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ABSTRAKT 

Funkčná diverzita je dôleţitou súčasťou biodiverzity ako celku. Hodnota a rozsah funkčných 

charakteristík a počet a zloţenie funkčných typov má kľúčový význam pre fungovanie 

ekosystémov, či uţ z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Funkčné charakteristiky 

druhov ovplyvňujú ich prevedenie v ekosystémoch, pričom môţu mať dvojakú formu, spojitú 

a nespojitú. Bolo navrhnutých mnoho spôsobov pre výber vhodných funkčných charakteristík 

a funkčných rozdielov medzi druhmi pri meraní funkčnej diverzity. Pri výbere je potrebné 

zvaţovať podstatu a dôleţitosť ekosystémových procesov a faktorov prostredia a nahliadnuť 

na vlastnosti pouţitých metodických prístupov. Existuje mnoţstvo spôsobov pre odhad 

funkčnej diverzity. Funkčnú diverzitu moţno vyjadriť počtom funkčných skupín, funkčným 

indexom alebo funkčným dendrogramom. V prírodných spoločenstvách pozorujeme pozitívnu 

závislosť medzi druhovou a funkčnou diverzitou. Druhová diverzita sa zdá byť nedostatočnou 

náhradou za diverzitu funkčnú pretoţe strata rovnakého počtu druhov môţe mať rozdielny 

efekt na ekosystém, v závislosti na identite druhov. Funkčná redundancia poukazuje na 

funkčnú podobnosť pri obsadzovaní ekologických ník a je zdrojom stability vo fungovaní 

spoločenstiev v ekosystémoch.  
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ABSTRACT 

Functional diversity is an important component of biodiversity. Value and range of functional 

traits and the number and composition of functional types are crucial for the short and long 

term functioning of ecosystems. Functional traits of species affect their performance in 

ecosystems and we can classify them as continuous or discontinuous. It has been suggested 

many ways to choose the appropriate traits and functional differences between species in 

estimating functional diversity. It is necessary to consider the nature and importance of 

ecosystem processes and environmental factors and consider properties of employed 

methodological approaches. There are many ways to estimate functional diversity. Functional 

diversity can be expressed by the number of functional groups, functional index or functional 

dendrograms. In natural communities, we see a positive relationship between species and 

functional diversity. Species diversity doesn’t seem to be an adequate surrogate for functional 

diversity because the loss of an equal number of species may have different effects on the 

ecosystem, depending on the identity of the species. Functional redundancy refers to the 

functional similarity in the ecological niches occupation and is a source of stability in the 

ecosystem functioning. 
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ÚVOD 

Svet okolo nás a najmä ţivá príroda vykazuje obrovskú rozmanitosť, s čím súvisí termín 

biodiverzita. Pod pojmom biodiverzita rozumieme rozmanitosť a premenlivosť na všetkých 

organizačných úrovniach ţivej prírody - od genetickej úrovne, cez úroveň populácií a druhov, 

aţ po diverzitu spoločenstiev a ekosystémov. Dôleţitým aspektom biodiverzity je diverzita 

funkčná (Tilman 2001). Problémom je, ţe za synonymum biodiverzity je často povaţovaná 

druhová bohatosť a ostatné zloţky sú často nedocenené. V skutočnosti sa však funkčná 

diverzita, ktorej je v literatúre venovaná oveľa menšia pozornosť, zdá byť kľúčovým 

aspektom v určovaní ekosystémových procesov (Chapin a kol. 2000; Tilman 2000; Loreau 

a kol. 2001) a ovplyvňuje ich väčšou mierou neţ počet druhov samotný. Spojenie medzi 

diverzitou organizmov a fungovaním ekosystémov je posledných pár rokov predmetom 

neustálych otázok a debát (Díaz a Cabido 2001). V ekologických kruhoch sú v súčasnosti 

prístupy zaloţené na štúdiu druhovej bohatosti a prístupy študujúce problematiku funkčných 

charakteristík a typov početné a pouţívanie termínu „funkčná diverzita“ za posledných pár 

rokov narástlo výraznou mierou (Petchey a Gaston 2006).  

Empirické a teoretické štúdie sa prikláňajú k myšlienke, ţe funkčná diverzita môţe 

určitým spôsobom krátkodobo ovplyvňovať ekosystémovú dynamiku zdrojov a dlhodobo 

ekosystémovú stabilitu (Díaz a Cabido 2001). Výskumy pokryli široký okruh taxonomických 

skupín, od prokaryotických organizmov (Zak a kol. 1994) aţ po rôzne taxonomické skupiny 

stavovcov (Stevens a kol. 2003; Petchey a kol. 2007). Riešia sa popisné otázky (Stevens a kol. 

2003), evolučné a ekologické činitele ovplyvňujúce funkčnú diverzitu (Weiher a kol. 1998), 

otázky týkajúce sa úlohy funkčnej diverzity v určovaní ekosystémových procesov (Chapin 

a kol. 2000; Tilman 2001) a podobne. Funkčná diverzita môţe byť taktieţ nástrojom 

predpovedajúcim funkčné dôsledky zmien v biosfére spôsobených ľudskou činnosťou 

(Chapin a kol. 2000; Loreau a kol. 2002). Potvrdenie platnosti meraní pomôţe pochopiť 

efekty zmien biodiverzity na ekosystémové procesy a prírodné sluţby, ktoré nám ekosystémy 

poskytujú (Petchey a Gaston 2006).   

Vo svojej bakalárskej práci som sa snaţil spracovať poznatky o obecných aspektoch 

danej problematiky so zameraním na: (i) definíciu a charakteristiku funkčnej diverzity, (ii) 

spôsoby merania funkčnej diverzity (zhrnutie a ilustrácia metodických prístupov k odhadu 

funkčnej diverzity na konkrétnych štúdiách) a (iii) vzťah medzi druhovou a funkčnou 

diverzitou. 
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1. DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA FUNKČNEJ DIVERZITY 

V literatúre sa objavuje mnoţstvo definícií funkčnej diverzity. Pod pojmom funkčná 

diverzita rozumieme funkčnú rozmanitosť spoločenstva (Tesfaye a kol. 2003), počet 

funkčných skupín organizmov v spoločenstve (Chapin a kol. 1996; Díaz a Cabido 1997), 

hodnotu a rozsah funkčných charakteristík organizmov prítomných v určitom ekosystéme 

(Petchey a Gaston 2002b), alebo počet, typy a distribúciu funkcií uskutočňovaných 

organizmami v ekosystéme (Díaz a Cabido 2001).  

Funkčná charakteristika je charakteristika (vlastnosť, znak) organizmu, ktorú 

povaţujeme za relevantnú vo vzťahu k odpovedi na ţivotné prostredie (Naeem a Wright 

2003) alebo efektu na fungovanie ekosystému (Petchey a Gaston 2006). Sú to morfologické, 

fyziologické alebo fenologické charakteristiky organizmu ovplyvňujúce jeho individuálne 

prevedenie v prostredí (telesná veľkosť, intenzita a mnoţstvo príjmu ţivín a zdrojov, fázy 

ţivotných stratégií) (Violle a kol. 2007). Príkladom môţe byť veľkosť listov, výška zápoja, 

spôsob opeľovania, veľkosť semien a spôsob ich šírenia, hĺbka koreňového systému, odolnosť 

voči herbivorii, typ fotosyntézy (rastliny) alebo morfotyp, typ prijímanej koristi, spôsob 

prijímania koristi, aktivita, počet mláďat vo vrhu, počet vrhov za rok, veľkosť vajec 

(ţivočíchy) a pod. Hodnota funkčných charakteritík poukazuje na prítomnosť a relatívnu 

početnosť konkrétnych hodnôt funkčných znakov. Rozsah funkčných charakteristík nám 

udáva rozdiel medzi extrémnymi hodnotami funkčných znakov (Díaz a Cabido 2001). 

Funkčné komponenty diverzity sú zloţky diverzity spojené s funkčnými 

charakteristikami. Prvým z týchto komponentov je funkčná bohatosť (obr. 1), ktorá 

poukazuje na vzdialenosť funkčných charakteristík. Z praktických dôvodov je funkčná 

bohatosť často meraná ako počet rozličných funkčných typov (Díaz a Cabido 2001). Druhým 

komponentom je funkčné zloţenie, teda prítomnosť a relatívna početnosť určitých funkčných 

charakteristík. Funkčné zloţenie sa beţne vyjadruje ako prítomnosť určitých funkčných typov 

(Díaz a Cabido 2001). Intenzita a rozsah ekosystémových procesov vo veľkej miere súvisí s 

týmito komponentmi funkčnej diverzity. Funkčné zloţenie má na fungovanie ekosystému 

väčší vplyv neţ funkčná bohatosť, pretoţe prítomnosť určitých konkrétnych funkčných typov 

je rozhodujúca.  

Druhová bohatosť je vlastnosťou, ktorá vyjadruje počet rôznych druhov v danom 

ekosystéme (na určitej ploche alebo v danom objeme) (Grime 1997). 

Na základe funkčných charakteristík organizmy zoskupujeme do tzv. funkčných typov 

(skupín). Pod pojmom funkčný typ (funkčná skupina) rozumieme súbor organizmov 
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reagujúcich podobným spôsobom na podmienky ţivotného prostredia (klimatické podmienky, 

dostupnosť vody a ţivín, disturbačný reţim, spásanie, a pod.) a majúcich podobný efekt na 

fungovanie ekosystému (produktivita, kolobeh ţivín, trofické vzťahy, a pod.) (Gitay a Noble 

1997). Funkčné typy moţno chápať z dvoch rôznych uhlov pohľadu: typy funkčných 

odpovedí a typy funkčných efektov (Walker 1999). Niekedy sa tieto dve mnoţiny 

funkčných typov  prelínajú a v zásade neexistuje univerzálna klasifikácia funkčných typov 

(Díaz a Cabido 1997). Je vhodné určovať klasifikáciu na základe cieľa štúdie, škály (od 

lokálnej po regionálnu) a záujmu ekosystémových procesov a faktorov prostredia (Lavorel 

1997). 

Funkčná disimilarita vyjadruje prítomnosť väčšieho rozptylu hodnôt funkčných 

charakteristík (napr. pozdĺţ enviromentálneho gradientu) (Mouillot a kol. 2005) (obr. 1). 

Funkčná vyrovnanosť sa týka početnosti funkčných charaketristík. Spoločenstvo je 

vyrovnanejšie, ak hodnoty jednotlivých funkčných charakteristík sú reprezentované 

rovnakým, resp. podobným počtom jedincov (Mouillot a kol. 2005) (obr. 1).   

 

 

Obrázok 1: Početnosti funkčných charakteristík pozdĺţ environmentálneho gradientu pre rôzne aspekty 

funkčnej diverzity - funkčná bohatosť, funkčná disimilarita, funkčná vyrovnanosť (podľa Hillebrand a 

Matthiessen 2009) 

 

Pravdepodobne najpodstatnejším príspevkom prístupu funkčných charakteristík do 

disciplín zaoberajúcich sa štúdiom spoločenstiev a ekosystémov je fakt, ţe poskytuje omnoho 

väčší náhľad pre pochopenie väzieb medzi štruktúrou spoločenstva a fungovaním ekosystému 

neţ druhová diverzita samotná (Petchey a Gaston 2006).  
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2. MERANIE FUNKČNEJ DIVERZITY 

Kritickými otázkami vo vývoji rôznych spôsobov merania funkčnej diverzity je výber 

funkčných charakteristík, na základe ktorých organizmy funkčne rozlišujeme, spôsob akým 

informáciu o funkčných vlastnostiach zosumarizovať do merania funkčnej diverzity 

a potvrdenie platnosti meraní funkčnej diverzity prostredníctvom kvantitatívnych analýz 

a experimentálnych testov (Petchey a Gaston 2006). V súčasnosti väčšina dostupných 

informácií o funkčných charakteristikách pochádza z výskumov na rastlinách (Lavorel 1997), 

ale o ţivočíchoch existuje taktieţ nemalé mnoţstvo údajov (Petchey a kol. 2007). Výber 

špecifických funkčných znakov pre príslušné meranie závisí na konkrétnom cieli danej štúdie. 

(Petchey a Gaston 2006). Kvantitatívne metódy pre správny výber a váţenie hodnôt 

funkčných charakteristík sú v súčasnosti predmetom neustáleho výskumu, ale väčšia kontrola 

správnosti metodických prístupov je stále vyţadovaná (Petchey a kol. 2004). Počet spôsobov 

merania funkčnej diverzity neustále narastá (Petchey a Gaston 2006). Existuje viacero 

kategórií spôsobov merania funkčnej diverzity. Prvou je rozdeľovanie organizmov do 

funkčných skupín. Ďalšími kategóriami sú merania zahŕňajúce vzdialenosti medzi druhmi 

v priestore funkčných charakteristík, tvorba funkčných dendrogramov na popis funkčných 

rozdielov alebo spôsoby merania vyuţívajúce početnosti druhov (Petchey a Gaston 2006).  

 

2.1 FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY 

Funkčné charakteristiky moţno rozdeliť na dva typy: nespojité (kategorické) a spojité. Kaţdý 

typ sa vyhodnocuje iným spôsobom. 

 

2.1.1 Výber funkčných charakteristík 

Pri funkčnej klasifikácii je dôleţité obsiahnutie funkčných charakteristík dôleţitých pre 

funkciu záujmu a eliminácia nevhodných charakteristík bez potrebnej informácie pre riešenie 

daného problém. Kľúčovým aspektom je definovanie funkcie záujmu do čo najväčších 

detailov, tým priamočiarejší potom môţe byť výber vhodných funkčných charakteristík 

(Petchey a Gaston 2006). 

Príkladom je napríklad hrubé rozdelenie organizmov podľa spôsobu príjmu 

a spracovania energie a uhlíka do funkčných skupín (Naeem 2002). Energia je získavaná zo 

slnečného ţiarenia  alebo zo ţivej hmoty, uhlík je spotrebúvaný z anorganických alebo 

organických zdrojov. Rastliny tvoria skupinu fotoautotrofných organizmov, ţivočíchy sú 

chemoheterotrofné a poznáme taktieţ chemoautotrofnú skupinu prokaryotických baktérií. 
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Iným príkladom je rozdelenie na základe spôsobu výţivy pri vytvorení skupín herbivorov, 

primárnych konzumentov, sekundárnych konzumentov a parazitov (Petchey a Gaston 2006). 

Takto široké rozdelenie do funkčných skupín však nestačí a e potrebné zamerať sa na 

jemnejšiu funkčnú diferenciáciu medzi organizmami (Lavorel 1997). V prípade autotrofných 

organizmov dochádza k asimilácii slnečnej energie a príjmu oxidu uhličitého na rôznych 

miestach a v rôznom čase (Berendse 1983; Stevens a Carson 2001). Chemoheterotrofné 

organizmy moţno ďalej rozdeliť na základe veľkosti (Norberg 2000), typu a percentuálneho 

zastúpenia určitej koristi, a podobne. Na tento typ funkčných charakteristík poukazujú štúdie 

o predátoroch zo skupiny stavovcov (Jaksic a Medel 1990) alebo rybách skalnatého litorálu 

(Muñoz a Ojeda 1997). V práci o vtáčích spoločenstvách britských ostrovov boli obsiahnuté 

aj charakteristiky týkajúce sa rozmnoţovania (veľkosť znáška, počet znášok, veľkosť vajec) 

a telesná veľkosť (Petchey a kol. 2007) (tab. 1).  

 

Tabuľka 1: Funkčné charakteristiky pouţité na meranie funkčnej diverzity avifauny britských ostrovov 

(podľa van Noordwijk a kol. 1981). 

Typ funkčnej charakteristiky Funkčná charakteristika 
Miery a 

kategórie 

Kvantita zdrojov 1. Telesná veľkosť Spojitá 

Kvantita zdrojov 2. Ročný reprodukčný výkon Spojitá 

 

    (počet znášiek x veľkosť znášky x veľkosť vajec) Binárna 

Hlavné zloţky potravy 3. Stavovce Binárna 

 

4. Bezstavovce Binárna 

 

5. Rastliny Binárna 

Hlavná metóda zháňania potravy 6. Prenasledovanie Binárna 

 

7. Zbieranie Binárna 

 

8. Vrhanie Binárna 

 

9. Spásanie Binárna 

 

10. Hrabanie Binárna 

 

11. Preplachovanie Binárna 

 

12. Sondovanie Binárna 

Hlavný substrát pri zháňaní potravy 13. Voda Binárna 

 

14. Bahno Binárna 

 

15. Pevná zem Binárna 

 

16. Vegetácia Binárna 

 

17. Vzduch Binárna 

Čas zháňania potravy 18. Nočný Binárna 

 

Funkčné rozdeľovanie je najčastejšie zaloţené na schémach vyuţívania zdrojov. Vyuţívanie 

zdrojov však môţe byť často prílišným zjednodušením, ak ho chápeme ako základný prvok 

rozdeľovania organizmov (Petchey a Gaston 2006). Napríklad funkčné charakteristiky 

týkajúce sa etológie opeľovačov môţu byť spojené s vyuţívaním zdrojov, ale opeľovače 

môţeme roztriediť aj na základe obdobia roku alebo času dňa, počas ktorého sú aktívne, na 
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základe morfológie opeľovanej rastliny, efektívnosti opeľovania, atď. (Kremen a kol. 2002), 

pri záujme o primárnu produkciu u rastlín je vhodné zahrnúť charakteristiky ako je veľkosť 

listov, schopnosť prijímania dusíka, veľkosť koreňového systému a naopak eliminovať farbu 

kvetov (Díaz a Cabido 2001).  

Podklady pre výber charakteristík nám môţu poskytnúť výskumné štúdie o distribúcií 

funkčných charakteristík na základe premenlivosti prostredia a o vzťahoch medzi druhmi 

alebo teoretické modely o spoločenstvách a ekosystémoch (Petchey a Gaston 2006). Prakticky 

nemoţno zaistiť jednotnosť názorov a faktom je, ţe klasifikácia je subjektívna, prípadne 

umelo vytvorená a v danom rozsahu systému môţu dvaja odborníci vyprodukovať rozdielnu 

klasifikáciu (Naeem a Wright 2003). Neistota pri identifikácii vhodných funkčných 

charakteristík poukazuje na to, ţe s funkčnými klasifikáciami by sa malo zaobchádzať ako 

s hypotézami, ktoré je potrebné testovať (Mason a kol. 2003; Petchey a kol. 2004). 

Ďalším problémom vynárajúcim sa pri výbere funkčných charakteristík je otázka 

počtu. Cieľom by nemalo byť určité konkrétne číslo, pretoţe správnym číslom je to, ktoré je 

funkčne dôleţité pre dané zameranie štúdie (Petchey a Gaston 2006). Počet funkčných 

charakteristík, tak ako aj korelácia medzi nimi a váţenie hodnoty, môţe zmeniť úroveň 

redundancie, ktorú spoločenstvo vykazuje (Petchey a Gaston 2002a; Rosenfeld 2002). Väčšie 

mnoţstvo charakteristík má tendencie vytvárať menej redundantné spoločenstvo (funkčná 

diverzita je citlivá na zmenu druhovej bohatosti), menšie mnoţstvo funkčných znakov zvykne 

vytvárať redundantnejšie spoločenstvá (zmeny v druhovej bohatosti majú menší efekt na 

funkčnú diverzitu) (Petchey a Gaston 2002b).  

Úlohou funkčnej diverzity je vysvetlenie a predpoklad premenlivosti vo vlastnostiach 

ekosystémov (Petchey a Gaston 2006). Výborným príkladom výberu vhodných funkčných 

charakteristík je ten, ktorý čo najviac maximalizuje vysvetľovaciu schopnosť funkčnej 

diverzity (Petchey a kol. 2004).  

 

2.1.2 Získavanie hodnôt funkčných charakteristík  

Pri získavaní hodnôt funkčných charakteristík je potrebné získavať vysoko kvalitné 

informácie (niekedy na úkor kvantity) priamym pozorovaním (Hodgson a kol. 1999). Pre 

oblasť vyuţívania zdrojov je u veľkých ţivočíchov dobrým zdrojom údajov pozorovanie 

správania sa pri príjme potravy (Holmes a kol. 1979) alebo analýza obsahu tráviaceho 

ústrojenstva (Muñoz a Ojeda 1997). Podstatnou otázkou pri získavaní hodnôt funkčných 

charakteristík je to, či je potrebné obsiahnutie hodnôt viacerých indivíduí jedného druhu alebo 

či postačuje priemerná hodnota pre jedince daného druhu (Petchey a Gaston 2006). 
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Terminálnymi taxónmi funkčných a fenetických klasifikácií sú vo väčšine prípadov druhy, čo 

vedie často k určeniu jednej hodnoty prislúchajúcej jednej funkčnej charakteristike. Jednotlivé 

druhy organizmov vykazujú určitú mieru variability, pričom funkčné charakteristiky 

závisia na rôznych faktoroch ako je ţivotné prostredie, ontogenetické štádium, výţivový stav, 

a pod (Díaz a Cabido 2001). Dôleţitým aspektom je spôsob, akým zahrnúť premenlivosť 

v rámci druhov do klasifikácie, napr. tvorba vekových alebo veľkostných tried.  

 

2.1.3 Váţenie dôleţitosti funkčných charakteristík 

Nevyhnutným východiskovým bodom pre váţenie dôleţitosti funkčných charakteristík je 

štandardizácia (normalizácia) premenlivosti naprieč funkčnými charakteristikami. Napríklad, 

kombinovanie rozdielností medzi veľkosťami organizmov (jednotky dĺţky) a rozdielnosťami 

v intenzite prijímania potravy (jednotky hmotnosti/čas) vyţadujú štandardizáciu, potom majú 

charakteristiky strednú hodnotu rovnú nule (mean = 0) a smerodatnú odchýlku rovnú jednej 

(SD = 1) (Petchey a Gaston 2006).  

Otázka objektívneho váţenia hodnôt funkčných vlastností by mala byť jedným 

z hlavných predmetov záujmu pri zostavovaní funkčnej klasifikácie (Petchey a Gaston 2006). 

Rozdielne váţenie dôleţitosti funkčných charakteristík môţe byť zdrojom rozdielnych 

funkčných klasifikácií a mať rozdielne implikácie na vplyv medzi druhovou a funkčnou 

diverzitou (Naeem 2002; Petchey a Gaston 2002a). Problematiku moţno uviesť na príklade, 

vyuţívajúc znalosti z predchádzajúceho predpokladu váţenia dôleţitosti, a to na príklade 

klasifikácie rastlín pri širokoškálovej manipulácii s druhovou a funkčnou diverzitou (Roscher 

a kol. 2004). V tomto prípade bolo na rozdelenie druhov do štyroch funkčných skupín pouţito 

12 morfologických, štyri fenologické a jedna fyziologická funkčná charakteristika. Rozdielny 

počet charakteristík kaţdého typu v tomto prípade znamená, ţe rovnakým váţením hodnoty 

funkčných charakteristík by morfológia ovplyvnila klasifikáciu väčšou mierou neţ 

fenologické alebo fyziologické vlastnosti. Z dôvodu kompenzácie však bola fyziologickej 

funkčnej charakteristike, konkrétne schopnosti fixovať vzdušný dusík, priradená dvakrát 

väčšia dôleţitosť neţ ostatným, a to na základe predchádzajúcich experimentov. Je nutné 

upozorniť, ţe tento prístup nemusí byť ideálnym riešením pre váţenie dôleţitosti funkčných 

charakteristík, ale poukazuje na problém a dokladá váţenie praktickým dôkazom pri 

pokusoch.  
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2.2 NESPOJITÉ SPÔSOBY MERANIA FUNKČNEJ DIVERZITY 

Jedným z najbeţnejších spôsobov na meranie funkčnej diverzity je počet funkčných skupín 

alebo typov reprezentovaných druhmi v danom spoločenstve (Hooper 1998; Hector a kol. 

1999; Rastetter a kol. 1999; Fonseca a Ganade 2001). Tento spôsob sa ako jediný pouţíva na 

spracovanie kategorickej funkčnej klasifikácie (Petchey a Gaston 2006) Napríklad, ak sú 

rastliny rozdelené na C3 rastliny, C4 rastliny, rastliny fixujúce vzdušný dusík, resp. 

nefixujúce vzdušný dusík (Gitay a Noble 1997), jediným spôsobom merania funkčnej 

diverzity je počet funkčných skupín. Nespojitá klasifikácia funkčných charakteristík nám 

vytvára kategorický spôsob merania funkčnej diverzity (Petchey a Gaston 2006).  

Na vytvorenie kategorického spôsobu merania funkčnej diverzity medzi druhmi však 

môţe byť pouţitá aj spojitá premenlivosť (Petchey a Gaston 2006). Tento úkon vyţaduje 

dôkladné rozhodnutie o miere rozdielnosti, na základe ktorej moţno organizmy separovať 

(Simberloff a Dayan 1991; Root 2001). Organizmy, ktoré sa odlišujú menšou mierou, neţ je 

stanovená rozdielnosť, sú priradené do rovnakej funkčnej skupiny, zatiaľ čo organizmy 

s väčšími funkčnými rozdielmi sú priradené do rozdielnych skupín (Petchey a Gaston 2006). 

Funkčné zoskupovanie druhov vytvára najbeţnejší spôsob merania funkčnej diverzity: 

bohatosť funkčných skupín FGR (functional group/type richness) (Martinez 1996; 

Tilman 2001; Naeem a Wright 2003). Podstatným aspektom pri tomto spôsobe merania je 

však potreba veľkého mnoţstva rozhodnutí a predpokladov, pričom môţe vyţadovať taktieţ 

prevod spojitých údajov na nespojité, kategorické (obr. 2). 

 

 

Obrázok 2: Proces tvorby funkčnej klasifikácie (biele objekty) a stanovenie rôznych spôsobov merania 

funkčnej diverzity (šedé elipsy). FDvar (Mason a kol. 2003); FAD, functional attribute diversity (Walker  

a kol. 1999); FD, functional diversity (Petchey a Gaston 2002b); FGR, functional group richness (Tilman 

2001).  Šedé obdĺţniky reprezentujú rozhodnutia pri tvorbe funkčnej klasifikácie, ich počet sa zvyšuje pre 

daný spôsob smerom zľava doprava (podľa Petchey a Gaston 2006). 
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Bohatosť funkčných skupín FGR má ako spôsob merania určité výhody a nevýhody (tab. 2 – 

pozri prílohu). Najzreteľnejšou nevýhodou je pravdepodobne vylúčenie určitých funkčných 

rozdielov medzi druhmi a v rámci druhov jednej funkčnej skupiny a subjektívnosť pri voľbe 

funkčných rozdielov, ktoré sú vylúčené z merania (Petchey a Gaston 2006).  

Tvorba funkčných skupín vykazuje určitú podobnosť s fenetikou (Ehrlich 1964). 

Základnou metódou je zisk informácií o funkčných charakteristikách organizmov, určenie 

podobnosti, resp. rozdielnosti organizmov na základe hodnôt funkčných charakteristík 

(výpočet distančnej matice) a zostavenie klasifikačného systému, ktorý presne  poukazuje  na 

funkčné párové podobnosti (najčastejšie hierarchická zhluková analýza). Práce o rôznych 

skupinách organizmov, napríklad hmyzoţravých vtákoch (Holmes a kol. 1979), stavovcoch 

predátoroch (Jaksic a Medel 1990) alebo rybách (Muñoz a Ojeda 1997) boli spracované 

mnohorozmernými metódami fenetiky (Simberloff a Dayan 1991). Podobne tomu bolo 

aj v prácach týkajúcich sa klasifikácie rastlín (Lavorel a kol. 1997; Roscher a kol. 2005). 

 

2.3 SPOJITÉ SPÔSOBY MERANIA FUNKČNEJ DIVERZITY  

Tieto spôsoby merania funkčnej diverzity sú obvykle vyjadrené formou indexu alebo 

funkčným dendrogramom. Pri pouţití kvantitatívnej informácie funkčných charakteristík na 

vytvorenie funkčnej klasifikácie moţno hodnotu funkčnej diverzity stanoviť aj bez rozdelenia 

organizmov do funkčných skupín (Petchey a Gaston 2006). Meranie poukazuje na polohu 

a vzdialenosť bodov (druhov) v n-rozmernom funkčnom priestore. Môţeme predpokladať, ţe 

pridanie neunikátneho druhu do spoločenstva nespôsobí výraznú zmenu funkčnej diverzity, 

zatiaľ čo pridanie druhu s unikátnymi novými vlastnosťami funkčnú diverzitu zvýši (Mason 

a kol. 2003; Mouillot a kol. 2005). Spojité spôsoby merania funkčnej diverzity  majú isté 

výhody oproti spôsobom zaloţeným na tvorbe funkčných skupín, napríklad počet 

vyţadovaných predpokladov pre stanovenie funkčnej diverzity (Bengtsson 1998; Díaz 

a Cabido 2001; Hopper a kol. 2002; Naeem a Wright 2003) (obr. 2).  

Jednou z nevýhod spojitých spôsobov merania funkčnej diverzity je zdanlivé 

nekonečné mnoţstvo spôsobov, akými môţu byť párové vzdialenosti vo funkčnom priestore 

zhrnuté a spracované (Petchey a Gaston 2006). V súčasnosti existuje mnoţstvo spôsobov na 

určenie funkčnej diverzity predpokladajúcich spojitú premenlivosť funkčných charakteristík 

medzi druhmi (Walker a kol. 1999; Petchey a Gaston 2002b; Mason a kol. 2003; 

Heemsbergen 2004; Ricotta 2005) (tab. 2).  
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Spojité spôsoby merania funkčnej diverzity moţno kategorizovať do troch skupín (Petchey 

a Gaston 2006): (i) spôsoby zaloţené na meraní párových vzdialeností vo funkčnom priestore 

(ii) funkčné dendrogramy (iii) spôsoby merania spojené s početnosťami. 

 

2.3.1 Funkčný priestor a párové vzdialenosti 

Pre vytvorenie predstavy o funkčnom priestore moţno uviesť príklad, v ktorom ide 

o umiestnenie druhov (bodov) v n-rozmernom funkčnom priestore (n poukazuje na počet 

funkčných charakteristík), pričom je vytvorené spojenie kaţdého páru medzi druhmi. Ak sa 

v danom systéme nachádza s druhov, existuje (s
2
 – s)/2 línií, ktorých dĺţka určuje párové 

funkčné vzdialenosti medzi prítomnými druhmi (Petchey a Gaston 2006) (obr. 3). 

 

 

Obrázok 3: Premenlivosť reprezentovaná súborom druhov (A, B, C, D) vo funkčnom priestore. Šípky 

medzi druhmi predstavujú štyri zo šiestich párových vzdialeností. Všetky párové vzdialenosti sú 

znázornené v matici vpravo hore. Fenogram vpravo dole je hierarchickým vyjadrením vzdialeností medzi 

druhmi. V tomto prípade, typ vzdialeností a zhlukovacia metóda na tvorbu fenogramu sú ľubovoľné 

(podľa Petchey a Gaston 2006) 

  

Mnohé spôsoby merania funkčnej diverzity sú zhrnutím párových funkčných vzdialeností. 

U niektorých spôsobov merania ako je napríklad diverzita funkčných atribútov FAD 

(functional attribute diversity) (Walker a kol. 1999) je vyjadrený súčet funkčných 

vzdialeností, u iných zasa priemerná hodnota – priemerná funkčná disimilarita  (mean 

functional dissimilarity) (Heemsbergen a kol. 2004). Dôleţitou výhodou meraní zaloţených 

na párových funkčných vzdialenostiach je veľké mnoţstvo štúdií zaoberajúcich sa touto 
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problematikou (Rao 1982; Weitzmann 1992; Champely a Chessel 2002) a relatívna 

jednoduchosť pouţitých matematických výpočtov. Ďalšou prednosťou je skutočnosť, ţe 

nevyţadujú tak veľa predpokladov ako spôsoby merania vyuţívajúce hierarchické 

zhlukovacie metódy (clustering) (Petchey a Gaston 2006) (obr. 2). 

Zhrnutie párových funkčných vzdialeností má tieţ určité nevýhodné vlastnosti. Prvou je 

nevýhoda matematická (Ricotta 2005). Dalo by sa očakávať, ţe pridanie druhov do 

spoločenstva by malo funkčnú diverzitu buď zvýšiť (druh je funkčne unikátny alebo odlišný 

od druhov prítomných) alebo ju nechať nezmenenú (ak sú druhy funkčne identické neţ druhy 

prítomné) (Solow a kol. 1993). Je ťaţké si predstaviť, ţe pridanie druhov do spoločenstva 

zníţi funkčnú diverzitu. Na obrázku 3 je zobrazená situácia, ktorá ilustruje ako môţe tento 

prípad nastať. Spoločenstvo obsahujúce druhy A, C a D je reprezentované troma párovými 

funkčnými vzdialenosťami (AC, AD a CD), ktorých aritmetický priemer má hodnotu (4 + 4 + 

6)/3 = 4,7. Pridanie druhu B zvýši počet párových funkčných vzdialeností o tri (iba BD je 

znázornená). Kaţdá z nich je krátka, a tak sa zníţi aritmetický priemer na hodnotu 3,7.  

Druhou, nie tak zjavnou nevýhodnou vlastnosťou je nezávislé spracovanie funkčných 

vzdialeností. Napríklad, vzdialenosť medzi druhmi A a D je štyri jednotky, vzdialenosť medzi 

druhmi B a D je tri jednotky. Vyjadrenie priemernej hodnoty párových funkčných 

vzdialeností ako spôsobu merania funkčnej diverzity predpokladá tieto dve vzdialenosti ako 

nezávislé. V skutočnosti, krátka vzdialenosť medzi druhmi A a B poukazuje na to, ţe niektoré 

biologické rozdiely reprezentované dvojicou AD sú beţné rovnako ako tie reprezentované 

dvojicou BD. Nezávislé spracovanie týchto dvoch rozdielností môţe určitým spôsobom 

reprezentovať dvojité započítavanie biologických rozdielností medzi druhmi a spôsobiť 

skreslený výpočet funkčnej diverzity (Petchey a Gaston 2006).  

 

2.3.2 Funkčné dendrogramy 

Tento spôsob merania čerpá inšpiráciu z oblasti evolučnej biológie, kde celková dĺţka 

evolučného stromu poukazuje na fylogenetickú diverzitu, resp. evolučnú históriu 

reprezentovanú súborom druhov (May 1990; Faith 1992; Williams a kol. 1994). Functional 

diversity FD ako spôsob merania funkčnej diverzity je vyjadrená súčtom dĺţok vetiev 

funkčného dendrogramu (Petchey  a Gaston 2002b) (obr. 4). FD poukazuje na rozsah 

komplementarity medzi hodnotami funkčných charakteristík umiestnením (rozptylom) druhov 

vo funkčnom priestore (Petchey a Gaston 2002b). Všeobecná definícia komplementarity tvrdí, 

ţe komplementarita je vlastnosť funkčných charakteristík druhov, ktorá existuje, ak aspoň 

nejaká charakteristika jedného druhu sa líši od charakteristík iného druhu (Williams 2001). 
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Väčšie rozdiely medzi hodnotami funkčných charakteristík druhov vedú k vyššej 

komplementarite a zároveň k vyššej funkčnej diverzite. Dôleţitosť funkčného zloţenia a 

bohatosti pre FD závisí na počte funkčných charakteristík, na základe ktorého jednotlivé 

druhy delíme. Pri menšom počte funkčných charakteristík je dôleţitá prítomnosť určitých 

konkrétnych druhov a pri vyššom počte druhov pozorujeme redundanciu (Petchey a Gaston 

2002). Vyšší počet funkčných charakteristík zvyšuje dôleţitosť druhovej bohatosti, pričom 

funkčná redundancia sa zniţuje (Petchey a Gaston 2002b).  

Pomocou FD meriame diverzitu na všetkých hierarchických škálach súčasne, pričom 

neuvaţuje jediné konkrétne kritérium na triedenie. Zahŕňa hrubé funkčné rozdiely, ktoré by 

mohli byť hlavným kritériom na vytvorenie funkčných skupín aj jemnejšie funkčné rozdiely 

medzi druhmi. FD je mierou spojitou, pričom sa vyhýba transformácii spojitej miery do 

kategorických skupín, čo sa často deje pri tvorbe funkčných skupín (FGR – functional group 

richness, kapitola 2.2) (Petchey a Gaston 2002b). 

 

 

Obrázok 4: Príklad funkčného dendrogramu vzťahov medzi druhmi 1-7. Dendrogram je preloţený 

prerušovanou čiarou za vzniku štyroch funkčných skupín: {1}, {2, 3}, {4, 5}, {6, 7}. Funkčná diverzita 

(FD)je vyjadrená celkovou dĺţkou vetiev a-l spájajúcich druhy 1-7. Horizontálne vetvy dendrogramu 

neprispievajú k výpočtu FD (podľa Petchey a Gaston 2002b). 

  

Funkčná diverzita sa nemôţe zníţiť pri pridaní druhu do spoločenstva, pri strate druhu sa 

nemôţe zvýšiť a zostáva nezmenená, ak je pridaný alebo odstránený druh funkčne identický 

k niektorému z druhov prítomných v spoločenstve (Petchey a Gaston 2006). Pouţitie 

funkčného dendrogramu nepočíta s nezávislosťou pri práci s funkčnými charakteristikami. 

Väčšina vzdialenosti medzi druhmi AD a BD je zdieľaná naprieč dendrogramom, pričom táto 
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vzdialenosť prispieva k celkovej dĺţke vetiev dendrogramu iba raz (obr. 3). Eliminácia 

dvojitého počítania rozdielov medzi druhmi je dôleţitou výhodou pri tvorbe funkčných 

dendrogramov (Petchey a Gaston 2006). 

Tvorba dendrogramov vyţaduje väčšie mnoţstvo predpokladov a rozhodnutí 

týkajúcich sa zostavovania (napr. spojovacia metóda a meranie vzdialeností pri hierarchickom 

klasteringu), a preto vykazuje určitú nevýhodu oproti spôsobom merania zaloţených na 

párových funkčných vzdialenostiach ako je napríklad FAD a podobne (Petchey a Gaston 

2006) (obr. 2).  

Vyjadrenie FD vykazuje vlastnosti mnohorozmerných prístupov pri priraďovaní 

druhov do funkčných skupín (Chapin a kol. 1996; Díaz a Cabido 1997; Lavorel a kol. 1997). 

Kolísanie hodnôt v rámci kaţdej charakteristiky je štandardizované, charakteristiky majú 

strednú hodnotu rovnú nule (mean = 0) a smerodatnú odchýlku rovnú jednej (SD = 1) 

(Petchey 2004). Kolísanie kaţdej funkčnej charakteristiky má rovnaký vplyv na meranie. 

Stanovenie FD si nevyţaduje tvorbu jedného jediného správneho funkčného dendrogramu, 

pretoţe jeho štruktúra sa môţe meniť v závislosti na hodnotení dôleţitosti daných funkčných 

charakteristík (Petchey a Gaston 2002b). Funkčná klasifikácia tvorbou funkčných 

dendrogramov je znázornená na obrázku 5. 

 

 

Obrázok 5: a) Hypotetický funkčný dendrogram obsahujúci 7 druhov (A-G). Vodorovná čierna línia 

poukazuje na pozíciu rozdelenia druhov funkčného dendrogramu do štyroch funkčných skupín {A} {B,C} 

{D,E} {F,G} (kruhy). Druhy priradené do jednej funkčnej skupiny sú funkčne podobné, redundantné. 

Funkčná skupina {B,C} vykazuje najvyššiu funkčnú podobnosť, na čo poukazuje najkratšia dĺţka 

vertikálnych vetiev. b) Hypotetický funkčný dendrogram ekosystému s druhmi A, D a G. Na určenie 

hodnoty funkčnej diverzity meriame len dĺţku vertikálnych vetiev. Čím vzdialenejšie je postavenie druhov 

v rámci funkčného dendrogramu, tým vyššia je funkčná diverzita spoločenstva.  
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Výpočet FD zahŕňa štyri základné kroky: 1) vytvorenie matice funkčných charakteristík 2) 

prevod matice funkčných charakteristík na distančnú maticu 3) produkcia funkčného 

dendrogramu na základe klastrovej analýzy 4) výpočet celkovej dĺţky vetiev dendrogramu 

(Petchey a Gaston 2002b).  

Matica funkčných charakteristík S obsahuje hodnoty (xs,t) charakteristík t druhov s (Petchey  a 

Gaston 2002b). 

 

Matica vzdialeností D je odvodená od funkčných charakteristík matice. Obsahuje 

párové vzdialenosti (di, j) medzi druhmi v t-dimenzionálnom funkčnom priestore (Petchey 

a Gaston 2002b).  

 

Hierarchické zhlukovanie distančnej matice vytvára funkčný dendrogram. Tento 

dendrogram môţe byť vyjadrený tzv. „species-branch“ maticou H1 a „branch-length“ 

riadkovým vektorom h2´ (Rodrigues a Gaston 2002). Prvky H1 poukazujú na to, či cesta od 

bazálnej vetvy k špičke dendrogramu pre druh s zahŕňa vetvu b (hs,b = 1) alebo nie (hs, b = 0). 

Elementy „branch-length“ riadkového vektora h2´ sú dĺţky lb vetiev b. 
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2.3.3 Meranie funkčnej diverzity spojené s početnosťami 

Významnou zloţkou druhovej diverzity je okrem iných aj abundancia, resp. biomasa 

distribuovaná medzi druhmi (Pavoine a Doledec 2005). Spoločenstvo zloţené z 10 druhov, 

ktorému dominuje jeden výrazne početnejší druh je menej diverzifikované neţ spoločenstvo 

s desiatimi rovnomerne početnými druhmi (Purvis a Hector 2000). To isté platí a pre diverzitu 

funkčnú (Rao 1982; Mason a kol. 2003; Bady a kol. 2005; Mouillot  a kol. 2005). Ak 

jednotlivé hodnoty funkčných charakteristík sú reprezentované podobným počtom jedincov, 

je spoločenstvo diverzifikovanejšie, neţ ak by prevaţná väčšina jedincov vykazovala rovnakú 

hodnotu funkčnej charakteristiky (Mouillot a kol. 2005). 

Pravdepodobne najjednoduchším prístupom pre obsiahnutie početností druhov 

v meraní funkčnej diverzity je určenie súhrnu párových vzdialenosti medzi jedincami 

(jednotkami biomasy) vo funkčnom priestore a následný výpočet priemernej vzdialenosti 

naprieč jedincami (Petchey  a Gaston 2006). Ak dva druhy prispievajú najväčším počtom 

jedincov do spoločenstva, funkčná vzdialenosť medzi týmito druhmi bude dominovať 

hodnote funkčnej diverzity (Petchey a Gaston 2006). Rao´s Q (quadratic entropy) je spôsob 

merania funkčnej diverzity, ktorý predpokladá priemernú vzdialenosť medzi jedincami (Rao 

1982; Botta-Dukát 2005, Ricotta 2005). Funkčná pravidelnosť (functional regularity) je 

spôsobom, ktorý vyuţíva spolu s vyrovnanosťou abundancií ďalší aspekt. Ten poukazuje na 

to, ako rovnomerne sú rozmiestnené hodnoty pozdĺţ osi funkčnej charakteristiky (Mouillot 

a kol. 2005). Spoločenstvo so zoskupeniami funkčných hodnôt je menej pravidelné neţ 

spoločenstvo s rovnomerne situovanými hodnotami (Mouillot a kol. 2005). FDvar je 

vyjadrením rozptylu hodnôt funkčných charakteristík váţených relatívnymi početnosťami 

(Mason a kol. 2003). 

Otázkou zostáva relatívna dôleţitosť príspevku bohatosti a vyrovnanosti abundancií 

pri meraní diverzity (Hurlbert 1971). Dve spoločenstvá sa môţu líšiť druhovou bohatosťou, 

vyrovnanosťou početností alebo obidvoma aspektmi (Petchey a Gaston 2006). Funkčná 

diverzita spája druhovú diverzitu s fungovaním ekosystémov, a preto  je potrebné skúmať do 

akej miery funkčnú diverzitu ovplyvní premenlivosť medzi funkčnými charakteristikami 

druhov a premenlivosť ich abundancií. (Petchey a Gaston 2006). 
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3. VZŤAH MEDZI DRUHOVOU A FUNKČNOU DIVERZITOU 

Závislosť medzi druhovou a funkčnou diverzitou je podobná naprieč rôznymi štúdiami 

a taxonomickými skupinami organizmov, aj keď vţdy pozorujeme určitý rozdiel v rozptyle, 

saturácii krivky a miere funkčnej podobnosti, resp. rozdielnosti medzi druhmi.   

 

3.1 DRUHOVÁ BOHATOSŤ A OBSADZOVANIE FUNKČNÉHO PRIESTORU 

Teoretické štúdie a experimenty  poukazujú na to, ţe komplementarita vyuţívania zdrojov je 

významným procesom spájajúcim biodiverzitu s fungovaním ekosystémov (Hooper 1998; 

Loreau 1999; Hector a kol. 1999; Norberg 2000). V prácach zameraných na rastlinstvo je 

funkčná diverzita vyjadrená rozsahom komplementarity medzi druhmi najmä 

v morfologickom a ekofyziologickom funkčnom priestore. V prípade ţivočíchov, funkčná 

diverzita meria rozsah komplementarity hlavne v priestore vyuţívania zdrojov (Petchey 

a Gaston 2006). Spoločenstvá obsahujúce druhy s komplementárnejšími funkčnými 

charakteristikami vykazujú vyššiu funkčnú diverzitu, neţ spoločenstvá s druhmi podobnými 

vo funkčných charakteristikách, nezávisiac na počte druhov (Petchey a Gaston 2002b). V 

prípade, ţe všetky druhy spoločenstva obsadzujú komplementárne niky rovnomerne (napr. 

druhy prispievajú unikátne na fungovanie ekosystému), predpokladáme lineárny nárast 

intenzity a rozsahu ekosystémových procesov so zvyšujúcou sa druhovou bohatosťou (Díaz 

a Cabido 2001). Ak príspevky druhov do fungovania nie sú rovnomerné, závislosť nie je 

lineárna, a tvar krivky závislosti saturuje (je asymptotický) (Díaz a Cabido 2001). Proces 

obsadzovania ekologických ník moţno prirovnať k obývaniu domu s určitým konečným 

počtom poschodí (Hořák 2011, ústne zdelenie). Kaţdé poschodie predstavuje priestor určitej 

ekologickej niky (funkčný priestor). Pri nízkej druhovej bohatosti sú ekologické niky 

obsadzované komplementárne, rovnomerne (kaţdý druh obýva jedno poschodie). Pri 

zvyšovaniu počtu druhov v spoločenstve dochádza k postupnému zapĺňaniu ekologických ník 

(funkčného priestoru) a pri vyčerpávaní kapacity druhy obsadzujú uţ stávajúce ekologické 

niky alebo dochádza k presahu v obsadení  ekologických ník (vyššie poschodia domu sú tak 

obývané viacerými druhmi a čím sme vyššie tým je väčší počet druhov na jednom poschodí). 

Prakticky v kaţdom ekosystéme existuje skupina druhov, ktorá ovplyvňuje fungovanie 

kľúčovým spôsobom (Wilson a Agnew 1992; Grime 1998). Rozdiely vo funkčnej dôleţitosti 

by mali viesť k nelineárnej odpovedi pri zvýšení, resp. zníţení počtu druhov (Sala a kol. 

1996). Strata alebo pridanie určitého funkčného typu organizmov  (napr. dôsledok výraznej 

disturbancie)  má na ekosystém zvyčajne väčší efekt, neţ strata, resp. pridanie rovnakého 
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počtu druhov zo širokej škály funkčných typov (Díaz a Cabido 2001). Veľmi dobrým 

príkladom je prítomnosť inváznych druhov, ktoré môţu drastickým spôsobom narušiť trofické 

vzťahy, dynamiku toku ţivín a pod (Chapin a kol. 2000). Pre spoločenstvá v ekosystémoch 

nie je rozhodujúcim faktorom počet vymiznutých druhov, ale konkrétne zloţenie druhov so 

svojimi funkčnými charakteristikami ovplyvňujúce fungovanie ekosystémov menšou alebo 

väčšou mierou. Napríklad pri vymiznutí rastlín produkujúcich plody sa zníţi počet 

frugivorných organizmov a to v konečnom dôsledku pôsobí na disperziu semien 

v ekosystéme. Ďalším príkladom môţe byť proces, pri ktorom vymizne určitá skupina rastlín, 

čo má vplyv na rozšírenie príslušných opeľovačov (hmyz) a následne to ovplyvní početnosť 

vtáctva, ktorého hlavným zdrojom potravy sú príslušné druhy hmyzu.  

Teoretické a empirické štúdie navrhujú predpoklad, ţe rozličná odpoveď  a vplyv 

rôznych druhov na podmienky prostredia a ekosystémové procesy prispieva k dlhodobej 

údrţbe fungovania ekosystémov (Johnson a kol. 1996). Túto problematiky vysvetľujú 

koncepty funkčnej redundancie a funkčného poistenia (Díaz a Cabido 2001). Druhy sú 

funkčne redundantné, ak vymiznutie jedného alebo viacerých druhov neovplyvní fungovanie 

ekosystému významnou mierou, pretoţe zostávajúce organizmy sú schopné túto stratu 

kompenzovať (Walker 1995). Redundanciou teda rozumieme spôsob zvýšenia spoľahlivosti 

systému a prevencie pred stratou funkcie pri vymiznutí druhov (Naeem 1998).  S koncepciou 

redundancie je úzko spätá hypotéza funkčného poistenia (Loreau 2000). Tá poukazuje na to, 

ţe čím je vyššia variabilita funkčných odpovedí na podmienky medzi druhmi, tým je niţšia 

druhová bohatosť potrebná na reguláciu ekosystému. Vyššia diverzita funkčných 

odpoveďových typov zvyšuje efekt funkčného poistenia, pretoţe zvyšuje šancu, ţe aspoň 

zlomok druhov bude reagovať odlišne na rôzne podmienky prostredia (Díaz a Cabido 2001). 

V prírode prakticky vţdy pozorujeme pozitívnu závislosť medzi funkčnou a druhovou 

diverzitou, nemoţno však vo všeobecnosti tvrdiť, ţe diverzita druhová je dostatočnou 

náhradou diverzity funkčnej (Díaz a Cabido 2001). Faktom je, ţe druhová diverzita by 

zastupovala funkčnú vtedy, ak by došlo k lineárnemu zvýšeniu obsadenia priestoru 

ekologických ník pri zvýšení počtu druhov (Díaz a Cabido 2001). Tento scenár by teoreticky 

nastal v dvoch prípadoch. Pri náhodnom okupovaní ekologických ník spoločenstva v priestore 

funkčných charakteristík (tzv.“snowballs on the barn roof” effect) a pri rovnomernom 

rozloţení obsadzovania ekologických ník (Tilman 1999) (obr. 6). Tieto javy v prirodzených 

spoločenstvách prakticky nemoţno pozorovať, pretoţe vţdy dochádza k určitému 

zoskupovaniu druhov (silný presah v rámci ekologickej niky), resp. k nenáhodnému 

rozloţeniu pri obsadení ekologických ník (Zobel 1997). Dochádza teda k silnej konvergencii 
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druhov medzi rozličnými funkčnými typmi a k diferenciácii genotypov, fenotypov, 

ontogenetických štádií v rámci jedného druhu (vysoká vnútrodruhová variabilita obsadeného 

priestoru niky) (Díaz a Cabido 2001) (obr. 6). Nedostatok prepojení v prácach študujúcich 

problematiku druhovej a funkčnej diverzity dáva do popredia otázku o dôleţitosti funkčnej 

diverzity, a to z toho dôvodu, ţe v súčasnosti nepoznáme štandardizovaný spôsob na jej 

výpočet (Díaz a Cabido 2001; Tilman 2001). 

 

Obrázok 6: Prípady spojenia medzi druhovou a funkčnou bohatosťou. Osi (1, 2) obdĺţnikov predstavujú 

osi rozdielnych zdrojov alebo disturbancií. Kruhy vyznačené plnou čiarou poukazujú na obsadenie 

ekologickej niky istým druhom; kruhy vyznačené prerušovanou čiarou určujú obsadenie niky rozličných 

štádií v rámci jedného druhu (d). Rovnomerné a náhodné obsadenie niky je najčastejšie typické pre 

teoretické a experimentálne štúdie (a, b), zoskupené obsadenie priestoru niky je bliţšie situáciám 

prírodných spoločenstiev (c, d) (podľa Díaz a Cabido 2001).  

 

Na vysvetlenie vplyvu funkčnej diverzity na dynamiku vyuţívania zdrojov boli navrhnuté dva 

mechanizmy (Hopper a Vitousek 1997). Efekt selekcie tvrdí, ţe čím vyššia druhová diverzita 

spoločenstva, tým väčšia pravdepodobnosť výskytu druhov s dôleţitými funkčnými 

vlastnosťami, ktoré dominujú fungovaniu ekosystémových procesov (Crawley a kol. 1999). 

Efekt selekcie kladie dôraz na prítomnosť konkrétnych kľúčových vlastností.  
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Ďalším významným mechanizmom je tzv. efekt komplementarity ník, ktorý 

poukazuje na  priestorové a časové rozdeľovanie zdrojov (voda, ţiviny, potrava, úkryt, 

opeľovače) medzi organizmami, ktoré sa vyskytujú v danom ekosystéme. Príkladmi sú 

organizmy, ktoré ţijú na tom istom mieste, ale vyuţívajú rôzne zdroje, resp. organizmy, ktoré 

vyuţívajú rovnaké zdroje, ale v rôznom čase (Díaz a Cabido 2001). Vyššia diverzita je 

nositeľom väčšieho rozsahu funkčných charakteristík, ktoré poskytujú moţnosti pre vyššiu 

efektivitu vyuţívania zdrojov prostredia v priestore a čase (Loreau 1998; Loreau 2000). 

Rozdiely vo funkčných charakteristikách medzi druhmi sú významné pre obidva 

mechanizmy. 

 

3.2 VPLYV DRUHOVEJ BOHATOSTI A ZLOŢENIA NA FUNKČNÚ DIVERZITU 

Počet funkčných charakteristík t, teda rozmernosť funkčného priestoru určuje tvar krivky 

závislosti funkčnej a druhovej diverzity (Petchey a Gaston 2002b). Zmena počtu znakov mení 

počet rozmerov, ktoré oddeľujú druhy vo funkčnom priestore. Rozptýlený vzťah medzi 

funkčnou a druhovou diverzitou je spôsobený malým počtom charakteristík rozdeľujúcich 

druhy do skupín (obr. 7a). Rozptyl a saturácia krivky nastáva, pretoţe charakteristiky 

niektorých párov druhov sú komplementárne, iné nie. Dochádza teda k rozptylu 

v spoločenstvách s rovnakým počtom druhov, a to v dôsledku rozdielností v zloţení. Krivka 

závislosti medzi druhovou a funkčnou diverzitou nie je lineárna, ale saturuje pri vyšších 

hodnotách druhovej bohatosti. Tento jav poukazuje na to ţe druhy sú funkčne redundantné 

(funkčne podobné). Pri vysokej druhovej bohatosti je funkčný priestor zaplňovaný 

kumulatívne, s presahom obsadzovania ekologických ník v spoločenstve. Výskyt druhu 

s vysoko unikátnymi, resp. komplementárnymi vlastnosťami s narastajúcou druhovou 

diverzitou klesá. Rozptýlená saturovaná závislosť sa pretvára na takmer lineárnu pri zvýšení 

počtu funkčných charakteristík z jednej na počet, ktorý odpovedá počtu druhov s (obr. 7). 

Lineárna závislosť a nízka hodnota rozptylu sa objavuje ako dôsledok rovnakej 

komplementarity charakteristík (všetky hodnoty distančnej matice sú veľmi podobné). Malé 

výchylky okolo lineárnej závislosti nám poukazujú na malú rolu zloţenia spoločenstva 

a identity druhov v určení funkčnej diverzity, taktieţ nepozorujeme prakticky ţiadny alebo len 

veľmi nízky vplyv redundancie na funkčnú diverzitu. Rovnaké mnoţstvo druhov a funkčných 

charakteristík vedie k rovnakým vzdialenostiam medzi všetkými pármi druhov a k nulovému 

efektu zloţenia spoločenstva na funkčnú diverzitu. V tomto prípade, pridanie akéhokoľvek 

druhu do spoločenstva spôsobí rovnaký nárast funkčnej diverzity ako pridanie iného druhu 

a nahradenie akéhokoľvek druhu iným nebude mať na funkčnú diverzitu ţiadny vplyv. 
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Zmena počtu hodnôt funkčnej charakteristiky f mení počet funkčných zoskupení pozdĺţ 

zdrojovej osi (Petchey a Gaston 2002b). Napríklad, ak f = 2, druhy sú rozdelené do dvoch 

funkčných zoskupení. Na druhej strane, ak f = 1 alebo f  >> s, k funkčnému zhlukovaniu 

nedochádza. Zmeny v počte funkčných zoskupení f menia rozloţenie funkčnej diverzity 

medzi spoločenstvami s rovnakým počtom druhov (obr. 8). Ak je vytvorených pár funkčných 

zoskupení (f = 3, 4, 6) v porovnaní s maximom počtu druhov (s = 20) pozorujeme nespojité 

rozloţenie funkčnej diverzity v podobe horizontálnych vrstiev (obr. 8a-d). Na obrázku 8b sú 

štyri vrstvy dôsledkom štyroch kombinácií troch funkčných zoskupení, ktoré poukazujú na 

veľmi rozdielnu funkčnú diverzitu. Zvýšenie počtu funkčných zoskupení (f = 10) vedie 

k vzniku spojitejšieho rozloţenia funkčnej diverzity medzi spoločenstvami s rovnakým 

počtom druhov (Petchey a Gaston 2002b).  

Na základe tejto schémy boli uskutočnené štúdie, ktoré pokryli široký rozsah 

funkčných charakteristík (fyziologické vlastnosti, konzumovaná korisť, správanie sa pri 

kŕmení a pod.) a  skupín organizmov (rastliny, ryby, vtáky, stavovce – predátori) (Chapin 

a kol. 1996; Muñoz a Ojeda 1997; Holmes a kol. 1979). 

 

Obrázok 7: Efekty počtu funkčných charakteristík t na vzťah medzi druhovou bohatosťou a funkčnou 

diverzitou. (a-e) t = 1, 2, 4, 8, 20, pre výber 20 náhodných druhov na všetkých úrovniach bohatosti pre 

jeden funkčný dendrogram. (f) Priemerné hodnoty výberov 20 náhodných druhov pre kaţdý z grafov a-e. 

FD je štandardizovaná na rozptyl medzi 1 a 0 (podľa Petchey a Gaston 2002b).  
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Obrázok 8: Efekty funkčného zoskupovania f na základe hodnôt funkčnej charakteristiky na vzťah medzi 

druhovou bohatosťou a FD. Počet zoskupení pozdĺţ osi dominantnej funkčnej charakteristiky je 

analogický k počtu funkčných skupín v spoločenstve. (a-e) f = 3, 3, 4, 6, 10, pre výber 20 náhodných 

druhov na všetkých úrovniach bohatosti. (a) všetky druhy zoskupenia sú identické; (b) druhy 

v zoskupeniach sa mierne líšia. (f) Priemerné hodnoty výberov 20 náhodných druhov pre kaţdý z grafov 

a-e. FD je štandardizovaná na rozptyl medzi 1 a 0 (podľa Petchey a Gaston 2002b). 

 

Obrázok 9: Schéma moţných vzťahov medzi druhovou a funkčnou diverzitou na 3 úrovniach diverzity 

(nízka, stredná, vysoká). A1 - druhy majú unikátnu funkčnú úlohu; A2 - druhy majú podobné funkčné 

vlastnosti; B - nárast funkčnej diverzity postupne klesá so zvyšujúcou sa druhovou diverzitou 

a asymptoticky sa zakrivuje (D); C – funkčná redundancia pri nízkej druhovej diverzite, rapídny nárast 

pri strednej druhovej diverzite, aţ asymptotické zakrivenie pri vysokej druhovej diverzite (D) (podľa 

Micheli a Halpern 2005). 
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Teoretický vzťah medzi druhovou a funkčnou diverzitou pri strate, resp. pridaní druhov do 

spoločenstva môţe mať rozličný priebeh (Micheli a Halpern 2005) (obr. 9).  

 

 

 

Obrázok 10: Hypotetický vzťah medzi druhovou bohatosťou a funkčnou diverzitou (FD). Šedý región 

určuje očakávanú distribúciu funkčnej diverzity s najpravdepodobnejšími hodnotami v čiernej oblasti. 

Spoločenstvá s vysokou FD (šedé guľôčky ohraničené prerušovanou čiarou nad šedou oblasťou) obsahujú 

funkčne rozdielnejšie druhy neţ by sme očakávali náhodou. Spoločenstvá s nízkou FD (šedé guľôčky 

ohraničené prerušovanou čiarou pod šedou oblasťou) obsahujú funkčne podobnejšie druhy neţ by sme 

očakávali náhodou. Guľôčky spojené šípkami poukazujú na časové zmeny FD spôsobené zmenou 

v druhovej bohatosti; (*, #) vysoká redundancia; (+, †) nízka redundancia (podľa Petchey a kol. 2007). 

 

Pri náhodnom druhovom zloţení spoločenstva dochádza k náhodnej distribúcii funkčnej 

diverzity. Nenáhodné rozloţenie funkčných charakteristík by mohli indikovať procesy akými 

sú napríklad environmentálne filtrovanie alebo funkčná podobnosť (Holdaway a Sparrow 

2006). V štúdii zaoberajúcej sa funkčnou diverzitou vtáčích spoločenstiev na Britských 

ostrovoch bola skúmaná funkčná redundancia v dvoch obdobiach (Petchey a kol. 2007). Ak je 

zmena vo funkčnej diverzite proporcionálne menšia neţ zmena v druhovej diverzite, 

pozorujeme funkčnú redundanciu, čo nám poukazuje na funkčnú podobnosť druhov (Petchey 

a kol. 2007) (obr. 10). V opačnom prípade dochádza k funkčnej senzitivite, čo poukazuje na 

funkčnú unikátnosť druhov (obr. 10). V tejto práci došlo k snahe o určenie funkčnej diverzity 
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vzhľadom na vyuţívanie zdrojov. V oboch štúdiách bola pozorovaná funkčná diverzita 

signifikantne niţšia neţ očakávaná (obr. 11). Ďalším výsledkom bol fakt, ţe zmeny 

v druhovej diverzite boli proporcionálne rovnaké ako vo funkčnej diverzite, čo dokladá nízku 

úroveň funkčnej redundancie (Petchey a kol. 2007). 

 

Obrázok 11: Závislosť medzi druhovou bohatosťou a funkčnou diverzitou vtáčích spoločenstiev na 

Britských ostrovoch počas rokov (a) 1968-72 a (b) 1988-91. Čierne symboly sú skutočné spoločenstvá, šedé 

sú náhodné spoločenstvá a biela línia sú priemerné hodnoty náhodných spoločenstiev. Včlenené grafy 

ukazujú pozorovanú x očakávanú FD so vzťahom 1:1 indikovaným prerušovanou čiarou (podľa Petchey 

a kol. 2007).  

 

V štúdii aplikovanej na spoločenstvá pobreţí skalnatých útesov Channel Islands v Kalifornii 

a spoločenstvá morských chránených území tropického a mierneho pásma bola riešená 

závislosť medzi druhovou a funkčnou diverzitou (Micheli a Halpern 2005). Do výskumu na 

Channel Islands boli zahrnuté druhy bezstavovcov a rýb rozčlenených do funkčných skupín 

na základe typu preferovanej potravy a pohyblivosti, a druhy rias na základe rastovej formy. 

V prípade morských chránených území boli pouţité údaje o rôznych druhoch rýb, ktoré boli 

rozčlenené do funkčných skupín na základe trofického typu, telesnej veľkosti a mobility 

dospelých jedincov. Bola preukázaná pozitívna závislosť medzi druhovou a funkčnou 

bohatosťou, resp. diverzitou (obr. 12) a o niečo slabšia pozitívna závislosť pri fluktuácii 

druhovej diverzity (bohatosti) z roka na rok vzhľadom na funkčnú diverzitu (bohatosť). 

V chránených územiach obnova druhovej bohatosti a diverzity rýb proporcionálne súhlasí so 

zvýšenou funkčnou diverzitou a bohatosťou (sklon krivky blízky 1), čo poukazuje na nízku 
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úroveň redundancie naprieč rozličnými morskými ekosystémami. Pri rybolove dochádza ku 

kompletnému odstraňovaniu funkčných skupín zo spoločenstiev (Micheli a Halpern 2005).   

 

 

Obrázok 12: Vzťah medzi (a) druhovou a funkčnou bohatosťou a (b) druhovou a funkčnou diverzitou 

naprieč 16 lokalitami skalnatého pobreţia v oblasti Channel Islands, CA. Kaţdý údajový bod určuje 

priemernú bohatosť a diverzitu počas 18 rokov monitorovania (podľa Micheli a Halpern 2005). 

 

Výskum vplyvu urbanizácie na druhovú a funkčnú diverzitu a bohatosť bol uskutočnený 

v oblasti Hangzhou v Číne. Došlo k prieskumu vtáčích spoločenstiev ktoré vykazovali oblasti 

s rôznymi stupňami urbanizácie, napr. mestské, vidiecko-mestské časti, poľnohospodársko-

lesné územia, zalesnené oblasti, a pod. (Li a kol. 2010). Výskum sa zaoberal  druhmi vtákov 

hniezdiacich na danom území, pričom boli rozdelené do funkčných skupín na základe 

preferovaného habitatu na hniezdenie. Miera urbanizácie bola spracovaná na základe rozsahu 

ľudskej disturbancie, podielu vegetačného pokrytia a miery zástavby. Výsledky tejto štúdie 

poukázali na fakt, ţe urbanizácia významne zniţuje druhovú a funkčnú diverzitu, resp. 

bohatosť, pričom vzťah má trochu odlišné vlastnosti. Závislosť medzi druhovou diverzitou 

(bohatosťou) a urbanizáciou je lineárna, zatiaľ čo závislosť medzi funkčnou diverzitou 

(bohatosťou) a urbanizáciou je kvadratická (obr. 13). Pri nízkej miere urbanizácie klesá 

funkčná diverzita zo začiatku pozvoľne a aţ pri ďalšom zvýšení urbanizácie sa intenzita 

úbytku zvýši. Krivka vzťahu medzi druhovou a funkčnou diverzitou má asymptotický tvar, 

a teda vykazuje redundanciu (Li a kol. 2010) (obr. 13). 
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Obrázok 13: Zobrazenie vzťahov medzi (a) mierou urbanizácie a druhovou diverzitou (b) mierou 

urbanizácie a druhovou bohatosťou (c) mierou urbanizácie a funkčnou diverzitou (d) mierou urbanizácie 

a funkčnou bohatosťou (e) druhovou a funkčnou diverzitou (podľa Li a kol. 2010).  

 

Významnou prácou študujúcu vzťah druhovej diverzity a fungovania ekosystémov je výskum 

straty funkčnej diverzity naprieč mnohými taxónmi, spôsobnej intenzívnym pretváraním 

krajiny ľudskou činnosťou (Flynn a kol. 2009). V práci boli pouţité údaje o vyše 1600 

rastlinných, vtáčích a cicavčích druhoch. Pouţité funkčné charakteristiky zahŕňali široký 
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rozsah vlastností, napr. typ a spôsob príjmu potravy, habitat prijímania potravy a produkcie 

mláďat, telesná veľkosť, rastová forma, výška, veľkosť listov, typ a dĺţka plodov. Podľa 

stupňa vyuţívania bola krajina rozdelená na tri typy: prírodná, poloprírodná  

a poľnohospodárska. V prípade vtákov a cicavcov, druhová aj funkčná diverzita výrazne 

klesala s intenzitou vyuţívania krajiny (obr. 14). U rastlín nebola pozorovaná jasná schéma 

zmeny diverzity naprieč rôznymi stupňami vyuţitia krajiny a krivka funkčnej a druhovej 

diverzity nepoukázala na výrazný pokles pri zvýšení vyuţívania krajiny (obr. 14). Došlo 

k porovnaniu pozorovaných hodnôt funkčnej diverzity s hodnotami očakávanej, náhodnej 

funkčnej diverzity. V prípade cicavcov a vtákov bola v poloprírodných a poľnohospodársky 

vyuţívaných oblastiach signifikantne niţšia pozorovaná funkčná diverzita neţ diverzita 

očakávaná (Flynn a kol. 2009). 

 

Obrázok 14: Funkčná diverzita FD (horný riadok) sa postupne zniţuje so zvyšujúcou sa intenzitou 

vyuţívania krajiny pre cicavce a vtáky, pre rastliny zostáva takmer rovnaká. Druhová bohatosť (dolný 

riadok) vykazuje podobnú odpoveď na zintenzívnenie vyuţívania krajiny. Typ krajiny: 1-prírodná, 2-

poloprírodná, 3-poľnohospodárska (podľa Flynn a kol. 2009). 

  

Na východnom pobreţí Brazílie (Rio Cachoeira Nature Reserve) bol uskutočnený výskum na 

spoločenstvách mravcov ţiviacich sa na zemi, pričom práce prebehli na v prostredí rozličných 

sukcesných štádií sekundárneho lesa  (Bihn a kol. 2010).. Mravčie druhy boli rozdelené na 

základe funkčných charakteristík spojených s vyuţívaním zdrojov (telesná veľkosť,  relatívna 

veľkosť oka, relatívna veľkosť končatiny, pozícia v potravnom reťazci). Štúdia preukázala 
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silnú pozitívnu závislosť medzi druhovou a funkčnou diverzitou, resp. bohatosťou a krivka 

závislosti nevykazovala saturáciu (obr. 15). Tento fakt poukazuje na nízku úroveň 

redundancie (funkčnej podobnosti) spoločenstiev. Obnova a zvýšenie druhovej bohatosti 

a diverzity spoločenstiev tropického sekundárneho lesa má za následok  proporcionálne 

zvýšenie funkčnej bohatosti a diverzity (obr. 16). Výsledky ukazujú, ţe zvýšenie funkčnej 

diverzity pozdĺţ sukcesného gradientu je spôsobené hlavne zriedkavými, funkčne unikátnymi 

druhmi (Bihn a kol. 2010). 

 

Obrázok 15: Závislosť medzi (a) druhovou a funkčnou bohatosťou a (b) druhovou a funkčnou diverzitou 

naprieč 12 mravčími spoločenstvami oblasti Rio Cachoeira Nature Reserve, Brazília (podľa Bihn a kol. 

2010). 

  

 

Obrázok 16: Zmeny v druhovej a funkčnej diverzite mravčích spoločenstiev ţijúcich v Rio Cachoeira 

Nature Reserve pozdĺţ gradientu sukcesie lesa (podľa Bihn a kol. 2010). 
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Obrázok 17: Gradienty štyroch spôsobov merania funkčnej diverzity vzhľadom na druhovú bohatosť 

(ľavý stĺpec) alebo zemepisnú šírku (pravý stĺpec). Súvislé čiary reprezentujú signifikantné regresie, R
2
 

vyjadruje koeficient spoľahlivosti popisujúci silu závislosti (podľa Stevens a kol. 2003). 

 

V roku 2003 došlo k spracovaniu problematiky o latitudinálnych gradientoch funkčnej 

diverzity pre spoločenstvá netopierov Nového sveta (Stevens a kol. 2003). Pre výskum boli 

pouţité údaje o druhoch vyskytujúcich sa na lokalitách situovaných v rôznych zemepisných 

šírkach na sever a juh okolo rovníka. Druhy netopierov boli klasifikované do funkčných 

skupín na základe typu prijímanej potravy (hmyz, plody, nektár, stavovce, krv a pod.). Boli 

preukázané latitudinálne gradienty pre funkčnú bohatosť, diverzitu a dominanciu funkčných 

skupín, pričom dané veličiny sa zvyšovali konzistentne s druhovou bohatosťou (obr. 17). 
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Nebol preukázaný signifikantný dôkaz pre vyrovnanosť funkčných skupín. Vo všetkých 

prípadoch sa hodnota funkčnej diverzity zvyšovala pri zníţení zemepisnej šírky, teda hodnota 

funkčnej diverzity na rovníku a v jeho blízkosti bola vyššia (Stevens a kol. 2003).  

 

 

Obrázok 18: Vzťahy medzi druhovou bohatosťou a funkčnou diverzitou na rôznych funkčných 

charakteristikách. Plné symboly a krivky indikujú pozorovanú druhovú bohatosť a regresné krivky pre 

zalesnené oblasti. Prázdne symboly a jednoduché prerušované krivky indikujú pozorovanú druhovú 

bohatosť a regresné krivky pre odlesnené oblasti. Zloţená prerušovaná krivka poukazuje na regresiu 

v spoločenstve s hypotetickým priebehom funkčnej diverzity. Všetky krivky saturujú pri maximálnom 

moţnom počte stavov funkčných charakteristík, ktorý je určený bodkovanou horizontálnou čiarou (podľa 

Mayfield a kol. 2005). 
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V štúdii uskutočnenej na troch lokalitách v Kostarike prebiehal výskum na bylinných 

a krovinatých spoločenstvách v zalesnených a odlesnených oblastiach (Mayfield a kol. 2005). 

Bolo riešených viacero otázok, konkrétne vzťah medzi druhovou a funkčnou diverzitou, 

rozdiel v závislosti druhová/funkčná diverzita v zalesnených a odlesnených oblastiach 

a taktieţ otázka, či je táto závislosť ovplyvnená environmentálnym filtrovaním alebo skôr 

procesmi zaloţenými na diferenciácii. Práca zahŕňala rastliny rozdelených na základe šiestich 

funkčných charakteristík (spôsob opeľovania, spôsob šírenia semien, rastová forma, typ 

plodu, veľkosť plodu a veľkosť semena). Výsledky ukázali, ţe druhová bohatosť je často 

nedostatočnou náhradou funkčnej diverzity, pretoţe závislosť vykazuje  funkčnú redundanciu. 

Vzťah medzi druhovou a funkčnou diverzitou vykazuje pozitívnu závislosť, pričom sa 

signifikantne líši medzi zalesnenými a odlesnenými oblasťami, závisiac na funkčnej 

charakteristike (obr. 18). Počet spôsobov šírenia semien a typov plodov stúpa intenzívnejšie 

v odlesnených oblastiach, zatiaľ čo počet rastových foriem, veľkosť plodov a semien stúpa 

intenzívnejšie v oblastiach zalesnených. Počet mechanizmov opeľovania stúpa pribliţne 

rovnakou mierou v obidvoch typoch prostredia. Prítomnosť konkrétnych druhov 

v spoločenstve je riadené environmentálnym filtrovaním funkčných charakteristík, ktorých 

nositeľmi dané druhy sú (Mayfield a kol. 2005). 

 

Štúdium funkčnej diverzity na piatich prírodných spoločenstvách, pri ktorom došlo 

k vytvoreniu matíc funkčných charakteristík a pokrytiu širokej škály taxónov a funkčných 

charakteristík ilustruje obrázok č. 19 (Petchey a Gaston 2002b). Krivky závislosti medzi 

druhovou bohatosťou a funkčnou diverzitou sú relatívne lineárne, poukazujú na roztriedenie 

druhov v mnohorozmernom priestore ekologických ník, dominantný efekt bohatosti druhov 

a malý príspevok redundancie vo vzťahu k funkčnej diverzite. Podobne, ţiadne zo skutočných 

vzťahov nevykazujú horizontálne vrstvy, ktoré pozorujeme pri hrubom zoskupení druhov 

v rámci funkčného priestoru (obr. 8a-d). Podobnosť a lineárnosť danej závislosti je spôsobená 

viacerými faktormi. Medzi ne patrí mnoţstvo funkčných charakteristík, ktoré sú nekorelované 

a taktieţ rovnaké váţenie hodnoty funkčných charakteristík. Ak sú v skutočnosti niektoré 

funkčné vlastnosti dôleţitejšie pre fungovanie ekosystémov neţ iné, mali by mať vyššiu váhu 

i v maticovom spracovaní. Rozličné váţenie hodnôt funkčných charakteristík zniţuje 

efektívnu rozmernosť funkčného priestoru a zvyšuje relatívnu dôleţitosť druhovej skladby 

(Petchey a Gaston 2002b). 
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Obrázok 19: Závislosť medzi druhovou bohatosťou a funkčnou diverzitou FD pre (a-e) päť prírodných 

spoločenstiev. Bol uskutočnený výber 20 náhodných druhov pre danú hodnotu druhovej bohatosti. FD je 

štandardizovaná na rozptyl medzi 1 a 0. (f) Priemerné hodnoty závislosti medzi druhovou bohatosťou 

a FD pre grafy a-e (podľa Petchey a Gaston 2002b). 
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ZÁVER 

Funkčná diverzita je dôleţitou komplexnou zloţkou biodiverzity. Základným 

predpokladom pre pochopenie tejto problematiky je zameranie sa na prepojenie funkčných 

charakteristík organizmov s rozsahom a intenzitou ekosystémových procesov. Kľúčovým 

predpokladom je výber funkčných charakteristík a posúdenie ich dôleţitosti. Nezávisle na 

výbere funkčných charakteristík, existuje viacero spôsobov merania funkčnej diverzity 

klasifikovaných na dve základné kategórie: spojité a nespojité. Spojité spôsoby merania 

funkčnej diverzity sú vhodnejšie a vykazujú určité výhody. Najpodstatnejšou výhodou je 

obsiahnutie širokých funkčných rozdielov určujúcich príslušnosť k funkčným skupinám 

a zároveň rozdielov jemnejších, prislúchajúcich funkčnej rôznorodosti v rámci jednotlivých 

funkčných skupín. Potvrdenie platnosti meraní pomôţe pochopiť efekty zmien biodiverzity na 

ekosystémové procesy a prírodné sluţby, ktoré nám ekosystémy poskytujú. V prirodzených 

spoločenstvách prakticky vţdy pozorujeme pozitívnu závislosť medzi druhovou a funkčnou 

diverzitou. Druhovú diverzitu ale nemoţno povaţovať za adekvátnu náhradu za diverzitu 

funkčnú. Tvar krivky závislosti sa mení pre rozličné typy spoločenstiev, ktoré vykazujú rôzny 

stupeň redundancie, prípadne ju nevykazujú vôbec.  Pre intenzitu a rozsah ekosystémových 

procesov nie je kľúčovým ukazovateľom počet vymiznutých druhov, ale určenie straty 

konkrétnych druhov so svojimi funkčnými charakteristikami ovplyvňujúcimi fungovanie. V 

súčasnosti máme stále málo informácií o vzťahu medzi druhovou a funkčnou diverzitou 

takmer pre všetky typy ekosystémov. Tieto znalosti sú však veľmi dôleţité pre pochopenie 

štruktúry spoločenstiev a pre prístupy a otázky týkajúce sa ochrany a obnovy prírodných 

ekosystémov.  

 

 V práci som sa snaţil stručne zhrnúť doterajšie poznatky o funkčnej diverzite, jej 

vlastnostiach, spôsoboch merania a vzťahu medzi funkčnou a druhovou diverzitou. Moja 

bakalárska práca by mala slúţiť ako podkladový materiál pre diplomovú prácu, v ktorej sa 

budem snaţiť skúmať vzťah medi druhovou a funkčnou diverzitou v rozličných typoch 

prostredia, pričom problematika bude zameraná na vtáčie spoločenstvá subsaharskej Afriky. 
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