
Abstrakt: 

 

Tato diplomová práce pojednává o kriticky ohroženém druhu Dianthus arenarius 

subsp. bohemicus z čeledi Caryophyllaceae. V současnosti se vyskytuje už jen na jediné 

přirozené lokalitě v Národní přírodní památce Kleneč. V důsledku změny využívání krajiny 

(zejména opuštění pastvy) došlo koncem 20. století k významnému zmenšení jeho populace a 

hrozil její úplný zánik. Pro druh byl proto zpracován záchranný program, v rámci kterého se 

na lokalitě provádí řada managementových zásahů. Nejvýznamnějším je pak stržení svrchního 

humusového horizontu, které má za cíl vytvořit volné plochy písku, které umožní vzcházení a 

růst nových rostlin D. arenarius subsp. bohemicus. Zároveň je studovaný druh napadán také 

herbivorním hmyzem a panují obavy, že by mohlo dojít k přemnožení herbivora v důsledku 

zvětšování populace. Cílem této práce je proto popsat populační dynamiku druhu, zhodnotit 

vliv prováděného managementu a zjistit, jak herbivorie ovlivňuje populační dynamiku 

zkoumaného druhu. Populační růstová rychlost se postupem času snižuje vlivem opětovného 

zarůstání lokality. I po osmi letech od stržení však populace stále ještě roste. Nejvíce 

ovlivňuje rychlost růstu populace změna v přežívání kvetoucích rostlin, které produkují další 

semena. Po stržení svrchního humusového horizontu se druh rychle šíří. Klíčivost, přežívání, 

ale hlavně růst semenáčků jsou na takové ploše výrazně vyšší než na plochách, které jsou 

strženy již delší dobu. Přestože je v tobolkách napadených herbivorem v průměru čtyřikrát 

méně semen než v tobolkách nenapadených, současná míra herbivorie semen se zatím nejeví 

jako zásadní problém pro populaci studovaného druhu. Výsledky této práce naznačují, že 

stržení svrchního humusového horizontu je vhodným managementem pro D. arenarius subsp. 

bohemicus jako náhrada za předchozí pastevní management. Simulace dalšího vývoje 

naznačují, že i po 20 letech od stržení svrchního humusového horizontu bude populace stále 

mírně růst. V populaci však budou přežívat většinou jen starší rostliny a vzcházení a růst 

nových rostlin bude omezeno na minimum. Populace také může být více ohrožena 

extrémními podmínkami prostředí (velké sucho apod.).  
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