
Abstrakt

Rostliny jsou v rámci populace často  uspořádány do shluků. Toto prostorové uspořádání 

rostlin následně ovlivňuje chování opylovačů, kteří jsou zodpovědní za přenos pylu. To může 

hrát významnou roli při rozmnožování rostlin, jejichž pohlavní reprodukce přímo závisí  na 

přenosu  pylu.  Nadto  prostorové  uspořádání  rostlin  ovlivňuje  kvalitu  přenášeného  pylu  z 

pohledu dostupnosti sexuálních partnerů a genetické diverzity (blízce rostoucí jedinci jsou si ve 

shluku příbuznější než jedinci mezi shluky, obzvlášť u klonálních rostlin).

Ve své práci se věnuji vlivu  různé míry agregace a to jak na chování opylovačů, tak i na 

přenos pylu. Z toho důvodu jsem provedl tři experimenty: V pokuse 1, zaměřeném na přenos 

pylu jsem vytvořil  arény z předpěstovaných rostlin,  jejichž jedince jsem uspořádal  do čtyř 

shluků a následně jsem manipuloval jak vzdálenost jedinci v rámci shluku (řídký × hustý) tak i 

mezi shluky (blízko × daleko). V experimentálních arénách jsem na jednu rostlinu aplikoval 

UV fluorescentní prášek sloužící jako analog pylu, přičemž tento pokus byl proveden se třemi 

druhy rostlin. V rámci arény jsem pak pozoroval jeho šíření ze zdrojové  rostliny po jednom 

dni  expozice.  V pokusu 2,  zaměřeném na chování  opylovačů jsem ve stejně uspořádaných 

arénách pozoroval sekvence návštěv rostlin jednotlivými opylovači, přičemž tento pokus jsem 

provedl s pěti rostlinnými druhy. Následně jsem v doplňkovém pokusu 3  stanovil množství 

pylu  neseného  na  těle  opylovačů  jednoho  ze  zkoumaných  druhů,  hvozdíku  kartouzku 

(Dianthus carthusianorum).

Zatímco pokus 1 s UV analogem prokázal pouze slabý pokles přenášeného analogu (nejspíš 

kvůli  malé  síle  testu),  pokus  2  s  chováním opylovačů  zaznamenal  více  důležitých  efektů 

prostorového uspořádání na chování opylovačů: Se zvýšením vzdálenosti mezi shluky vedlo ke 

snížení  průměrné  přeletové  vzdálenosti  mezi  rostlinami  a  pravděpodobnosti  přeletů  mezi 

shluky.  Podobně, pravděpodobnost  přeletu mezi  shluky se snížila  v  hustých shlucích.  Tyto 

efekty se ve své  velikosti významně lišili mezi funkčními skupinami opylovačů (motýli létali 

nejdále, zatímco pestřenky, mouchy a samotářské včely létaly  na kratší vzdálensot). Dále jsem 

zaznamenal významné rozdíly mezi skupinami opylovačů. Největší množství pylu hvozdíku 

kartouzku na svém těle průkazně nosily samotářské včely, přičemž motýli a malé pestřenky 

přenášeli  až  stokrát  méně  pylových  zrn.  Pokus  3  ukázal,  že  samotářské  včely  přenášejí 

přibližně stokrát více pylových zrn než motýle a malé pestřenky. Nicméně, je nutné brát na 

zřetel, že tyto výsledky  obsahují i pyl ze sběracích struktur včel, který většinou slouží jako 

potrava pro larvy. 

Na základě těchto výsledků lze tvrdit, že dominantní skupiny opylovačů ve střední Evropě 

reagují  podobně  na  prostorové  uspořádání  rostlin.  Nicméně,  zároveň  funkční  skupiny 



opylovačů se velmi liší mezi sebou. Tyto rozdíly se zdají být důležitější než vliv prostorového 

uspořádání rostlin do shluků. 
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