995).
Abundance jsou k vyjádření populačních hustot potřebné (a naopak) a ve studiích se tyto
dva pojmy prolínají a zaměňují. Tuto skutečnost je třeba brát v potaz. Pokud jeden druh na
daném území vykazuje vyšší abundanci než druhý druh, bude mít první druh i úměrně vyšší
populační hustotu, proto je ve své podstatě jedno, zda se porovnává abundance nebo hustota,
jelikož obojím vyjádříme početnost. Nicméně nelze tyto dvě veličiny kombinovat v rámci
jednoho výpočtu a v obou případech je nutné, aby údaje odpovídaly totožné ploše.
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2.2 Abundance a prostorová distribuce
Do souvislosti s abundancí se často dává prostorová distribuce, jelikož v rámci areálu
výskytu nejsou jedinci rozmístěni rovnoměrně. Tento vztah a vzájemná závislost je další
z velkých otázek, kterými se makroekologové zabývají. V mnoha případech se potvrzuje
obecný předpoklad: početnost druhu, v tomto případě chápána ve smyslu populační hustoty,
postupně klesá se vzrůstající vzdáleností od centra výskytu, kde je hustota nejvyšší. Případné
výchylky odpovídají specifickým ekologickým podmínkám. Tuto závislost jako první
zaznamenal Whittaker (1960; 1965) ve svých pracích zaměřených na rostliny a následně
byla potvrzena v dalších studiích zabývajících se živočichy (např.: Hengeveld & Haeck,
1982; Brown, 1984). Existují ale studie, které mají k této hypotéze týkající se abundance
v centru výskytu výhrady, nebo ji přímo zpochybňují (např.: Sagarin & Gaines, 2002;
Santini et al., 2019).
Řešení otázky, proč je konkrétní druh v určité části svého areálu hojný a jinde vzácný a
na čem je to závislé, však není předmětem této práce, která se zabývá srovnáváním
abundance napříč taxony. Přesto je třeba brát skutečnost, že druh není stejně početný v celém
areálu svého výskytu v úvahu, jelikož pokud by byla vybrána plocha, na které se střetává
centrum výskytu jednoho druhu a okrajová hranice výskytu druhu druhého, mohlo by to
významně zkreslit výsledky. Vzhledem ke známým souvislostem mezi abundancí a
prostorovou distribucí je nejvhodnější vybrat takovou plochu, která zahrnuje celkové areály
výskytu všech porovnávaných druhů, když se hranice alespoň přibližně shodují, pokud
chceme srovnávat hojnost na regionální úrovni.
V souvislosti se vztahem abundance s prostorovou distribucí se prokázalo, že druhy,
které jsou široce rozšířené, a tedy mají vysokou relativní abundanci v celosvětovém měřítku,
dosahují vysokých populačních hustot i na konkrétních lokalitách (Hanski, 1982; Bock,
1984; Brown, 1984; Lawton, 1993; Gaston, 1996). V tomto případě se objevovaly výjimky
(např.: Seagle & McCracken, 1986; Johnson, 1998b; Harcourt et al., 2002), ale ze
statistického hlediska se zmíněná závislost dlouho vnímala jako obecně platná. Při
porovnávání lokálních abundancí by pak nebylo tolik zkreslující, že se v úvahu bere jen
určitá část areálu výskytu daných druhů, jelikož by se dalo předpokládat, že relativní
abundance na lokální úrovni bude korelovat s relativní abundancí ve větším měřítku. Před
dvěma lety však byla provedena globální studie napříč třemi taxony (plazi, ptáci, savci),
která ukázala, že toto obecně přijímané tvrzení neplatí (Novosolov et al., 2017).
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3 Přehled základních faktorů souvisejících s
abundancí
Co ovlivňuje početnost druhů je otázkou, kterou se ekologové zabývají již dlouhou dobu. Je
dávána do souvislosti s mnoha faktory a charakteristikami, o kterých se má za to, že
s abundancí korelují, případně na ni mají přímý vliv. Tyto vztahy se nejčastěji řeší
individuálně (vztah abundance s jedním faktorem).

3.1 Velikost těla
Velikost těla je jednou ze základních vlastností organismů a určuje řadu druhových
charakteristik – morfologických, fyziologických, behaviorálních i ekologických (Brown,
1995). Vedle abundance souvisí i s délkou života, rychlostí růstu, produkcí biomasy,
velikostí obývaného prostoru a mnoha dalšími aspekty, v neposlední řadě i s rychlostí
metabolismu (Peters, 1986; Brown et al., 2004; Woodward et al., 2005 a další) a patří mezi
nejstudovanější faktory. Závislost různých vlastností na velikosti těla se dá vyjádřit rovnicí:
X = aWb. X zastupuje zkoumanou charakteristiku, W velikost těla, a a b jsou konstanty,
přičemž exponent b zároveň představuje sklon přímky vyjadřující lineární závislost mezi
dvěma proměnnými v logaritmickém měřítku (Damuth, 1987).
Menších druhů je obecně více než druhů velkých (Hutchinson & MacArthur, 1959).
Jedním z prvních, kdo se vztahem velikosti těla a abundance zabýval, byl Damuth (1981),
který na býložravých savcích nastínil negativní závislost. Po vynesení závislosti velikosti
těla a populační hustoty do grafu v logaritmickém měřítku získal regresní přímku se
sklonem, ze kterého vyplývá vztah log D = -0.75 (log W) + 4,231. Populační hustota tedy
klesá se vzrůstající tělesnou hmotností s exponentem -0,75. Negativní závislost sledovali
Blackburn a Gaston (1996), kteří pracovali s desítkami studií a kriticky je srovnávali. Mimo
jiné poukázali na problémy týkající se sběru dat při vypočítávání populačních hustot, které
silnému negativnímu vztahu mohou přispět, nicméně i přes určité námitky potvrdili, že
druhy s nižší tělesnou hmotností vykazují vyšší abundanci.
Ač se nedá stanovit vzorec, jenž by odpovídal variabilitě v abundanci na základě
velikosti těla ve všech případech, ve většině z nich opravdu platí, že s nižší tělesnou
hmotností stoupá populační hustota. To souvisí jednak s tím, že větší tělesná hmotnost
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D = hustota populace, W = tělesná hmotnost
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vyžaduje vyšší investice do energie, ale také s tím, že na určitý prostor se fyzicky vejde více
malých jedinců než velkých. Vztah však nevykazuje pokaždé negativní lineární závislost, ta
může být i negativní nelineární a v některých případech nabývá tvar mnohoúhelníku viz
obrázek 1. Tímto se podrobněji zabývali Blackburn a Gaston (1997), podle nichž je za
tvarové rozdíly nejvíce zodpovědná velikost plochy, na které je studie prováděna. Studie na
úrovni kontinentu vykazuje polygonální charakter, zatímco v celosvětovém měřítku se
silněji projevuje negativní lineární závislost. Tyto dva vzory se nemusí nutně vylučovat a
oba mohou indikovat vztah mezi velikostí těla a abundancí, ale v odlišném měřítku.

Obrázek 1 – grafické znázornění vztahu mezi (a) velikostí těla (g) a hustotou populace (počet jedinců na km2, n=467) u
vzorku savců z celého světa dle Damutha (1987); (b) velikostí těla (g) a hustotou populace (počet jedinců na jednu trasu
BBS, n = 380) u suchozemsky žijících ptáků v Severní Americe dle Browna & Maurera (1987). Převzato z Blackburn &
Gaston, 1997.

Když se však podíváme na obrázek 2, tak vidíme, že vztah nabývá rozdílného tvaru
u ptáků a u savců. To i přesto, že Greenwood et al. (1996) ve své studii u obou taxonů brali
v úvahu území Velké Británie. Zahrnuli téměř všechny druhy, které se na studovaném
prostoru ve volné přírodě rozmnožují (u ptáků vyloučili introdukované druhy, z dat pro
savce byli vyloučeni domestikanti, kytovci a tuleni). Nabízí se tedy nejen to, že se tvar tohoto
vztahu mění v závislosti na měřítku, ale že se odvíjí i od studovaného taxonu. V rámci
kterého je navíc nutné brát v úvahu fylogenezi, jak nastínil Cotgreave (1994) na ptactvu
Severní Ameriky, kdy uvnitř starobylých taxonů (bez blízkých příbuzných) větší druhy
vykazují vyšší abundanci.
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(a)

(b)

Obrázek 2 – grafické znázornění vztahu mezi (a) velikostí těla a abundancí savců Velké Británie v logaritmickém měřítku.
Prázdná kolečka zastupují nelétavé druhy, křížky letouny; (b) velikostí těla a abundancí ptactva Velké Británie
v logaritmickém měřítku. Prázdné čtverce znázorňují nestěhovavé druhy, plná kolečka migrující. Převzato z Greenwood et
al., 1996.

Pokud dáme do souvislosti vztah velikosti těla s intenzitou bazálního metabolismu
v logaritmickém měřítku, kdy má regresní přímka sklon 0.75 (Kleiber, 1947), a vztah
velikosti těla s abundancí projevující se v logaritmickém měřítku sklonem -0.75, tak se tyto
dva exponenty v rovnici DR ∝ W-0.75W0.75 2 navzájem vyruší. Z toho se odvozuje, že energie,
kterou spotřebuje jeden druh v rámci komunity (na jednotku plochy), je nezávislá na
velikosti těla. Tato skutečnost byla následně pojmenována jako „pravidlo energetické
ekvivalence“. Malí jedinci sice spotřebují méně energie, ale je jich více, čímž se
vykompenzují vyšší nároky na příjem energie velkých druhů, které jsou méně hojné
(Damuth, 1981; 1987; Nee et al., 1991).
Jak již bylo naznačeno výše, Damuthem nastíněná regresní přímka se sklonem -0.75
vyjadřující vztah abundance-velikost těla není obecně platná. Taktéž je zpochybňován fakt,
že se jako index spotřeby energie bere v úvahu intenzita bazálního metabolismu
s exponentem 0.75. Nejen, že se liší intenzity aktivního a bazálního metabolismu, ale
škálovací koeficient není u všech taxonů stejný. Například u ptáků se intenzita bazálního
metabolismu jeví s exponentem 0.67 (Bennett & Harvey, 1987), a zmíněné tři čtvrtiny jsou
pouze průměrnou hodnotou a konkrétní čísla se mění v závislosti na taxonomické úrovni
(Isaac & Carbone, 2010).
Že vztah mezi abundancí a velikostí těla, ač je negativní, není důkazem pro pravidlo
energetické ekvivalence, postulovali na základě existujících studií už Blackburn s Gastonem
(1996). Podle nich tvrzení, že abundance druhu je limitována energetickými nároky

2

D = hustota populace; R = metabolické nároky jedince; W = velikost těla (tělesná hmotnost)
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jednotlivců, nemá stoprocentní opodstatnění a na této představě má velký podíl nepřesné
získávání dat a jejich zpracování. Obecná platnost pravidla energetické ekvivalence byla
opakovaně zpochybněna (např.: Currie & Fritz, 1993; Marquet et al., 1995; Russo et al.,
2003; Ackerman et al., 2004; Loeuille & Loreau, 2006; Carbone et al., 2007; Isaac et al.,
2011). V absolutní hodnotě je sklon závislosti typicky menší než uvažovaná hodnota -0,75,
z čehož vyplývá, že populace velkých druhů využívají větší množství energie. Argumentem
pro tuto skutečnost je například fakt, že v průběhu evoluce organismy tíhnou ke zvětšování
tělesné velikosti (Cope, 1885; Hone & Benton, 2005) – velcí živočichové jsou mobilnější,
čímž rozšiřují svou niku a mají přístup k většímu množství potravy, mají výhodu
v mezidruhové kompetici a lépe čelí predátorům, na konto čehož jsou malé druhy nuceny se
uchýlit k méně preferovaným zdrojům (Brown & Maurer, 1986). Nedá se však popřít, že
existuje trade-off mezi velikostí těla a abundancí, související s dostupnou energií – za využití
stejného množství energie nelze donekonečna zvětšovat jak velikost těla, tak velikost
populace (Blackburn & Gaston, 2001).
White et al. (2007) přístup ke zkoumání vztahu abundance a velikosti těla rozdělili
do čtyř kategorií: vztah velikosti těla s hustotou v globálním měřítku (GSDR), vztah
velikosti těla s hustotou v lokálním měřítku (LSDR), individuální distribuce velikosti těla
(ISD) a vztah mezi průměrnou velikostí těla a celkovou abundancí komunity (CCSR) 3. ISD
a CCSR jsou z hlediska determinace abundance živočichů nevhodné. V prvním případě se
řeší velikostní spektrum v jedné komunitě bez ohledu na druhovou příslušnost. V druhém se
bere v úvahu početnost celé komunity a nejčastěji jsou předmětem zájmu sesilní organismy
(např. rostliny). GSDR je dle White et al. (2007) nejčastější přístup. Jedná se o veliké
kompilace populací, kdy se v úvahu bere průměrná tělesná hmotnost a průměrná populační
hustota. V případě LSDR se studuje jen určitá lokalita a použité údaje odráží realitu na
daném prostoru. Jak se tyto dva přístupy ve výsledku liší, je uvedeno v tabulce 1.
Lokální studie se jeví jako vhodnější vzhledem k tomu, že zkoumají živočichy žijící
ve stejném areálu, na jehož podmínky jsou adaptováni. Taktéž pracují s údaji odpovídajícími
studovanému prostoru, zatímco u GSDR mohou výsledek ovlivnit průměrné hodnoty. U
lokální studie se v úvahu spíše vezmou i velmi vzácné druhy, které při globálních studiích
bývají opomíjeny. Naopak je třeba si uvědomit, že pokud se druhy vyskytují i mimo

3

Uvedené zkratky jsou odvozené z původních anglických výrazů, jak je uvedli White et al, 2007. GSDR –
Global size-density relationship; LSDR – Local size-density relationships; ISD – The individual size
distribution or size spectrum; CCSR – Cross-community scaling relationship.
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studovaný prostor, do výsledku se může odrazit šum v místním vzorku (White et al., 2007).
Pod označení „lokální studie“ spadají všechny studie, které nejsou globální. Lokalitou tedy
může být území jednoho státu, ale i celého kontinentu.
GSDR

LSDR

Tvar vztahu

Lineární

Lineární, trojúhelníkový

Sklon přímky v log-log

~ -0,75

~ -0,25

> 80 %

< 15 %

měřítku
Míra vysvětlení
variability abundance
Tabulka 1 – Projevy vztahu velikosti těla a populační hustoty v přístupu zabývající se vztahem velikosti těla
a populační hustoty v globálním (GSDR) a lokálním (LSDR) měřítku. Sestaveno dle závěrů White et al., 2007.

3.2 Potrava
Dostupnost potravy je limitujícím faktorem všech živočichů. Při srovnávání rozdílů
v abundanci jednotlivých druhů hraje důležitou roli trofická úroveň. Při stejné tělesné
hmotnosti druhy na nižší trofické úrovni zpravidla vykazují vyšší abundanci (Peters &
Wassenberg, 1983; Robinson & Redford, 1986; Carbone & Gittleman, 2002). To vyplývá i
z potravního řetězce, v terestrických i vodních biomech je biomasy kořisti více než biomasy
predátorů a exponent této závislosti se ve všech případech blíží ¾ (Hatton et al., 2015).

Obrázek 3 – grafické znázornění vztahu mezi velikostí těla (g) a hustotou populace (počet jedinců na km2) v logaritmickém
měřítku pro neotropické lesní savce. Znázorněny jsou regresní přímky pro jednotlivé trofické úrovně. CA – masožravci,
MY – myrmekofágové, IO – hmyzožravci-všežravci, FO – jedinci živící se plody-všežravci, FG – jedinci živící se plodysemeny, FH – býložravci živící se plody, HB – býložravci živící se částmi rostlin. Převzato z Robinson & Redford, 1986.

Zvýhodněni mohou být potravní generalisté, kteří jsou schopni využít větší spektrum
zdrojů, a jsou tedy uzpůsobeni k výskytu v rozmanitém prostředí. Takové druhy často
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vykazují vysoké lokální populační hustoty a bývají rozšířenější díky větší toleranci, zatímco
rozšíření specializovaných druhů je omezeno. S touto hypotézou týkající se šíře využívaných
zdrojů přišel Brown (1984). Jiní autoři se přikláněli k tomu, že podstatnější je hojnost
výskytu konzumovaných zdrojů nehledě na šířku niky (např.: Seagle & McCracken, 1986;
Venier & Fahrig, 1996). Obě dvě možnosti vzali v úvahu Gregory & Gaston (2000) a
testovali je na britském ptactvu. Jejich studie ukazuje, že dostupnost potravy se na abundanci
druhů podepíše daleko více než samotná schopnost využívat širší škálu zdrojů. Druhy, které
konzumují potravu, jenž není v rámci jejich prostředí typická, vykazují nižší populační
hustoty. Zároveň druhy okupující širší ekologickou niku obecně nevykazují vyšší početnosti
než ty, jejichž nika je užší. Jedinou podporu pro Brownovu hypotézu nalezli u velmi
rozšířených druhů, kdy šířka niky pozitivně koreluje s velikostí obývaného prostoru a
s velikostí populace. Nicméně vzhledem k výsledkům má variabilitu abundance na svědomí
pravděpodobněji rozdíl v dostupnosti zdrojů. Specializovanost se tedy projeví spíše na
prostorové distribuci než na samotné početnosti.

3.3 Interakce s dalšími druhy
Přítomnost a abundance jiných druhů může mít jak pozitivní, tak negativní vliv. Může jít o
vztah kořist-predátor (např.: Carbone & Gittleman, 2002; Owen-Smith & Mills, 2008), kdy
může vysoká populační hustota jiného druhu znamenat dostupnost potravy, nebo naopak
nebezpečí. Také mezi sebou druhy soupeří o dostupnou energii a prostor, přičemž kompetice
o stejný zdroj potravy může mít silnější efekt, než přímá predace (např.: Buckley & Jetz,
2007; Kikuchi et al., 2019)
Vliv přítomných druhů je individuální a vzhledem k dynamice společenstev je v čase
proměnlivý. Obecně se dá prohlásit, že hojnost kořisti bude s abundancí určitého druhu
predátora korelovat pozitivně, zatímco přítomnost predátorů/kompetitorů negativně. Nelze
ovšem zobecnit, v jaké míře se tyto interakce projeví, jelikož jsou pro každý druh specifické.
Kompetiční tlak nemusí být srovnatelný na celém území výskytu, kosmopolitní taxon může
mít v různých částech areálu rozdílný počet predátorů, případně mohou hrát roli i rozdíly v
abundanci jednotlivých predátorů v rámci lokalit a projevit se může i procentuální
zastoupení daného druhu v potravním spektru predátora. V případě zahrnutí tohoto faktoru
je tedy nutné brát v úvahu, že konkrétní výsledek se vztahuje se pouze na studovanou
lokalitu.
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3.4 Primární produktivita prostředí
Primární produktivita prostředí úzce souvisí s tím, kolik energie je dostupné pro
jednotlivce a dle některých autorů s abundancí vykazuje pozitivní vztah (např.: Coe et al.,
1976; Carbone & Gittleman, 2002; Pettorelli et al., 2009). Dostupná energie je schopná
uživit jen určité množství biomasy, čímž jsou omezovány velikosti populací. Nejedná se
však o klíčový faktor – populace mohou být limitovány širokým spektrem faktorů a celkové
množství dostupné energie zřejmě jen určuje horní hranici biomasy, která na daném prostoru
může žít. Klíčovým činitelem se tedy stává až v případě, kdy je tato maximální hranice
dosažena (Blackburn & Gaston, 2001). Pravděpodobně je z hlediska determinace abundance
daleko podstatnější, jak je energie distribuována v prostoru, než její množství (Kikuchi et
al., 2019).
Tento faktor je hojně studován v souvislosti s druhovým bohatstvím, na což se váže
zajímavá hypotéza: „Hypotéza více jedinců.“ Ta ve své základní formě tvrdí, že se
vzrůstající primární produktivitou prostředí stoupá celková abundance živočichů. Tím je
zvýšeno druhové bohatství díky tomu, že je více druhům umožněno nabýt životaschopné
populace (Wright, 1983). Kolem této hypotézy je stále mnoho otázek a nejasností, nicméně
se nepotvrzuje, že abundance jednotlivých druhů vždy pozitivně koreluje s dostupnou
energií (Srivastava & Lawton, 1998; Storch et al., 2018). Druhové bohatství je na
dostupnosti energie silně závislé, zatímco závislost celkového počtu jedinců na dostupnosti
energie je daleko slabší. Kdyby mělo stoprocentně platit tvrzení, že zvyšující produktivita
prostředí pozitivně ovlivňuje početnost jednotlivých druhů, tak by to muselo být naopak.
Maximální počet jedinců se sice odvíjí od množství dostupné energie a počet druhů je
limitován počtem životaschopných populací, ale zároveň může být celkový počet jedinců
ovlivněn i počtem přítomných druhů (Storch et al., 2018). Tato hypotéza tedy podporuje
tvrzení, že abundance druhu nemusí vždy pozitivně korelovat s primární produktivitou
prostředí.

3.5 Podnebí
Na abundanci může mít určitý vliv teplota prostředí, přičemž je třeba brát v potaz, že jinak
reagují endotermní a ektotermní živočichové, takže nelze vyvodit obecně platné pravidlo.
Nicméně se projevuje pozitivní vztah, kdy s rostoucí teplotou prostředí roste abundance
(Currie & Fritz, 1993). Zvláště u ektotermních živočichů se teplota prostředí významně
projeví na vnitřní teplotě těla, na níž je závislá rychlost metabolismu. Ta se zvyšující teplotou
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exponenciálně roste – od čehož se následně odvíjí mnoho dalších procesů a biologických
rychlostí. Zrychluje se doba vývoje a růstu, prodlužuje se délka života a zrychluje se i
celkový růst populace (Brown et al., 2004), což ve finále vede k vyšším abundancím. Bowler
et al. (2017) zkoumali vliv teploty na abundanci široké škály taxonomických skupin v rámci
živočichů střední Evropy. U suchozemských druhů se ukázalo, že oteplování (vyšší
průměrná teplota podnebí v zimě) pozitivně koreluje s celkovou abundancí společenstev,
přičemž široce rozšířené druhy s větší tělesnou hmotností a delší délkou života jsou na
teplotě méně závislé. To je nejspíše spojeno s tím, že takové druhy mají tendenci být obecně
více tolerantní.
Dalším faktorem je množství srážek. Zde však záleží na konkrétním taxonu – velké
množství druhů preferuje vlhčí podnebí, což se zřejmě odvíjí hlavně od množství zeleně
v daném prostředí (a na to navazujícího potravního řetězce). Existují ale také výjimky, jak
ukázali Buckley & Jetz (2010) na ještěrech, kteří vyhledávají spíše suché oblasti a jejich
abundance nemají tendenci klesat ani při nižších teplotách. Nelze tedy vyvodit obecnou
zákonitost, jelikož napříč taxony jsou druhy evolučně přizpůsobeny jiným podmínkám.
Na abundanci se může negativně podepsat sezonalita klimatu, a to hlavně v případě,
kdy výkyvy mezi obdobím sucha a deště vzrůstají v závislosti na globální změně klimatu,
jako je tomu například u tropických lesů v Austrálii (Williams & Middleton, 2008). Ze studie
vyplývá, že druhy, které se vyskytují v prostředí, ve kterém v rámci globálního oteplování
narůstají rozdíly mezi jednotlivými částmi roku, mohou tíhnout ke snižování abundance.
Zároveň se však ukázalo, že abundance pozitivně koreluje se zeměpisnou šířkou, tedy že
druhy vyskytující se v tropech mají průměrně nižší populační hustoty než druhy žijící
v mírném pásu (Currie & Fritz, 1993; Johnson, 1998a; Symonds & Johnson, 2006) a
v regionech s tropickými oblastmi je největší podíl vzácných druhů (Yu & Dobson, 2000).
To je s největší pravděpodobností způsobeno vysokým druhovým bohatstvím, a tedy vyšší
mírou kompetice o dostupnou energii.
V souvislosti se sezonalitou zdrojů, která je se sezonalitou podnebí spojena, je u ptáků
studovaná velikost snůšky. Ashmole (1963) shodně s Lackovými poznatky (1947; 1948)
uvedl, že v sezonním prostředí mají ptáci tendence snášet větší snůšky než druhy žijící
v konstantním podnebí, což bylo vícekrát podpořeno (např.: Ricklefs, 1980; Koenig, 1984;
Jetz et al., 2008; Hořák et al., 2015). Velikost snůšky sice sama o sobě s abundancí druhu
nemusí souviset (Blackburn et al., 1996; Symonds et al., 2006), ale Ashmoleova hypotéza je
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postavena na tom, že období, kdy je nedostatek potravy (zima), udává hustotu populace,
zatímco velikost snůšky je determinována dostupností potravy (relativně vzhledem
k populační hustotě) v době páření. Rozdíl mezi minimální a maximální produktivitou se
následně projeví na velikosti snůšky. Z hypotézy vyplývá, že populace žijící v oblastech, kde
je část roku nehostinná, jsou méně abundantní než ty, jenž mají po celý rok k dispozici
konstantní dostatek potravy. To podporuje tvrzení, že dostupnost energie je podstatným
faktorem při determinaci abundance v případě, že jsou zdroje vzácné.

3.6 Life-history4 znaky
Life-history charakteristiky velmi často souvisí s velikostí těla (Blueweiss et al., 1978).
Z hlediska variability v abundanci jsou zkoumány hlavně ty, které jsou spojeny s reprodukcí.
V případě ptactva se jako silné prediktory jeví hmotnost vajec, doba inkubace a doba péče o
potomstvo, a to i po provedení parciální korelace a zbavení se vlivu tělesné hmotnosti
(Blackburn et al., 1996). Autoři pro vyšší abundance druhů s rychlým vývojem navrhují
vysvětlení týkající se dostupné energie – pokud je k dispozici bohatá potrava, mláďata jsou
dostatečně zásobena, a tím se urychluje odchování potomstva, což se promítne i v hojnosti
druhu. Zajímavé je, že v dřívější studii, která byla taktéž zaměřena na britské ptactvo, se
neprokázal vztah plodnosti s populační hustotou, pouze se projevila signifikantní pozitivní
závislost mezi plodností a prostorovou distribucí (Sutherland & Baillie, 1993). To může být
způsobeno odlišným způsobem získávání dat a měřením.
Böhning-Gaese & Oberrath (2001) došli k podobným závěrům jako Blackburn et. al
(1996). Výsledky jejich studie ukazují, že hmotnost vajec a doba inkubace s abundancí
korelují lépe než velikost těla, ale v případě doby péče o potomstvo se nepotvrdilo, že by
tento faktor byl silnějším prediktorem než velikost těla. Dle nich tyto skutečnosti mohou být
způsobeny tím, že velikost těla (tělesná hmotnost) během roku na rozdíl od hmotnosti vajec
a doby inkubace kolísá, tudíž se zmíněné dva faktory mohou jevit lepšími prediktory
abundance.
Obě dvě studie, které prokázaly závislost abundance na reprodukčních charakteristikách,
se zabývaly výzkumem širokého spektra taxonů na konkrétní lokalitě – v prvním případě šlo
o britské ptactvo, v druhém o ptáky střední Evropy. Gaston & Blackburn (1996) také došli

4

V doslovném překladu: Životní historie. Pojem využívající se v souvislosti s charakteristikami spojenými
s evolucí a životním cyklem. Vzhledem k absenci vhodného zažitého českého ekvivalentu je použit anglický
výraz.

12

k závěru, že rychlost reprodukce pozitivně koreluje s abundancí lépe než velikost těla, a to
při studiu kachnovitých v celosvětovém měřítku. Dá se tedy předpokládat, že charakteristiky
druhu související s reprodukcí mohou být dobrými prediktory abundance, a to nejen
z důvodu, že samy o sobě pozitivně korelují s velikostí těla.

4 Studie řešící otázku variability v abundanci
kombinací více faktorů
Mnoho studií zkoumá v souvislosti s abundancí pouze jeden faktor, a tím je ve většině
případů tělesná velikost. Studií, které kombinují větší množství faktorů a zjišťují míru
vysvětlení variability v abundanci jednotlivými faktory, je velmi málo. Jak poznamenal
Gaston (2011), většina vztahů abundance s charakteristikami, u kterých se předpokládá, že
početnost ovlivňují, je velmi slabých, výsledky nejsou konzistentní a ani v případě jejich
kombinace není vysvětlen velký podíl variability v abundanci. Abundance ani prostorová
distribuce navíc není fylogeneticky konzervována a není výjimkou, že v případě dvou
sesterských druhů s podobnými ekologiemi je jeden hojný a druhý vzácný.

4.1 Kombinace faktorů v globálním měřítku
Studie Santini et al. (2018) je jediná svého druhu: v globálním měřítku zkoumá vliv několika
faktorů na populační hustoty suchozemských obratlovců. Nejenom, že sledovali více
determinantů (velikost těla, typ potravy, dostupnost zdrojů, lokální environmentální
podmínky a biotické interakce), ale zahrnuli obojživelníky, plazy, ptáky i savce. Kromě
zjištění, jak významné jsou jednotlivé faktory, ukázali i na jakých úrovních se projevují
rozdíly v populačních hustotách u jednotlivých taxonů, viz obrázek 4. Z výsledků se dá
předpokládat, že abundance obojživelníků je značně ovlivněna podnebnými podmínkami
(jelikož jejich populační hustoty se nejvíce liší mezi lokalitami), zatímco u savců budou mít
nejvíce variability v abundanci na svědomí druhově specifické ekologické vlastnosti (jejich
populační hustoty se nejvíce liší mezi řády). Nulový význam typu potravy u savců je
pravděpodobně způsoben tím, že taxonomické úrovně byly zahrnuty jako náhodné účinky a
u nich je taxonomie s trofickou úrovní úzce spojena.
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Obrázek 4 – (a) Procentuální zastoupení variability v populačních hustotách u obojživelníků, plazů, ptáků a
savců napříč taxonomickými úrovněmi a lokalitami: oranžová – řád, žlutá – čeleď, zelená – druh, modrá –
lokace, růžová – metoda odběru vzorků, šedá – zbytkové rozdíly. (b) Relativní význam faktorů ovlivňujících
populační hustoty obojživelníků, plazů, ptáků a savců: hnědá – velikost těla, světle zelená – typ stravy, tmavě
zelená – primární produktivita prostředí, tmavě modrá – sezónnost srážek, světle modrá – množství srážek
v nejteplejším čtvrtletí. Převzato ze Santini et al., 2018.

Poměrně velký vliv tělesné velikosti u všech čtyř taxonů by se dal předpokládat
vzhledem k výsledným vztahům velikosti těla s abundancí v GDSR studiích, přesto však ani
u jednoho z taxonů velikost těla nevysvětluje Whitem et al. (2007) uvedených 80 % a ani
není tento vztah ve všech případech v logaritmickém měřítku lineární. Například u
obojživelníků je u malých tělesných velikostí pozitivní závislost a až u větších je závislost
negativní. U savců je při extrémních velikostech těla vztah téměř asymptotický, jak můžeme
společně s projevy dalších závislostí vidět na obrázku 5 (Santini et al., 2018).
Závislost populační hustoty na primární produktivitě prostředí v logaritmickém
měřítku nabývá u savců a ptáků kopcovitý tvar. Pozitivní závislost a silný vliv primární
produktivity prostředí se projeví, když jsou zdroje limitujícím prvkem, ale zvýšené druhové
bohatství ve vysoce produktivním prostředí (Cusens et al., 2012) souvisí s nárustem
predátorů a kompetitorů, což pozitivní závislost zvrátí. Nízké hustoty ptáků a savců
v neproduktivním prostředí mohou vysvětlit negativní závislost mezi primární produktivitou
prostředí a populační hustotou u plazů, jelikož v takovém prostředí mají plazi méně
predátorů (Santini et al., 2018).
Populační hustoty obojživelníků a savců pozitivně korelují s množstvím srážek
v nejteplejším čtvrtletí, zatímco u ptáků není vliv žádný a u plazů je závislost mírně
negativní. To mají na svědomí pravděpodobně adaptace, které tyto dva taxony zvýhodňují
při nedostatku vody a umožňují jim s vodou lépe hospodařit (Santini et al., 2018).
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Obrázek 5 – Závislosti populačních hustot obojživelníků, plazů, ptáků a savců na jednotlivých faktorech (BM
– velikost těla, NPP – primární produktivita prostředí, Pcv – sezonalita srážek, Pwq – množství srážek
v nejteplejším čtvrtletí) v logaritmickém měřítku. Převzato ze Santini et al., 2018.

4.2 Kombinace faktorů u lokálních studií
Symonds & Johnson (2006) ve své studii zaměřené na determinaci lokálních populačních
hustot australských pěvců zvolili kombinaci velikosti těla, zeměpisné šířky, prostorové
distribuce (velikost areálu), potravního spektra a rozmanitosti habitatu. Jako jediné silné
prediktory abundance označili velikost těla a zeměpisnou šířku – malé druhy vykazují vyšší
abundance, stejně jako druhy žijící v mírném pásmu. Tyto dva faktory dohromady však dle
jejich výsledků vysvětlují pouhých 11,1 % variability v abundanci. Ačkoli rozmanitost
habitatu vykazuje pozitivní závislost s velikostí areálu a potravní spektrum pozitivně
koreluje s velikostí těla (potravní generalisté jsou obvykle větší), ani jeden z těchto faktorů
dle autorů nemá vliv na abundanci jako takovou. Navíc neprokázali korelaci abundance
s prostorovou distribucí, což bylo u australského ptactva sledováno vícekrát (Ford, 1990;
Cotgreave & Pagel, 1997; Symonds & Johnson, 2006b) a jak již bylo zmíněno, závislost
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prostorové distribuce a lokální početnosti se neprokázala jako obecně platná. Ford (1990) do
své studie zahrnul různé typy specializace: rozmanitost způsobů hledání potravy, druhovou
různorodost vybíraných stromů, rozličnost substrátu a výškové rozmezí. Lokální populační
hustoty pozitivně korelují pouze s prvními dvěma zmíněnými projevy a vysvětlují jen 10 %
a 9 % variability v abundanci.
Stevensonovy (2014) výsledky ukazují, jak se závislosti mohou měnit s ohledem na
měřítko, i když objektem jeho studie byl pouze jeden rod, a to chápan vlnatý (Lagothrix
lagothricha). Množství srážek, počet suchých měsíců a druhové bohatství rostlin byly
poměrně silnými prediktory při zohlednění celé neotropické oblasti, ale při zaměření se
pouze na regiony, kde se chápani opravdu vyskytují, ztratily význam. Jediným prediktorem,
který vysvětloval variabilitu v abundanci v jakémkoliv měřítku, byla produkce ovoce a
dalších rostlin, které jsou součástí jejich potravního spektra. Ačkoliv tato studie
nesrovnávala více druhů, je podporou pro již zmíněný názor, že množství dostupné potravy
je zásadní. S ohledem na změnu síly ve vysvětlení variability v abundanci v závislosti na
měřítku se dá předpokládat, že biogeografické vlivy se silně projeví při prostorové distribuci,
ale ne tolik na početnosti jako takové.

4.2.1 Mezidruhová kompetice a dostupnost energie jako klíčový faktor?
Kikuchi et al. (2019) ve své studii zkoumali několik možných prediktorů abundance: velikost
těla, primární produktivitu prostředí, typ habitatu a druhové bohatství kompetitorů. Ač se
shodli s jinými studiemi v tom, že primární produktivita prostředí není sama o sobě dobrým
prediktorem abundance (Willson, 1974; Hurlbert, 2004), dospěli k závěru, že početnost je
na toku energie závislá. Habitat a druhové bohatství kompetitorů se totiž projevily jako silné
prediktory a pokud se vezme v úvahu, že typ habitatu a jeho členění společně s přítomností
konkurenčních druhů představuje určitý vzorec distribuce energie mezi konzumenty, tak
z toho můžeme vyvodit, že právě energie a její dostupnost může být klíčovým faktorem.
Primární produktivita prostředí představuje poskytovatele energie, zatímco tělesná velikost
spotřebitele energie, tudíž s tím i tyto dva faktory souvisí, nicméně vzhledem k jejich malé
významnosti pravděpodobně nastavují jen určitá omezení, která se neprojeví, dokud se
nestanou limitujícími (Kikuchi et al., 2019).

4.2.1.1 Rozdíl populačních hustot na ostrovech a na pevnině
Opakovaně bylo sledováno, že ostrovní populace vykazují vyšší populační hustoty než
pevninské, a to i když jde o stejné nebo příbuzné druhy (MacArthur et al., 1972; Andrews,
16

1979; Blondel, 2000; Rodda & Dean-Bradley, 2002; Buckley & Jetz, 2007). Jako možná
příčina se uvádí nízká míra predace a mezidruhové kompetice, jelikož druhové bohatství je
na ostrovech nižší. Tento jev je nazýván density compensation (volně přeloženo jako
kompenzace početnosti) a stojí na principu, že nižší počet konkurentů umožňuje ostrovním
druhům využít širší spektrum zdrojů (MacArthur et al., 1972; Wright, 1980; McGrady-Steed
& Morin, 2000).
Právě vliv jiných druhů společně s primární produktivitou prostředí, sezonalitou podnebí
a velikostí ostrova zkoumali Novosolov et al. (2015) u ještěrů. Poukázali na problém
s odhady populačních hustot, které bývají často zkreslené a velikost studované plochy na to
konto vysvětluje větší podíl variability v hustotách než všechny ostatní prediktory včetně
velikosti těla. Potvrdil se vliv přítomnosti kompetitorů a predátorů, a to hlavně v souvislosti
s hady, jejichž přítomnost na ostrovech koreluje s nižšími populačními hustotami ještěrů.
S tím je spojena i výsledná negativní závislost populačních hustot na primární produktivitě
prostředí. Ektotermní živočichové nejsou dostupností zdrojů ovlivněni v takové míře jako
endotermní (Pough, 1980), takže v málo úživném prostředí ještěři profitují z malého
množství kompetitorů a predátorů z řad endotermů (Novosolov et al., 2015). Tento závěr
odpovídá i výsledkům dřívější studie (Buckley & Jetz, 2007), která ukazuje, že ostrovní
populace ještěrů využívají větší objem energie než ty pevninské. To je nejspíše dáno nižší
mírou kompetice a predace z řad jiných taxonů, jelikož rozdělení energie mezi jednotlivé
druhy ještěrů je na ostrovech i pevnině stejné. Na pevnině se vliv predátorů a kompetitorů
sám o sobě nejeví jako příliš podstatný, jelikož jejich počty napříč prostorem různě kolísají,
aniž by se to významně projevilo na abundanci ještěrů. Ale vzhledem k rozdílům početnosti
kompetujících druhů mezi pevninou a ostrovy a rozdílnému množství energie dostupné
ostrovním a pevninským populacím ještěrů, je celkově vliv kompetice a predace podstatný.

4.2.1.2 Vliv fylogeneze
Při studování abundance ptactva se zjistilo, že se ve vztahu abundance s velikostí těla odráží
vliv fylogeneze a stáří taxonu, jelikož v nižších taxonomických úrovních se u starobylých
kmenů bez blízkých příbuzných projevuje pozitivní vztah (Cotgreave & Harvey, 1991; Nee
et al., 1991). Blackburn et al. (1994) předložil dvě možná vysvětlení tohoto jevu.
Competitive advantage hypothesis, kterou jako první nastínili Nee et al. (1991), se týká
mezidruhové kompetice, kdy jsou zvýhodněni velcí jedinci, což postupem času vede k tomu,
že malé druhy jsou vzácné a hojně se vyskytují jen ty velké. Differential extinction
hypothesis pojednává o větší pravděpodobnosti vyhynutí velkých vzácných druhů a
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předpokládá, že v dlouho existujících kmenech už všechny takové druhy vyhynuly. Tudíž
jsou všechny existující velké druhy poměrně hojné, zatímco mezi malými jsou i ty vzácné,
což vede k pozitivnímu vztahu. Cotgreave (1994) byl schopný potvrdit hypotézu o
mezidruhové kompetici, i když pouze na omezeném vzorku ptactva lužních lesů Arizony,
k čemuž využil data z předchozí studie testující vliv počtu hnízdících míst na abundanci
(Bock et al., 1992).
McGill (2008) ve své práci přednesl, že tělesná velikost vysvětluje největší podíl
variability v abundanci na úrovni řádu. Velikost těla společně s trofickou úrovní totiž patří
mezi fylogeneticky konzervované znaky. Ve zbylých případech, například při sledování
rozdílu abundancí druhů napříč lokalitami, však dobrým prediktorem není. S fylogenetickou
závislostí souhlasí i další autoři, i když je někde uváděno, že více variability v abundanci
vysvětluje tělesná velikost na úrovni čeledi (Hurlbert & White, 2007; Kikuchi et al., 2019).

4.2.2 Další nespecifikované znaky jako klíčový faktor?
Jak již bylo zmíněno, ve studii zabývající se neotropickým ptactvem (Kikuchi et al., 2019)
se druhové bohatství ukázalo jako silný prediktor abundance. Tato závislost je negativní,
tedy čím více je přítomných druhů, tím méně početné jednotlivé druhy jsou. Nejsilnější vliv
druhového bohatství se projevil u kolibříků, kteří jsou všichni součástí jedné trofické úrovně.
Nejslabší se jevil u parafyletické skupiny „nepěvců“, kde mají druhy rozličné zdroje potravy,
preference habitatů i životní strategie. Tento výsledek podporuje význam fylogeneze, jelikož
je patrné, že v parafyletické skupině, uvnitř které si druhy vzájemně nekonkurují při shánění
potravy, je kompetiční tlak daleko slabší. Dá se předpokládat, že uvnitř taxonů, kde druhy
sdílí životní strategie, se silněji projeví adaptace a specifické znaky zvýhodňující některé z
druhů. Tímto znakem však nemusí být jen velikost těla, která je jedinou podrobně
studovanou vlastností druhů. Sami autoři přednesli myšlenku, že kdyby do výzkumu
zahrnuli i jiné specifické znaky než jen tělesnou velikost, možná by se tím vysvětlila
poměrně velká část variability v abundanci.
K podobnému závěru došli i Novosolov et al. (2015) u ještěrů. Druhy spadající do
určitých kladů vykazovaly vyšší hustoty než ostatní, i když žily ve stejných podmínkách.
Navíc se zjistilo, že podnebné podmínky s vysokými populačními hustotami na ostrovech
nesouvisí. Nabízí se tedy, že za variabilitu v abundanci mezi jednotlivými druhy ještěrů jsou
zodpovědné druhově specifické znaky, které jim umožňují využívat širší škálu zdrojů,
zvyšují reprodukční úspěchy apod. Vysoké populační hustoty na ostrovech se vysvětlují tím,
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že tyto druhy následně úspěšněji kolonizují ostrovy, na kterých navíc profitují z nižšího
množství predátorů a kompetitorů (Novosolov et al., 2015).
Ač se dá předpokládat zásadní vliv vlastností a znaků charakteristických pro
jednotlivé druhy (např. určité adaptace), je jich testováno velmi málo, což je pravděpodobně
důvodem, proč velká část variability v abundanci zůstává nevysvětlena, jelikož ne všechny
musí zároveň korelovat s uvažovanou velikostí těla.

4.3 Vzácné vs. běžné druhy
Distribuce početnosti (SAD; species abundance distribution) ukazuje, že ve společenstvech
je velké množství druhů vzácných a málo hojných (Fisher et al., 1943; Preston, 1948;
Tokeshi, 1993; McGill et al., 2007). Většina druhů je navíc hojná jen po krátkou dobu jejich
existence, nebo se nikdy hojnými ani nestanou (Gaston, 2011). V určitých typech studií je
vzorek zkoumaných druhů rozdělen na vzácné (nehojné) a běžné (hojné). Následně jsou
porovnávány jejich specifické charakteristiky, přičemž motivací pro tento typ studií je
většinou skutečnost, že u vzácných druhů je vysoká pravděpodobnost vyhynutí (Soulé,
1987). Vzácnost a hojnost druhů není v každé studii určována stejně, tudíž nemusí vždy
souhlasit, že vzácný druh vykazuje nejnižší populační hustoty nebo je nejméně početný. I
když nám výsledky tohoto typu studií neosvětlí, jak konkrétně jednotlivé faktory korelují
s abundancí a jakou míru variability v abundanci vysvětlují, z hlediska otázky, které druhově
specifické vlastnosti se v rozdílech abundance mohou promítnout, jsou přínosné. Minimálně
dávají dobrý námět pro budoucí studie, jejichž cílem by mohlo být osvětlení závislosti
abundance na těchto charakteristikách.
Gaston & Kunin (1997) shrnuli většinu do té doby sledovaných znaků a předložili,
že vzácné druhy vykazují následovné charakteristiky: asexuální způsob rozmnožování, nižší
investice do reprodukce, horší disperzní schopnosti, vyšší úrovně homozygotnosti,
využívání méně běžných zdrojů nebo menší škály zdrojů, vyšší trofická úroveň a větší
velikost těla (pokud bereme vzácnost ve smyslu nízké abundance). Autoři však poukázali na
skutečnost, že jde o obecný přehled bez vysvětlení značného podílu variability. Rosenzweig
& Lomolino (1997) navrhli jiných osm charakteristik, které by mohly způsobit vzácnost
druhu (chápanou jako celkově nízký počet jedinců v daném druhu, tzn. nízká abundance):
obecná netolerance, vysoká trofická úroveň, okupování krajní niky, závislost na habitatu,
který se kvůli klimatickým změnám stává vzácným, vysoká vybíravost habitatu,
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centrifugální speciace5 v průběhu evoluce, chaotická dynamika interakcí a citlivost vůči
kompetici a vykořisťování. Hypotézu týkající se vysoké trofické úrovně zavrhli, ovšem je
nutné si uvědomit, že tím nezpochybňují možný projev trofické úrovně (tedy že při stejné
tělesné velikosti vykazují živočichové na vyšší trofické úrovni nižší abundance). Jejich závěr
znamená, že vysoká trofická úroveň není důvodem pro to, aby se druh stal vzácným (málo
početným). Kromě netolerance, vrozené vybíravosti habitatu a odkázání na krajní niku byly
zbylé faktory označeny jako nepředvídatelné.
Harcourt et al. (2002) nalezli u primátů korelaci vzácnosti s mírou specializace a
vyvrátili bezprostřední spojitost s využitím zdrojů a rychlostí obnovy populace. Při
fylogenetické korekci koreluje vzácnost (ve smyslu malé velikosti obývané plochy)
s následujícími projevy specializace: rozmanitost stravy, rozmanitost habitatu, maximální
zeměpisná šířka a morfologická různorodost (počet druhů v rodě). Zároveň tyto projevy
korelují vzájemně mezi sebou. Vzácnost ve smyslu malé velikosti obývané plochy společně
s nízkými lokálními populačními hustotami v případě fylogenetické korekce negativně
koreluje s maximální zeměpisnou šířkou, rozmanitostí habitatu a morfologickou
různorodostí, nijak však nekoreluje s rozmanitostí stravy. Tento výsledek podporuje tvrzení,
ke kterému došli Gregory & Gaston (2000), tedy že je dostupnost a hojnost konzumované
potravy podstatnější, než schopnost využívat širokou škálu zdrojů.
Arita (1993) při zkoumání vzácnosti u neotropických netopýrů ukázal vliv trofické
úrovně, jelikož herbivorní netopýři vykazují vyšší abundance než hmyzožraví a draví.
Zároveň vyvrátil korelaci prostorové distribuce s abundancí, prostorové distribuce
s velikostí těla a lokální abundance s velikostí těla. Výsledky studie Cofre et al. (2007)
podporují klíčový význam dostupnosti energie v závislosti na trofické úrovni. Zkoumali
vzácné druhy ptáků v chilských lesích, přičemž vzácnost měřili jak ve významu omezené
prostorové distribuce, tak nízké abundance. V prvním případě se vztahy jevily daleko
jasnější a druhy vykazovaly nízké investice do reprodukce, setrvávání na jednom místě (bez
migrace) a habitatovou specifitu. Většina těchto druhů je omezována hlavně distribucí typu
habitatu ve spojitosti s dostupností hnízdních míst a potravy. Vzácnost ve smyslu nízké
početnosti nejvíce odpovídá energetickým omezením, a to jak z hlediska přijímání energie,
tak jejího zpracování. Býložravé druhy při stejné tělesné velikosti vykazují vyšší abundance

5

Předpoklad, že v případě alopatrické speciace jsou periferní izoláty konzervativní a na rozdíl od mateřských
druhů nezvládají evoluční výzvy a nedaří se jim přizpůsobovat. Tyto izoláty se stávají novým druhem, jelikož
se nemění (Brown, 1957).
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než hmyzožravé. Velký podíl na vzácnosti má pravděpodobně i kolísání nabídky potravy
během roku (Goerck, 1997).
Bribiesca et al. (2019) se zabývali čeledí kolibříkovitých, kde druhy rozdělili na
hojné a nehojné na základě toho, zda alespoň v části svého geografického rozšíření patřili
k nejpočetnějším. Studovali fylogenezi, velikost těla a behaviorální dominanci. Jejich
výsledky ukázaly, že hojné druhy jsou středně veliké a fylogeneticky příbuzné. Většina
těchto druhů spadá do kladu Trochilini a oproti kolibříkům v jiných kladech vykazují
interakce s vyšším počtem druhů rostlin a vzhledem k jejich schopnosti kolonizovat široké
spektrum habitatů (ve vlhkém i suchém prostředí) byli označeni jako habitatoví generalisté.
Předpokládá se, že v průběhu evoluce byly tyto druhy vystaveny různým selekčním tlakům
a vyvinuly se u nich fyziologické adaptace zvýhodňující je oproti jiným kolibříkům.
Dominantní druhy jsou veliké a fylogeneticky nepříbuzné (až na jednu výjimku je v každém
kladu alespoň jeden dominantní druh). Pouze pět druhů ze studovaných 249 bylo označeno
jako dominantní a zároveň hojné. Velikost těla se v těchto případech pohybuje mezi
velikostmi typickými pro hojné a pro dominantní druhy. Pokud se zaměříme jen na hojné
druhy uvnitř kladu Trochilini, dominantní z nich patří k těm největším. Malé druhy
nevykazují behaviorální dominanci a žádné z nich nejsou hojné (Bribiesca et al., 2019).
V tomto případě by bylo přínosné se zaměřit na další druhově specifické znaky, jelikož je
patrné, že velikost těla rozhodujícím faktorem uvnitř tohoto taxonu není, i když patrně
zvýhodňuje dominantní druhy. Zároveň však behaviorální dominance sama o sobě není
charakteristikou, která by vedla k vysokým abundancím.

5 Závěr
V práci shrnuji dostupné informace o závislostech abundancí suchozemských obratlovců
na biotických i abiotických faktorech. Početnost jednotlivých druhů a její případné změny
zajímají ekology již dlouhou dobu, přičemž v určitém typu studií je patrná motivace
v podobě vymírání druhů, ke kterému jsou vzácné (málo početné) druhy náchylnější.
Dříve byly běžné studie, které do souvislosti s početností dávaly jeden nebo malé
množství faktorů a snažily se objasnit vzájemnou závislost. Nejvíce prostudovaným
faktorem je tělesná velikost, což je logické, jelikož jde o jednoduše měřitelný druhově
specifický znak, který navíc koreluje s mnoha dalšími vlastnostmi organismů. Přesto se
ukazuje, že velikost těla s abundancí mnohdy signifikantně nekoreluje a když ano, tak
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vysvětluje nízké procento variability v abundanci, což je pravděpodobně dáno právě korelací
s mnoha dalšími projevy.
Abiotické faktory v podobě teploty podnebí a množství srážek se zdají být
podstatnější pro determinaci prostorové distribuce. Tedy určují, v jakém prostředí se bude
druh vyskytovat dle individuálních nároků a fyziologických adaptací. Korelace s abundancí
je pak v případě globálních studií nejspíše druhotným projevem – pokud je druh adaptován
na vlhké podnebí, je logické, že se nebude vyskytovat v poušti a závislost abundance
na množství srážek, tak bude vykazovat pozitivní vztah. Nabízí se tedy zaměřit se na
adaptace, které vedou k tomu, že je druhu umožněno tolerovat širší škálu podnebných
podmínek, na konto čehož pak může vykazovat vysoké početnosti.
Ze srovnávacích studií víceméně vyplývá vcelku logická zákonitost: početnost druhů
je limitována a určována dostupností energie. Tento vztah však není jednoduchý a nedá se
říci, že za vším stojí primární produktivita prostředí. Pro druh je limitující dostupnost
potravy. Pokud druh konzumuje potravu, jejíž dostupné množství během roku kolísá, bude
tím jeho početnost ovlivněna. Dalším faktorem vstupujícím do hry jsou kompetující druhy,
které nejen, že znamenají omezení prostoru, ale čím více jedinců v jedné trofické úrovni se
na daném území vyskytuje, tím méně je dostupné energie pro jednotlivce. V těchto případech
se zdá, že je velikost těla poměrně silným faktorem vstupujícím do hry, jelikož jsou větší
jedinci při tomto druhu kompetice zvýhodněni.
Druhově charakteristické znaky vyjma velikosti těla patří mezi nejméně studované
faktory, přesto se nabízí, že by na otázku: „Proč jsou některé druhy hojné a jiné vzácné?“
mohly poskytnout mnoho odpovědí. Několik studií bylo věnováno rysům spojeným
s reprodukcí, kdy z dostupných dat vyplývá, že druhy vykazující vysokou abundanci mají
tendenci k rychlému množení, zatímco velikost snůšky na početnost vliv nemá a počet
mláďat se odvíjí od dostupné potravy v době reprodukce.
Výsledky ze studií porovnávající vlastnosti vzácných a hojných druhů vesměs
podporují zjištěné zákonitosti a většina druhů tedy pravděpodobně bude omezena tokem
energie. Tento vztah je ale obtížně měřitelný a uchopitelný. Zatímco v jedné populaci může
být pro druh limitující primární produktivita prostředí, která bude nízká a dostupné energie
tak bude celkově malé množství, v jiné populaci už se daleko silněji může projevit
mezidruhová kompetice o dostupnou energii. Uvedená studie Santini et al. (2017) poskytuje
ucelený vhled do problematiky v globálním měřítku, a tak se nabízí tvrzení, že další snaha o
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škálování závislosti populačních hustot na uvedených faktorech u suchozemských
obratlovců již není nutná. Srovnávací studie na úrovni jednotlivých populací či uvnitř taxonů
by do budoucna mohly být přínosnější, jelikož snažit se globálně determinovat vliv
distribuce energie v prostoru, kompetice o potravu a případně i predace u velkého množství
taxonů, zřejmě ani není možné. Studie na omezeném vzorku či lokalitě navíc spíše zohlední
reálný stav a výsledky se nezkreslí průměrnými hodnotami. S tím však přichází problém
s interpretací výsledků, jelikož mnoho vztahů mění svůj projev v závislosti na prostorovém
měřítku i na úrovni taxonů a konkrétní výsledky takových studií se jen těžko dají použít jako
základ pro obecně platné zákonitosti.
V porovnání s minulostí se vztahy abundance s jednotlivými faktory vyjasnily,
přičemž mnoho z nich prošlo, či stále prochází, změnami a není neobvyklé, že se obecně
přijímaná hypotéza po nějaké době projeví jako mylná. I přes přibývající studie však velká
část variability v abundanci stále není objasněna.
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