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Shrnutí 
V předkládané práci se zabývám dopady herbivorie a opylování na životní cyklus rostlin a 
jejich celoživotní biologickou zdatnost. Nejprve se pokouším rozdělit dopad herbivorie a 
opylování do jednotlivých složek: 1) četnosti výskytu interakce; 2) dopadu interakce pro 
rostlinu za jednotku výskytu interakce; a 3) sensitivity životního cyklu rostliny ke změnám 
životních funkcí rostliny způsobených interakcí s živočichy. Dále se zabývám faktory, jež 
mohou pozměnit dopady interakcí rostlin a živočichů pro rostliny, a dělím je do dvou 
kategorií: 1) vlastností rostlinných jedinců; a 2) vlastností okolí rostliny. Rozbor dosavadních 
prací na dané téma poukázal na nedostatek studií věnujících se vlivu vlastností okolí rostliny 
na dopady jejích interakcí s živočichy ve srovnání s pracemi věnujícími se vlivu vlastností 
rostlinných jedinců. Tuto mezeru v našich znalostech se snažím alespoň zčásti vyplnit pěti 
podrobnými studiemi zahrnutými do této práce. 

Detailní studie se soustředí na modelový systém středoevropských vlhkých luk, a to 
zejména na tři pro ně typické druhy: čertkus luční, řebříček obecný a řebříček bertrám. První 
dvě podrobné studie zkoumají vlivy okolí rostliny na četnost výskytu interakcí rostlin a 
živočichů. Následující dvě studie se věnují vlivům okolí rostliny na více složek dopadů 
interakce rostlin a živočichů, a to třetí studie na vliv herbivorů na celý životní cyklus rostliny 
a čtvrtá na vliv herbivorů a opylovačů na její celoživotní zdatnost. Poslední z podrobných 
studií se soustředí na krajinné faktory ovlivňující četnost opylování a úspěšnost rozmnožování 
běžných druhů rostlin vlhkých luk. 

Zkoumané vlastnosti okolí rostliny ovlivňovaly v případě opylovačů především četnost 
výskytu interakce, naopak v případě herbivorů ovlivňovaly spíše vlastní dopad dané interakce 
za jednotu výskytu. Dále se nám podařilo doložit výrazné vlivy vlastností okolí rostliny na 
sensitivitu jejího životního cyklu vůči herbivorii. Podrobné studie rovněž přinesly některé 
zajímavé výsledky partikulárnější povahy: 1) Herbivorie zvýhodňovala z dlouhodobého 
hlediska rostliny, které rozložily stejné reprodukční úsilí v čase a kvetly vícekrát; 2) Četnost 
nespecialisovaných i specialisovaných bezobratlých herbivorů listových růžic závisela na 
okolní vegetaci stejnou měrou; 3) Společenstva opylovačů stejného rostlinného druhu se 
mohou výrazně lišit i na pár desítkách metrů v rámci jedné populace; 4) Změny v načasování 
kvetení způsobené lidským hospodařením mohou způsobit minutí se kvetení daného 
rostlinného druhu a výskytu jeho opylovačů, kterýžto efekt je o řád větší než efekty kvality či 
prostorové isolace lokality či její atraktivity pro opylovače; 5) Interakce působení herbivorů 
na rostliny a okolní vegetace způsobují těžko předvídatelné změny sensitivity životního cyklu 
rostliny k jednotlivým dílčím životním pochodům, umožňujíce tak vznik interakcí vyššího 
řádu s dalšími vlastnostmi okolí. 

 
 
Klí čová slova 
interakce rostlin a živočichů, herbivorie, interakce rostlina-opylovač-okolí, interakce 
rostlina-herbivor-okolí, Succisa pratensis, Achillea millefolium agg., Achillea ptarmica, 
Euphydryas aurinia, strategie kvetení, integrální projekční modely  
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Summary 
In present thesis, I treat the topic of impacts of plant-animal interactions, namely herbivory 
and pollination, on plant life cycle and lifetime fitness. First, I identify the components of the 
impact of plant-animal interactions: i) interaction frequency; ii) per-interaction effect; and iii) 
sensitivity of the plant’s life cycle to the changes in vital rate impacted by the animals. 
Furthermore, I also classify other causes changing the outcome of a plant-animal interaction 
into two categories: i) plant’s traits; ii) plant’s environment. A review of extant literature on 
the topic revealed that especially the role of plant’s environment in changing the outcome of 
plant-animal interactions is largely understudied and I attempt to reduce this gap in 
knowledge in the five detailed studies encompassed in this thesis. 

The detailed studies focus on a model system of Central European wet grasslands and 
especially on three species typical to it: Succisa pratensis, Achillea millefolium and A. 
ptarmica. The first two studies examine the effects of environment on frequency of plant-
animal interactions. The next two studies are more integrative, one focusing on the impacts of 
different herbivore groups on the complete life cycle and the other on interaction of herbivory 
and pollination on plant lifetime fitness. The fifth detailed study focuses on factors at 
landscape scale influencing the frequency of pollination interaction and reproductive success 
of common wet grassland plant species. 

The studied components of plant’s environment affected mainly the interaction frequency 
in case of pollinators, while in case of herbivores the effect of plant’s environment affected 
more the per-interaction effect. We also bring evidence of considerable effects of plant’s 
environment on sensitivity of plant’s life cycle to herbivory. The detailed studies brought also 
some interesting results, which are more specific to study systems examined: i) Herbivores 
conferred long-term fitness advantage to plants distributing the same reproductive effort into 
more flowering events suggesting potential of plant-animal interactions to shape plant life 
history strategies; ii) Generalist and specialist invertebrate folivores were influenced in their 
occurrence by surrounding vegetation to a similar degree; iii) Pollinator assemblages of the 
same plant species can differ to a high degree at the scale of tens of metres within one 
population; iv) Management induced changes in reproductive timing can cause a temporal 
mismatch of a plant and its pollinators, whose effect is an order of magnitude greater than 
effect of site quality, isolation or attractiveness to pollinators; v) The interactions of 
herbivores and surrounding vegetation cause non-systematic changes in sensitivity of life 
cycle transitions opening thus numerous possibilities for higher order interactions with other 
components of plant’s environment. 
 
Keywords 
plant-animal interactions, pollination, herbivory, plant-pollinator-environment interaction, 
plant-herbivore-environment interaction, Succisa pratensis, Achillea millefolium agg., 
Achillea ptarmica, Euphydryas aurinia, flowering strategies, integral projection models  
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Zusammenfassung 
Diese Dissertation beschäftigt sich mit den Einflüssen von Herbivorie und Bestäubung auf 
Pflanzenlebenszyklus und lebenslange biologische Tüchtigkeit. Zuerst wird die Wirkungen 
der Herbivorie und Bestäubung in folgende einzelne Komponente zu gliedern versucht: 1) 
Häufigkeit des Vorkommens der Interaktion; 2) Wirkung der Interaktion auf den 
Pflanzenindividuum pro Einheit; und 3) Sensitivität des Lebenszyklus zu Änderungen der 
Lebensfunktion betroffen von der Interaktion mit Tieren. Weiter werden die Pflanzen-Tier-
Interaktion modifizierende Faktore behandelt und zwar sind sie in zwei Gruppen geteilt: 1) 
Eigenschaften der Pflanzenindividuen; und 2) Eigenschaften der Umwelt der Pflanze. Analyse 
der existierenden Arbeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, hat den Mangel der 
Studien über den Einfluss der Pflanzenumwelt im Vergleich zur Studien über den Einfluss der 
Pflanzeneigenschaften entdeckt. Die fünf ausführlichere Studien auf das Thema, die sind in 
die Dissertation eingeschlossen, versuchen die anwesende Lücke unsers Wissens ein bisschen 
auszufüllen. 

Die ausführliche Studien widmen sich auf einen Modelsystem von mitteleuropäischen 
Feuchtwiesen, besonders auf drei für sie typischen Arten: Gewöhnlicher Teufelsabbiss, 
Gemeine Schafgarbe und Bertram-Schafgarbe. Die ersten zwei Studien untersuchen die 
Einflüsse der Pflanzenumwelt auf die Häufigkeit des Vorkommens der 
Pflanzen-Tier-Interaktionen. Die folgenden zwei Studien beschäftigen sich mit Einflüssen der 
Pflanzenumwelt auf mehrere Komponente der Auswirkungen von 
Pflanzen-Tier-Interaktionen, und zwar die dritte auf Auswirkung von Herbivoren auf den 
ganzen Pflanzenlebenszyklus, wohingegen die vierte Studie auf den Einfluss von Herbivoren 
und Bestäubern auf die lebenslange biologische Tüchtigkeit der Pflanze. Die letzte der 
ausführlichen Studien konzentriert sich auf Faktoren auf dem Landschaftsniveau, die die 
Quantität der Bestaubung und Vermehrenserfolg der häufigen Pflanzenarten der Feuchtwiesen 
beeinflussen. 

Die untersuchte Pflanzenumwelteigenschaften beeinflussten im Falle der Bestäuber 
besonders die Häufigkeit der Interaktion, trotz dessen beeinflussten sie eher die pro Einheit 
Auswirkungen der Interaktion im Falle der Herbivoren. Weiter ist es uns die wichtigen 
Einflüsse der Pflanzenumwelt auf die Sensitivität ihres Lebenszyklus zur Herbivorie zu 
dokumentieren gelungen. Die ausführliche Studien brachten auch einige interessante 
Ergebnisse, die partikulärere sind: 1) Herbivorie bevorteilte aus langfristigem Sichtspunkt die 
Pflanzenindividuen, die die gleiche Vermehrungsinvestition in mehrere 
Blühensbegebenheiten teilten; 2) Häufigkeit von beiden unspezialisierten und spezialisierten 
wirbellosen Blattrosettenfresser wurde zum selben Grad von umgebender Vegetation 
abhängig worden; 3) Bestäubergesllschaften von einer Pflanzenart können sich deutlich auf 
einige Zehnten Meter binnen einer Population unterschieden; 4) Die 
menschenwirtschaftsverursachte Änderungen in Blühenzeiten können die zeitliche Meidung 
von Blühen bestimmter Pflanzenart und Vorkommen ihrer Bestäuber verursachen, wessen 
Effekt eine Ordnung höher als Effekte der Habitatqulität und räumliche Isolation der 
Populationen sein kann; 5) Die Interaktion zwischen Wirkungen der Hebivoren und der 
Pflanzenumwelt verursachen schwer vorhersagbare Änderungen in 
Pflanzenlebenszyklussensitivität zur einzelne Lebensfunktionen und deshalb ermöglichen sie 
Interaktionen höherer Ordnung mit anderen Pflanzenumwelteigenschaften.  

 
Schlüsselwörter: 
Pflanzen-Tier-Interaktionen, Herbivorie, Pflanzen-Bestäuber-Pflanzenumwelt-Interaktionen, 
Pflanzen-Herbivore-Pflanzenumwelt-Interkationen, Succisa pratensis, Achillea millefolium 
agg., Achillea ptarmica, Euphydryas aurinia, Blühenstrategie, Integralprojektionsmodel 
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Úvod 
Herbivorie a opylování představují nejvýznamnější interakce živočichů s rostlinami 
ovlivňujících životní cyklus rostlin. Efekt těchto interakcí se sestává ze tří složek: 1) četnosti 
výskytu dané interakce; 2) dopadu na rostlinu za jednotku interakce; a 3) citlivosti životního 
cyklu rostliny ke změnám konkrétní životní funkce ovlivněné herbivory nebo opylovače. 
Opylovači a herbivoři však nejsou jedinými činiteli zasahujícími životní cyklus rostlin, 
všechny tři složky vlivu herbivorů a opylovačů mohou být rovněž ovlivněny vnitrodruhovou 
variabilitou ve vlastnostech jedinců (t.j. interní faktory, obr. 1, I a II) a vlastnostmi svého 
prostředí (t.j. externími vlivy, obr. 1, III, IV, VI). Vlastnosti jedinců a jejich okolí ovlivňují 
přímo výskyt opylovačů/herbivorů (obr. 1, I a IV) nebo mění jejich dopady na životní 
pochody rostlin (obr. 1, II a III) nebo mohou postihovat jiné stádium životního cyklu rostliny 
a tím měnit citlivost životního cyklu k životnímu pochodu ovlivněnému herbivory či 
opylovači (obr. 1, VI). Jednotlivé interakce rostliny se živočichy se ovšem mohou také 
ovlivňovat navzájem vytvářejíce tak neaditivní kombinace svých isolovaných efektů  
(obr. 1, V). Analysa existující literatury o interakcích rostlin a živočichů poukázala na obecný 
nedostatek prací na toto téma a zejména na nedostatek prací zabývajících se změnami dopadů 
interakcí rostlin a živočichů v závislosti na okolí rostlinného jedince. 
 
Cíle práce 
Předkládaná disertační práce si klade za cíl tyto mezery alespoň trochu vyplnit za pomoci pěti 
detailních studií ze středoevropských vlhkých luk. Konkrétně se soustředím spolu s kolegy na 
zachycení rozsahu efektů proměnlivosti okolí rostliny na výskyt herbivorů (Článek 1) a 
opylovačů (Článek 2). Následně se snažíme zkoumat komplexní dopady více skupin 
herbivorů na populační dynamiku cílového druhu rostliny v různých prostředích (Článek 3). 
Dále se detailně zaměřujeme na vzájemnou interakci opylovačů a herbivorů, která formuje 
strategie kvetení a celoživotní biologickou zdatnost jedinců (Článek IV). Konečně v Článku V 
pojednáváme o interakci opylování, reprodukčního úspěchu běžných rostlin a vlastností 
lokalit a lučního hospodaření na krajinné úrovni. Některé z podrobných studií se zaměřují na 
širší dokumentaci jednoho vlivu okolí rostliny na výsledek interakce rostliny a zvířat, zatímco 
jiné studie se věnují více takovýmto efektům za cenu zúžení záběru (Tabulka 1a). 
 
Tabulka 1a: Shrnutí složek interakcí rostlin a živočichů zkoumaných v jednotlivých studií 
této disertace 
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Obr. 1: Schéma životního cyklu nejdůležitějšího studovaného druhu, čertkusu lučního, 
doplněné o způsoby, jak mohou vlastnosti jedince a jeho okolí modulovat dopady interakce 
rostliny a živočichů na celoživotní biologickou zdatnost a populační dynamiku; Vysvětlivky k 
římským číslicím – viz text. 

Fig. 1: Life cycle scheme of the main focal species Succisa pratensis with a scheme depicting 
possible ways how plant traits and plant’s environment can modulate the impact of plant-
animal interactions on plant individual’s life-time fitness and population dynamics; 
Explanation to roman numbers – see text. 



 7 

Introduction 
Herbivory and pollination are the most prominent interactions of animals and plants 
impacting plant life cycle. Effect of plant-animal interactions on plant lifetime fitness and 
population dynamics consists of three components: 1) frequency of occurrence of a given 
interaction; 2) per-interaction effect; and 3) sensitivity of plant life cycle to changes in a given 
vital rate affected by herbivores/pollinators. However, pollinators and herbivores are not the 
only factors affecting plant life cycle, all three components of impact of plant-animal 
interactions can interact both with within-population variation in plant individual’s traits (i.e. 
internal influences; Fig. 1, I and II) and characteristics of its environment (i.e. external 
influences; Fig. 1, III, IV, VI). Plant traits and plant’s environment may directly affect the 
same vital rate by changing the pollinator/herbivore occurrence (Fig. 1, I and IV) or impact on 
plant vital rates (II and III) or they may affect a different stage of the plant’s life cycle and 
thus change the sensitivity of the life-cycle stage directly affected by a given plant-animal 
interaction (Fig. 1, VI). Finally, the individual plant-animal interactions (e.g. pollination and 
predispersal seed predation) can also interact with each other yielding non-additive 
combinations of their isolated effects (Fig. 1, V). The review of extant literature revealed 
general lack of such studies and especially lack of studies focusing on interactions of 
herbivory/pollination with plant’s environment in shaping plant population dynamics and 
lifetime fitness. 
 
Aims of the thesis 
The present thesis aims to partly bridge this gap in knowledge by gathering five detailed 
studies from the study system of Central European wet grasslands. Specifically, I and my 
colleagues focus first on documenting the extent of effects of variation in plant’s environment 
on occurrence of herbivores (Paper I) and pollinators (Paper II). Then we assess impact of 
different herbivores on plant population dynamics under the range of environments (Paper 
III). Further we focus in detail on interaction of herbivores and pollinators that shapes plant 
flowering strategies and consequently life-time fitness (Paper IV). And finally in Paper V, we 
identify the interaction between pollinators, reproductive success of common plant species 
and grassland management at landscape scale. Some of the detailed studies focus on a broader 
documentation of one effect of plant’s environment on the outcome of plant-animal 
interaction, while other detailed studies are more integrative at the expense of the breadth of 
their scope (Table 1b). 
 
Table 1b: Summarisation of the plant-animal interaction components addressed by individual 
studies included into present thesis 
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Metodika a výsledky 
Předkládaná disertační práce se sestává z obecného úvodu a synthesy práce, jednoho 

publikovaného článku a čtyřech manuskriptů. 

Článek I – Okolní vegetace ovlivňuje výskyt generalistických i specialisovaných 
bezobratlých folivorů, avšak neovlivňuje ani obratlovčí herbivory ani predátory 
semen; Janovský, Z., Janovská, M., Weiser, M., Horčičková, E., Říhová, D., 
Münzbergová, Z.; Manuskript. 

Článek II – Opylovač tvého souseda nemusí být opylovačem tvým: Výzkum prostorové 
homogenity opylování; Janovský, Z., Mikát, M., Hadrava, J., Horčičková, E., 
Kmecová, K., Požárová, D., Smyčka, J., Herben, T.; PLoS ONE, Vol. 8, Číslo 
10, říjen 2013; e77361. 

Článek III – Interakce herbivorie a okolí rostliny vede ke komplexním změnám životního cyklu 
rostlin, nikoliv pouze k změnám rychlosti růstu populace; Janovský, Z., Weiser, 
M., Říhová, D.; Manuskript. 

Článek IV – Protichůdné selekční tlaky opylovačů a predátorů semen vedou rostliny 
k rozprostření rozmnožovacího úsilí v čase; Janovský, Z., Pavlíková, A., Říhová, 
D., Herben, T.; Manuskript. 

Článek V – Načasování kvetení a početnosti opylovačů, nikoliv však kvalita lokality, určují 
reprodukční úspěch dvou běžných druhů řebříčku v zemědělské krajině; 
Janovský, Z., Pavlíková, A., Říhová, D., Herben, T.; Manuskript. 

 
Článek I – Folivoři reagují na okolní vegetaci více než ostatní skupiny herbivorů 
Zkoumali jsme vlivy okolní vegetace na pět skupin herbivorů čertkusu lučního. Tohoto cíle 
jsme dosáhli měřením a zaznamenáváním herbivorie u cca 2700 jedinců čertkusu během dvou 
let ve 27 populacích rozdělených do 103 subpopulací (obr. 4). 

Všechny tři skupiny folivorů (generalističtí bezobratlí, housenky specialisovaného motýla 
hnědáska chrastavcového a velcí obratlovci; obr. 2) se ukázaly být ovlivněny vegetačním 
typem, v němž rostly cíloví jedinci čertkusu, a to buď na úrovni subpopulací (velcí obratlovci) 
nebo na obou úrovních (generalističtí bezobratlí, hnědásek). Efekt vegetačních typů však byl 
zásadní pouze pro housenky hnědáska a generalistické bezobratlé (obr. 4). Oproti tomu 
predátoři semen byli ovlivněni pouze vlastnostmi subpopulací, v nichž napadali rostliny, a 
spásání lodyh nezáviselo ani na vlastnostech populací ani na okolní vegetaci. 

 
Článek II – Spektra opylovačů rostliny jako funkce jejího okolí 
V tomto článku jsme se nejprve věnovali otázce prostorové homogenity společenstev 
opylovačů u osmi lučních druhů rostlin (děhele lesního, chrpy obecné, třezalky skvrnité, 
pryskyřníku prudkého, krvavce totenu, olešníku kmínolistého, čertkusu lučního a jetele 
zvrhlého) na 93 plochách (4×4 m, obr. 5) pravidelně rozmístěných v rámci jedné louky. 
Následně jsme se při vysvětlování nehomogenit ve spektrech opylovačů zaměřili na roli počtů 
kvetoucích jedinců stejného a ostatních druhů v rámci dané plochy. 

Všechny zkoumané druhy rostlin vykazovaly výrazné rozdíly (na úrovni funkčních 
skupin) ve spektrech opylovačů v měřítku několika málo desítek metrů. U čtyřech druhů 
z osmi (a u pátého marginálně signifikantně; obr. 5) závisely density opylovačů na densitě 
kvetoucích lodyh stejného druhu. Složení opylovačů a částečně i density se měnily u jednoho 
druhu s celkovým složením kvetoucích jedinců v ploše. U druhů, kde se podařilo doložit efekt 
density jedinců stejného druhu, jejich rostoucí densita snižovala především densitu 
dominantních skupin opylovačů, ale i densitu opylovačů jako celku. 
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Článek III – Vliv interakce herbivorů a okolí rostliny na její populační dynamiku je 
srovnatelný s jejich hlavními efekty  
Tato studie vychází ze stejného datového souboru jako Článek I, avšak tentokrát jsme se 
nezaměřili na vlivy vegetace na herbivory, nýbrž na její vlivy na populační dynamiku rostliny. 
Toho jsme docílili sestavením integrálního projekčního modelu (IPM) s několika rozdílnými 
parameterisacemi. Dopady herbivorů na populační dynamiku jsme pak vyjadřovali rozdíly 
v asymptotické růstové rychlosti populace (∆λ) mezi jednotlivými parametrisacemi a dopady 
herbivorů na životní cyklus pomocí identifikace herbivory způsobených změn v elasticitách. 

Velikosti hlavních efektů okolní vegetace, herbivorie a jejich interakce byly srovnatelné a 
zásadně zasahovaly populace čertkusu lučního. Hlavní efekt herbivorů měl za příčinu 
systematické změny v elasticitách odpovídajících životním pochodům přímo zasaženým 
herbivorií. Snižoval význam rozmnožování a růstu na úkor stase. Tento jev byl částečně 
překryt vlivy interakce vegetace a herbivorů, které měnily význam jednotlivých velikostní 
kategorií a rozsah potlačení významu růstu na úkor stase. 

 
Článek IV – Dlouhodobá úspěšnost strategií kvetení je ovlivněna protichůdnými selekčními 
tlaky opylovačů a predátorů semen  
Článek IV zkoumá dopady opylování a predace na dlouhodobou zdatnost čertkusu lučního na 
nejpodrobnější škále, a sice na dvanácti 1×1 m velkých plochách na dvou lokalitách po dobu 
pěti let. Konkrétně jsme se zaměřili na srovnání dvou strategií kvetení pozorovaných u 
jedinců čertkusu – kvetení méně často s většími květenstvími vs. kvetení častěji s menšími 
květenstvími. 

Opylovači (obr. 3) i predátoři vyvíjeli selekční tlak na jedince čertkusu, jenž se promítal 
do rozdílů v jednoroční biologické zdatnosti. Vliv predátorů semen byl přibližně 2,5× větší 
než vliv opylovačů. Z dlouhodobého hlediska byly zvýhodněny rostliny kvetoucí častěji 
menšími květenstvími, přičemž jejich výhoda v rozsahu celkové investice do kvetení, kde se 
obě strategie překrývaly, rostla od zanedbatelné až po o 25 % vyšší počet vyprodukovaných 
zdravých semen. Tato výhoda častěji kvetoucích rostlin by však zmizela, kdybychom 
odfiltrovali vliv predace semen (t.j. počítali zkonsumovaná semena jako zdravá). Tudíž lze 
předpokládat, že predátoři semen jsou hlavní příčinou rozdílů ve zdatnosti mezi oběma 
strategiemi. 

 
Článek V – Načasování kvetení nepřímo ovlivňuje reprodukční úspěch rostlin skrze změny 
density opylovačů  
V tomto článku jsme se zaměřili na vlivy na reprodukční úspěch dvou druhů řebříčků (obr. 3) 
v zemědělské krajině, a to ze strany četnosti opylovačů, načasování kvetení, kvality lokality a 
velikosti populace. Studovali jsme je v rámci experimentu, kde jsme souběžně měřili 
reprodukční úspěch (obr. 3), množství květních zdrojů na ploše a density opylovačů na 
loukách a podél okrajů cest ve třech časech odpovídajících začátku, vrcholu a konci doby 
kvetení řebříčků. 

Density opylovačů představovaly klíč k reprodukčnímu úspěchu řebříčků a výrazně 
klesaly s průběhem sezóny kvetení. Vlivy prostředí na reprodukční úspěch rostlin byly pouze 
zprostředkované, a to přes jejich vlivy na density opylovačů a částečně (v případě řebříčku 
bertrámu) také přes velikosti jednotlivých rostlin. Načasování kvetení v loukách je ve 
studovaném území zřejmě závislé hlavně na načasování seče, která jej oddaluje a způsobuje 
tak minutí se rostliny s jejími opylovači v čase. Rovněž však také způsobuje rostlinám přímou 
ztrátu semen, kdy části populací nestihnou dozrát kvůli otavě. 
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Obr. 2: Čertkus luční (Succisa pratensis; A), hlavní studovaný druh (Články I, III, IV, 
částečně II) a poškození způsobovaná jeho herbivory; B – následky pastvy listových růžic 
velkými obratlovci (srnec obecný, skot domácí); C, D – poškození způsobená bezobratlými 
generalistickými herbivory, v sekci D je rovněž vidět 2,5 cm široký plastový štítek, jenž je 
součástí značení; E – housenky specialisovaného motýla hnědáska chrastavcového; F – 
poškození způsobená spásači lodyh (převážně srnec obecný a skot domácí); G – semeno 
zkonsumované predátorem semen, pravděpodobně housenkou motýlů z čeledi Tortricidae;  
 
Fig. 2: Succisa pratensis, the main study species (A, see Papers I, III, IV and partly II) and 
damge caused by its herbivores; B – damage caused by vertebrate folivores (mainly roe deer 
and cattle); C, D – outcomes of generalist invertebrate folivory, 2.5 cm wide plastic tag used 
for permanent marking can be seen in section D; E – caterpillars of specialised butterfly 
Euphydryas aurinia; F – stalks grazed by large vertebrates (again mainly roe deer and cattle); 
G – a seed consumed by seed predators, presumably larvae of Tortricidae butterflies. 
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Obr. 3: A – označený jedinec řebříčku bertrámu zahrnutý do studie produkce semen (Článek 
V); B – řebříček obecný (druhý druh studovaný v Článku V); C – Petriho miska s naklíčenými 
semenáčky řebříčku (reprodukční úspěšnost byla studována jako produkce semen i klíčivost); 
D – kvetoucí jedinec řebříčku bertrámu opylovaný pestřenkou psavou agg.; E – pestřenka 
včelice trubcová tvořící cca 45 % návštěv opylovačů na čertkusu lučním v Článku IV; F – 
pestřenka včelice pruhovaná tvořící cca 26 % návštěv opylovačů na čertkusu v Článku IV; G 
– poměrně vzácná pestřenka tichá specialisující se ve studovaném území téměř výhradně na 
čertkus; H – Helophilus cf. trivittatus, pestřenky rodu Helophilus představují třetí významnou 
skupinu opylovačů v Článku IV s cca 16 % návštěv. 
 
Fig. 3: A – Achillea ptarmica individual studied for seed production with tag (Paper V); B – 
Achillea millefolium agg. (the second study species of Paper V); C – Petri dish with 
germinated Achillea seedlings (reproductive success was measured in Paper V both as seed 
production and seed germination rate); D – flowering A. ptarmica pollinated by hoverfly 
Sphaerophoria scripta agg.; E – hoverfly Eristalis tenax, responsible for ca 45% of pollinator 
visits of S. pratensis in Paper IV; F – E. interruptus, responsible for ca 26% of pollinator 
visits of S. pratensis in Paper IV; G – a relatively rare hoverfly species Sericomyia silentis, 
which specialises in the study are almost solely on S. pratensis; H – Helophilus cf. trivittatus, 
Helophilus spp. form the third important hoverfly group pollinating S. pratensis with ca 16% 
of visits in Paper IV. 
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Methods and results 

This thesis consists of general introduction and synthesis, one published paper and four 
submitted papers for publication. 

Paper I – Surrounding vegetation mediates occurrence of both generalist and specialist 
invertebrate folivores, but not occurrence of vertebrate herbivores and seed 
predators; Janovský, Z., Janovská, M., Weiser, M., Horčičková, E., Říhová, D., 
Münzbergová, Z.; Manuscript. 

Paper II – Your neighbour’s pollinator does not have to be your pollinator: Examining 
spatial homogeneity of pollination; Janovský, Z., Mikát, M., Hadrava, J., 
Horčičková, E., Kmecová, K., Požárová, D., Smyčka, J., Herben, T.; PLoS ONE, 
Vol. 8, Issue 10, October 2013; e77361. 

Paper III – The interaction of herbivory and plant’s environment results in complex changes 
in plant life-cycle, not only in changes in population growth rates; Janovský, Z., 
Weiser, M., Říhová, D.; Manuscript. 

Paper IV – Opposing selective pressures of pollinators and seed predators cause to plants 
distribute their reproductive effort over time; Janovský, Z., Pavlíková, A., 
Říhová, D., Herben, T.; Manuscript. 

Paper V – Reproduction timing and pollinator abundance, but not site quality, drive 
reproductive success of two common Achillea species in an agricultural 
landscape; Janovský, Z., Pavlíková, A., Říhová, D., Herben, T.; Manuscript. 

 
Paper I –Folivores tend to be affected more than other herbivore groups by vegetation type a 
plant grows in 
We assessed the effects of surrounding vegetation on five herbivore groups of Succisa 
pratensis. This was contrived by measuring and recording herbivory of ca 2700 S. pratensis in 
27 populations divided into 103 subpopulations for two years (Fig. 4).  

All three folivore functional groups (generalist invertebrates, larvae of specialist butterfly 
Euphydryas aurinia and large vertebrates; Fig. 2) turned out to be affected by the vegetation 
type S. pratensis grew in either at the subpopulation scale (large vertebrates) or at both 
studied scales (generalist invertebrates, E. aurinia), but the effect of vegetation types was 
highly relevant only for E. aurinia and generalist invertebrates (Fig. 4). On the other hand, 
seed predators responded only to focal plant population characteristics (e.g. flower head 
density) and stalk grazing by large vertebrates was not influenced by any of the predictors 
considered. 

 
Paper II – Plant pollinator spectra as a function of plant’s surroundings 
In this paper, we first studied spatial homogeneity of pollinator assemblages of eight plant 
species (Angelica sylvestris, Centaurea jacea, Hypericum maculatum, Ranunculus acris, 
Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia, Succisa pratensis, Trifolium hybridum) on a 
regular grid of 93 plots (4×4 m, Fig. 5) within one meadow. Then we focused on the role of 
conspecifics and heterospecifics within a patch in explaining the observed inhomogeneities. 

All examined plant species showed pronounced differences in their pollinator composition 
(at the level of functional groups) at the scale of few tens of metres. In four out of eight 
species tested (and fifth marginally significantly; Fig. 5), pollinator densities and composition 
responded to conspecific flowering stalk density. Pollinator composition and partly densities 
of one species were also influenced by the overall composition of flowering species. Where 
detected, the effects of increasing abundance of flowering conspecifics negatively affected 
overall pollinator densities with the strongest effect on the most dominant pollinator groups. 
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Paper III – The effect of interaction of herbivores and plant’s environment on plant 
population dynamics is comparable to their main effects  
This study was based on the same dataset as the one collected for Paper I. However this time 
we did not focus on the effects on herbivores but rather on the effects on plant population 
dynamics. We achieved this by constructing integral projection models (IPM) with several 
different parameterisations. We expressed the impacts of herbivores on plant population 
dynamics by calculating the differences in asymptotic population growth rate (∆λ) among the 
parameterisations and the impacts of herbivores on plant life-cycle by tracking the changes in 
elasticities due to herbivores. 

The main effects of surrounding vegetation (i.e. plant’s environment), herbivory and their 
interaction were of the same order of magnitude and all capable to influence S. pratensis 
populations considerably. Main effect of herbivores induced systematic changes in elasticities 
corresponding to vital rates, decreasing the importance of reproduction and growth at the 
expense of stasis. This pattern was partly masked by vegetation × herbivory interaction, which 
varied the importance of individual size categories and the extent of growth suppression at the 
expense of stasis. 

 
Paper IV – Plant flowering strategy is shaped by opposing selection pressures by pollinators 
and seed predators 
Paper IV is the most detailed and focused on twelve 1×1 m plots containing Succisa pratensis 
at two sites, which we observed for five years. Our aim was to track down the effects of 
pollinators and seed predators on S. pratensis lifetime fitness. We also compared the fitness of 
two different flowering startegies of S. pratensis individuals – flowering more frequently with 
smaller inflorescences vs. flowering less frequently with greater inflorescences. 

Both pollinators (Fig. 3) and seed predators exerted selection pressures on S. pratensis, 
which turned into differences in one-year plant fitness. The effect of seed predators was 
approximately 2.5 times greater than that of pollinators. When considering long-term fitness, 
individuals flowering more frequently had advantage against those flowering less frequently 
with greater inflorescences. Their advantage increased with total reproductive investment 
from a negligible one to approximately 25% higher four-year seed production across the 
region of coexistence of the two strategies. The advantage of plants flowering more frequently 
disappeared once we assumed no seed predation (i.e. counting all predated seeds as healthy 
developed seeds) indicating thus that seed predators could exert selection pressures on long-
term flowering strategies. 

 
Paper V –Timing of flowering indirectly affects plant reproductive success through changes 
in pollinator densities 
Here we focused on the interaction of pollinator frequency with landscape-scale factors 
(timing of reproduction, site quality and plant population size) and their effect on reproductive 
success of two Achillea species common in an agricultural landscape (Fig. 3). We pursued 
this goal by setting up an experiment measuring concurrently reproductive success (Fig. 3), 
available patch floral resources, pollinator densities at semi-natural meadows and road verges 
in three time periods within the flowering season of Achillea (beginning, peak and end). 

Pollinator densities were the key determinant of reproductive success of both Achillea 
species and markedly decreased with advancing flowering season. Effects of plant’s 
environment on plant reproductive success were only indirect mediated by hoverfly densities 
or partly through plant size (in case of A. ptarmica). Timing of flowering in semi-natural 
meadows seems to be influenced mainly by hay cut timing in our system and causes shifts in 
flowering causing and subsequent temporal mismatch with pollinators but also loss of total 
seed production in part of the meadow populations due to the second hay cut.  
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Obr. 4: A – Schéma uspořádání transektu na pokusné lokalitě (Články I a III); černý rámeček 
– hranice vytyčeného transektu; šedé rámečky – stratifikovaně (vzhledem k posici podél 
transektu) náhodně umístěné fytocenologické snímky (1×1 m) definující jednotlivé 
subpopulace; přerušované šedé čáry – hranice území, které má nejblíže k danému 
fytocenologickému snímku; B – závislost intensity herbivorie generalistických bezobratlých 
na vegetačním typu (na úrovni subpopulací), v němž rostl měřený jedinec čertkusu; C – 
závislost intensity herbivorie housenek specialisovaného hnědáska chrastavcového na 
vegetačním typu. 
 
Fig. 4: A – Schematic design of transects at study sites  (Papers I and III); black frame – 
transect boundaries; grey frames – vegetation samples (1×1 m) defining subpopulations 
placed in stratified (with respect to main transect axis) random design; grey dashed line – 
boundaries of the transect area being closest to a given vegetation sample; B – intensity of 
herbivory by generalist folivores (at subpopulation level) in different vegetation types a 
measured Succisa pratensis individual grew in; C – inetensity of herbivory by caterpillars of 
specialist Euphydryas aurinia (at subpopulation level) in different vegetation types  
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Obr. 5: Rozdíly ve spektrech opylovačů čtyř druhů rostlin (pro detaily testů a metody viz 
Článek II); tečky značí počet kvetoucích jedinců druhu ve studijních plochách (rozměr 4×4 m 
v rozestupech po 20 m); tlusté čáry vymezují sektory, pro něž spektrum bylo konstruováno; 
vysvětlivky skupin opylovačů (shora dolů, zleva doprava): včela medonosná, samotářské 
včely, čmeláci, pestřenky, ostatní Diptera; masařky, bzučivky, mouchy, ostatní; Plant 
abundance = početnost kvetoucích lodyh daného druhu. 
 
Fig. 5: Differences in pollinator spectra of four species (for details on tests and design see 
Paper II); dots correspond to 4×4 m plots (in a 20-m square grid) containing flowering 
individuals of given species; thick lines denote sectors a pollinator spectrum is based on. 



 16 

Diskuse a záv ěry 

Rozsah vlivů okolí rostliny na výskyt opylovačů kontrastuje s vlivem na výskyt herbivorů. 
Zatímco u opylovačů můžeme více méně obecně mluvit o výrazném vlivu okolí rostliny na 
jejich výskyt (Článek II), u herbivorů jsme podobné efekty shledali pouze u skupin těsněji 
vázaných svým životním cyklem na daného jedince a jeho okolí (Článek I; obr. 4). Podobná je 
situace u vlivů četnosti těchto interakcí na životní cyklus rostlin – u opylovačů je vliv četnosti 
interakce velmi výrazný (Článek V), zatímco u herbivorů byl méně výrazný ve srovnání 
s vlivem interakce herbivorie a okolí rostliny na jednotkový dopad na rostlinu (Článek III). 
Vliv herbivorů na populační dynamiku čertkusu i vliv jejich interakce s okolím rostlin byly 
svým rozsahem srovnatelné se samotným vlivem okolí rostliny (resp. vegetačním typem 
jakožto jednou z jeho podstatných složek; Článek III). Byli jsme rovněž schopni poprvé 
doložit změny v elasticitách jednotlivých složek životního cyklu v důsledku působení 
herbivorie a její interakce s okolím rostliny (Článek III). Otevírá se tak prostor pro působení 
interakcí vyššího řádu zahrnujících herbivorii, okolní vegetaci a případné další vlastnosti 
okolí rostliny. Vlivy herbivorů na životní cyklus rostlin se promítají i do otázky 
dlouhodobých strategií kvetení rostlin, kdy se nám podařilo ukázat, že díky nelineární 
závislosti tlaku predátorů semen na velikosti květenství byly dlouhodobě zvýhodněni jedinci, 
kteří při stejné investici do rozmnožování kvetli častěji menšími květenstvími (Článek IV). 

Je ovšem také potřeba zmínit, že při vypracovávání podrobných studií jsme došli 
k několika zajímavým zjištěním, která sice nepřispívají k poznání obecného obrazu fungování 
interakcí rostlin s živočichy, nýbrž představují důležitou dokumentaci některých dílčích, 
avšak podstatných ekologických jevů. Zde bych rád zmínil tři z nich. 1) Zjištěné 
nehomogenity ve spektru opylovačů druhu rostliny v rámci jedné lokality (Článek II; obr. 5) 
mají podstatné důsledky pro metodiku a interpretaci mutualistických sítí vztahů rostlin a 
jejich opylovačů. Role složení kvetoucích rostlin v okolí se zdá být obzvláště výrazná u druhů 
s dobře přístupnými květy a širokým spektrem opylovačů, jako je např. v naší studii 
pryskyřník prudký. 2) Pozorované minutí se kvetení rostlin a jejich opylovačů v čase 
v důsledku načasování seče (Článek V) naznačuje, že obvykle studované vlivy statických 
vlastností krajiny (např. degradace habitatů nebo jejich fragmentace) na reprodukční úspěch 
rostlin nemusí být těmi nejdůležitějšími. Svým způsobem je také dobrou zprávu, že tato 
minutí se v čase lze narozdíl od následků fragmentace habitatů napravit s žádnými nebo jen 
zanedbatelnými náklady a můžeme tak pomoci k přežití velkého množství druhů planých 
rostlin. 3) Netriviální změny v citlivosti životního cyklu rostlin v důsledku interakce 
herbivorů a okolní vegetace (Článek III) nám poskytly zajímavý náhled na možné 
mechanismy, jak se přetavují jednoduché výsledky kontrolovaných pokusů z experimentální 
zahrady do pozorovaného chování populací v přírodě. Navržená metodika v tomto článku by 
také mohla poskytnou základ pro metody umožňující rozklad efektů interakcí rostlin a 
živočichů do tří složek navržených v Úvodu. 

V celkovém náhledu výsledky této disertace pouze dále poukazují na význam studia 
interakcí rostlin a živočichů pro pochopení životních strategií iteroparních vytrvalých rostlin. 
Současná situace nyní vyžaduje přejít ke studiím zabývajícím se více druhy v menším detailu, 
aby bylo možné najít a testovat případná obecná pravidla spoluutvářející nepřebernou 
proměnlivost výsledků vzájemných interakcí rostlin a živočichů. Doufám, že tato disertace 
snad trochu přispěla k naznačení na jaké jevy dává smysl se soustředit a jak interpretovat 
získané výsledky.  
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Discussion and conclusions 

We found contrasting patterns in effects of plant’s environment on occurrence of both 
pollinators and herbivores. While such effects seemed to be quite general in pollination (Paper 
II), only those groups of herbivores most tightly linked to given plant individuals showed a 
distribution reflecting the characteristics of its environment (Paper I; Fig. 4). These patterns 
translated also into the relative importance of effects of plant’s environment on plant 
population dynamics mediated by changes in frequency of a plant-animal interaction. Effects 
on interaction frequency were dominant when studying the role of pollination in reproductive 
success (Paper V), whereas they were weaker compared to the direct interaction of effect of 
herbivores with plant’s environment (Paper III). Herbivores exerted a similarly important 
influence as plant’s environment (or more exactly surrounding vegetation as one of its major 
components) over plant population dynamics as well as their interaction with plant’s 
environment (Paper III). Importantly, we were able to document for the first time changes in 
elasticities of vital rates following the effects of interaction of herbivory and plant’s 
environment, which provide a basis for higher order interactions of herbivory, surrounding 
vegetation and other components of plant’s environment (Paper III). The profound effects of 
herbivores on plant life-history manifested themselves also in the form of fitness advantage of 
Succisa pratensis individuals flowering more frequently (when controlled for total 
reproductive investment; Paper IV). Advantage of the “flowering more frequently” strategy 
was mainly caused by consistent non-linear selection pressure of seed predators. 

It is also important to note that we also arrived at results, which do not contribute 
substantially to general understanding of factors modulating outcomes of plant-animal 
interactions, but represent a valuable documentation of other important phenomena. Here I 
would like to point out three such results and their significance: i) Detection of 
inhomogeneities in plant pollinator spectra (Paper II; Fig. 5) has profound implications for 
methodology of study of plant-pollinator interaction networks. The role of plant’s co-
flowering neighbours seems to be especially important in the species with most generalised 
flowers, such as Ranunculus acris in our study; ii) The detected temporal mismatch between 
plant and its pollinators due timing of hay cuts (Paper V) suggests that the commonly studied 
static phenomena negatively affecting plant performance in landscape (such as habitat 
deterioration and fragmentation) do not necessarily have to be the most important ones. 
Moreover, these temporal mismatches can be amended with zero to low costs and thus 
improve the persistence of wild plants in agricultural landscapes; iii) Non-trivial changes in 
sensitivity of plant life-cycle due to herbivory-vegetation interaction (Paper III) shed some 
light on how to link results of controlled experiments to observed population behaviour in 
nature. They also provide a good start for development of approaches allowing identifying the 
contributions of individual components of outcome of plant-animal interaction outlined in the 
Introduction. 

Summed together, the results of the thesis underscore the importance of study of plant-
animal interactions for understanding the life-histories of iteroparous perennial plants. Now, 
the comparative studies involving many species are necessary in order to find and test the 
general rules underlying the immense variation in the outcomes of plant-animal interactions. I 
hope this thesis helped a bit in suggesting on what phenomena to concentrate and how to 
interpret the obtained results. 
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2010 pomocná vědecká síla (statistické výpočty) v rámci projektu Interakce 
rostlin a členovců ze spodního miocénu mostecké pánve v severních 
Čechách; hlavní řešitel: RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. 

2011-2013 vědecký pracovník v rámci projektu Význam generalistických opylovačů v 
zemědělské krajin ě – vliv na populační dynamiku rostlin ; hlavní řešitel: 
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. 

2013-dosud vědecký pracovník katedry botaniky PřF UK 
2014-dosud vědecký pracovník v rámci projektu Klimatické výkyvy od mladšího 

eocénu po starší miocén a jejich vliv na vývoj vegetace a entomofauny v 
České republice; hlavní řešitel: prof. RNDr. Zlatko Kvaček, CSc. 

2014-dosud vědecký pracovník Botanického ústavu AVČR, v.v.i. v rámci projektu 
Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS); hlavní řešitel: 
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU Brno); řešitel za Botanický ústav: 
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. 

 
Výuka (Teaching) 

• vedení praktik k předmětu Biostatistika a plánování ekologických pokusů 
(MB120P31/MB120P147); 2010-dosud 

• vedení bakalářské a diplomové práce Hany Šulcové (ÚŽP, roky obhajoby 2011, 2013) 
 
Řešené grantové projekty (Received grants) 

• hlavní řešitel grantu GAUK (2013-2014) - Interakce rostliny s herbivory a kompetitory 
v prostoru 
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• hlavní řešitel grantu GAUK (2010-2012) - Role herbivorů v životním cyklu Succisa 
pratensis 

• spoluřešitel grantu GAUK (2006-2009) - Dynamics of wet meadow species and plant 
communities in relation to current and historical landscape management 

 
Další odborné aktivity (Other scientific activities) 

• 2008 půlroční stáž v rámci programu Erasmus na Universitetet i Bergen, vědecká práce ve 
skupině prof. Vigdis Vandvik na ekologii Calluna vulgaris (výslednou publikaci viz níže) 

• aktivní účast (t.j. poster či přednáška) na cca 20 vědeckých konferencích (výroční konf. 
British Ecological Society, International Statistical Ecology Conference, konf. Gesellschaft 
für Ökologie, Zoologické dny, konf. České společnosti pro Ekologii ad.)  

 
Ostatní informace (Other information) 

cizí jazyky:  angličtina – pokročilý (FCE, CAE), němčina – pokročilý (maturitní 
zkouška), norština – mírně pokročilý (Trinn 1), španělština – začátečník 

řidičský průkaz: skupina B 
PC gramotnost:  R, JAGS, Turboveg, MS Access, Juice, Twinspan, CANOCO, Arc GIS, 

mini32 
 
Odborné publikace (Scientific publications) 

Koukol, O., Mourek J., Janovský Z., Černá K. (2009): Do oribatid mites (Acari: 
Oribatida) show a higher preference for ubiquitous specialized saprotrophic 
fungi from pine litter?; Soil Biology & Biochemistry 41 (6): 1124-1131; 
doi:10.1016/j.soilbio.2009.02.018. 

Måren I.E., Janovský Z., Spindelböck J.P., Daws M.I., Kaland P.E., Vandvik V. (2010): 
Prescribed burning of northern heathlands: Calluna vulgaris germination cues 
and seed-bank dynamics; Plant Ecology 207: 245-256. 

Knor, S., Prokop, J., Kvaček, Z., Janovský, Z., Wappler, T. (2012): Plant-arthropod 
associations from the Early Miocene of the Most Basin in North Bohemia-
Palaeoecological and palaeoclimatological implications; Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology 321: 102-112; doi: 10.1016/j.palaeo.2012.01.023. 

Janovský, Z., Mikát, M., Hadrava, J., Horčičková, E., Kmecová, K., Požárová, D., Smyčka, 
J., Herben, T. (2013): Conspecific and heterospecific plant densities at small-scale 
can drive plant-pollinator interactions; Plos One, 8, e77361. 

Čuda, J., Skálová, H., Janovský, Z., Pyšek, P. (2014): Habitat requirements, short-term 
population dynamics and coexistence of native and invasive Impatiens species: a 
field study; Biological Invasions 16(1): 177-190; doi: 10.1007/s10530-013-0512-1. 

Říhová D., Janovský Z., Koukol O. (2014): Fungal communities colonising empty Cepaea 
hortensis shells differ according to litter type; Fungal Ecology 8:66-71. 

Podroužková, Š., Janovský, Z., Horáčková, J., Juřičková, L. (2014 in press): Do snails eat 
exotic plant species invading river floodplains? Journal of Molluscan Studies; doi: 
10.1093/mollus/eyu073. 

 
Popularisa ční publikace  (Popularisation publications) 

Janovský, Z. (2012): Vztahy rostlin a opylovačů na louce, aneb nejen botanici určují 
rostliny ; Živa 60 (4): 210-212. 
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