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1. soUHRN DÍZERTAčNÍ pnÁce

Nezadržite|ně postupující urbanizace krajiny staví naprostou většinu organismů před
zásadní prob|ém - jak se Vyrovnat s masivní změnou ve struktuře wého životního
prostředí. ochranářsky |adění eko|ogové se proto v pos|ední době orientují čím dá|
častěji na studium faktorů dů|ežiých pro zachování bio|ogické rozmanitosti v |idmi
si|ně ov|ivněné krajině. Vedle specia|izovaných druhů, které s přeměnou biotopů
ustupují, existuje ce|á řada jiných, které se noým podmínkám dokáží přizpůsobit
změnou srnich životních (reprodukčních, potravních aj.) strategií. Města tak |ze
považovat za přírodní |aboratoř umožňující studium behaviorá|ně eko|ogických a
fyzio|ogichých adaptací synantropizujících se organismů' Typickou v|astností |idslcých
síde| je rovněž nebyva|e pestrá mozaika kontrastních biotopů. Díky ní přicházejí do
bezprostředního kontaktu druhy, které v evoluci rozdě|i|o přizpůsobení rozdílnému
prostředí. Tomuto fenoménu by|o v urbánní ekologii dosud věnováno překvapivě
má|o pozornosti. Vhodný model pro jeho studium představuje dvojice příbuzných
pěvců v současnosti hojně rozšřených v urbánních biotopech - rehek domácí
(Phoenicurus ochruros) a rehek zahradní (P. phoenicurus). oba druhy rehků mají
obdobnou hnízdní i potravní eko|ogii, v přírodě však osíd|ují zce|a od|išné biotopy.
Rehek domácí původně ob'ýva| převážně ska|naté, neza|esněné srázy hor. Tento
poměrně spec|ficlci biotop se však díky č|ověku sta| postupně běžným - rehek
domácí akceptuje jako ská|y veškeré |idské stavby. Hnízdním prostředím rehka
zahradního by|y primárně svět|é |istnaté ijeh|ičnaté |esy od Mediteránu po severskou
|esotundru. I jemu č|ověk přichysta| nové možnosti . parky, a|eje, zahrady a da|ší
městská ze|eň ideá|ně odpovídají jeho biotopoým nárokům. Teprve nedávno vznik|á
urbánní mozaika řídkých ,,|esů.. a ,,ska|.. tak wedla dohromady druhy, které se po
d|ouhou dobu moh|y setkávat jen zce|a u4^imečně. Jak taková dvojice druhů
s podobnou hnízdní a potravní eko|ogií řeší bezprosřední kontakt ustanovený teprve
něko|ik desítek let? odpověd' na tuto otázku jsem se snaži| podat v něko|ika
navazujících studiích, které ana|yzují zák|adní mechanismy koexistence - prostorovou
distribuci a biotopovou sk|adbu teritori1 potravní eko|ogii a mezidruhové agresivní
interakce.


