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Abstrakt 

 

sukcese vegetace temperátní zóny je mnohovrstevný proces výměny rostlinných dominant, 

v němž hrají dřeviny zcela zásadní úlohu. Pro pochopení dějů, které se v rámci sukcese odehrávají 

na úrovni mikrostanoviště, je však nezbytné zaměřit se na širší krajinný kontext. 

Tato literární rešerše hledá odpovědi na otázky, jakým způsobem mohou faktory jako reliéf, 

topografie, krajinná struktura, propojenost či izolovanost stanovišť, vzdálenost od zdrojů nebo 

způsob šíření semen ovlivnit výskyt, distribuci a sukcesi dřevin. Zohledněny jsou také 

environmentální aspekty krajiny a stručně je pojednáno o disturbancích, které jsou součástí přirozené 

dynamiky vývoje ekosystémů. Specifickým faktorem je způsob využití krajiny, známý pod pojmem 

land use. Naše nakládání s prostorem, s půdou a dalším přírodním bohatstvím zanechává v krajině 

nesmazatelný otisk, jež se odráží i ve změnách struktury vegetace. 

 

 

Klíčová slova: 

dřeviny, sukcese, disperse, zdroje diaspor, bývalé hospodaření, disturbance, krajinná struktura  
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Abstract 

 

The succession of  temperate zone vegetation is a multi-layered process of  exchange of  

plant dominants in which trees play a crucial role. To understand the processes that take place in 

the context of  succession at the level of  microhabitats, it is necessary to focus on the wider 

landscape context.  

This literature review seeks to answer questions of  how factors such as the relief, 

topography, landscape structure and connectivity of  habitat isolation, distance from the source or 

method of  seed dispersal affect the occurrence, distribution and succession of  species. The 

environmental aspects of  the landscape are also taken into account and the disturbances that are 

part of  the natural dynamics of  ecosystems are briefly discussed. A specific factor is the method of  

using landscape, known under the term land use. Our handling of  space, soil and other natural 

resources in the country leaves an indelible imprint, which is also reflected in changes in the 

structures of  vegetation. 

 

 

Keywords: 

woody species, succession, disturbance, seed dispersal, past land use, landscape structure  
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1. Úvod 

Stromy svou dlouhověkostí až několikanásobně přesahují perspektivu lidského života. 

Jedním z důsledků je i to, že zdaleka ne všechny procesy, které na dřeviny působí, mají okamžitou,  

hmatatelnou odezvu. Řada změn je natolik nenápadná, že mohou lidské optice snadno uniknout, což 

často vede k chybnému výkladu.  

A není to jen čas, jde také o prostor: sukcese je složitý proces, který je ovlivněn zevnitř  

i z vnějšího prostředí. Abychom dokázali správně interpretovat děje probíhající na malé škále, je 

nezbyté odhlédnout od detailu a zabývat se problémem v širším kontextu.  

Krajinné měřítko nám poskytuje potřebný nadhled a zároveň je ale dost malé na to, abychom 

byli schopni jej svými smysly obsáhnout.  

tématem práce jsou krajinné faktory – vlivy, které působí směrem shora dolů. Hledáme 

odpověď na otázky o povaze těchto dějů, jak procesy na velkém měřítku ovlivňují sled událostí na 

malé škále. Smyslem bádání bylo zjistit, jaké faktory mají v životě společenstev dřevin význam a jak 

na ně stromy reagují. Zabýváme se zde krajinnou strukturou, topografií a terénem, izolovaností a 

konektivitou. Ptáme je, jak tyto okolnosti souvisejí s jednotlivými mechanismy šíření semen, jejichž 

prostřednictvím zakořeněné stromy prodlužují svůj dosah. Snažíme se odhalit dopad dřívějšího 

využití půdy, land use. A okrajově se dotýkáme disturbancí, jež jsou přirozenou součástí dynamického 

vývoje společenstev.  

 

Časoprostorová velkorysost měříka však skrývá úskalí: krajinné faktory jsou již podle názvu 

tak všeobjímajícím pojmem, že je velmi obtížné zmínit se alespoň o některých z nich a 

nesklouznout přitom k povrchnosti. Tato literární rešerše si nemůže klást vysoké cíle ohledně 

obsáhnutí tak komplexní problematiky. Je spíše stručným nástinem a ukazuje možné směry, kudy 

se v dalším bádání ubírat.  

 

2. Uplatnění dřevin v sukcesi 

Studium sukcese má již dlouhou historii, o níž pojednává např. Clements (1928). Přesto 

zatím nebyla přijata obecně platná dohoda o definici pojmu (Walker & Moral 2003)  

Sukcese je nahlížena jako nesezónní usměrněný vývoj společenstev, proces kolonizace a 

zániku populací jednotlivých druhů v určitém místě. Sukcesní sledy se odehrávají v různě dlouhých 
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časových úsecích a jsou výsledkem působení velmi rozdílných faktorů. Výměna dominant je tedy 

determinována změnami v prostředí, které určuje směr, míru a limity proměn (Begon et al. 1997). 

Podle známého Ellenbergova výroku směřuje, v teoretické rovině, většina sukcesních sérií 

Středoevropské oblasti temperátního klimatu do stádia lesa (Ellenberg 2009) Tento trend je typický 

pro oblasti s relativně vlhkým klimatem (Walker & del Moral 2003), zatímco na sušších a málo 

úživných stanovištích se může výrazně lišit (Prach et al. 2007). 

Obecné principy sukcese jsou všeobecně známy. Dvouletky a bylinné trvalky ruderálních 

druhů dominují raným stádiím vývoje společenstev, zvláště pak primární sukcesi, startující od holého 

substrátu (např. odkrytá minerální půda nebo postindustriální lokality). Později se uplatňují 

graminoidy následované raně sukcesními dřevinami a druhy pozdně sukcesních fází (Grime 1979; 

Prach 1987b).  

Naznačené schéma je pouze určitým modelovým východiskem; vývoj vegetace a jejích 

dominant na konkrétním stanovišti je do značné míry neprediktabilní a odvíjí se od celého 

komplexu biotických i abiotických faktorů (vzdálenost od zdrojové populace, heterogenita reliéfu, 

lokální abiotické podmínky stanoviště, produktivita apod.) (Peterterken & Game 1984; Skoglund & 

Verwijst 1989; Dzwonko & Loster 1992).  

Uplatnění dřevin v sukcesních sériích má zásadní dopad na vývoj a chemismus půd, 

fyziologii porostů i na nejrůznější ekologické funkce (Frouz et al. 2013). Přestože je první výskyt 

dřevin obecně považován za signál sukcesní pokročilosti, podle Pracha a Pyška (1998) není toto 

hodnocení zcela na místě (Prach & Pyšek 1998). 

Samotné uchycení klíčících semen naráží na řadu problémů pojených s charakteristikami a 

produktivitou stanoviště. Výzkumy Pracha a Pyška (1994) ukazují, že extrémy semenáčkům příliš 

nesvědčí. V podmínkách suchého nebo naopak nadmíru vlhkého stanoviště je mladý strom 

fyziologicky limitován. Na opačné straně spektra produktivity, na úživných půdách, mají stromy 

omezené možnosti etablování vzhledem ke kompetiční nedostatečnosti vůči expansivním bylinám a 

travám, které mohou sukcesi na dlouhou dobu zablokovat (Prach & Pyšek 1994). Jak uvádějí Prach a 

Pyšek i ve svých dalších studiích, na odlesněných horských plochách střední Evropy brání uchycení 

semenáčků hustý travinný zápoj druhu Calamagrostis villosa a později Deschampsia flexuosa (Prach 

1985b; Pyšek 1992;  Prach & Pyšek 1994, Prach et al. 1996). Podle autorů pouze bříza (Betula pendula) 

byla schopna se za daných podmínek prosadit. Prach & Pyšek 1994). Blažková a Březina (2003) 

popisují situaci v porostech smilky (Nardus stricta), kde i pionýrské dřeviny měly problém vyklíčit pod 

souvislou stařinou a rostly jen na místech odkrytého drnu (krtiny apod.) (Blažková & Březina 2003). 

V takových podmínkách se pionýrské dřeviny mohou uchytit dokonce na ruinách opuštěných budov 

(Prach et al. 1996). To poukazuje mj. na význam lokálních disturbancí, které mohou „otevřít sukcesní 
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okno“(Baeten et al. 2010). Z výše uvedeného vyplývá, že nejsnáze se dřeviny etablují na mezických 

stanovištích o nízké produktivitě, kde pak mohou dosáhnout až 90 % pokryvnosti (Prach & Pyšek 

1998; Prach 2009). Další osud dřevin závisí na celé řadě okolností a podmínek, ke kterým patří i 

bývalé hospodaření v lokalitě Peterken & Game 1984; Vojta 2007) či náhodné jevy (Christensen & 

Peet 1984; Brodkaw & Busing 2000). I z toho důvodu je odhad průběhu sukcese na konkrétní 

lokalitě značně problematický; specifické vlastnosti habitatu mohou způsobit, že průběh vývoje 

vegetace je unikátní pro každou sledovanou plochu a rok (Kahmen & Poschlod 2004). 

Druhová skladba dřevin, které se na člověkem opuštěných územích obvykle prosazují, je 

velmi variabilní (Prach & Pyšek 1998). Pro určité zobecnění budiž uvedeno, že v nižších 

nadmořských výškách se obvykle uplatňuje širší soubor druhů dřevin než v horách, a to z patrně 

z důvodu obsáhlejšího species pool (Sádlo et al. 2007). 

Ještě se krátce zaměřme na průběh sukcese z časového hlediska: podle Pracha a Pyška 

(1994) se doba nástupu prvních dřevin na sledovaných opuštěných lokalitách výrazně nelišila 

(první desítka let) (Prach & Pyšek 1994). Celkově pak podle Pracha et al.(2008) trvá přibližně 20 let, 

než se podmínkách střední Evropy procesem spontánní sukcese zformují přijatelná, polopřirozená 

stadia (Prach et al. 2008). Ve své novější studii autoři Prach et al. (2014) upřesňují časový údaj na 

cca 25 let (Prach et al. 2014). Kozák (1999) uvádí příklad spontánní sukcese v podmínkách horské 

smrčiny v Beskydech, kde lze na základě leteckého snímkování odhadnout, že ke spontánnímu 

zarůstání horských luk smrkovým lesem dochází zhruba během 40 let, pokud jsou louky 

obklopeny smrčinami. Ke spontánnímu zarůstání údajně nedochází, pokud louka sousedí s 

bučinami (Kozák et al. 1999) Tvrzení autoru však není podepřeno experimentem a vyjadřuje tedy 

spíše praktickou zkušenost či subjektivní odhad. Je sice naznačena možnost antropického zásahu, 

jež by proces pomohl vysvětlit (sečení luk), ale neplatí to adresně pro danou lokalitu.  

Obecně nahlíženo, i časové parametry mohou být značně posunuté v závislosti na řadě 

lokálních i krajinných faktorů (Blažková & Březina 2003). 

Těm druhým je věnován následující text. 

3. Měřítko 

Děje kolem nás probíhají ve spojitosti logického celku, člověk má ale potřebu tyto procesy 

určitým způsobem determinovat. Hodnocení jevů a popis struktur je proto závislé na zvolené škále. 

(Wiens 1989).  
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V literatuře se setkáváme různými měřítky, která popisují zemsky povrch, od  

mikrostanoviště až po krajinu, region a biom (e. g.Takahashi & Kamitani 2004; García 2005b; 

Gellrich & Zimmermann 2007; Lindenmayer a Fischer 2006; Tetetla-Rangel 2013). Definovány 

jsou především vegetačními strukturami, neboť rostliny jsou dominantami ve většině 

terestrických ekosystémů a do značně míry určují biotické a abiotické interakce (Kollmann 2000).  

Pro příklad uveďme otázku přežívání semen dubu (Quercus), kterou lze vysvětlovat na 

různých měřítcích odlišně. Na lokální úrovni klesá mortalita semen při vyšším úhrnu srážek, 

avšak viděno optikou krajinného měřítka je úhyn semen nejnižší v sušších oblastech (Neilson  

& Wullstein 1983). Také pro hodnocení species pool a druhové bohatosti je zvolené měřítko zcela 

zásadní (Lindenmayer a Fischer 2006). 

Na úrovni mikrostanoviště lze sledovat děje odehrávající se na ploše do 100 m2; stanoviště 

je pak hodnoceno v závislosti na proporci vegetace až do výměry 1 ha. (Kollmann 2000). Krajinné 

meřítko je definováno dle Formana (1995) jako mozaika rostlinných komunit a abiotických 

struktur (říční údolí, komplexy lesů, mokřadní komplexy – Pärtel et al. 1996), které se opakují 

v podobných formách na ploše mnoha čtverečních km (Forman 1995). Pod pojmem „region“ lze 

podle Pärtela et al. (1996) chápat „rozumně“ velký kus Země, který je determinován 

stejnoměrnými hodnotami topografických a klimatických vlastností a také souborem bioty 

(Pärtel et al. 1996). Úroveň biomu se vyznačuje podobnými charakteristikami jako předchozí 

kategorie, avšak na mnohem větší škále, např. temperátní zóna (Forman 1995). 

4. Krajinné faktory 

4.1. Výskyt dřevin ve vztahu k podmínkám prostředí 

Jedním z určujících faktorů pro vývoj vegetace jsou abiotické podmínky prostředí. Dokládají 

to četné studie (Roche et al., 1998; Dupré et al. 2002, Prach et al., 2007). Naprostá většina autorů však 

vztahuje své pozorování jen k lokálním podmínkám prostředí na velmi malém měřítku (Šmilauerová 

2001; Phillips & Marion 2004; Vellend et al. 2007). Na tomto místě je velmi stručně pojednáno  

a některých aspektech souvisejícím s klimatem a produktivitou lokality na možné vzorce 

výskytu dřevin. 

Význam klimatu pro průběh sukcesních pochodů není třeba zdůrazňovat, jeho vliv se však 

obtížně testuje (Walker & del Moral 2003). Variabilita klimatu působí na krajinnou strukturu  

a v krátkodobém i dlouhodobém kontextu má vliv na rozšíření dřevin i množství produkovaných 

diaspor. Mohutnost zdroje semen je funkci velikosti populace a individuální plodnosti jedinců, a oba 
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tyto aspekty kolísají společně s klimatem. Schopnost dřevin vytvořit populace během přechodných, 

klimaticky příznivých období a přečkat v období nepříznivém může být klíčovou vlastností v jejich 

tendenci obsazovat nova území. (Lyford et al. 2003).   

Explicitním dokladem vlivu klimatických gradientů na výskyt a diversitu dřevinné vegetace je 

studie autoru Poulos a Camp (2010), která byla provedena v horách amerického středozápadu – na 

krajinné úrovni se více druhů dřevin vyskytovalo na mezických stanovištích, ve vlhčích a chladnějších 

údolích s hlubší půdou, zatímco extrémnější habitaty hostily jen omezené množství druhů stromů  

a keřů.  

Podobný vzorec výskytu potvrzují i četné studie Pracha a Pyška (Prach & Pyšek 1994, Prach 

1987a,b; Prach 2009; Prach et al. 2007). V rámci vlhkostního gradientu se dřeviny nejlépe uchycuji na 

stanovištích se středními hodnotami a s ohledem na produktivitu půd preferují ochuzené substráty, 

kde je snížena kompetice druhů bylinného patra. Celkově je pro dřeviny snazší uchytit se ve vyšších, 

chladnějších a vlhčích polohách (Prach 2009).  

Produktivita půdy obvykle mívá přímou odezvu v druhové skladbě, ale i struktuře vegetace. 

Tuto závislost lze doložit ve studii autorů Tetetla-Rangel et al. (2013), kteří hodnotili proporce vlivu 

podmínek prostředí, krajinných faktorů a struktury vegetace pro vysvětlení četnosti výskytu vzácných 

dřevin. K objektivnímu zhodnocení výsledků použili navíc odlišná měřítka. Ukázala se zajímavá 

závislost mezi zvolenou škálou a daným parametrem: při použití velkého měřítka projevil výskyt 

vzácných druhů nejsilnější korelaci s podmínkami prostředí,  zatímco při zmenšené škále závisela 

druhová bohatost nejvíce na krajinné struktuře (Tetetla-Rangel et al. 2013). Také Field et al. (2009) 

potvrzují podobný princip.  

Zdá se, že pochopení celkového kontextu a významu měřítka mají pro správnou interpretaci 

dosažených výsledků možná větší cenu, než výsledky samé. 

Také další studie svědčí o tom, že určitý jev lze interpretovat zcela odlišnými způsoby: 

Rozdílná geografická distribuce podobných druhů dřevin nemusí vždy znamenat odlišné klimatické 

nároky – zde se jednalo o mechanické vlastnosti dřeva (Hara 2010) Dva sympatrické druhy buků 

(Fagus crenata a F. japonica) s výskytem v temperátní oblasti japonských ostrovů vykazují rozdílné 

distribuce s ohledem na odolnost dřeva. Zatímco F. crenata vzhledem ke svým mechanickým 

vlastnostem poměrně dobře odolává tíze sněhových závějí, jeho protějšek, F. japonica, který má 

specificky keřovitě členěný kmen (Okhubo 1992), většinou trpí polomy. Lesy tvořené druhem F. 

crenata se v rámci Japonských ostrovů vyskytují i v místech, kde sněhová pokrývka dosahuje mocnosti 

až 3 m. (Hara 2010).  
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4.2. Disturbance 

            Disturbance mění strukturu populací, společenstev a ekosystémů a jejich význam pro 

sukcesi dřevin dalekosáhlý. Odehrávají na všech myslitelných měřítcích (White & Jentsch 2001); 

příkladem budiž vzrostlá dřevina, která bez problémů přežívá krátkodobou povodeň, zatímco 

bylinné patro je stejnou událostí zničeno (Walker & del Moral 2003). Přirozené disturbanční režimy 

jsou esenciální pro normální průběh některých sukcesních pochodu a mohou podstatně ovlivnit 

dynamiku vývoje vegetace (Daubenmire 1959).  

Na tomto místě se pouze velmi stručně zmiňme o nejběžnějších abiotických disturbančních 

činitelích, které mají vliv na dynamiku sukcese dřevin a strukturu jejich porostů a se kterými se lze 

setkat v temperátní oblasti. 

 

voda - Kolísání vodní hladiny je důležitým faktorem sukcese a dynamiky pobřežních a 

lužních lesů (Lewis 1995; Linder et al. 1997; Chytrý et al. 2010). Obecně lze říci, že v přirozených i 

antropogenních povodních jsou stromové formy rostlin zvýhodněny nad bylinami (Sparks et al. 

1998).  

Doba setrvání zvýšené vodní hladiny v záplavovém území řek se liší v závislosti na krajinném 

reliéfu (Turner et al. 1998). Dočasné anoxické podmínky, které nastávají v průběhu i po opadnuti 

vody, mohou mít fatální vliv na některé druhy či individua dřevin. Jak o tom svědčí Sparks et al. 

(1998), při déle trvajícím zaplavení v povodí řeky Missouri v roce 1993 odumřely nejen rozsáhlé 

plochy bylinného patra a semenáčků dřevin, ale živel způsobil také hromadné hynutí stromů a keřů 

od kořenů – vegetativní obnova prostřednictvím výmladků tak nebyla možná. Populace některých 

druhů dřevin v oblasti, např. ořechovců Carya illinoensis nebo dubů (Quercus  spp.), jejichž semena se 

špatně šíří, byly touto událostí značně zdecimovány (Sparks et al. 1998). Mnoho druhů dřevin 

kompenzuje periodické či trvalé zamokření (a s tím spojenou anaerobiózu) morfologickými a 

fyziologickými adaptacemi (např. vzdušné kořeny, zjednodušený příjem kyslíku průduchy apod.) 

(Tsukahara & Kozlowski 1985).  

Sukcese na povodňových náplavech může probíhat velmi rychle, čímž se stabilizují břehy 

toku (Brown 1997).  Povodňová vlna s sebou obvykle přináší velké množství živin, organickou 

hmotu  

a bohatství diaspor (Walker 1989). Pro další průběh sukcese je však stabilita a textura náplavu často 

mnohem důležitějším faktorem, než obsah půdních živin (Kalliola et al. 1991). 

eroze  – jde o přirozený proces přesunů hmoty jako výsledek účinků vody, větru a gravitace, 

ať už samostatně nebo v jejich součinnosti. V literatuře je poměrně dobře zdokumentován pozitivní 
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vliv dřevin v prevenci vzniku eroze, minimum pozornosti je ale věnováno výzkumu vlivu erozí na 

sukcesi vegetace. Vyjímkou je práce autorů, kteří sledovali, jak působením eroze dochází spolu se 

substrátem i k odnosu a úbytku diaspor ze zásob v půdě; v místech, kde se hromadí, pak mohou být 

snadno kořistí predátorů (Jiao et al. 2009). Odnosem půdy se substrát ochuzuje o živiny, což vede k 

redukci vegetačního krytu i ke změně obsahu sekundárních metabolitů v rostlinách (*Ward et al. cit. 

dle Jiao et al. 2009). (Tsuyuzaki (1990) dokládá studií z Japonska, že na svazích kopců se eroze podílí 

na poklesu indexu druhové diversity dřevin. Opačný názor zastávají ale Ito et al. (2006), kteří 

pozorovali zvýšené zastoupení druhů dřevin na okrajích erozních koryt. V otázce vlivu erozí na 

utváření vegetace je možné uvést příklad studie autorů Nagamatsu a Miura (1997) z japonské 

hornatiny. Zjistili značné odlišnosti ve struktuře vegetace v horní a dolní části horských svahů, 

přičemž horní poloviny s vyšší mírou odnosu půd byly porostlé zapojeným vzrostlým lesem, 

v dolních částech pak převládaly řidší křoviny a bylinná vegetace (Nagamatsu a Miura 1997).  

sucho může být důležitým disturbančním faktorem i mimo aridní zónu, ačkoliv nebývá příliš 

časté (Walker & del Moral 2003). Suchem bývají dřeviny ohroženy zvláště ve fázi klíčení semen  

a uchycování (Prach & Pyšek 1994). To potvrzuje i Karrenberg et al. (2002) o semenech semenáčcích 

vrby (Salix). Jsou však známy i případy, kdy nedostatek vláhy v kombinaci s vysokými teplotami 

vzduchu zahubil rozsáhlé dospělé porosty buku (Fagus sylvatica) a značný počet jedinců poškodil 

natolik, že postupně odumíraly ještě 15 let po události. Zasažené stromy zprvu reagovaly jen 

žloutnutím a opadem listů ještě ve vegetační sezóně a následně hynuly. Nejvíce postižené exempláře 

rostly v horní polovině svahu a kořenily v mělké půdě. Zajímavé bylo věkové rozvrstvení obětí: 

všechna úmrtí připadala na exempláře starší 75 let, což poukázalo na kumulativní efekt stres 

(Peterken & Mountford 1996). 

Dlouhodobý efekt individuálního náporu sucha na dřeviny je však obtížné zhodnotit, zčásti 

proto, že dopad jedné události je modifikován událostí následující (Peterken & Mountford 1996). 

ohen přestože většina požárů dneška je vyvolána nedbalostí člověka, stále je zde mocná síla 

přírodních požárů, které se pravidelně objevují jako přirozená součást dynamiky některých 

ekosystémů. Požár může najednou zničit i stovky čtverečních kilometrů lesa a významně se tak 

podílí na vzniku prostorové heterogenity porostů (Turner et al. 1993) a nejčastěji se objevuje 

v porostech stálezelených lesů, obvykle jehličnanů, které pro vysoký obsah těkavých pryskyřic jsou 

pro tento typ disturbance nejnáchylnější. (Thomas & Packham 2007).  Oheň šířící se 

v přízemní úrovni obvykle zničí keře a stromy s jemnou borkou (např. Betula sp.), zatímco dřeviny 

s borkou silnou přežívají bez úhony (Thomas & Packham 2007). Některé keře však mohou přežít i 

silné požáry, dokáží-li efektivně stahovat živiny do kořenů, odkud posléze mohou vyrazit výhony 

(Turner et al. 1998). Dochází-li k přízemním požárům v rámci jednoho stanoviště opakovaně, jsou 
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obvykle zásoby diaspor v půdě zničeny a kolonizace je pak možná dotací semen z okolních porostů 

(Thomas & Packham 2007). Pokud požár přeskočí do korun stromů, může být velmi intenzivní a 

mít devastující účinky. (Turner & Romme 1994). Některé druhy severoamerických borovic (Pinus 

contorta, P. banksiana) mají ohnivzdorné šišky, jejichž semena se později mohou uplatnit v regeneraci 

zničeného porostu (Muir & Lotan 1985). Oheň také eliminuje kompetici, z čehož mohou profitovat 

například diaspory konkurenčně slabších druhů.  

 

vítr –Také vítr je významný činitel ovlivňující strukturu porostu. Přispívá k progresivní gap-

fázové dynamice porostu a tím i k obnově lesa (Thomas & Packham 2007).   

Vývraty dřevin jsou jedním z mála typů disturbance, při němž je odkryt minerální podklad, 

na němž může začít primární sukcese. Na daném mikrostanovišti je úživnost substrátu obvykle nižší 

než v nedotčené půdě s vyšším obsahem organické hmoty (Walker 2000), vichřice se tedy podílí na 

vzniku heterogenní mozaiky povrchů pro sukcesi. (Walker & del Moral 2003). Odnos substrátu 

větrem způsobuje aeraci kořenů; v místě depozice je efekt opačný obojí však klade zvýšené nároky 

na fyziologii stromů. Vítr s sebou zpravidla unáší částečky půdy nebo ledu, čímž se mění ve velmi 

účinný abrasivní agens. Lokálně pak může docházet k odlamování pupenů nebo abrasi borky, 

zvláště, pokud dřevina stojí na exponovaném místě. (Daubenmire 1959).  

 

4.3. Struktura krajiny  

4.3.1. bariéry rozšíření 

Krajina je tvořena bohatou mozaikou různých prvků přírodního nebo antropického  

a antropogenního původu s koridory, uzly i plochami (Forman 1995). Co pro jeden druh představuje 

cestu, pro jiný znamená překážku. I pro dřeviny je v krajině mnoho takových míst. 

Bariéry mohou být přednostně chápány jako překážky šíření diaspor dřevin. Tvoří velmi 

rozmanité filtry, které jsou průchodné pro jeden ale již nepřekonatelné pro jiný druh. Překážky  

v rozšíření mohu představovat prakticky jakýkoliv klimaticky nebo topografický faktor či jejich 

kombinaci (Walker & del Moral 2003) V širším časoprostorovém kontextu pak migrační bariéry 

představují na jedné straně brzdu, na druhé však hybnou sílu evoluce. Cox & Moore 2005). 

Nejvýraznější omezení geografického rozšíření druhů představují nepřekonatelné fyzické 

bariéry, mezi něž patří horstva, oceány a velké řeky, pouště a v poslední době také zesílený vliv 

člověka (Walker & del Moral 2003).  
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Bariéry v podobě pohoří jsou také důvodem mnohonásobně nižšího druhového bohatství 

evropských dřevin, které zvláště vynikne ve srovnání s listnatými lesy Severní Ameriky a východní 

Asie. Po ochlazení klimatu během kvartérních výkyvů představovaly východo-západně orientované 

horské systémy (Karpaty, Alpy, Pyreneje) nepřekonatelnou překážku v migraci; aridní oblast kolem 

Středozemního moře byla navíc klimaticky nepříznivá pro dlouhodobé přežití. To vše mělo za 

následek vyhynutí řady druhů a ochuzení Středoevropské flóry. (Cox & Moore 2005). 

Fyzickou překážku mnohem menšího rozsahu než pohoří mohou představovat skalní stěny, 

nehostinná krajina, ale také řeka, vodní plocha či pobřeží. Copenheaver et al. (2006) uvádějí příklad 

z Virginie, kde horský hřeben z jedné a řeka z druhé strany částečně zamezily šíření dřevin (Juniperus, 

Quercus a Carya) do volné krajiny. Ze studie lze vyvodit, že fyzické bariéry mohou ovlivnit režimy 

disturbancí a tím nepřímo i složení vegetace. Mohou také být účinným prostředkem k zabránění 

postupu invazních druhů (Copenheaver et al. 2006). O překážce v podobě skalní stěny, která brání 

expanzi vegetace, se zmiňují Ursic et al. (1997). Ellenberg (2009) popisuje, jak charakter reliéfu 

alpských pastvin (prudké svahy a skalní stěny) přispěly k ochraně vegetace před hladovými tlamami 

ovcí a koz (Ellenberg 2009). Že i zastavěné městské plochy, silnice a brownfieldy mohou představovat 

efektivní překážku v dispersi semen, dokládá ve svých studiích více autorů (Godefroid & Koedam 

2007; Brunzel et al. 2009; Westermann et al. 2011). V zastavěných územích se prosazují spíše ruderální 

byliny a raně sukcesní druhy dřevin, přesto jsou i diaspory vzácnějších stromů a keřů schopny 

dosáhnout intravilánu měst (Westermann et al. 2011). Určitou výhodu zde mají dřeviny s lehkými 

semeny, která snadno unáší vítr, ale také ty druhy, které člověk mimoděk rozšiřuje (Brunzel et al. 2009, 

Lippe & Kowarik 2007). 

Méně zřejmými překážkami  jsou například proudění větru a jeho intensita, oboje v závislosti 

na utváření krajinného reliéfu a vegetačního krytu (Walker & del Moral 2003). Johnson (1988) odhalil 

pozoruhodnou skutečnost o dispersi semen jasanu (Fraxinus) v krajině. Křídlatá semena jasanu se ve 

volné, nezarostlé krajině s pomocí větru šíří na větší vzdálenosti než javor (Acer), přestože má těžší 

semena, a tedy i vyšší mezní rychlost (terminal velocity). Vegetací porostlý povrch představuje tedy 

jakousi bariéru, která mění proudění větru z lineárního na turbulentní a transport semen tak ztrácí na 

efektivitě. Z tohoto zjištění odvodil, že každý z obou stromů je adaptován na odlišné podmínky 

disperse, přičemž javor je lépe přizpůsoben na podmínky v zápoji korun (Johnson 1988). 

Poulos a Camp (2010) zkoumali vliv topografie na zastoupení druhů dřevin a jejich dominanci 

v amerických horách Arizony a Nového Mexika (lze předpokládat, že principy jsou platné i  

v temperátní zóně). Efekt topografie ve vztahu k dřevinám je sám o sobě obtížně uchopitelný  

a měřitelný, neboť působí v kontextu dalších proměnných jakými jsou sluneční radiace, nadmořská 
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výška, makroklima i substrát. Jde o velmi komplexní systém, jehož složky jsou propojené vzájemnými 

vazbami, je tedy obtížné vysledovat příčinnou souvislost.  

V závislosti na gradientu solární radiace se v rámci horského svahu mění i mikroklima pod 

zápojem korun. Z toho logicky vyplývá relativně menší dotace slunečního svitu v  horských údolích 

díky zástinu okolních hor. To má samozřejmě vliv na druhovou skladbu rostlinných společenstev  

a heterogenitu porostu. Pohoří s členitějším reliéfem tedy mohou hostit větší diverzitu stanovišť pro 

kolonizaci dřevin a rostlin obecně.  Opět zde můžeme podtrhnout blízký vztah krajinné struktury  

a výskytu dřevin (Poulos & Camp 2010). Jiným příkladem je heterogenita terénu mosteckých výsypek, 

jež také vede k horizontální  různorodosti vegetace (Prach 1987). 

Ještě častější než fyzické překážky jsou však fyziologická omezení, která druhům neumožňují 

obsadit určitá nová stanoviště (Mott 2010). 

Charakter vegetace se odvíjí také od gradientů vlhkosti a živin, které jsou v oblasti rozloženy 

 i v závislosti na krajinném reliéfu. Změny ve druhové skladbě vegetace nemusejí být terénem a 

reliéfem určeny primárně, ale až jako sekundární důsledek – v údolí lze očekávat odlišnou skladbu 

společenstev než na vrcholcích kopců např. díky vyššímu množství splavených živin. V Údolích 

Doupovských hor tak lze nalézt dřeviny náročné na živiny (Fraxinus excelsior, Sambcus nigra), zatímco na 

vyvýšeninách stromy a keře chudých půd (Populus tremula, Corylus avellana, Acer capestre) (Vojta 2007) 

Za posledních několik desítek let dokázal člověk krajinu spoutat sítí dálnic, přehrad, 

nekonečných průmyslových zón a příměstských oblastí do té míry, jaká nemá v novodobé historii 

lidstva obdoby. Antropogenní bariéry představují závažný problém v migaci bioty a výhledově nelze 

očekávat, že by v blízké budoucnosti v tomto ohledu nastala změna k lepšímu (Irwin & Bockstael 

2007). 

4.3.2. Fragmentace stanovišť 

Charakteristickým rysem současné evropské krajiny je úbytek stanovišť pro volně žijící druhy.  

V globálním měřítku se tak děje cestou postupného záboru půdy pro urbanizaci, těžbu a agrikulturu  

a členěním větších územních celků na menší fragmenty (McClanahan 1986c). To je obecně nahlíženo 

jako jedna z hlavních příčin ztrát biodiversity (Hewitt & Kellman 2002; Suzart & Rueda 2010).  

Fragmentace tedy vede k redukci velikosti populací a má za následek zvýšení rizika vymírání 

lokálních populací a omezení osidlování izolovaných fragmentů (Kiviniemi & Eriksson 2002). 

S rostoucí izolovaností jsou favorizovány populace dlouhověkých druhů, nezávislé na dalším přílivu 

diaspor (Maurer et al. 2003)   

Pro vysvětlení jevů spojených s úbytkem druhového bohatství v závislosti na redukci plochy 

stanoviště je obvykle používána rovnovážná teorie ostrovní biogeografie (MacArthur & Wilson 1969), 



14 
 

která sice původně vznikla pro objasnění dynamiky rostlinných a živočišných druhů na oceánických 

ostrovech, ale byla aplikována i na fragmentované plochy v rámci pevniny (Godefroid & Koedam 

2003). Velké ostrovy jsou obecně považovány za méně náchylné k disturbancím než je tomu v případě 

malých (MacArthur & Wilson, 1969). Pevninské „ostrovy“ se však odlišují od mořských tím, že jsou 

obklopeny velmi heterogenní, člověkem často značně pozměněnou krajinou (Dunn & Lorehle 1988; 

Andrén 1994; Cook et al. 2002), jsou vystaveny mnohem větší intensitě antropogenních disturbancí  

a zvýšenému přílivu invazních druhu (Stohlgren 1999) a tím ochuzeny  o radu původních lesních 

druhu rostlin (Cook et al. 2002; Godefroid & Koedam 2003).  

Cayuela et al. (2006) poskytli několik zobecnění o komplikacích, které ztěžují aplikaci teorie 

ostrovní biogeografie na ostrovy zeleně v krajině: v dlouhodobé perspektivě se má za to, že 

fragmentace sama o sobě je faktorem poklesu diversity. Izolovanost fragmentů se navíc obtížně 

hodnotí a měří, jsou-li umístěny v krajinné matrix s různou vegetací. Dále podle autorů působí 

fragmentace i disturbance na diversitu stromů současně, ale s opačnými výsledky: okrajový efekt měl 

slabě pozitivní výsledky, zato lokální disturbance negativní.  

Vlivu velikosti plochy lokality na druhovou diversitu ve fragmentované krajině se věnuje řada 

studií, avšak mezi jednotlivými vědeckými týmy nepanuje přílišná shoda.  

Podle autorů Diamond (1976), Petrken & Game (1984) Hobbs (1988) a také Honnay et al. 

(1999c) hostí velké lesní celky rozsáhlejší spektrum habitatů ve srovnaní s malými, což má přímé 

konsekvence v otázce diversity druhů. Kromě obligátního argumentu o úbytku stanovišť uvádějí tito 

autoři jako jeden z důvodů menšího druhového bohatství fragmentů  například lokálně zvýšený obsah 

živin a s ním související kompetici několika málo dominant, často invazivních druhů přizpůsobených 

širokému spektru podmínek (Hobbs 1988; Honnay et al. 1999c; Stohlgren 1999).  

Zajímavým efektem fragmentace je relativní zvětšování podílu okrajových zón v rámci lesních 

ploch (Collinge 1996). Okraje lesa a jeho interiér se zpravidla odlišují zejména ve světelných 

podmínkách a stupni sukcese, z čehož logicky vyplývají i rozdíly v druhovém složení a abundanci 

(Ries et al. 2004). Okraj i interiér lesa by tedy měly být považovány za dva odlišné typy stanovišť a 

tento fakt by měl být ve výzkumech zohledňován; jak ale konstatují Gonzalez et al. (2010), ve většině 

prací se tak neděje. Právě autoři Gonzalez et al. (2010) zaznamenali relativní nárůst diversity 

světlomilných a stín tolerujících dřevin v okrajových zónách fragmentů, ale největší poměrný 

příspěvek do celkové diversity stanoviště potvrdili mezi druhy stínomilnými v lesním interiéru. 

Celková druhova diversita dřevin tedy rostla společně s rozlohou plochy fragmentů lesa, což přispělo 

k podpoře základní teze pozitivní korelace druhového bohatství a velikosti plochy (tzv. teorie SAR – 

Species-Area Relationship) (Gonzalez  

et al. 2010). I další autoři si povšimli, že rozdrobení stanovišť působí poněkud rozdílně na různé 
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dřeviny v závislosti na jejich ekologii. Výraznější korelace mezi fragmentací stanoviště a úbytkem 

druhu dřevin byla odhalena u stínomilných lesních specialistů (Honnay et al. 1999a; Suzart & Rueda 

2010). 

Na opačné straně názorového spektra stojí práce, které ve stejném smyslu podtrhují význam 

ploch malých. Např. Virolainen et al. (1998) popisuje experiment provedený v rámci skupiny několika 

malých podmáčených smrčin a borů, které ve srovnání s rozlehlými celky hostily větší druhovou 

bohatost dřevin. Jiným dokladem o tom, že hypotéza o negativním dopadu fragmentace nemusí platit 

vždy, je studie Butayeho et al. (2002). Podle nich neměla rozloha fragmentů lesa na druhovou bohatost 

významný vliv. Určitý trend v poklesu počtu druhů s klesající rozlohou se projevil až u lesů starších 

zhruba 50 let (Butaye et al. 2002). Podobně svědčí také Jacquemyn et al. (2001),  jejichž pozorování 

neodhalilo žádné negativní korelace mezi malou rozlohou a počtem druhů u lesních fragmentů o stáří 

pod 35 let.  

Možným vysvětlením těchto různorodých stanovisek je fakt, že lokální procesy v rámci 

fragmentů mohou mít na změny složení společenstev vetší vliv než pochody na krajinné úrovni 

(Cayuela et al. 2006). Například druhová bohatost určitého habitatu může být do značné míry určena 

jeho topografickou konfigurací, ale také předchozím land use v lokalitě, případně současnými 

kultivačními praktikami v okolí (Médail et al. 1998; Cayuela et al. 2006; Suzart & Rueda 2010). Nelze 

zapomínat ani na určitou setrvačnost dlouhověkých rostlin v odpovědi na nejrůznější disturbanční 

činitele (fragmentaci stanovišť nevyjímaje).  (Cayuela et al. 2006; Richart & Hewitt 2008). 

Ke složitosti celé problematiky přispívá fakt, že antropogenní fragmentace může mít  

protichůdný efekt: sice způsobuje omezení druhového bohatství dřevin (Farwig et al. 2008), ale totéž 

může ovlivnit i pozitivně ve smyslu vzniku nových stanovišť (McKinney 2002). Výzkum autorů 

Suzart a Rueda (2010) potvrdil, že závislost mezi úbytkem druhů dřevin současně s rozlohou 

stanovišť je značně nelineární. Jak ale správně konstatují, důležitější než hledání konsensu může být 

nalezení odpovědi na otázku, zda existuje určitá prahová rozloha stanoviště, která je pro zachování 

populací ještě únosná (Suzart & Rueda 2010).  

Částečnou kompenzací negativního dopadu izolace stanovišť může být mezifragmentální 

migrace (Mac Arthur & Wilson 1969). Spojnice zeleně mezi okrsky (aleje, pobřežní křoviny atp.) 

umožňují migraci živočichů (Lorenz & Barrett 1990). Chování zvířat ve vztahu ke krajinné struktuře je 

důležitý parametr v určování funkční propojenosti krajiny a v užším významu určující složení 

rostlinných společenstev. (With et al. 1995). Podle autorů Herlina a Fry (2000) vše nasvědčuje tomu, 

že konektivita má význam hlavně pro dispersi dřevin šířených ptáky a savci. Corylus avellana, Crataegus 

spp., Euonymus europaeus a Quercus robur jsou příklady dřevin, na jejichž výskytu se pozitivně projevila 

propojenost stanovišť. (Herlin & Fry 2000). Avšak ani to neplatí jednoznačně vzhledem k druhově 
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specifickému chování živočichů (některé druhy upřednostňují otevřenou krajinu) (Grashof-Bokdam 

1997). Tito tvorové, pokud se podílejí na rozšiřování diaspor, mohou představovat naději i pro 

dřeviny v izolovaných habitatech. 

Fenomény spojené s fragmentací stanovišť jsou studovány již řadu let, ale zatím jen málo byly 

výstupy aplikovány také na prostředí měst a příměstských aglomerací (Fischer & Lindenmayer 2007). 

Je nepochybné, že urbanizace se na rozdrobení stanovišť přímo i nepřímo podílí (Alberti 2005; 

Robinson et al. 2005). Charakteristikou měst je vysoka fragmentace a heterogenita; ostrůvky stanovišť 

jsou menší než ve venkovské nebo volné krajině (Irwin & Bockstael 2007). Malé okrsky přírodních 

stanovišť v rámci měst mohou být náchylnější k disturbancím a biologickým invazím mimo jiné i díky 

zvyšování antropogenního okrajového efektu (Honnay et al. (1999c) . Jak ale podotýkají Čepelová a 

Münzbergová (2012), disturbance dosahují v suburbiu relativních středních hodnot, čemuž by 

teoreticky mělo odpovídat vyšší druhové bohatství. (McKinney 2002; Čepelová & Münzbergová 

2012). Je stále potřeba zdůrazňovat význam zachování větších lesních celků v rámci měst nejen pro 

zvýšení estetické hodnoty aglomerací, ale především pro zachování integrity (polo)přírodních 

stanovišť (Honnay et al. 1999b). 

 

4.4. Výskyt dřevin ve vztahu ke zdrojovým populacím a způsobům disperse 

Rostliny (dřeviny) jsou sesilní organismy, které až na vyjímky setrvávají na určitém stanovišti 

po celou dobu své existence (Levey et al. 2008). Jejich „pohyb“ se odehrává v rovině šíření diaspor 

(Silvertown 2004).  

Kolonizace určité lokality však může být omezena řadou faktorů: schopností šíření dřevin 

(např. Pickett et al. 1987; Hewitt & Kellman 2002); malou dostupností diaspor vzhledem k nízké 

populační densitě druhu nebo zpomalením obnovy porostu vinou fragmentované krajiny. Ve hře je 

také klíčová otázka vzdálenosti od zdrojů (McClanahan 1986a, 1986c; McClanahan & Wolfe 1993) a 

svůj význam může mít i množství a chování rozšiřujících organismů nebo vitalita semen (Goldberg 

1985; Sork 1987; Levey et al. 2008). O některých z těchto faktorů bude pojednáno v dalším textu. 

Život diaspor není jen transport propagulí: po něm následuje mnoho dalších dějů, které 

mohou výrazně ovlivnit prostorové vzorce výskytu a zastoupení dřevin, ať už jde o predaci, 

sekundární transport, dynamiku zásob semen v půdě nebo další procesy během klíčení a uchycování. 

Každý z těchto faktorů může ovlivnit distribuci, abundanci i genetickou strukturu populací dřevin 

(Kollmann 2000).  
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4.4.1. Mechanismy šíření diaspor 

Otázka šíření dřevin prostřednictvím diaspor je vděčným tématem, kterým se zabývá řada 

výzkumných týmů.  

Základní tezí v problematice šíření diaspor je fakt, že množství rozptýlených semen 

exponenciálně klesá se vzdáleností od rodičovského stromu, tedy že nejvíce diaspor se nalézá přímo 

pod zdrojem (Myster 1993; Willson 1993; Masaki 1994; Nathan 2001; Hewitt & Kellman 2002. 

Mnoho autorů také souhlasí s tvrzením, že míra disperse semen je závislá na způsobu, jakým 

k němu dochází (Dzwonko & Loster 1992; Hewitt & Kellman 2002; Takahashi & Kamitani 2004; 

Westermann et al. 2011), menší shoda už panuje v otázce efektivity jednotlivých mechanismů.  

Většina dřevin využívá širší spektrum dispersních možností, obvykle ale „spoléhá“ na jednu 

hlavní (Walker & del Moral 2003). V řadě prací je dokumentována hypotéza, že anemochorní  

a endozoochorní druhy jsou lepšími a rychlejšími kolonizátory (proto se často uplatňují jako 

pionýrské dřeviny v primární sukcesi) (Prach 1987b; Grashof-Bokdam 1997; Willson & Traveset 

2000; Dzwonko 2001; Dostálová 2007; Battaglia 2008). S tím kontrastuje výzkum autorů Takahashi 

& Kamitani (2004), jejichž pozorování neodhalilo výraznou úspěšnost migrace u druhů dřevin 

šířených větrem. Vysvětlením může být nižší rychlost proudění v zápoji korun, která v experimentu 

nebyla zohledněna.  

Hewitt a Kellman (2002) sice hodnotí vysoký potenciál větru k dálkovému transportu, ale 

podotýkají, že semena jsou náhodně a mnohdy bez užitku rozptýlena ve fragmentované krajině, kde 

dochází k velkým ztrátám. Vzdušné proudy mohou skutečně za příznivých podmínek unášet 

diaspory na významné vzdálenosti stovek metrů až kilometrů (Kirmer et al. 2008 uvádějí až desítky 

km) a díky značné rychlosti proudění nad úrovní korun mohou z toho jevu profitovat zejména 

vysoké dřeviny (Burrows 1973; Horn 2001). Některé druhy (např. Pinus halepensis) jsou na tento 

způsob disperse dokonce adaptovány (Nathan et al. 1999).  

Takto jsou transportována zejména lehká semena se specifickými strukturami, avšak 

významnější než morfologie diaspor jsou spíše vlastnosti proudění (Greene & Johnson 1992; Horn 

2001). Je tedy zřejmé, že prvek náhody zde má vysoký podíl, a proto je velmi obtížné dálkový 

transport měřit a vyhodnocovat (Ouborg et al. 1999; Kirmer et al. 2008). 

Jak soudí Hewitt a Kellman (2002), efektivněji než atmosférické proudění dokáží roznášet 

semena zrnožraví ptáci. Obecně se má za to, že druhy s jedlými dužnatými plody nebo se schopností 

adhese (s příchytnými strukturami) jsou lépe přizpůsobeny pro dálkový transport, ať už v trávicím 

traktu ptáků nebo v srsti savců (Dzwonko & Loster 1992, Dzwonko 1993, Matlack 1994). Tito 
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autoři tedy spolu s mnoha jinými vědeckými týmy zastávají názor, že schopnost migrace dřevin je na 

krajinné úrovni ovlivněna způsobem disperse. 

Už Willson (1993) však upozornil na to, že občasný „náskok“ v úspěšnosti jednoho 

mechanismu před druhým je spíše odrazem komplexu faktorů, které mohou šíření ovlivnit. Pro 

příklad jmenujme aktuální meteorologické podmínky, směr převládajících větrů, dobu disperse, 

strukturu krajiny i vegetace v lokalitě, velkost cílové plochy apod. I směr unášení semen ptáky může 

být zkreslen (Willson 1993; Baeten et al. 2010).   

Také Butaye et al. (2001) konstatují, že existují rozdíly v úspěšnosti i v rámci jednotlivých 

dispersních skupin a zobecnění tedy není zcela na místě. Kromě toho se dřeviny oproti bylinám 

mohou více uplatnit vzhledem k většímu množství produkovaných semen nebo atraktivitě pro 

ptáky, kteří je mohou přednostně vyhledávat jako zdroj potravy nebo útočiště (Butaye et al. 2001).  

Ptáci upřednostňují určitá stanoviště, což může vysvětlit vzorce distribuce semen a posléze  

i výskytu dřevin s jedlými semeny (Kollmann & Pirl 1995). Preferenční chování ptáků rozšiřujících 

semena dřevin lze dobře demonstrovat na příkladu, který ve své studii uvádějí McClanahan & Wolfe 

(1993). Autoři využili přirozených vzorců chování některých druhů semenožravých ptáků, kteří se 

s oblibou shromažďují na polootevřených stanovištích v krajině, kde vyhledávají potravu a úkryt 

před predátory. Autoři popisují experiment s rozmístěním náhradních ptačích stanovišť v podobě 

pahýlů stromů v rámci obnovy krajiny narušené těžbou. Sledovali pak množství a vlastnosti semen, 

která byla rozptýlena v krajině i deponována pod hřadami a posléze i semenáčků, které se uchytily. 

Byla zaznamenána značná mortalita semen vlivem predace, kompetice i tvrdých podmínek v rámci 

opuštěné těžebny a navíc proporce semenáčků pozdně sukcesních druhů neodpovídala jejich densitě 

v době depozice. Přesto je možné konstatovat pozitivní vliv shromaždišť na diversitu i četnost ptáky 

šířených druhů v podmínkách primární sukcese (McClanahan & Wolfe 1987; Vitoušek & Walker 

1989; McClanahan & Wolfe 1993; McClanahan 1986c). Dokonce by to mohlo vést k závěru, že 

hojnější výskyt semenožravých ptáků by mohl vyústit v zesílenou distribuci semen (Kollmann 2000; 

Zajíčková 2008).  

V předchozím textu je naznačen význam struktury krajiny jednak pro fyzikální podmínky 

šíření, ale také pro chování organismů, které dispersi napomáhají. Krajina pokrytá vegetací má 

odlišný vliv na proudění větru, než volný terén, což s sebou nese i rozdíly v deposici větrem 

unášených semen (Johnson 1988). Krajinná mozaika, její plošky a koridory, mohou ovlivňovat 

chování vektorů, zvířat  

a ptáků, kteří s ohledem na druhově specifické vazby na lesní okraje či interiér mohou rozptylovat 

semena dřevin adekvátně ke svému habitatu. (Herlin & Fry 2000; Levey et al. 2008; Gonzalez et al. 

(2010). Levey et al. (2008) ve své studii situované do oblasti Jižní Karolíny například popisují vazbu 
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pěvce Salašníka modrého (Sialia sialis) na koridory a ekotonální rozhraní, kde se tito drozdovití ptáci 

přednostně zdržují. Tedy logicky i deposice semen, která rozšiřují, byla vyšší na experimentálních 

plochách členěných průseky (Levey et al. 2008). 

K tomu budiž řečeno, že pohyb zvířat v krajině je otázka jejich percepce svého okolí, tedy 

nikoliv vlastností krajiny per se a proto je tato problematika neobyčejně komplexní  (Chetkiewicz et al. 

2006; Levey et al. 2008). V migraci živočichů jsou totiž kromě jiného rozhodující další faktory, 

z nichž uveďme alespoň dostupnost semen, jejich stravitelnost a obsah živin, sezónnost, velikost 

populací vektorů, predační tlak apod. (Eriksson & Erlén 1991; Fuentes 1995) a je proto nutné při 

designu experimentu na ně vzít ohled.  

Jinou zajímavou možnost disperse semen dřevin nabízí vodní toky. Podle Campbella et al. 

(2003) je hydrochorie relativně málo významná; při proporčním srovnání s větrem šířených semen  

s tím lze zčásti souhlasit. Hampe (2004) ale došel k názoru, že vodoteče mohou hrát významnou roli 

v sekundárním transportu propagulí (Hampe 2004) a studie autorů Säumel a Kowarik (2013) může 

pomoci dosud konzervativní pohled na hydrochorii změnit. Autoři provedli výzkum s 8 druhy 

semen primárně anemochorních dřevin a testovali jejich plynutí v říčních systémech v městské i 

příměstské krajině s ohledem na charakter toku. Rozdíly v dosažené vzdálenosti a rychlosti plynutí 

odrážely (kromě charakteru toku) hmotnost semen a jejich morfologii. Autoři se zaměřili se také na 

vliv hydraulických struktur (jezů, zdymadel) a prokázali, že zde mizí velké množství po řece 

unášených propagulí, a zároveň se stírá efekt druhově specifických rozdílů v morfologii diaspor 

(Säumel  

& Kowarik 2013). Z jejich studie lze vyvodit, že voda je účinný faktor pro sekundární šíření semen 

anemochorních dřevin, neboť může několikanásobně prodloužit dosah větru. 

Navzdory intuitivnímu předpokladu, že na dolních tocích řek dochází k akumulaci propagulí  

a tedy i genetické variability, závěry studie autorů Imbert a Hanski (2003), kteří sledovali šíření 

semen pobřežních porostů druhu Populus nigra, tuto domněnku nepotvrdily. O této skutečnosti se 

autoři předchozí studie (Säumel & Kowarik 2013) nezmiňují, obě práce proto bohužel nelze 

porovnat.  

Fragmentace krajiny, která je stále zřetelnějším fenoménem současnosti, omezuje migraci 

tvorů a s jistotou tak narušuje vzorce šíření těch druhů dřevin, jež jsou na jejich chování odkázané 

(Hewitt & Kellman 2002). Může tak dojít ke zpomalení obnovy vegetačního krytu vinou nedostatku 

diaspor nebo velké vzdálenosti od jejich zdrojů, což může být zvlášť významné pro průběh 

spontánní sukcese na postindustriálních lokalitách (McClanahan & Wolfe 1993; Prach 2003; 

Koutecká  

& Koutecký 2006). Brunet a von Oheimb (1998) konstatují, že spolu s rozdrobeností stanovišť roste 
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relativní důležitost dispersních mechanismů. Fragmentace stanovišť tak může přispět k evoluci 

vlastností spojených s šířením diaspor (Heino & Hanski 2001). Takahashi & Kamitani 2004 v této 

souvislosti vyzdvihují schopnost ptáků přenášet semena mezi fragmenty ploch. Diaspory jsou 

obecně rozšiřovány na kratší vzdálenost v heterogenní krajině obsahující mozaiku různých 

stanovišť, než v homogenní ploše. (Levey et al. 2008). Druhy se špatnou šiřitelností jsou pak běžnější 

na nepříliš izolovaných stanovištích, zatímco semena lepších kolonistů se uplatňují ve větším spektru 

ploch včetně těch osamocených (Jacquemyn et al. 2001b). 

Výsledky také ukazují, že s rostoucí izolovanosti je favorizována například vitalita semen, jež 

po osídlení ploch umožňuje vytvoření stabilních populací (Westermann et al. 2011).  

Rozdrobení stanovišť v dnešní krajině je antropogenního původu; člověk jako živočich ale 

také významně přispívá k rozšiřování diaspor nejrůznějšími způsoby Honnay et al. 1999a), což 

nabývá na stále větším významu v souvislosti s migrací invazních druhů rostlin.  

 

4.4.2. Zdrojové populace: species pool a land cover 

 

Dostupnost semen je základním předpokladem pro nastartování sukcesního vývoje určité 

lokality (např. Prach 1984; McClanahan & Wolfe 1993; Butaye et al. 2002; Novák, Konvička 2006). 

Podle Nováka a Pracha (2003) jsou zdroje diaspor v nejbližším okolí obvykle rozhodující pro ustavení 

hodnotných společenstev pozdně sukcesních druhů, které mají často nižší schopnost disperse (Novák 

& Prach 2003). Někteří autoři dokonce soudí, že přítomnost blízkých zdrojů v okolí je v pořadí 

důležitosti mnohem výše, než například podmínky prostředí v daném místě (Bullock & Clarke 2000; 

Lanta & Lepš 2009).  

Složení společenstva dřevin v určité lokalitě je však poměrně složitá otázka, která vyžaduje 

zaměřit se na širší krajinný kontext. Teorie Species pool praví, že skupina druhů určitého habitatu je 

omezena nejen lokálními podmínkami prostředí (biotickými mechanismy a abiotickými procesy) ale 

také je ve vztahu k souboru druhů daného regionu. Taylor et al. 1990; Pärtel et al. 1996).  

Pod výrazem „lokální podmínky“ se skrývá komplex faktorů, k nimž patří mezidruhová 

kompetice, dispersní limity dřevin (odlišné pro každý jednotlivý druh) a soubor environmentálních 

podmínek, které limitují výskyt jednotlivých druhů na daném stanovišti. (Wang et. al. 2012). Vzorce 

jejich účinku se navíc liší dle zvoleného měřítka (Rahbek 2005). Kromě toho se jako významná může 

projevit rozloha cílových ploch, jejich tvar a stáří (Dzwonko 1993, Matlack 1994). Výslednicí tohoto 

komplexu je tedy určitý filtr, který rozhoduje o tom, které druhy dřevin se za daných podmínek na 

lokalitě uplatní (Wang et al. 2012). 
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Proporce vlivu species pool a lokálních podmínek je však proměnlivá, liší se především na 

základě zvoleného měřítka a také podle dané lokality (Freestone & Osman 2011). Najít tento vztah i 

pro místní společenstva dřevin v horách východní Číny bylo předmětem výzkumu Wang et al. (2012). 

Dospěli k názoru, že regionální species pool i lokální environmentální procesy ovlivňují taxonomickou 

strukturu místních společenstev dřevin přibližně stejnou měrou, přitom ale silně závisí na zvoleném 

měřítku, který z obou faktorů převáží (Wang et al. 2012). Protože experiment probíhal na rozsáhlém 

území, které zahrnovalo jak lesy temperátní, tak i společenstva subtropů, bylo možné provést srovnání 

obou biomů vzhledem ke vztahu k regionálnímu species pool a podmínkám prostředí. Byl tak potvrzen 

předpoklad, že dřeviny temperátní zóny mají obecně rozsáhlejší vzorce prostorové distribuce a širší 

ekologickou niku, tedy relativně vyšší význam má regionální species pool. (Morin & Chuine 2006; Wang 

et al. 2012). 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o šíření diaspor, množství deponovaných semen je funkcí 

vzdáleností od zdroje (např. Willson 1993; Peterken & Game 1984; Nathan 2001; Hewitt & Kellman 

2002). Distance může výrazně limitovat míru kolonizace a sukcese: lokality v blízkosti zdroje 

potencionálních kolonistů se obvykle vyvíjejí rychleji než místa izolovaná. (Walker & del Moral, 2003). 

To nabývá na důležitosti zvláště ve fragmentované krajině s malými ploškami lesa, s velkými 

vzdálenostmi od zdrojů semen a v situacích, kdy je půdní semenná banka vlivem disturbancí zničena, 

případně není vyvinuta, jak tomu bývá v podmínkách primární sukcese např. na výsypkách po těžbě či 

v lomech (McClanahan & Wolfe 1993). 

Řada autorů ve studiích z postindustriálních lokalit popisuje vliv blízkých (polo)přírodních 

společenstev a charakteru okolní krajiny na průběh sukcese (Prach & Řehounková 2006; Tropek et al. 

2010), přičemž hlavně iniciální stádia sukcese byla nejvíce ovlivněna okolními porosty (Prach 1985). 

Největší podíl variability vzniklé vegetace vysvětlily okolní porosty tvořené lesy a loukami (Novák, 

Konvička 2006; Prach & Řehounková 2006). Kirmer et al. (2008) ve své studii z výsypek po těžbě 

v německém Sasku došli k podobnému závěru – pro kolonizaci se nejdůležitějším faktorem ukázal být 

lokální species pool, vzdálenost od zdroje byla v pořadí důležitosti až na druhém místě.  

Výsledky Tropka et al. (2013) z Kladenských výsypek však naznačují odlišný trend: podle 

dosažených výsledků neměla okolní krajina, tj. vegetační pokryv do okruhu 1 km, na sledovaná 

společenstva signifikantní vliv (Tropek et al. 2013). Možným vysvětlením takového výsledku je určitá 

homogenizace krajinné matrice sledované oblasti Kladenska 

Faktory určující diversitu druhů v městské a příměstské krajině dosud nejsou dobře 

probádané, ačkoliv podstatná část Evropy je zastavěná (Čepelová & Münzbergová 2012; EEA, 2006). 

Urbánní prostředí se vyznačuje obrovskou heterogenitou, které nalezení těchto faktorů ztěžuje (Irwin  

& Bockstael 2007). Městská krajina obvykle obsahuje rozsáhlý vegetační gradient od lesů a zahrad až 
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k vybetonovaným plochám (Čepelová & Münzbergová 2012; Westermann et al. 2011). Je zřejmé, že 

urbánní matrix může degradací stanovišť negativně ovlivňovat druhové složení v příměstských lesích 

(Gibb & Hochuli 2002). Vraťme se na Kladensko: autorky Čepelová a Münzbergová (2012) ukázaly, 

že diversita druhů a složení společenstev v příměstských oblastech jasně reflektovaly charakter území  

a jeho strukturu, přičemž vegetační kryt v okolí sledovaných ploch byl nejvýznamnější (Čepelová  

& Münzbergová 2012).  

Většina autorů při členění vegetace městské krajiny zahrnuje veškeré urbanizované plochy do 

jedné kategorie (např. Maurer et al.; 2000; Zerbe et al. 2003).  Godefroid & Koedam (2007) však 

upozorňují na to, že různé typy zastavených městských území jsou velmi variabilní ve svém vlivu na 

vegetaci. Navrhují rozdělit tyto pozemky do dalších skupin (plochy obytné, industriální, polootevřené 

bez vegetace a s vegetací atp.) (Godefroid & Koedam 2007). 

Naše poznání o vlivu charakteru krajiny na vegetaci nově osidlovaných lokalit se za posledních 

dvacet let značně rozšířilo. Přesto stále ještě není úplně objasněna relativní důležitost jednotlivých 

faktorů pro odhad složení výsledného společenstva. Jednotlivé proporce schopnosti šíření, prostorové 

struktury stanoviště či lokálních podmínek prostředí tak zatím zůstávají otevřenou otázkou 

(Westermann et al., 2010).  

 
 

 

4.5. Land use 

Zatímco odlesňování za účelem zisku půdy bylo v rámci prudkého rozvoje zemědělství  

v minulých staletích jedním z hlavních rysů antropogenního tlaku na přírodní prostředí, 

socioekonomické a politické změny v tradičním agrikulturním systému vedly po celé Evropě 

v posledních dekádách k rozsáhlému opouštění pozemků a prudké kolonizaci stromy a keři. 

Nejzřetelněji je tento trend pozorovatelný v podhorských oblastech, na pozemcích s půdami nižší 

bonity (Prévosto et al. 2011; Matuszkiewicz et al. 2013). K bývalému land use se však kromě zemědělské 

půdy logicky řadí i opuštěné lomy, pískovny, vytěžená rašeliniště, výsypky po těžbě a další urbánně 

industriální lokality (Prach et al. 2008). I tyto pozemky si v sobě totiž nesou zřetelnou pečeť 

antropogenního vlivu. 

Na opuštěných polích a loukách začaly záhy vznikat spontánní porosty sekundárních lesů, 

které se svým složením i strukturou značně odlišují od lesů s kontinuálním vývojem (Graae et al. 2003; 

Vojta & Kopecký 2006). Navzdory obecně přijímaným tvrzením o omezeném druhovém bohatství 

těchto porostů lze podle autorů Vojty a Kopeckého (2006) očekávat jev opačný: větší spektrum 
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působících gradientů a nejrůznějších (přirozených i antropogenních) faktorů může mít pozitivní vliv 

na pestrost vegetace těchto lesů. Porosty se tedy odlišují na jedné straně v důsledku přirozených 

gradientů živin, světla či půdní reakce, na druhé straně nelze popřít efekt dávných lidských zásahů do 

krajiny, které existující gradienty pozměňují (Vojta & Kopecký 2006).  

Land use může být považován za jistý druh disturbance ovlivňující vegetaci. Vzhledem 

k množství hospodářských praktik a přístupů, které se pod touto kategorií skrývají, mohou i směry 

následného vývoje vegetace na opuštěných pozemcích být velmi různorodé (Foster et al. 1992). Jako 

klíčový moment se pak jeví nejranější období sukcese (Prach 1985; Körner et al. 2008). Tento 

předpoklad potvrzují Baeten et al. (2010): na sledovaných pozemcích se dřeviny úspěšně etablovaly 

v místech, kde již během prvního roku bylo otevřené „sukcesní okno“; mimo tyto plošky se 

semenáčky nedokázaly v silné konkurenci bylin prosadit. V obecné rovině nastává tato situace i při 

kolonizaci bývalých luk, kde mladé stromečky narážejí na silnou konkurenci zapojené travinné a 

bylinné vegetace (Baeten et al. 2010). 

Produktivita stanoviště v době opuštění plochy je zřejmě dalším podstatným momentem 

v následném sukcesním vývoji. Podle Pracha a Pyška (1994) se nejvíce druhů dřevin uchytilo na 

mezotrofních opuštěných polích, zatímco vysoká úživnost pozemku s množstvím dusíku a fosforu 

podporuje mohutný rozvoj bylinného patra, které zpravidla dlouhodobě blokuje sukcesi dřevin. 

Podobné principy jsou platné i ve vývoji vegetace v bývalých těžebních lokalitách, na výsypkách 

apod., přestože oba typy stanovišť se zpravidla výrazně liší mírou produktivity i typem sukcese (Prach  

& Pyšek 1994). 

 O opačné zkušenosti referují Baeten et al. (2010), kteří se zaměřili na sledování sukcese dřevin 

velmi mladého úhoru, na němž se od doby opuštění vyvinul pionýrský porost s dominantní vrbou 

(Salix caprea). Její výskyt pozitivně koreloval s hodnotami živin v půdě. Autoři z toho vyvozují, že 

obohacení substrátu živinami z agrikultury nemusí být pro obnovu vegetace a priori negativní; jak ale 

uzavírají, v dlouhodobé perspektivě se kladný efekt nemusí udržet, zejména ve smyslu možnosti 

výměny dominant směrem ke druhům pozdně sukcesních stádií (Baeten et al. 2010). 

Někteří autoři předpokládají, že hospodařením pozměněné vlastnosti substrátu mohou 

přetrvávat desítky až stovky let (např. Dupouey et al. 2002). Že tomu tak nemusí být vždy, vyplývá ze 

studie autorů Flinn a Marks (2007), kteří ze substrátů 100 let opuštěného, lesem pokrytého úhoru 

izolovali dokonce mnohem nižší hodnoty organické hmoty, N i P, než z půd kontinuálního lesa. 

Autoři to vysvětlují možností omezeného hnojení v minulosti, splavením živin erozemi apod. (Flinn 

& Marks 2007). Tento výsledek je ovšem v rozporu s většinou ostatních studií, které zvýšené hodnoty 

živin na úhorech i s odstupem mnoha let připouštějí (Vojta 2007, De Keersmaeker et al. 2004, 

Dupouey et al. 2002).  
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Na otázku, zda se jednotlivé typy land use mezi sebou liší vlivem na povahu vegetace, odpovídá 

např. studie Vojty a Kopeckého (2006) a Vojty (2007). Analýzou vybraných parametrů stanovišť 

sekundárních lesů v dnes opuštěné krajině Doupovských hor autoři odhalili rozdíly ve složení i 

struktuře vegetace, které jsou přímým dědictvím historického hospodaření. O tom , že je efekt land use 

v krajině zřejmý, svědčí např. značně zvýšené hodnoty pH, množství organické hmoty a fosforu 

v místech bývalých vesnic a polí (Vojta & Kopecký 2006; Baeten et al. 2010). Přestože jsou ve hře 

zřejmě i faktory dřívějšího preferenčního výběru určitého typu stanoviště pro konkrétní typ 

obhospodařování (vliv topografie), podařilo se prokázat značný podíl historického využití půdy na 

charakteru vegetace (Vojta 2007).  

Oddělit od sebe topografické a land use charakteristiky ve vztahu k distribuci dřevin se pokusili 

japonští kolegové Kobayashi a Fumito (2010). Shledali, že korelace obou klíčových faktorů je na 

některých lokalitách velmi silná a separovat od sebe oba efekty lze jen velmi obtížně, zatímco na 

jiných stanovištích se signifikantně projevil silnější vliv land use a naopak. Zajímavé je, že druhy 

korespondující s efektem land use měly specifické vlastnosti plodin a užitkových rostlin a poukazovaly 

tak přímo na charakter místa (Kobayashi & Fumito 2010).  

Najit obecný vzorec vlivu bývalého nebo současného land use na vegetaci v městských  

a příměstských oblastech je poměrně obtížné, neboť se jedná stále o poměrně nový typ krajiny, který 

vyniká neobyčejně vysokou heterogenitou substrátů, historií lokalit i povahy okolí. (Ložek 2007; Prach 

et al. 2008). Dřevinná vegetace měst a urbánních celků je kromě uměle vysazených parků, alejí či 

hřbitovů tvořena i spontánně vzniklou vegetací, na niž můžeme do jisté míry nahlížet jako na divoké 

lesy (Lehvävirta & Rita 2002). Městské prostředí je také charakteristické nepravidelným režimem velmi 

různorodých disturbancí (Pickett et al. 2001). Z těchto důvodů je tedy na místě posuzovat každou 

konkrétní situaci individuálně s přihlédnutím k daným kulturně-historickým poměrům. 

K ostatním typům antropogenních lokalit patří např. skládky, obnažená dna nádrží, strusko-

popílkové a rudní deponie apod. Přirozená sukcese na nich bývá s ohledem na extremitu stanoviště 

zpomalena a případy starších sukcesních stadií s přítomnosti dlouhověkých dřevin jsou v našich 

podmínkách vzácné (Prach et al. 2008).  

Problematika vlivu antropogenních stanovišť na sukcesi vegetace na je neobyčejně komplexní  

a přesahuje rámec této práce.  
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5. Závěr 

Literární rešerše velmi stručně shrnuje některé aspekty problematiky faktorů, které ovlivňují 

vegetaci na větší škále. Vše ukazuje na obdivuhodnou schopnost dřevin přizpůsobit se podmínkám 

ve stále více členěné krajině s izolovanými ploškami lesů zasazenými do antropogenní matrix. 

Zdaleka se nepodařilo vystihnout mnohostrannost vlastností krajinného vlivu.  

Jen málo studií se věnuje modelování možných důsledků  fragmentace krajiny ve vztahu  

k biotě v dlouhodobém časovém horizontu, zvláště pak vzhledem k věkovitým organismům, ke 

kterým patří i dřeviny. Co se týče land use, domnívám se, že by se do této kategorie mělo zahrnovat  

i bývalé lesní hospodaření na lokalitách, které jsou dnes chráněny v rámci bezzásadových zón. 

Podobné téma by jistě vydalo na několik pěkných studií.  
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