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Abstrakt 

Biotická homogenizace je proces, který invazí a extinkcí zvyšuje taxonomickou, genetickou a 

funkční podobnosti ekologických společenstev a je spojován se ztrátou globální biodiverzity. 

Nejvýraznějšími projevy v případě homogenizace ptačích společenstev jsou ztráta původních 

druhů a jejich nahrazení druhy nepůvodními a rozšíření generalistů na úkor původních a 

specializovanějších druhů. Výsledkem je tedy často zvýšení místní nebo α-diverzity na úkor 

snížení β-diverzity nebo zvýšení podobosti společenstev.  Za hlavní příčiny těchto projevů lze 

označit introdukci nepůvodních druhů, urbanizaci, fragmentaci a disturbanci krajiny.  

Ochrana přírody by se tedy měla zaměřit na uchovávání unikátních biotopů, které hostí 

specializované druhy s úzkou ekologickou nikou. Další výzkum v této oblasti by měl 

poskytnout lepší základy pro tvorbu modelů pro předvídání změn ve společenstvech. 

 

Abstract 

Biotic homogenization is characterized as a process by which means species  invasions and 

extinctions increase the genetic, taxonomic or functional similarity among ecological 

communities and this process is associated with modern biodiversity crisis. The most 

prominent patterns of recent homogenization of species composition in avian communities are 

loss of native species and their replacement by non-native species, expanding habitat 

generalists at the expense of native and more specialized species. As a result, increases in 

local or alpha-diversity typically occur at the expense of decreased beta-diversity or 

increased community similarity among regions. These patterns are probably caused by 

introduction non-native species, urbanization, landscape fragmentation and disturbance. 

These results suggest that conservation effort should focus on protection of unique habitats 

where ecologically specialised species occur. Further research in this area could provide 

better basis for generation of simulation models aimed to predicting changes in community 

composition.  
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1. Úvod 
 

V současnosti jsme svědky velkého poklesu biodiverzity neboli přírodní rozmanitosti. Tento 

pokles se týká nejen rostlinných a živočišných druhů, ale i samotného prostředí, na které jsou 

tyto druhy vázány. Jde tedy o jeden z nejzávažnějších problémů dnešního světa.  Příčinou je 

narušování nebo přímo destrukce prostředí procesy jako fragmentace, urbanizace, 

intenzifikace zemědělské výroby, klimatická změna nebo šíření invazních druhů (Butchart et 

al., 2010). 

 Organizace spojených národů vyhlásila letošní rok jako „Mezinárodní rok 

biodiverzity“, který má na problémy spojené se ztrátou biodiverzity upozornit a pokusit se je 

zpomalit nebo dokonce úplně zastavit (http://www.cbd.int/, 2010).  Celý svět se už v roce 

2002 zavázal k výraznému zpomalení poklesu biodiverzity k roku 2010 a EU se zavázala k 

jeho úplnému zastavení. Ani jednoho z těchto cílů se nepodařilo dosáhnout (Butchart et al., 

2010).  

             Biodiverzita klesá po celém světě a s problémy se potýká i Česká republika. Zpráva o 

stavu přírody a krajiny v České republice Ministerstva životního prostředí z ledna 2010 uvádí, 

že zde žije 80 000 druhů (3500 cévnatých rostlin, 886 mechorostů, 40 000 druhů hub, 24 000 

druhů hmyzu, 8000 ostatních bezobratlých, 711 obratlovců) (http://www.mzp.cz/, 2010) 

z nichž je celá 1/3 podle kritérií IUCN ohrožená. Červený seznam ČR (Plesník et. al., 2003)  

uvádí, že z celkového množství 200 druhů ptáků je 52 % ohroženo.  Klesá počet  druhů dříve 

hojných (např. skřivan polní Alauda arvensis). Nejrychleji mizí ptactvo zemědělské krajiny a 

mokřadů (Voříšek et al., 2009).  

              „Ztráta rozmanitosti přírody neznamená jen ochuzení současných a budoucích 

generací o cenné přírodní bohatství, ale škoda vzniká také ve  smyslu ekonomickém, 

sociálním a kulturním,“ upozornil na problém bývalý ministr životního prostředí Jan Dusík 

(http://www.mzp.cz/, 2010).  Biodiverzita má velký význam pro fungování řady ekosystémů, 

proto je velice důležité, abychom zamezili jejímu dalšímu snižování. Tímto neuděláme službu 

jen přírodě, ale především sami sobě, neboť jsme závislí na řadě ekosystémových služeb, 

které poskytuje biosféra a jejichž existenci si mnohdy ani neuvědomujeme. Tyto služby 

zahrnují poskytování statků jako je potrava a voda; regulační služby jako je regulace sucha, 

záplav; podpůrné služby jako je vytváření půdy a koloběh živin (Moldan, 2003). Příroda je 

ochuzována vlivem člověka o různé krajinné prvky jako remízky, živé ploty, keře. Stále roste 

zastavěné území, stavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, které omezují prostor pro 
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život a migraci organismů. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti druhů, 

společenstva rostlin i živočichu se stávají čím dál podobnější. 

          V poslední době se ukazuje, že se ekologická společenstva v různých místech Evropy 

obohacují o nové druhy. Z hlediska ochrany přírody by to vypadalo jako příznivý trend. Je 

tomu však skutečně tak? Některé práce ukazují (McKinney & Lockwood, 1999), že dochází 

spíše k homogenizaci biosféry - z lokálně různorodých druhových seskupení se stávají 

společenstva tvořena pouze několika nenáročnými druhy. Ačkoliv lokální diverzita může 

narůstat, v globálním nebo regionálním měřítku se možná snižuje. Jaké jsou tedy základní 

projevy, příčiny a důsledky biotické homogenizace? V posledních letech se objevilo velké 

množství publikací, které je v různých částech světa popisují. Utřídění těchto znalostí, o které 

se pokusím ve své bakalářské práci, může být užitečné pro  ochranářské činnosti, které se 

s biotickou homogenizací snaží vyrovnat. Vzhledem k rozsáhlosti literatury jsem se omezila 

ve většině kapitol pouze na skupinu ptáků, která byla v tomto ohledu spolu s cévnatými 

rostlinami prozkoumána nejvíce. 
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2. Definice biotické homogenizace 
 

Biotickou homogenizací rozumíme zvyšování genetické, taxonomické či funkční podobnosti 

ekologických společenstev za jednotku času (Olden et al., 2004; McKinney & Lockwood, 

1999). Homogenizace může být považována za hlavní příčinu ztráty biologické divezity a má 

významné ekologické, evoluční a sociální důsledky (Olden et al., 2004). Pojem biotická 

homogenizace je čím dál častěji spojován se současnou krizí biodiverzity (Brown, 2005). 

V původním znění, jak biotickou homogenizaci definují McKinney a Lockwood 

(1999), zahrnuje jen důsledky invazí, neboli zavlékání nepůvodních druhů do nových 

prostředí. Dnes se už biotická homogenizace chápe široce jako jakékoliv zvyšování 

podobnosti druhového složení společenstev např. vnitrodruhovou hybridizací (Olden et al., 

2004). Naopak biotická diferenciace je  pokles genetické, taxonomické či funkční podobnosti 

společenstev v čase  (Olden &  Poff, 2003; Olden & Rooney, 2006). 

  Někteří kritici argumentují (Olden, 2008),  že biotická homogenizace není nový jev. 

Historie Země je plná příkladů míchání biot, které způsobují homogenizaci. Stane se tak, 

pokud jsou odstraněny fyzické překážky pohybu jednotlivých druhů žijící dříve v izolovaných 

oblastech. To byly případy např. otevření transpolárního koridoru mezi  Tichým a Atlantským 

oceánem nebo vytvoření Panamské šíje mezi Severní a Jižní Amerikou. V současnosti je ale 

rychlost překonávání biogeografických překážek podstatně rychlejší než kdykoliv předtím a 

hlavní příčinou je působení člověka (Elton, 1958).  

 

2.1. Taxonomická, genetická a funkční homogenizace  
Biotickou homogenizaci lze rozdělit dle různých biologických aspektů. Dělíme ji na 

taxonomickou, genetickou nebo funkční (Olden et al., 2004).   

Taxonomická homogenizace je definovaná jako zvýšení druhové podobnosti společenstev 

během určitého časového intervalu, tj. pokles β-diverzity. Předmětem zájmu jsou nejčastěji 

jednotlivé druhy a zkoumá se, jak se mění druhové složení. Druhová identita je tedy jedinou 

charakteristikou, která se zkoumá. Tento druh homogenizace byl zejména díky relativně 

jednoduchému způsobu zachycení hlavním zaměřením dosavadního výzkumu biotické 

homogenizace. Ve skutečnosti, ale dostatečně  neodráží vícerozměrný charakter pojmu 

homogenizace – ztrátu ztrátu genetické různorodosti a funkčních charakteristik.  Proto je 

užitečné přidat pojem genetické a funkční homogenizace (Olden et al., 2004). 

Genetickou homogenizací se označuje snižování rozmanitosti druhů na molekulární 
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úrovni. Této homogenizace může být dosaženo úmyslným přemístěním populace z jednoho 

místa na druhé, vnitrodruhovou a mezidruhovou hybridizací (Olden et al., 2004). 

Vnitrodruhová hybridizace, která vzniká v důsledku rozsáhlých přesunů jedinců v krajině, 

může ohrozit unikátní genetické složení geograficky odlišných populací.  Příkladem může být 

vysazování pstruha Oncorhynchus clarki na západě Spojených států amerických, který 

v současnosti ohrožuje genetickou rozmanitost původního endemického poddruhu (Behnke, 

1992).  Příkladem mezidruhové hybridizace může být introdukce exotického rybího druhu  

halančíkovce diamantového (Cyprinodon variegatus) na území endemického Cyprinodon 

pecosensis, což vedlo k hybridizaci druhů v řece  Pecos v Novém Mexiku v pásmu dlouhém 

430 km (Echelle & Connor, 1989). Introdukcí došlo k velmi rychlému ničení genofondu.  

Funkční homogenizace je definována jako zvýšení funkční podobnosti biot. Nastane 

snížením funkční diverzity společenstev, kdy dochází k nahrazení druhů s jedinečnými 

funkčními vlastnostmi druhy,  které tyto vlastnosti postrádají (Olden & Rooney, 2006).  

Funkční homogenizace tedy např. zvýší extinkce ekologických specialistů (Owens & Bennet, 

2000). Např. podle Blaira (2004) je funkční homogenizace ptačích společenstev způsobena 

urbanizací, při které jsou druhy úzce vázané na jeden biotop (specialisté) nahrazovány druhy, 

které jsou méně naročné (generalisté). 

 I když se taxonomické složení téměř nezmění, může vyhynutí nějakého druhu se 

specifickou rolí v ekosystému úplně změnit jeho fungování - například vyhubení bizona 

výrazně změnilo rostlinná i živočišná společenstva na amerických prériích, odstranění slonů 

z horských lesů v tropické Africe vedlo k jejich většímu zastínění (Tropek & Konvička, 

2010), podobně jako ztráta pratura a zubra v lesích střední Evropy (Konvička et al., 2004). 

 

2.2. Měření biotické homogenizace 
Homogenizaci lze měřit pomocí β-diverzity (species turnover), což je rozdíl regionální a 

lokální druhové bohatosti: čím je větší, tím jsou si jednotlivá lokální společenstva méně 

podobná (Whittaker, 1972).  Míra rozdílnosti či naopak podobnosti druhového složení mezi 

společenstvy se může vyjádřit i pomocí různých indexů druhové podobnosti, např. Jaccardova 

indexu (Wildi, 2010). Jaccardův index vyjadřuje podobnost druhového složení dvou 

společenstev tak, že porovnává počet druhů v jednotlivých společenstvech (A, B) s počtem 

druhů společných oběma společenstvům (C); jeho hodnota je tím vyšší, čím méně společných 

druhů společenstva obsahují. Podobný je novější Sørensenův index (Wildi, 2010). Tyto 

indexy podobnosti se používají pro kvalitativní data. K dispozici jsou tedy třeba pouze data o 
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přítomnosti nebo nepřítomnosti druhů. Naopak Bray-Curtisův index podobnosti (odběr 

vzorků je stejný mezi společenstvy) nebo Morisitův index podobnosti (odběr vzorků se liší 

mezi jednotlivými společenstvy) jsou vhodné pro data o početnosti (Wolda, 1981). 

               V případě měření homogenizace je důležité brát v potaz identitu jednotlivých druhů. 

Zaměření na samotné druhové bohatství může být v kontextu biotické homogenizace 

zavádějící. Výzkum odhaluje, že druhové bohatství je špatný indikátor homogenizace (Rahel, 

2000; Olden & Rooney, 2006;  Olden & Poff, 2003).  
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3. Projevy biotické homogenizace 
  

Stav biodiverzity zhoršuje ve všech částech světa (např. McKinney a Lockwood, 

1999; Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Zatímco lidské činnosti vedly ke snížení 

globální druhové diverzity a způsobily vyhynutí původních druhů,  na regionální a lokální 

úrovni je často pozorováno zvýšení diverzity. Je to způsobeno tím, že rychlost šíření 

úspěšných nepůvodních druhů je často vyšší než rychlost extinkci lokálních původních druhů, 

a tak se celková druhová rozmanitost postupem času zvyšuje (Sax & Gaines, 2003).  Jako 

příklad můžeme uvést jezero Clear Lake v Kalifornii, které původně obsahovalo 12 

původních druhů ryb včetně 3 endemických. Pro zvýšení diverzity bylo introdukováno 16 

cizích druhů. Výsledkem ale byla ztráta 2 původních druhů. Přestože jezero získalo 16 druhů, 

globálně se snížil počet druhů o 2  (Rahel, 2002).  

Lokální zvýšení druhového bohatství je často způsobeno rozšířením generalistů. 

Generalisté spíše invadují do narušených ekosystémů a to na úkor přirozených a více 

specializovaných druhů  (Hobbs & Mooney, 1998; Blackburn et al., 2004). Ukazuje se 

(Owens & Bennett 2000; Marvier et al., 2004; Julliard et al., 2006), že generalisté dokonce 

profitují z poklesu populace specialistů. Specializované druhy se nachází v méně narušené 

krajině než generalisté (Devictor et al., 2008), jsou tedy pravděpodobně negativněji ovlivněny 

současnými globálními změnami než generalisté a mají převážně prospěch z prostředí, která 

jsou relativně stejnorodá, zatímco generalisté by měly těžit z prostředí, která jsou různorodá 

(například některý specialista může žít jen v lese jehličnatém a naopak generalistovi na druhu 

lesa nezáleží) (Futuyma & Moreno, 1988; Marvier et al., 2004; Östergard & Ehrlén, 2005). 

Tento jev byl zdokumentován u řady taxonů po celém světě (rostliny - Rooney et al., 2004;  

motýli - Warren et al., 2001, ptáci - Julliard et al., 2004). 

 

3.1. Specialisté a generalisté 
Je důležité ujasnit si, jak se ekologická specializace vyjadřuje, čeho všeho se může týkat. 

Specializace odráží šířku ekologické niky každého druhu. Podle toho dělíme druhy na 

organismy málo specializované, tzv. ekologické generalisty, a na organismy s úzkou 

ekologickou nikou, tzv. specialisty. Toto dělení je samozřejmě do značné míry umělé: ve 

skutečnosti je ekologická speciliazace ve své podstatě spojitá. Generalisté a specialisté 

představují pouze extrémní případy spojitého prostoru. Nicméně v řadě případů nám 
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rozlišování těchto dvou kategorií pomáhá pochopit, jak se biotická homogenizace v případě 

druhů s různou šířkou ekologické niky projevuje. 

Podle jedné teorie (Levins, 1962; Futuyma & Moreno, 1988) je rozdílná míra 

ekologické specializace jednotlivých druhů důsledkem kompromisu v evoluci mezi selekcí na 

„výborné vykonávání jedné činnosti“ a  „obstojné vykonávání mnoha činností“. Druhy 

nedostatečně ekologicky vyhraněné musí být schopné využívat široké množství zdrojů, 

naopak úzce specializované druhy musí své omezené zdroje využít s opravdu vysokou 

účinností. Někteří autoři mají za to, že se specializace během „života“ taxonu mění: nové 

druhy jsou ekologicky nevyhraněné, s rostoucím stářím se čím dál více specializují, ovšem 

extrémně vysoká míra specializace zřejmě zvyšuje v evolučním čase pravděpodobnost 

extinkce, takže nejvíce specializované druhy časem vymírají, případně se z nich odštěpí opět 

málo specializovaná dceřinná populace nového druhu (Ricklefs & Berringham, 1999).  

 

3.2. Potravní, biotopová a klimatická specializace  
Protože je ekologická nika mnohorozměrná, odráží i míra ekologické specializace její různé 

aspekty, které je při výzkumu specializace někdy užitečné rozlišovat. U ptáků se většina 

autorů zabývá potravní, biotopovou nebo klimatickou specializací. 

Potravní specializace představuje míru vazby na určitý typ potravy: např. ledňáček 

říční (Alcedo atthis) je potravně vázán výhradně na ryby, naopak havran polní (Corvus 

frugilegus) je typický potravní generalista (Dmitrijev, 1991). 

 Biotopová specializace je vazba na určitý typ nebo typy biotopu, kde daný druh žije.  

Sýkoře koňadře (Parus major) nezáleží na typu lesa, zatímco např. králíček obecný (Regulus 

regulus) vyhledává striktně jen les jehličnatý (Storch, 1994). Schopnost rozmnožování a 

přežívání dospělých závisí na vhodnosti biotopu (Carrete et al., 2006). Biotop tak silně 

ovlivňuje lokální abundanci (Chamberlain et al., 1999). Vyhraněnost vazby na biotop  může 

souviset s hojností jednotlivých druhů. Druhy žijící v běžných biotopech (biotopoví 

generalisté) mají jak v lokálním tak globálním měřítku větší hojnost než druhy žijící ve 

vzácných biotopech (Gregory & Gaston, 2000). Obecně ptáci, kteří žijí ve více biotopech jsou 

lokálně početnější, ale tento vztah není jednoznačný. Druh, který je v jedné oblasti hodnocen 

jako vzácný specialista, může být jinde hojný a všudypřítomný (Reif et al., 2010).  Proto je 

třeba nahlížet na biotopovou specializaci každého druhu v konkrétním prostorovém kontextu.  

 Klimatická specializace se týká šířky nároků na klima, které se měří zejména pomocí 

průměrných teplot a srážkového úhrnu v areálech jednotlivých druhů (Brommer, 2004). 
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Příkladem druhu s úzkou klimatickou nikou pro teplomilné druhy je například exotický 

papoušek Kakadu inka (Cacatua leadbeaterii) a pro chladnomilné tučnák královský 

(Aptenodytes forsteri). Zatímco širokou niku s menšími nároky na klima má například kos 

černý (Turdus merula) (Dmitrijev, 1991). 

 

3.3. Měření specializace  
Přístupů k výpočtu šířk ekologické niky je celá řada, často se mezi sebou liší ve způsobu 

pojetí ekologické niky. Nejčastěji jsou v současnosti využívány tzv. „index specializace 

druhů“ (species specialization index, dále SSI) a z něj odvozený „index specializace 

společenstev“ (community specialization index, dále CSI) (Julliard et al., 2006), které byly 

odvozeny pro biotopovou specializaci. Klimatickou  specializaci lze počítat pomocí indexů 

„teplotního optima společenstev“ (community thermal optimum, dále CTO) a “teplotního 

maxima společenstev” (community thermal maximum, dále CTM) (Kerberiou et al., 2009). 

Specializace potravní se může zkoumat pomocí celkové šířku niky (total niche width, TNW) 

dle poměru dvou jejích složek WIC/TNW, které jsou vysvětlené níže (Bolnick et al., 2002). 

 

Species Specialization index (SSI)  

SSI se stal jedním z nejvlivnějších způsobů kvantifikace ekologické specilizace, původně 

publikovaný  Julliardem et al. (2006) pro účely vyjádření šířky biotopové niky běžných druhů 

ptáků ve Francii. Vychází ze zjištění početnosti každého druhu v různých typech prostředí. 

Nevyrovnanost abundance daného druhu mezi jednotlivými biotopy vyjádřená pomocí 

variačního koeficientu je míra jeho biotopové speciliazce. Čím je hodnota variačního 

koeficientu nižší, tím je početnost daného druhu mezi biotopy vyrovnanější. To značí většího 

generalistu. Generalista sýkora koňadra má hodnotu SSI 0,29. Naopak specialista skřivan 

polní (Alauda arvensis) má hodnotu SSI 1,16. (Julliard et al., 2006).  

 K výpočtu SSI je třeba použít statisticky vyvážená data. Pokud je SSI počítán např. dle 

jedné třídy lesa a mnoha tříd zemědělské půdy, lesní ptáci budou nevyhnutelně vykazovat 

vyšší SSI hodnoty než ostatní druhy. SSI je naopak robustní vůči celkovému počtu 

biotopových tříd. Přestože nižší počet tříd vede k nižší variabilitě SSI, stále je možné určit 

specializovanější a méně specializované druhy (Julliard et al., 2006).  

 Výpočet SSI popisuje pouze specializaci druhů, úpravou tohoto výpočtu můžeme 

snadno dostat výpočet specializačního indexu pro celé společenstvo, tento index nazýváme 

community specialization index (CSI). CSI je vypočtěn jako vážený průměr všech SSI hodnot 
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jednotlivých druhů, které jsou zaznamenané na studijní ploše, kde vahou je podíl každého 

druhu na celkovém počtu jedinců ve společenstvu (Julliard et al., 2006).  

 

WIC/TNW  

Celkovou šířku niky (total niche width, TNW) populace lze dle Roughgardenové (1972)  

rozdělit na dvě složky. První složku tvoří variace ve využívání zdrojů daným jedincem 

(within-individual component, WIC) a druhou složku tvoří variace využití zdrojů mezi 

různými jedinci (between-individual component = BIC). Pak můžeme poměr WIC/TNW 

použít k výpočtu indexu specializace jedinců jednotlivých druhů. Čím více se poměr 

WIC/TNW blíží 1, tím větší je druh generalista a tím širší je ekologická nika druhu. Na 

druhou stranu čím menší je poměr, tím větší je specialista. Index nabývá hodnoty od 0 do 1.    

 

CTO a CTM 

Další možností hodnocení specializace druhů je index klimatické niky. Příkladem jsou indexy 

community thermal optimum (CTO) a community thermal maximum (CTM)  publikované v 

Kerberiou et al. (2009). CTO je vypočítané jako průměrná teplota prostředí, ve kterém se 

společenstvo nachází. CTM je vypočítané jako střední hodnota z 5 % nejvyšších teplot 

prostředí. Tyto indexy budou mít tendenci být vyšší s rostoucí teplotou prostředí a nižší 

s klesající teplotou prostředí. Dlouhodobý záznam o teplotách a abundancích druhů v daném 

prostředí pak může odhalit přizpůsobivost druhů teplotním změnám (Kerberiou et al., 2009).    

 

Subjektivní hodnocení 

V případě nedostatku kvantitativních dat se často přistupuje k expertnímu hodnocení 

specializace zájmových druhů, nejčastěji rozdělením do několika kategorií (typicky pouze na 

„specialisty“ a „generalisty“). Je otázkou, jestli toto subjektivní hodnocení skutečně může 

odrážet objektivně existující rozdíly v šířce ekologických nik jednotlivých druhů. Reif et al. 

(2010) zjistili, že v případě běžných druhů českých ptáků se expertní klasifikace šířky jejich 

biotopových nároků shoduje s objektivními výsledky měření biotopové specializace pomocí 

SSI.  

 

3.4. Zjištěné projevy homogenizace ptačích společenstev 
Julliard et al. (2006) se zaměřili na to, zda se specialisté a generalisté vyskytují v prostoru 

nezávisle na sobě. Analýzou dat z francouzského monitoringu běžných druhů ptáků 
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pokrývajícího celý stát (French Breeding Bird Survey, FBBS) zjistili, že početnost většiny 

generalistů je vyšší v méně specializovaných společenstvech a nižší ve více specializovaných. 

Opačný jev  platil u specialistů. Druhy dosahují maximální početnosti v oblastech 

s podobným průměrným indexem specializace (Julliard et al., 2006). Prostorové oddělení 

různě specializovaných druhů naznačuje, že zřejmě existují biotopy, které hostí zejména 

specializované druhy, jiné biotopy jsou zase hnízdištěm druhů méně specializovaných. 

Nahrazení biotopů prvního typu biotopy druhého typu pak nutně vede ke snížení různorodosti 

druhového složení ptačích společenstev.  

Tento předpoklad potvrzuje dlouhodobý výzkum na francouzském ostrově Ouessant. 

Za více než 100 let (1898-2006) zdejší avifauna zaznamenala silný nárůst druhového 

bohatství (+41 %), který však byl provázen silným poklesem populací biotopově úzce 

specializovaných druhů; poklesl i index biotopové specilizace ptačích společenstev v různých 

částech ostrova, tzn. že vzrůstá počet generalizovaných druhů. Zjištěné trendy byly 

pravděpodobně zapříčiněny silnou změnou prostředí, která zvýhodňuje kolonizaci ostrova 

biotopovými generalisty (Kerbiriou et al., 2009).  Je velmi zajímavé, že zjištěné trendy 

početnosti druhů na ostrově byly velmi podobné  s  trendy ve Velké Británii  (Julliard et al., 

2004): druhy kolonizující ostrov vykazovaly ve Velké Británii pozitivní trendy a druhy 

vymírající negativní trendy. Naopak nebyla zjištěna žádná změna druhové skladby z hlediska 

teplotní tolerance jednotlivých druhů. Výsledky tedy naznačují, že změna ve složení  avifauny 

je pravděpodobně ovlivněna změnami v biotopu  a nikoliv oteplováním klimatu. 

 Analýzy složení ptačích společenstev pomocí FBBS v celé Francii ukázaly, že CSI se 

snižuje s fragmentací i disturbancí krajiny: v průměru je 23% podíl hodnoty CSI přisuzován 

změně disturbance a fragmentace krajiny (Devictor, et al., 2007b). Ptačí specialisté byli tedy 

fragmentací a disturbancí ovlivněni negativněji než generalisté; specializovanější druhy mají 

tendenci usazovat se v méně roztříštěné a méně narušené krajině než generalisté (Devictor et 

al., 2008).  

 Naproti tomu ke snížení celkového bohatství  ptačích druhů došlo v Nizozemí během 

25 let (Van Turnhout et al., 2007). Ve stejné studii se také píše, že v regionálním měřítku 

došlo v 15 regionech k navýšení druhové bohatství  a snížění bohatosti druhů ve 3 regionech.  

Změny složení ptactva mohly mít řadu příčin, mezi které patří rychlé změny v krajině 

(Butchart et al., 2004). Lesních a mokřadních druhy vykazuje pozitivní trendy, zřejmě měly 

prospěch ze snížení znečištění vody, z větší populace ryb, ze vzrůstu živin pro  rostliny a 

rostlinné sukcese, zatímco skupiny vřesovišť, rákosu nebo  luk poklesly (Van Turnhout & 

Hagemeijer, 1999). Pokles druhů rákosu byl způsobeny kultivací  násep, eutrofizací, ztrátou 
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dynamiky vodní hladiny či fragmentací biotopů (Van Turnhout & Hagemeijer, 1999). 

Podobnosti ve složení ptačích druhů párů mezi regiony se zvýšily, což naznačuje,  že ptačí 

společenstva se stávají homogenizovaná mezi regiony, stejně tak i regiony jsou si stále více 

podobné ve svých krajinných rysech (Van Turnhout et al., 2007).  
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4. Příčiny biotické homogenizace 
 

Vliv člověka na ekosystémy je opravdu vysoký a ztráty biotopu, eutrofizace, acidifikace, 

odvodnění, fragmentace a disturbance biotopu má vliv na živočišné i rostlinné druhy v 

posledních desetiletích (Schekkerman et al., 1994, Reijnen et al., 1997).  

 

4.1. Introdukce  
Lidské činnosti zintenzivnily míchání biosféry například díky mezinárodní lodní dopravě, 

rekreačnímu rybaření a únikům z návnad, obchodu s domácími zvířaty, úmyslnému přesunu 

volně žijících živočichů k účelům rekreace či neúmyslnému uvolnění z akvakultury a 

zahradnické činnosti (Olden, 2008). Zvyšující se globalizace a měnící se geografické trasy 

mezinárodního obchodu nabízejí příležitosti pro vzdálené introdukce nepůvodních druhů. 

Tyto procesy jistě ovlivňují změny v druhovém složení a můžou uspíšit rychlost 

homogenizace (Olden et al., 2004).  

 

4.2. Urbanizace 
Někteří autoři považují urbanizaci za jednu z nejdůležitějších příčin homogenizace 

druhového složení ptačích společenstev (Blair, 2001; Clergeau et al., 2006, McKinney, 2006, 

Devictor et al., 2007). Pro mnohé druhy se město stalo biotopem, který skýtá mnohé výhody 

jako je nízký predační tlak, zvýšená dostupnost potravy nebo mírnější mikroklima, což 

některé druhy ptáků přímo přitahuje (Chace & Walsh, 2006).  

Vlivem urbanizace dochází k nárůstu abundance a druhového bohatství nepůvodních 

druhů a k opačnému trendu u druhů původních. Tento je pozorován nejen u ptactva (Marzluff, 

2001), ale i u savců  (Mackin-Rogalska et al., 1988), hmyzu (McIntyre, 2000), rostlin 

(McKinney, 2001). Blair (2001) pozoroval, že městská ptačí společenstva jsou si podobná 

více než přírodní společenstva v okolí měst. Navíc jsou tato společenstva se vzrůstající 

urbanizací méně specializovaná, dokonce lze tvrdit, že se většina specialistů urbanizovaným 

oblastem vyhýbá  (Sorace & Gustin, 2010). Najdou se však i výjimky jako např. vrabec 

domácí (Passer domesticus), který je označován za specialistu  (Reif et al., 2010). V České 

republice přibývá ve městech například straka obecná (Pica pica) či sojka obecná (Garrulus 

glandarius) (Fuchs et al., 2002). Právě vrabec domácí a dále špaček obecný (Sturnus vulgaris) 

jsou největší konkurenti ostatních ptáků a přispívají k homogenizaci ptačích společenstev ve 

městech po celém světě (Marzluff, 2001). 
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 Biotická homogenizace nastává i v ptačích společenstvech měst Jihoafrické republiky. 

V Pretorii žije výrazně více druhů v přírodnějších zónách města než  urbanizovanějších, ale 

větší abundance je v urbanizovanějších zónách. Tento vzrůst abundance byl způsoben cizími 

druhy (Van Rensburg et al., 2009).  V některých tropických městech se frugivorní druhy 

přizpůsobily málo osídleným osadám, kde se živí plody okrasných rostlin. Tyto druhy 

pocházejí z mangrov a pobřežních keřových lesů (Lim & Sodhi, 2004). 

 Je důležité také zmínit některé studie (Sorace & Gustin, 2010) ukazující, že některé 

druhy ptáků například krutihlav obecný (Jynx torquilla), skalník modrý (Monticola 

solitarius), lejsek šedý (Muscicapa striata) se stahují do měst, protože jejich biotopy se staly 

neobyvatelné nebo poklesly v důsledku intenzivní zemědělské činnosti.  To znamená, že 

v tomto případě urbanizace biotickou homogenizaci naopak brzdí. Musí být ovšem zachovány 

podmínky prospívající  těmto druhům - dospělé stromy, různorodé mikrobiotopy, dostupnost 

hmyzu, vhodná hnízdiště v budovách. 

Podobně jako v ptačích společenstvech také podíl nepůvodních rostlinných druhů 

v lidských sídlech vzrostl za posledních 100 let. New York ztratil 578 původních druhů (ztráta 

přibližně 43 %), zatímco na stejném území přibylo 411 nepůvodních druhů (DeCandido et al., 

2004). Stejný trend je patrný i v evropských městech (Chocholoušková & Pyšek, 2003). V 

Austrálii v Adelaide mezi  lety 1836 a 2002 se dokonce objevilo 613 nepůvodních druhů 

rostlin, zatímco zmizelo 89 těch původních, takže se zdejší druhové bohatství zvýšilo o 46 %. 

Narozdíl od toho druhové bohatství ptáků mezi lety 1836 až 2002 je velice podobné (Tait et 

al., 2005). 

Rahel (2000) posuzoval homogenizaci s vývojem lidského osídlení v USA v časovém 

měřítku. Srovnával podobnost druhů ryb v jezerech USA před evropským osídlením 

(historická fauna) do současnosti (současná fauna) k posouzení jejich stupně homogenizace. 

Výsledky ukazují, že se společenstva homogenizují. V jezerech dominují druhy odolné na 

znečištěnou vodu, vodní máloštětinatci, kapr obecný (Cyprinus carpio), karas stříbrný 

(Carassius auratus). To naznačuje, že dnešní příroda není méně rozmanitá nejen ve srovnání 

s nedávnou minulostí, ale i s tou vzdálenější. 

 

4.3. Disturbance a fragmentace krajiny 
Pojem disturbance a fragmentace krajiny lze v obecně chápat jako rušivou změnu původní 

krajiny vlivem přírodních či antropogenních činitelů.  

 Disturbance je obvykle chápána jako děj, který ničí nebo narušuje část ekosystému, 
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čímž umožní náhradu nebo vývoj zbylých částí. Zasažené části ekosystému jsou otevřené 

kolonizaci. Výsledné společenstvo se pak skládá z různých sukcesích stádií a netvoří jej jen ty 

nejsilnější druhy. Přírodní disturbance je hlavním zdrojem heterogenity přírodních 

společenstev (Sousa, 1984), ale může ji i snižovat (Gordon et al., 1993). Příkladem přírodní 

disturbance krajiny může být výbuch sopky, lesní požár a příkladem antropogenní disturbance 

jsou například těžba, výstavba umělých objektů nebo sídel, introdukce nepůvodních druhů 

(pěstování vybraných zemědělských a lesních ekosystémů), znečištění (Lipský et al., 1999). 

 Fragmentace krajiny označuje rozdrobení původně souvislé krajiny (biotopů jako jsou 

les, pastviny, křoviny) na menší části, které postupně ztrácejí vlastnosti a schopnosti 

původního celku. Nejčastějším důvodem fragmentace jsou liniové stavby například silnice, 

ale také železnice a vodní cesty, které narušují schopnost pohybu druhů mezi  jednotlivými 

částmi původních biotopů. Dalšími důvody fragmentace krajiny je zemědělství a urbanizace. 

Mezi hlavní  důsledky fragmentace jsou bariérový efekt, ztráta lokalit a jejich propojení či 

střet zvířat s vozidly (Farina, 2007).  

 Je zjištěno, že biotopoví specialisté klesají v důsledku degradace biotopů (rostliny: 

Rooney et al., 2004; motýli: Warren et al., 2001; savci: Fisher et al., 2003; ryby korálových 

útesů: Munday, 2004; ptáci: Julliard et al., 2004; Kerbiriou et al., 2009; Devictor et al, 

2007b), což vede k funkční a taxonomické homogenizaci (McKinney & Lockwood, 1999; 

Olden et al., 2004).  

 Fragmentace krajiny  může být  posuzována pomocí geografického informačního 

systému (databáze CORINE Land Cover) (ESRI, 2000), který v například snímal biotopy 

pokrývající celou Francii a rozdělil je do 44 kategorií dle využití půdy (Bossard et al., 2000). 

Disturbance se posuzovala pomocí průzkumu krajiny TERUTI, který byl vyvinut pro zjištění 

změny využívání půdy a zařadil biotopy do jedné z  81 kategoriích. Monitorování stanovišť 

probíhalo od roku 1992 do roku 2002 a zjištovala se změna fragmentace a distubance biotopů. 

Monitorováním výskytu generalistů a specialistů  na těchto biotopech se zjistilo, že specialisté 

byly negativněji ovlivněni fragmentací (Devictor et al., 2007b, 2008).  

  Nejen aktivní antropogenní ovlivňování, ale i nečinnost člověka a sukcese rostlin 

může vést k homogenizaci. Příkladem může být ostrov  Oessant, kde od počátku 20. století 

došlo kvůli odlivu stálých obyvatel k opuštění zemědělské půdy, skončil chov dobytka, mokré 

louky zarostly vrbou (Salix sp.), což upřednostnilo generalisty, kteří spíše obsadí 

disturbovanou krajinu (např. kos černý) před specializovanými druhy jako je např. kavče 

červenozobé  (Pyrrhocorax pyrrhocorax) (Kerberiou et al., 2009).    
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Další příčina  způsobující změny ve složení ptačích společenstev může být rozšířování 

lesů (Reif  et  al.,  2007; Van Turnhout et al., 2007). Lesy se  rozšířily díky změnám v lesním i 

polním hospodářství: poklesem ve využívání porostů na palivové dříví, zamezením lesní 

pastvy a spontánním i cíleným zalesněním málo produktivních zemědělských půd. Tím 

dochází ke ztrátě biotopů ranných sukceních stádií, které hostí úzce specializované druhy jako 

je např. linduška úhorní (Anthus campestris). 

Homogenizaci společenstev způsobuje i to, že si regiony jsou si stále více podobné ve 

svých krajinných rysech. Například v Nizozemí se snížila se otevřenost poldrů díky zavedení  

sadů na okrajích silnic, mladých lesů, parků a městských expanzí. Dříve uzavřené zemědělské 

půdy se otevřely kvůli odstranění živých plotů a lesíků. Zalesňování a degradace několika 

polopřírodních biotopů jsou hlavní faktory odpovědné za regionální homogenizaci ptačích 

společenstev v Nizozemí (Van Turnhout et al., 2007).  

  

4.4. Globální klimatická změna 
Mnoho zdrojů uvádí, že se globální teplota zvyšuje, například graf Evropské environmentální 

agentury (EEA) nazvaný: “Observed global annual average temperature deviations in the 

period 1850–2009 (in ºC)“ ukazuje zvýšení teploty přibližně o 1 °C v letech 1850-2009 

(http://www.eea.europa.eu, 2010). 

 Stejně jako degradace biotopu, tak i klimatická změna snižuje biodiverzitu (Walther et 

al., 2002). Klimatická změna může podpořit šíření invazních druhů,  ohrozit existenci 

původních a endemických  druhů, a tak může uspíšit rychlost homogenizace (Olden et al., 

2004). Podle Jigueta et al. (2007) jsou biotopoví specialisté více nachylní na klimatické 

změny. Jiguet et al. (2007) zjistili, že čím nižší je maximální teplota klimatu, ve kterém druh 

může žít, tím nižší je jeho schopnost přizpůsobit se oteplení. A to bez ohledu na to, jaký je 

rozsah teplot, ve kterých druh žije. Druhy s  vyšším teplotním maximem jsou na tom tedy lépe 

než druhy s nižším teplotním maximem. 

 Kerbiriou et al. (2009) zjišťovali, zda na složení ptačích populací má vliv globální 

klimatická změna. Předpokládali, že by vliv globální změny měl být patrný na složení ptačích 

populací, kde by měly převažovat druhy s vyšším teplotním maximem. Na datech byl 

pozorován opačný trend. Původní složení populace ostrova nahradily generalisti s nižším 

teplotním maximem. Za příčinu snížení teplotního maxima populace byla označena činnost 

člověka. 
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5. Důsledky biotické homogenizace pro ochranu přírody 
 

Důsledků biotické homogenizace lze popsat několik. Jednak homogenní společenstva ztrácí 

svou diverzitu, a proto lze tvrdit, že budou náchylnější k disturbancím. Především proto, že 

společenstvu chybí rozmanitost reakcí na změny biotopů a systém se destabilizuje. Změna 

biotopu může mít pro společenstvo vážnější důsledky než je tomu u heterogenního 

společenstva a v konečné fázi dojde ke změně části ekosystému a vazeb v něm.  Zjednodušení 

biotických interakcí může vést k zeslabení selekčních tlaků celého systému a tím znemožní 

dlouhodobé přežití zdánlivých vítězů homogenizace (Olden et al., 2004). 

 Charles Elton uvedl (ex Pivnička, 1984), že čím více je druhů ve společenstvu a čím 

složitější vztahy jsou mezi nimi, tím je celé společenstvo stabilnější. Jednoduché 

homogenizované systémy s jednoduchou strukturou potravních sítí ukazují nestabilitu. 

Přistěhovalci z pevnin se lépe usadí v jednoduchých ostrovních ekosystémech a obyčejně 

naruší jejich stabilitu. Invaze a rychlý zvýšení hojnosti škůdců se vyskytuje hlavně na 

jednoduchých ekosystémech. Invaze druhů není taxonomicky náhodná a úspěch invaze závisí 

na konkrétních funkčních vlastnostech. Je pravděpodobné, že důsledkem funkční 

homogenizace se změní vnitro a mezidruhové složení vlastností (Olden et al., 2004; Olden, 

2008) a tím samozřejmě celková ekologická funkce v ekosystému. Funkčně homogenizovaná 

společenstva v ekosystému využívají jen malou část z celkových zdrojů a to láká cizí druhy k 

invazi více než u heterogenních společenstev.    

 K zachování diverzity ptactva je důležité jeho stav chránit. K úspěšné a účinné 

ochraně ptactva je nutné znát stav avifauny a příčiny změn v ptačí populaci, které jsou 

považovány za  nepříznivé.  Na  základě toho lze pak stanovit priority v ochraně ptactva 

(Voříšek et al., 2009). Měla by se vytvořit ochranářská opatření, aby se předešlo negativním 

důsledkům homogenizace. Hlavní je ochrana a obnova původních druhů a podpora jejich 

původních biotopů, protože právě změna těchto biotopů  podpořila některé nepůvodní druhy 

k invazi a způsobila biotickou homogenizaci. Důležité je minimalizovat všechny známé 

příčiny biotické homogenizace úmyslné i neúmyslné  rozšiřování nepůvodních druhů do míst, 

kam nepatří. V USA došlo k pokusu zvýšit diverzitu v jezerech introdukcí cízích druhů 

(Rahel, 2002), avšak v konečném výsledku došlo ke globálnímu snížení diverzity (viz 

kapitola 3).  Dále chránit nebo obnovit původní ekosystémy a zabránit jejich dalšímu 

poškozování. Rahel (2002) uvádí, že důležité je též heterogenizovat homogenní prostředí – 

například snižováním vypouštění znečištění do řek. Homogenizaci společenstev ryb v řekach 

lze zpomalit i revitalizací říčních koryt, protože původní přirozený režim proudění a původní 
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podmínky biotopu zvýhodňují původní druhy před nepůvodními (Rahel, 2007). A to jistě 

ovlivní nejen společenstva ve vodě, ale i kolem nich.  

 Podle některých autorů, je urbanizace (McKinney, 2006) hlavní příčinou biotické 

homogenizace. Nicméně urbanizaci se podle mého názoru nedá zabránit, protože s růstem 

populace člověka se očekává i vzrůst urbanizace (McKinney, 2006). Proto je  důležitá je 

ochrana chráněných území a podpora tvorby nových chráněných území a jejich management.  

Obvyklá ochrana ptactva v přírodních oblastech (Battisti & Gippoliti 2004), začíná být 

doplňována ochranou ptactva ve městech  (Fernández-Juricic & Jokimaki 2001). Městské 

oblasti můžou být  totiž důležité pro zachování některých druhů ptáků, jejichž populace klesá. 

Jedná se například o drozda zpěvného (Turdus philomelos) či drozda brávníka (Turdus 

viscivorus) (Gregory & Baillie, 1998).  V Itálii hnízdí ve městech většina populace 

celosvětově ohrožené poštolky jižní (Falco naumanni) (BirdLife International, 2004; Sorace 

& Gustin, 2010). Ve Finsku jestřáb lesní (Accipiter gentilis) má větší velikost snůšky ve 

městech než na venkově (Solonen, 2008). I když urbanizace způsobuje biotickou 

homogenizaci, může se populace některých vzácných druhů podpořit tím, že se jim ve 

městech vytvoří vhodné podmínky. Zásahy ve prospěch biologické diverzity se obvykle 

zaměřují na zachování parků (Clergeau et al., 2001; Fernández-Juricic & Jokimaki, 2001), 

udržování charakteristik budov, které poskytují vhodné hnízdiště nebo použítí umělých hnízd. 

Takovéto snahy ve městech byly úspěšné například pro poštolku jižní (Bux et al., 2008) či 

sokola stěhovavého (Falco peregrinus) (Cade & Bird, 1990). Důležité je také informovat 

obyvatelé měst (ale nejen měst) o problematice homogenizace a původních druhů, protože 

tato metoda pomůže propagovat jejich ochranu (McKinney, 2006).  
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6. Závěr  
 
Tato práce shrnuje z dostupné literatury základní problematiku biotické homogenizace a 

popisuje vliv biotické homogenizace na ptačí společenstva. Biotická  homogenizace zasahuje 

společenstva v různých prostorových a časových měřítkách a je dnes chápána z hlediska 

snižování druhové, funkční a genetické diverzity.  

V současnosti je k hodnocení ohroženosti druhů jako ukazatel široce používána jen jejich 

míra vzácnosti. To bylo shledáno jako nepřesné a nedostatečné (Luck et al., 2003). Má se 

zato, že výzkum příčin, projevů a důsledků biotické homogenizace by měl zefektivnit určení 

ohrožených druhů.  

Pro hodnocení biotické homogenizace se zatím nepoužívají standardizované postupy a z 

toho důvodu jsou výsledky mnoha výzkumníků neporovnatelné. Pro získání porovnatelných 

výsledků je nutné  přepočítat dané ukazatele, dle dat ze kterých studie vychází. V současnosti 

je pro hodnocení homogenizace nejčastěji používán Jaccardův či Sørensenův index, avšak 

takové hodnocení homogenizace není pro pochopení projevů a průběhu homogenizace 

dostačující. Z tohoto důvodu je biotická homogenizace zkoumána z hlediska konceptu 

specialista-generalista, který každému druhu přiřadí index specializace. Homogenizovaná 

společenstva jsou totiž nejčastěji tvořena generalisty, kteří se šíří na úkor druhů 

specializovaných. Dle výsledků této analýzy lze  určit zvýhodněné a znevýhodněné druhy  a 

podle toho směřovat budoucí ochranu oblasti.    

Mnohostranný proces biotické homogenizace lze  snadno podcenit, což může mít za 

důsledek rapidní snížení nejen diverzity druhové (Olden et al., 2005), ale i evoluční a 

ekologické důsledky. Obvykle je složité hodnotit homogenizaci, protože na různých 

měřítkách probíhá různě.  

Dostupné práce se zabývají vlivem člověka na homogenizaci ptačích společenstev. 

(McKinney, 2006). Ty uvádějí, že urbanizace má hlavní vliv na biotickou homogenizaci. Ve 

městech dochází k nárustu abundance a druhového bohatství nepůvodních druhů a k opaku u 

druhů původních (např. Marzluff, 2001) a ubývají zde specializované druhy (Blair, 2004). 

Avšak města můžou vytvářet i biotopy, ve kterých se mohou rozšířit i ubývající druhy díky 

vhodnému managementu (Sorace & Gustin, 2010). Další práce zkoumají vliv globální 

klimatické změny na složení společenstev a nenachází žádnou korelaci (Kerbiriou et al., 

2009). Tam se rozcházejí s Jiguetem et al. (2007), který tvrdí, že biotopoví specialisté jsou 

více nachylní na klimatické změny. Neposlední skupina prací  hodnotí vliv disturbance a 
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fragmentace krajiny na ptačí společenstva. Většina se shoduje na tom, že ptačí specialisté jsou 

fragmentací a disturbancí ovlivněni negativněji než generalisté (Devictor et al., 2008).   

Mnohé studie se shodují, že je třeba proti homogenizaci zasáhnout. Heterogenitu  

společenstev lze dle McKinneyho (2001) a Rahela (2002) zajistit pomocí 3 hlavních 

prostředků. Je to zamezení: introdukci nepůvodních druhů, extinkci původních druhů druhů a 

a zamezení homogenizaci životního prostředí. Právě homogenizace životního prostředí je 

hlavním důvodem homogenizace druhů.  

Pokračováním této práce by mohlo být komplexní zhodnocení vlivu disturbance a 

fragmentace krajiny na druhové složení ptactva na území České republiky z prostorového a 

časového hlediska.   
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Seznam zkratek: 
 
SSI -  „index specializace druhů“ (species specialization index) 

CSI -  „index specializace společenstev“ (community specialization index) 

CTO - „index teplotního optima společenstev“ (community thermal optimum index) 

CTM - „index teplotního maxima společenstev” (community thermal maximum index) 

TNW - „celková šířka niky“ (total niche width) 

FBBS - Francouzský monitoring běžných druhů ptáků pokrývající celý stát (French                

Breeding Bird Survey) 

EEA - Evropská environmentální agentura (European Environment Agency) 

 

 

 
 


