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Abstrakt 

Polopřirozené louky udržované tradičním managementem jsou unikátní svým druhovým 

bohatstvím rostlin a živočichů. Pro udržení rozmanitosti rostlinných druhů těchto stanovišť je 

zásadní opylování zprostředkované živočichy. Interakce mezi opylovači a rostlinami lučních 

společenstev jsou však od 20. století ovlivňovány fragmentací krajiny, způsobenou především 

opuštěním luk nebo jejich přemenou na pole. Analýza změn stukturních vlastností polinačních 

sítí umožňuje lépe porozumět dopadu fragmentace krajiny na polinační interakce.      
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Abstract 

Traditionally managed semi-natural grasslands are unique for their high plant species 

richness. Pollinators are crucial for maintaining this plant biodiversity. Plant-pollinator 

interactions of these grasslands are influenced by habitat fragmentation since the 20th century. 

Main drivers of this landspace disturbance are abandonment and agricultural usage. Network 

analysis of structural characteristics changes in plant-pollinator interactions can facilitate 

understanding of habitat fragmentation and its impacts on pollination interactions. 
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1  Úvod 

Efektivní opylování živočichy plní důležitou ekosystémovou službu. Přenos pylu živými 

vektory je totiž zásadní pro úspěšné rozmnožování velkého množství rostlinných druhů 

(Ollerton a kol. 2011). Umožněním tvorby jejich semen pomáhají opylovači udržovat 

globální biodiverzitu rostlin (Gibson a kol. 2006). To platí i pro rozmanitost početných 

rostlinných druhů lučních společenstev, která jsou v posledních dekádách dramaticky 

redukována lidskou činností (Eriksson a kol. 2002). Louky přestávají být udržovány 

tradičním managementem a zarůstají lesními porosty nebo jsou přeměňovány na 

zemědělské plochy či zástavbu (Eriksson a kol. 2002). Následné zmenšení celkové 

rozlohy původních stanovišť a jejich rozdělení na izolované fragmenty ovlivňuje 

společenstva opylovačů i rostlin a vzájemné vztahy mezi nimi. To potvrdilo obavy z 

ohrožení fungování polinace jako důležité ekosystémové interakce  fragmentací krajiny 

(Bonari a kol. 2017). Pro bližší zkoumání důvodů tohoto ohrožení se využívají polinační sítě, 

které vyjadřují matice interakcí kvetoucích rostlin a jejich opylovačů (Proulx a kol. 2005). 

Následná matematická analýza vlastností těchto sítí umožňuje posuzovat dopad narušování 

krajiny na koevoluci a biodiverzitu rostlin i živočichů (Bascompte a kol. 2003). 

 

2.1  Cíle práce 

1) Cílem této bakalářské práce je shrnout dostupné poznatky o příčinách a důsledcích 

fragmentace lučních stanovišť pro změny vlastností polinačních sítí těchto ploch spojené s 

fragmentací.  

2) Dalším cílem je na základě rešerše dostupné literatury vytvořit hypotézy, které by bylo 

možné ověřovat v budoucí magisterské práci řešící právě změny charakteristik polinačních sítí 

při fragmentaci luk. 

 

2   Polinace 

Polinace neboli opylování je přenos pylového zrna (samčí pohlavní buňky) na bliznu květu, u 

nahosemenných rostlin případně přímo na vajíčko. Úspěšné opylení je nezbytným 

předpokladem pro oplodnění vaječné buňky rostliny a vývoj semene (Proctor a kol. 1996). 

Květy mohou být opylovány abioticky nebo za pomoci živých vektorů. Mezi abioticky se 
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rozmnožujícími rostlinami rozlišujeme anemofilní druhy rozšiřované větrem a hydrofilní 

využívající vodu. Pokud pyl přenáší živočich, hovoříme o zoogamické polinaci (Faegri a Van 

der Pilj 1979).  

 

2.1  Opylování živočichy (zoogamická polinace) 

Zoogamická polinace je významným typem mutualistické interakce mezi kvetoucími 

rostlinami a jejich opylovači (Jordano 1987). Živočichy je opylováno 78 % krytosemenných 

rostlin mírného pásu (Ollerton a kol. 2011). Díky takto velkému podílu zoogamie na 

polinaci je v této geografické oblasti důležitá otázka dopadu ztráty opylovačů na bohatost 

flory (Ollerton a kol. 2011). Rostlina poskytuje návštěvníkům květu zdroje potravy a úkryt 

nebo místo k páření, živočich zase rozšiřuje její pyl na jiné květy (Wilmer 2011). Nejčastěji 

jsou rostliny opylovány hmyzem z řádů blanokřídlých, dvoukřídlých, brouků a motýlů 

(Kevan a Baker 1983). Zástupci prvního jmenovaného řádu potom uskutečňují často až 

polovinu všech návštěv rostlin mírného pásu (Hegland a Boeke 2006) i tropů (Wardhaugh 

2015). Vedle bezobratlých živočichů patří mezi další vektory pylových zrn i ptáci (Cronk 

a Ojeda 2008), netopýři (Fleming a kol. 2009) či nelétající savci (Goldingay a kol. 1991). 

Opylování zprostředkované zvířaty je většinou efektivnější než za pomoci větru nebo vody. 

Zoogamická polinace totiž není tolik ovlivněná povětrnostními podmínkami (Tamura a Kudo 

2000), pyl se díky aktivnímu přenosu dostane i k hůře dostupným květům v podrostech a na 

delší vzdálenosti (Regal 1982).  

 

3  Luční společenstva 

Přirozené luční porosty jsou stanoviště často vázaná na místa s velmi malým nebo žádným 

výskytem dřevin. Nalézají se tedy většinou na slunných svazích se suchými půdami, v 

kamenitém prostředí nebo na podmáčených plochách (Hejcman a kol 2013). Většina 

lučních společenstev mírného pásu je však tvořena polopřirozenými ekosystémy. Jedná se 

o tradiční antropogenní stanoviště, jejichž extenzivní způsob udržování spočívá v 

pravidelném kosení, vypalování nebo spásání (Eriksson a Eriksson 1995). Tento 

dlouhodobý management probíhal po mnoho tisíciletí a podporoval druhovou bohatost 

ploch (Hájková a kol. 2011). Například pasoucí se dobytek pomáhá udržovat rozmanitost 

rostlin mimo jiné spásáním rychle rostoucích kompetitivních jedinců, čímž se uvolňuje 
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místo pro vyklíčení semen širší škály druhů (Smith a Rushton 1994). Luční ekosystémy 

mírného pásu jsou významné z hlediska biodiverzity rostlin i hmyzu. Mezi mnoha 

různými typy habitatu je nejvyšší diverzita rostlin právě na polopřirozených temperátních 

loukách střední Evropy (Wilson a kol. 2012). Chytrý a kol. (2015) upozornili v rozsáhlé 

rešerši na několik světových rekordů v biodiverzitě rostlin na plochách těchto stanovišť. 

Například na loukách Slovenského ráje bylo zaznamenáno 63 druhů rostlin na ploše 0,5 

m
2
. Příkladem jejich bohatosti v počtu druhů živočichů může být případová studie z 

Rumunska (Schmitt a Rákosy 2007), ve které byla biodiverzita motýlů mezi 

porovnávanými habitaty (např. louky, lesy, kamenité plochy, pole) jednoznačně nejvyšší 

na tradičně extenzivně udržovaných loukách. Na těchto lokalitách byl zaznamenán i 

největší počet vzácných druhů.  

 Druhově bohaté louky v Evropě byly během 20. století dramaticky redukovány a 

fragmentovány (např. Kiviniemi a Eriksson 2002). Důvodem bylo především rozšiřování 

ploch se zemědělskými plodinami či lesů v krajině. Velikost lučních společenstev se 

dramaticky snižovala a po druhé světové válce byla i většina těchto pozůstatků opuštěna 

(Eriksson a kol. 2002). Negativní dopad těchto přeměn vyvolal velký zájem přírodovědců, 

zejména populačních ekologů, kteří začali zkoumat dopady fragmentace na různé složky 

společenstev, včetně jejich interakcí mezi jednotlivými druhy (Steffan-Dewenter a 

Tscharntke 2002). Příčiny a důsledky fragmentace jsou podrobněji popsány v kapitole 4. 

 

3.1   Význam zoogamické polinace v lučních společenstvech  

Přenos pylu živočichy má na loukách velký význam podobně jako ve všech ostatních 

ekosystémech světa (Kearns a kol. 1998). Druhové složení vektorů pylových zrn může 

přímo ovlivňovat druhové složení rostlin lučních stanovišť. Různorodost květních struktur 

lučních rostlin ovlivňuje i morfologii opylovačů a jejich schopnost dostat se k pylu. 

Bohatá luční společenstva jsou tedy často závislá na druhově a funkčně rozmanitých  

společenstvech opylovačů. Na studované louce ve Francii to potvrdili např. Fontaine a 

kol. (2006). Společenstva opylovaná zástupci hmyzu s větší funkční diverzitou v této práci 

obsahovala po dvou letech pozorování až o polovinu více druhů rostlin než ta s méně 

rozmanitými opylovači. Živočichové přenášející pyl mohou také zastávat funkci 

indikátorů změn druhového složení lučních rostlinných společenstev. Rostliny mohou po 

zániku optimálních podmínek ve společenstvu přežívat delší dobu než jejich bezobratlí 
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návštěvníci a změny v druhovém složení se u nich projeví mnohem pomaleji  oproti krátce 

žijícím živočichům. Úbytek určité skupiny opylovačů může předznamenat pozdější 

klesající početnost některého z druhů lučních rostlin (Mortimer a kol. 1998).  

 

4 Fragmentace krajiny 

Fragmentací krajiny rozumíme rozdělení celistvé plochy biotopu do několika menších 

často izolovaných částí (Saunders a kol. 1991). V případě lučních ekosystémů k 

fragmentaci dochází přeměnou různých částí původního prostředí na zemědělskou půdu, 

zástavbu nebo les. Pokud jsou polopřirozené louky s tradičním managementem opuštěny a 

nekoseny, k zalesnění náletovými dřevinami dochází samovolně (Eriksson a kol. 2002). 

Během posledních 80 let se odhaduje snížení celkové plochy lučních stanovišť o zhruba 

90% z jejich původní rozlohy jen v rámci severní Evropy (Eriksson a kol. 2002).  

 

4.1  Vliv fragmentace krajiny na společenstva 

Teorie ostrovní biogeografie (MacArthur a Wilson 1967) předpokládá nárůst počtu druhů 

různých taxonů s narůstající plochou prostředí vhodného pro jejich výskyt. Rozdělením 

původního rozsáhlého stanoviště na několik menších částí by měla tedy být snížena 

lokální biodiverzita (Fahrig 2003).  

 

4.1.1 Fragmentace habitatu versus ztráta habitatu  

V obsáhlé rešerši (Fahrig 2003) bylo zjištěno, že problémem vědeckých článků řešících 

fragmentaci a degradaci krajiny je časté stírání rozdílů mezi ztrátou stanoviště (habitat 

loss) a jeho fragmentací (habitat fragmentation). Většina autorů vnímá fragmentaci jako 

proces zahrnující ztrátu stanoviště i jeho rozdělování na fragmenty. Avšak zatímco ke 

ztrátě stanoviště často dochází pouze destrukcí dané plochy nebo její části, fragmentaci 

per se lze popsat jako rozdílné prostorové uspořádání stanoviště (Fahrig 2017). Ze všech 

článků na toto téma vydaných do roku 2003 vyšlo najevo, že ztráta habitatu má obecně 

velký negativní dopad na biodiverzitu. Samotná fragmentace však měla negativní efekt jen 

zhruba v polovině případů.  
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 Tento problém byl zaznamenán i v literatuře o polinaci. Z 303 studií 

publikovaných mezi lety 1989 a 2009 jich pouze 6 rozlišovalo efekt ztráty habitatu od 

efektu jeho fragmentace (Hadley a Betts 2012). Vliv fragmentace přitom může oproti ztrátě 

prostředí ovlivňovat demografii rostlin či densitu a pohyb opylovačů složitěji a do jiné 

míry. Přepokládá se, že rozdíly mezi studiemi o dopadech fragmentace jsou způsobeny 

právě špatnou terminologií těchto dvou pojmů a neshodnými měřítky studované krajiny a 

pozorovaných ekologických interakcí.  

 

4.1.2 Fragmentace z pohledu živočichů 

Fragmentované prostředí limituje společenstva živočichů především tím, že zahrnuje 

pouze část zdrojů, které nabízelo v nenarušené podobě. To může platit pro zdroje potravy 

i vhodné podmínky k přežívání. Na velkých plochách stanoviště se předpokládá výskyt 

většího počtu druhů rostlin a proto větší potravní nabídky pro opylovače nebo herbivory 

(Root 1973). Stejně tak lze očekávat větší absolutní množství nektaru, pylu a dalších 

odměn a tím rozmanitější potravní nabídku (Fowler a kol. 2016).  

 Biodiverzita živočichů může být negativně ovlivněna také bariérami vzniklými 

prostorovým oddělením (izolací) jednotlivých fragmentů a vznikem subpopulací. V 

empirické práci to potvrdili například Halmi a Niemelä (1993). Při zkoumání biodiverzity 

střevlíkovitých brouků našli zástupce neschopné letu pouze v kontinuálních plochách 

finských lesů. V menších izolovaných lesních porostech se tito brouci nenacházeli kvůli 

bariérám v podobě zemědělských ploch vzniklých fragmentací.  

 

4.1.3  Fragmentace z pohledu rostlin 

Kromě výše zmíněného omezení početnosti množstvím zdrojů se u rostlin menší velikost 

populace projevuje i geneticky. Snížená genetická variabilita v rámci fragmentu může vést 

k zvýšení míry inbreedingu (Heschel a Paige 1995).  Menší množství přijatého pylu v 

izolovaných subpopulacích, způsobené bariérami mezi fragmenty nepřekonatelnými pro 

opylovače, má za následek postupné snižování úspěchu rozmnožování jednotlivých druhů 

rostlin. Pokud jsou rostliny málo početné například z důvodu velké specializace na opylovače, 

tzn. pokud je může opylovat například jen druh opylovače s určitými rozměry těla nebo 

sosáku, mohou pocítit nedostatečnou míru efektivního opylování dříve než rostlinné druhy 
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schopné přijímat pyl od širokého spektra návštěvníků květu. Fragmentace také prokazatelně 

ovlivňuje fenologii kvetení rostlin. Ison a kol. (2014) zaznamenali posuny doby květu rostliny 

Echinacea angustifolia na plochách v západní Minnesotě. Opylovači se kvůli takovým 

posunům nemusí potkat s květy rostlin, což se projeví menším počtem vytvořených semen a 

později úbytkem jedinců rostlinného druhu (Revilla a kol. 2015). To, jak rychle se úbytek 

jedinců a postupné vymizení druhu z fragmentu projeví, záleží na odolnosti rostliny vůči 

disturbancím. Zpravidla jsou déle žijící rostliny odolnější a dopad fragmentace se u nich 

projevuje po delší době (Helm a kol. 2006). 

 

4.2  Vliv fragmentace krajiny na polinační interakce 

Pro pochopení vztahů mezi rostlinami a opylovači je důležité zahrnout krajinný kontext. 

Existuje několik variant metapopulačních modelů, které poskytují koncepční rámec pro 

posuzování dynamiky populací a společenstev ve fragmentovaném prostředí. Reálné 

procesy jsou však mnohem komplexnější než je možno usuzovat na základě těchto modelů 

(Tscharntke a Brandl 2004). Snížená míra opylování a tím způsobená snížená plodnost 

rostlin byla rozpoznána jako prvotní příčina úbytku druhů rostlin ve společenstvech. Tyto 

úbytky byly dávány do kontextu s fragmentací krajiny (Cunningham 2000).  

 

4.2.1  Zmenšování plochy 

Fragmentace způsobuje zmenšování velikosti populace v důsledku zmenšení plochy jejího 

vhodného prostředí (Jacquemyn a Hermy 2002). Malá společenstva rostlin mohou být pro 

opylovače méně lákavá a polinace v nich je tím omezená. Rozpadem na fragmenty tak 

dochází ke snižování početnosti a diverzity hmyzích opylovačů (Sabatino a kol. 2010). 

Peterson a kol. (2008) ve své práci potvrdili klesající míru genetické variability rostlin v 

menších plochách zkoumaných lučních rostlin. Z hlediska živočichů autoři pozorovali 

sníženou biodiverzitu opylujícího hmyzu ve fragmentech. V malých populacích tím hrozí 

větší náchylnost rostlinných druhů k vymírání. Snížený počet návštěvníků květů ovlivňuje 

rozmnožování především v malých populacích cizosprašných rostlin (závislých na pylu 

geneticky odlišné rostliny). Korelací velikosti stanoviště a počtu semen to potvrdil např. 

Ågren (1996).  
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4.2.2 Izolace  

Subpopulace v jednotlivých fragmentech jsou mezi sebou být různě izolované (Andrén 

1994). Dle teorie ostrovní biogeografie (MacArthur a Wilson 1967) se předpokládá v 

izolovaných fragmentech díky snížené kolonizaci výskyt méně druhů opylovačů i rostlin 

než ve spojitém prostředí. Rozsah dopadu izolace závisí na vzájemné vzdálenosti a 

konektivitě fragmentů (Saunders a kol. 1991). Přes to, že mnoho druhů hmyzích 

opylovačů je schopných hledat potravu ve vzdálenosti 1000 metrů od hnízda, zejména 

samice většinou nepřekonávají více než několik stovek metrů a kvůli prostorové izolaci se 

do jiného fragmentu nemusí dostat (Zurbuchen a kol. 2010). Počet a rozmanitost včel 

navštěvujících květy klesal s narůstající vzdáleností lučních fragmentů v práci studované 

na německých plochách (Steffan-Dewenter a Tscharntke 1999). Úbytek opylovačů zde 

způsobil pokles počtu semen rostliny Sinapsis arvensis v izolovaných částech.  

 

5   Vliv fragmentace krajiny na luční společenstva 

Jak bylo zmíněno v kapitole 3, fragmentace prostředí ve značném rozsahu mění podobu 

lučních společenstev bohatých na druhy rostlin. Při experimentu na loukách 

fragmentovaných jalovcovými křovinami bylo zjištěno snížení životaschopnosti rostliny 

Gentianella campestris ve všech fragmentech sledovaných po dobu pěti let. Bylo to 

zapříčiněno zvýšením míry inbreedingu v kombinaci s omezenou tvorbou semen kvůli 

absenci některých opylovačů (Lennartsson 2002). Dopad fragmentace na luční prostředí 

zkoumal také Steffan-Dewenter (2003). Na autorem vybraných německých loukách měly 

fragmenty nižší druhovou bohatost zástupců blanokřídlého hmyzu. V mnoha dalších 

studiích byl nalezen celkový negativní vliv fragmentace habitatu na luční společenstva. 

(Butaye a kol. 2005, Aguilar a kol. 2006) Odlišné výsledky přinesli Öckinger a kol. (2012), 

kteří zkoumali fragmenty luk s různými typy okolního prostředí. Izolace v tomto případě 

negativně působila pouze na opylovače čeledi Syrphidae a druhová bohatost rostlin nebyla 

ovlivněná velikostí stanoviště. Nejzajímavější byla nalezená  souvislost druhové bohatosti 

rostlin i opylovačů s typem habitatu v okolí lučního fragmentu. Například nejvíce druhů 

motýlů a rostlin bylo pozorováno na loukách izolovaných lesním společenstvem.  
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5.1  Je dopad fragmentace krajiny na luční společenstva vždy negativní? 

V některých empirických pracích se ukázalo, že fragmentace prostředí neovlivňuje stejně 

negativně všechny skupiny a všechny jejich aspekty, jak bylo obecně přijímáno . Jako 

příklad můžeme zmínit tříleté pozorování biodiverzity bezobratlých a rostlin na 

švýcarských vápencových loukách (Zschokke a kol. 2000). Experimentální fragmentace 

habitatu v této práci ovlivnila druhy různých skupin v různé míře. Motýli, jako 

nejmobilnější ze zkoumaných bezobratlých, reagovali nejcitlivěji. Jejich diverzita a 

četnost byla nižší ve fragmentech oproti kontrolním plochám. Překvapivě však několik 

jiných druhů rostlin a živočichů mělo vyšší diverzitu i četnost ve fragmentovaných 

částech. To mohlo být způsobeno snížením kompetice pro některé druhy rostlin  rostoucí 

podél krajů fragmentů a pro mobilní živočichy (např. některé rovnokřídlé) možností 

využívat fragmenty jako útočiště pro odpočinek mezi hledáním potravy.  Další příklad 

poskytnuli Joshi a kol. (2006). Míra kolonizace švýcarských vápencových luk novými druhy 

se v jeho práci snížila dle obecných předpokladů o 30 % při experimentálním rozdělení na 

fragmenty. S fragmentací se také během sedmiletého pozorování zvýšila míra vymírání druhů. 

Důležitým zjištěním ale bylo, že přes zvýšenou míru vymírání a sníženou možnost kolonizace 

měly fragmentované plochy pouze o několik málo druhů menší diverzitu. Tím se potvrdilo, že 

při studiu dopadu fragmentace na vlastnosti společenstev je třeba rozlišovat různě citlivé 

indikátory. Podstatnou roli hraje i doba trvání experimentu. Konkrétně v této práci fungovala 

meziroční změna bohatosti druhů jako citlivější ukazatel vlivu fragmentace než bohatost 

druhů měřená pro každý rok zvlášť.  

 

6  Analýza vztahů mezi opylovači a rostlinami 

6.1 Sítě interakcí 

Nejběžnějším záznamem vztahů ve společenstvech je rekonstrukce sítě interakcí mezi 

organismy. Síť je komplex jednotek potenciálně nebo skutečně interagujících v celkovém 

systému, například v ekosystému. Vrcholy (případně uzly) sítě mohou představovat 

jednotky nejrůznější úrovně biologické hierarchie: od genů a proteinů přes orgány a žlázy; 

v ekologii obvykle od úrovně jedinců po druhy ve studovaném společenstvu. Hrany 

představují vzájemné vztahy nebo jiné spojnice mezi vrcholy. Pro představu to může být 
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komplexní biochemická reakce, tok energie v systému nebo přenos pylu v ekosystému 

(Proulx a kol. 2005). 

 Matematicky lze síť prezentovat i jako graf. Ten se skládá z bodů odpovídajících 

vrcholům. Pokud jsou dva vrcholy propojeny hranou, jsou takové dva body v síťovém 

grafu spojeny linií (Proulx a kol. 2005). Teorie síťových grafů má své počátky už v 18. 

století. První matematické úvahy řešily především pravidelné sítě. V 50. letech minulého 

století byly velké sítě bez patrných principů tvorby jejich struktury označené jako náhodné 

grafy. Ty byly zkoumány maďarskými matematiky a vznikl Erdős-Rényi model s N 

vrcholy a pravděpodobností propojení dvou vrcholů p. Graf obsahuje přibližně pN(N-1)/2 

hran náhodně distribuovaných. Zájem o komplexní systémy během následujících desetiletí 

narůstal a bylo zjištěno, že sítě v reálném světě (jakými jsou i polinační sítě) musí 

vykazují určité organizační principy, které spoluutvářejí topologii těchto grafů (Albert a 

Barabási 2002). Postupně se prohlubovaly znalosti různých strukturních vlastností těchto 

grafů, které byly důležité i pro pochopení biologických sítí (např. Pimm a kol. 1991). 

 

6.2  Polinační sítě 

Mutualistické interakce mezi rostlinami a jejich opylovači se dají znázornit právě pomocí 

sítí. Vrcholové body těchto sítí představují jednotlivé druhy kvetoucích rostlin a 

návštěvníků jejich květů. Ty jsou propojeny hranami odpovídajícími jejich vzájemným 

interakcím. Základní polinační síť je bipartitním grafem (Dormann a kol. 2009). V 

takovém grafu jsou vrcholy rozdělené do dvou podmnožin a hrany propojují vrcholy 

pouze mezi nimi, nikoliv v rámci jedné z nich. Na jedné straně grafu se nacházejí vrcholy 

odpovídající taxonům rostlin, na druhé taxonům živočichů  (viz obr. 1). Ve srovnávací 

studii mutualistických interakcí prezentoval Jordano (1987) polinační síť jako matici 

m x n hodnot závislosti, kde m vyjadřuje druhy rostlin a n druhy opylovačů. Hodnota S = 

m + n odpovídá celkovému počtu druhů v síti.  

 V této bakalářské práci zohledňuji pouze vlastnosti bipartitních polinačních sítí, 

přestože existují i složitější varianty polinačních systémů. Takové sítě již nejsou složeny 

jen ze dvou podjednotek jelikož zohledňují kompetici rostlin o opylovače nebo opylovačů 

o množství získaného pylu, různé formy parazitismu a další pokročilé vztahy (např. 

Maruyama a kol. 2015). Podobně komplikovaných interakčních systémů bylo studováno 
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velmi málo a dosud byly jejich pomocí zkoumány pouze omezené polinační systémy 

jednoho či několika málo druhů rostlin, proto jsem je do své rešerše nezahrnul. 

 

Obr.1: Jedna z možných vizualizací bipartitní polinační sítě (převzato z Bartomeus a kol. 2013). 

Obdélníky označené čísly představují druhy opylovačů, písmeny jsou označené druhy rostlin. 

Šířka obdélníků vyjařduje početnost jednotlivých druhů zatímco šířka šedých spojnic značí 

frekvenci interakcí. 

 

7  Strukturní vlastnosti polinačních sítí  

Polinační sítě vykazují různé strukturní vlastnosti na základě charakteru interakcí rostlin a 

jejich opylovačů. Například pokud jsou květy jedné rostliny navštěvovány větším množstvím 

opylujícího hmyzu než květy jiného druhu, v celkové stavbě grafu sítě se tato nerovnováha 

projeví graficky a v hodnotách metrik sítě početně (Memmott 1999). Souvislosti mezi 

rozmanitým rozložením nebo různou intenzitou interakcí společenstev a projevem těchto 

rozdílů v polinačních sítích hledal jako jeden z prvních ve své práci Jordano (1987). Ten 

převzal vlastnosti potravních sítí (propojenost, asymetrie či modularita) a aplikoval je na sítě 

interakcí rostlin a opylovačů. Tyto proměnné byly v průběhu času upravovány pro přesnější 

použití v mutualistických sítích a dodnes se používají pro číselné vyjádření vlastností 

polinačních systémů (např. Vieira a Almeida-Neto 2015). 

 V rámci této bakalářské práce jsem vybral strukturní vlastnosti polinačních sítí, pro 

které existují studie zabývající se jejich změnami v souvislosti s fragmentací prostředí, ideálně 

v lučních společenstvech. Jsou známy i jiné metriky mutualistických sítí, některé z nich se 

však pro svou triviálnost nekonfrontují s fragmentací, například velikost sítě. Další vlastností, 

která v mé rešerši nemá samostatnou kapitolu ale často ji zmiňuji, je robustnost sítě 

(Kaiser‐Bunbury a kol. 2010). Nenalezl jsem samostatnou studii změn robustnosti sítě po 
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fragmentaci ale v mnoha rešerších autoři popisují souvislost změn robustnosti při změnách 

některé ze mnou vybraných vlastností (např. Dunne a kol. 2002, Aizen a kol. 2012). Zahrnutí 

této strukturní metriky umožňuje mnohdy snáze najít kontext mezi jednotlivými vlastnostmi a 

jejich změnami v závislosti na narušování prostředí (Ferreira a kol. 2013).   

 

7.1  Specializovanost (Specialization) 

Specializovanost vyjadřuje počet interakcí mezi jednotlivými druhy zahrnutými v síti. Druhy 

interagující s nízkým počtem partnerů jsou ekologickými specialisty, zatímco druhy s 

početnými interakcemi ekologickými generalisty (Ferry- Graham a kol. 2002). 

Specializovanost jednotlivých druhů může mimo jiné vznikat díky morfologickým omezením 

interakcí. Pokud má květ rostliny kupříkladu úzký trubicovitý tvar, úspěšně ho může opylovat 

jen návštěvník s odpovídajícími rozměry ať už celého těla nebo jeho částí, které mu umožní 

dostat se k reprodukčním orgánům květu a/nebo ke květním odměnám (Tripp a Manos 2008). 

Opylovači jsou specialisty i na základě behaviorálních preferencí. Mohou upřednostňovat 

určité barvy květních lístků nebo vyhledávat přednostně rostlinné druhů nabízející nějakou 

odměnu, třeba v podobě velkého množství nektaru (de Brito a kol. 2017).  

 Bipartitní mutualistické sítě vykazují širokou škálu počtu mezidruhových interakcí, 

které charakterizují odlišné úrovně generalizovanosti a specializovanosti (Jordano a kol. 

2003). Specializovanost vztahů v síti bývá zřejmě nečastěji vyjádřena ve dvou měřítkách. Na 

úrovni jednotlivých druhů popisuje index d´ s jakým počtem partnerů interaguje jeden druh 

opylovače nebo rostliny (Blüthgen a kol. 2006). Autoři popisují specializaci d pomocí 

rovnice, ve které se porovnává výskyt interakcí rostlinného druhu s každým z partnerů vůči 

celkové dostupnosti partnera. Tuto dostupnost lze spočítat vydělením počtu jeho interakcí 

celkovým počtem interakcí rostlin a opylovačů v síti. Oproti stupni vrcholu, což je další 

strukturní vlastnost polinačních sítí popsaná v kapitole 7.4, se v tomto případě k výpočtu 

indexu specializace využívá odchylka počtu pozorovaných interakcí od počtu interakcí v 

náhodně strukturované síti. Matematicky se tak provádí normalizace hodnoty d na index d´. 

Na úrovni celých sítí bývá nejčastěji používán index H2´, který kvantifikuje počet interakcí v 

rámci společenstva (Blüthgen a kol. 2006). Hodnota H2 udává součet interakcí rostlinného 

druhu s každým z partnerů a neporovnává ho s celkovou dostupností partnera, jak tomu bylo u 

základního výpočtu druhové specializovanosti. Tato metrika má souvislost s váženým 

průměrem nestandardizované podoby druhové specializace d. Přestože hodnoty d jsou odlišné 
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pro rostliny a opylovače, jejich vážené průměry jsou stejné. Vážené průměry hodnot d rostlin 

a živočichů se rovnají rozdílu maximální možné míry specializace sítě H2 a vypočítané 

hodnoty H2, což určuje závislost obou indexů. Existuje i řada dalších možností vyjádření míry 

specializovanosti systému, například Simpsonův index D charakterizující tuto vlastnost skrze 

rozmanitost partnerů (Sahli a Conner 2006) nebo Lloydův index L využívající variabilitu 

interakcí (Basset 1999). 

 

 

Obr. 2:  Polinační síť s asymetrickou strukturou interakcí (upraveno podle Gonzalez a kol. 2011). 

Bílý vrchol zde představuje generalistickou rostlinu s mnoha opylovači a šrafovaný bod je opylovač-

specialista. 

 

 Pokud hovoříme o specializovanosti jedinců, hodnota d´ klesá s přibývajícím počtem 

druhů opylovačů pro rostlinu a s přibývajícím počtem navštívených druhů rostlin pro 

opylovače. Hodnoty d´ jednotlivých vzájemně interagujících druhů mohou být zcela opačné 

(viz. kapitola 7.2 o asymetrii). 

 Nielsen a Totland (2013) dokázali na německých lesních plochách s rozdílnou mírou 

disturbancí, že nízká hodnota celkové specializovanosti rostlin v síti (vysoký počet druhů 

opylovačů) na jednom stanovišti se může projevovat vysokou specializovaností (opylování 

jedním nebo jen několika druhy) na jiném. Tím potvrdili předchozí poznatky o prostorové 

variabilitě specializovanosti některých rostlin. Míra celkové specializovanosti společenstev 

rostlin i opylovačů se mění také v čase. Při studiu polinačních struktur je tedy nutné opatrně 

volit velikost studovaného společenstva i délku a načasování jeho pozorování (Petanidou a 

kol. 2008).  
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7.1.1   Souvislost s fragmentací 

Obecná hypotéza předpokládá, že fragmentace krajiny ovlivňuje nejdříve specializované 

druhy a generalisté zůstávají při disturbancích ve společenstvu naopak nejdéle a jsou zásadní 

pro robustnost polinačních sítí (např. Aizen a kol. 2012). Očekává se totiž, že druhy s velkým 

množstvím možných interakcí mohou při snížené biodiverzitě svých partnerů využívat vztahy 

se zbývajícími partnery ve společenstvu, či si snáze nalézt jiné interakční spoje. Také Jordano 

a kol. (2006) upozornili, že struktura polinačních sítí je robustní právě díky jádru tvořeném 

generalistickými druhy s velkým počtem interakcí. V práci studující menší plochy vegetace v 

jižní Africe (Pauw 2007) zmizeli s ubývající plochou zástupci specializované včely Rediviva 

peringueyi, což negativně ovlivnilo opylování šesti druhů rostlin úzce vázaných na tuto včelu. 

Generalistické rostliny se rozmnožovaly stále stejně úspěšně, protože byly navštěvovány 

zbývajícími druhy opylovačů. Tím se potvrzuje důležitost generalistických opylovačů pro 

robustnost sítě. Na německých loukách obklopených zemědělskou půdou a lišících se v 

managementu pozorovali větší náchylnost specialistů k vymírání Weiner a kol. (2014). 

Klesající míru indexů d´ i H2´ s klesající velikostí plochy prostředí zaznamenali Burkle a 

Knight (2012) na společenstvech rostlin a opylovačů v americkém státě Missouri. 

Fragmentace a s ní spojený úbytek rozmanitosti mutualistů v síti tedy nejpravděpodobněji 

způsobí ztrátu specializovaných členů a míra specializovanosti v obou měřítkových škálách 

bude nižší.  

 

7.2  Asymetrie (Asymmetry) 

Hodnota asymetrie zjednodušeně udává, v jaké míře specialisté navazují interakce s 

generalisty a vice versa (Bascompte a kol. 2003). V asymetrických sítích jsou specializované 

rostliny opylovány generalistickými opylovači a/nebo generalistické rostliny jsou opylovány 

generalistickými opylovači i specialisty. Podoba asymetrické sítě je vyobrazena na 

jednoduchém schématu obr. 2. Mnoho autorů popsalo výskyt asymetrie jako přirozené 

stukturální vlastnosti polinačních sítí (např. Dupont a kol. 2003, Vázquez a Aizen 2004). Také 

Bascompte a kol. (2006) na základě empirických dat ve své rešerši potvrdili, že polinační sítě 

jsou značně asymetrické. Tito autoři zároveň dodali, že pokud jsou specializované druhy 

rostlin navštěvovány generalistickými přenašeči pylu, podporuje to dlouhodobou koexistenci 

širokého spektra mutualistů a umožňuje udržení biodiverzity v rámci ekosystému. Stejně tak 
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Vázquez a kol. (2007) pozorovali asymetrickou stavbu většiny studovaných bipartitních 

mutualistických sítí.  

 

7.2.1  Souvislost s fragmentací 

Předpokládá se, že asymetrie sítě zvyšuje její robustnost a napomáhá zachování biodiverzity 

při fragmentaci prostředí. Jak už bylo zmíněno v kapitole 7.1.1, při jakékoliv disturbanci 

polinačního systému jsou nejzranitelnější specialisté. Ti mohou díky asymetrickým vztahům 

lépe odolávat ztrátě interakcí, respektive dostatečný počet generalistických opylovačů v 

asymetrické síti může potlačit riziko reprodukční limitace specializovaných rostlinných 

druhů. V asymetrických sítích ztrácejí generalizované rostliny interakční spojení se 

specializovanými opylovači, ale specializované rostliny přicházejí o mnohem méně interakcí 

než v symetrické síti (Bascompte a kol. 2006). Aizen a kol. (2002) ve své rešerši studovali 

sítě, ve kterých asymetrie vztahů s opylovači vyrovnává míru negativního dopadu 

fragmentace prostředí na specializované i generalistické druhy rostlin, přestože specialisté by 

měli být ovlivněni více. Příčina byla i v tomto případě podobná- ekologicky specializované 

rostliny opylovali jiní interakční partneři a ekologicky generalistické rostliny přijímaly menší 

podíl návštěv, ale neovlivnilo to jejich reprodukční úspěšnost. Zdůrazňovali však zároveň, že 

přítomnost tohoto obecného trendu závisí na různých funkčních omezeních interakcí. Stang a 

Klinkhamer (2007) tuto myšlenku rozvinuli. V jejich simulacích došlo ke stejné odezvě 

specialistů i generalistů na fragmentaci pouze při náhodně určených interakcích bez 

morfologických omezení vztahů, která se v reálných sítích objevují.  

 Na plochách v australských lesích Newman a kol. (2013) potvrdili zachování 

některých specializovaných druhů díky asymetrickému vztahu s odolnými generalisty a 

zdůraznili význam asymetrie pro udržení biodiverzity společenstev. Zmenšení rozsahu 

negativního dopadu destrukce prostředí na specialisty zaznamenali také Abramson a kol. 

(2011). Podstatný byl v této práci předpoklad zvyšování míry asymetrie v narušovaných 

systémech. Jak se mění asymetrie po disturbanci, poté empiricky zkoumali Aizen a kol. 

(2012). Následkem zmenšování plochy sledovaných polinačních sítí v Argentině se v nich 

snížilo množství interakcí mezi specialisty navzájem, přibylo spojů generalistů se specialisty a 

vzniklo jádro "supergeneralistů" lépe vázajících interakce. Toto jádro tvoří druhy 

behaviorálně i morfologicky přizpůsobené k interakcím s širokým spektrem partnerů. Rešerši 

dopadu dalších podob degradace prostředí (invaze rostlin v amerických lesech a rekultivace 
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norských lesů) na asymetrii sítě vytvořili Soares a kol. (2017). V obou studiích nalezených 

těmito autory se míra této vlastnosti s narušováním zvyšovala. Xiao a kol. (2016) ve své 

rešerši upozornili, že zatím stále není dostatečně prozkoumána souvislost fragmentace 

prostředí a asymetrie polinačních sítí. Přes malý počet prací zabývajících se touto souvislostí 

lze na základě dosud zveřejněné literatury očekávat nárůst míry asymetrie polinační sítě ve 

fragmentovaném prostředí.   

 

7.3 Stupeň vrcholu, rozložení stupňů (Species degree, Degree distribution) 

Stupeň vrcholu (angl. species degree) vyjadřuje počet interakcí jednoho vrcholu sítě. 

Polinační sítě vykazují vysokou heterogenitu této metriky (Vázquez a Aizen 2003). Druhy 

s velkým počtem mutualistických partnerů mají mnoho hran vycházejících z vrcholu, a 

tudíž vysokou míru stupně vrcholu, u specialistů je tomu naopak (viz obr. 2).  

 Stupeň vrcholu byl určen jako nejjednodušší měřítko specializovanosti vztahu. 

Podobně jako míra specializace d´ určuje pro rostliny tato vlastnost počet opylovačů, se 

kterými interagují, a pro opylovače vyjadřuje počet rostlin, které navštěvují. V případě 

stupně vrcholu se však jeho míra matematicky neurčuje jako odchylka od náhodného 

grafu, nýbrž jako absolutní hodnota. Hodnotu této metriky lze vyčíslit pro jednotlivé 

druhy a průměrně pak pro všechny rostliny a/nebo opylovače v síti (Olesen a Jordano 

2002). Při zprůměrování stupňů jednotlivých vrcholů se však ztrácí podstatné informace, 

jako je distribuce interakcí v síti nebo rozmanitost interakcí různých druhů. 

 Rozložení stupňů (degree distribution) určuje relativní poměr generalistů a 

specialistů v celé síti (Jordano a kol. 2003). Autoři citované studie zjistili, že nejčastěji 

křivka rozložení u polinačních sítí nabývá podobu power-law funkce (obr. 3a). V takovém 

případě je křivkou vyjádřeno kontinuum mezi specializovaností a generalizovaností sítě . 

Data rozložení stupňů mohou být fitovány i na křivku v exponenciální podobě (obr. 3b) 

nebo vyjadřovat Poissonovo rozložení (obr. 3c), to je běžné u náhodných grafů. 

Poissonovská křivka naznačuje podobu sítě s minimálním podílem  druhů s vysokou mírou 

stupně vrcholu a s převahou druhů s podobným, středním počtem interakcí. 
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Obr. 3:  Křivky distribučních funkcí; k vyjadřuje stupeň vrcholu a pk distribuci vrcholů (upraveno 

podle Barabási a Pósfai 2016) 

 

7.3.1 Souvislost s fragmentací 

Rozpad prostředí na fragmenty může ovlivnit míry stupňů vrcholů změnou chování 

opylovačů a ztrátou interakčních partnerů. Ve své práci to popsali Burkle a Knight (2012). 

Na kamenitých plochách v americkém státě Missouri zjistili úbytek počtu interakcí 

opylovačů a rostlin se zmenšující se plochou stanoviště. Vypozorovali také změnu složení  

poměru generalistů a specialistů se změnou velikosti studované plochy, kdy v menších 

fragmentech chyběly specializované druhy návštěvníků květů. Zajímavým zjištěním byla 

změna chování opylovačů, kteří měli v menších plochách tendenci navštěvovat nižší počet 

druhů rostlin. Autoři to vysvětlují možnou zvýšenou kompeticí mezi opylovači 

ve fragmentech nebo limitací zdroji. Takové behaviorální a ekologické posuny způsobené 

změnou velikosti sítě ovlivňují celkový počet interakcí a relativní specializovanost sítě. 

Snížená průměrná míra stupně vrcholu byla popsána i v práci Burkle a kol. (2013). V 

podrostu lesa mírného pásu v Severní Americe sbírali autoři data o interakcích rostlin a 

opylovačů, které porovnali s údaji nasbíranými o 120 let dříve jejich předchůdcem. 

Úbytek množství interakcí vysvětlovali ztrátou velkého počtu druhů způsobenou 

přeměnou ploch lesa na zemědělsky využívanou půdu a zmínili i vliv globálního 

oteplování.   

 Robustnost sítě vůči narušování je ovlivněna podobou rozložení stupňů. V analýze 

potravních sítí zjistil Estrada (2007) negativní vliv ztráty nejvíce propojených druhů na 

robustnost sítě při exponenciálním nebo power-law rozložení stupňů. Naopak struktury s 

uniformním rozložením odolávaly s menší změnou míry celkové robustnosti. Autor však 

dodal, že pokud rozložení stupňů sítě vykazuje zkosenou křivku (ta značí rozsáhlý výskyt 
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druhů s malým počtem interakcí) nebo pokud se ve společenstvu vyskytují druhy, jejichž 

populace prošly tzv. "bottleneckem" (tzn. druhy, které zůstaly v síti po velké ztrátě 

diverzity a z nichž se vytváří nové populace s menší genetickou rozmanitostí), potom 

takové sítě mohou být mnohem méně robustní při ztrátě druhů. Vliv podoby křivky 

rozložení stupňů na robustnost sítě simulovali i Pastor a kol. (2012). Při odebírání vrcholů 

od nejméně propojených po ty s největším počtem interakcí byly sítě s power-law 

rozložením stupňů robustnější než poissonovské. Pokud očekáváme v reálných 

polinačních sítích power-law rozložení a ztrátu specialistů dříve než generalistů (viz kap. 

7.1.1), měla by síť zpočátku odolávat fragmentaci bez větší ztráty robustnosti. V opačném 

případě, kdy byly ze struktury nejdříve odebírány nejvíce interagující druhy, bylo 

rozložení očekávané u polinačních sítí nejméně robustní vůči narušování.  Znovu se tedy 

potvrzuje význam generalistů pro udržení robustní struktury sítě při narušování, jakým je 

fragmentace krajiny. 

 Hodnota stupně vrcholu a celkové rozložení stupňů se mohou závisle měnit pro 

opylovače jinak než pro rostliny. Na třech různých lokalitách s gradientem disturbance 

tvořeným rozdílem mezi starým lesem, mladými stromy a mýtinou to ověřovali Nielsen a 

Totland (2014). Na studovaných norských plochách zjistili podobné rozložení stupňů ve 

všech třech lokalitách. Pro velikost stupňů nebyla nalezena korelace u rostlinných druhů, byly 

tedy odlišné v každé z různě narušovaných částí lesa (autoři však nezkoumali jak se mezi 

sebou liší). Stupně vrcholů opylovačů se mezi lokalitami neměnily, opylovači byli stejně 

specializovaní/generalizovaní ve všech sledovaných stanovištích. Autoři tedy ukázali 

neměnnost některých vlastností polinačních sítí, ale také zdůraznili možné rozdíly v chování 

opylovačů v rámci sítí nezávisle na míře jejich disturbance. 

 

7.4 Vnořenost (Nestedness) 

Vnořeností (český ekvivalent termínu nestedness se v ekologické literatuře běžně 

nepoužívá, proto zavádím tento termín) rozumíme strukturní vlastnost sítě, která 

vyjadřuje, nakolik specialisté ve společenstvu interagují s podmnožinou druhů, se kterou 

interagují i nejvíce generalizované druhy. Ve vnořené síti tedy specializovaná rostlina 

tvoří spoje s podmnožinou návštěvníků generalistické rostliny (Spiesman a Inouye 2013). 

Síť s vysokou mírou vnořenosti je zjednodušeně vyobrazena na obr. 4.  
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Obr. 4:  Polinační síť s vnořenou strukturou interakcí (upraveno podle Gonzalez a kol. 2011) 

 

 K měření této metriky se využívají specifické softwary. Rodríguez-Gironés a 

Santamaría (2006) zavedli software BINMATNEST, který záznamy v bipartitní matici 

seřadí podle jejich stupňů a vypočítá na základě toho podobu křivky. Neočekávaná 

zaplněná políčka pod touto křivkou a nezaplněná místa nad ní vážená vzdáleností od 

křivky tvoří proměnnou T (temperature). Tato metoda však byla kritizována pro 

nepoužitelnost v polinačních sítích. Vylepšený algoritmus představil Dormann a kol. 

(2008). Jejich metoda DISCREPANCY po seřazení druhů podle počtu interakcí mapuje 

počty prázdných polí sousedících s plnými a naopak. Minimální počty z obou celkových 

hodnot se poté použijí pro vytvoření jednotné míry vnořenosti celé sítě. Metoda NODF, 

kterou představili Almeida- Neto a kol. (2008) počítá druhy interagující s podmnožinou 

jiných druhů sousedících v matici. 

  Klíčovým předpokladem pro vnořenost je asymetrie sítě (Vázquez a Aizen 2004). 

Ve vnořené síti tím pádem nalezneme jádro generalistů, kteří na sebe vážou většinu 

interakcí, jak bylo popsáno v kapitole o asymetrii. Vnořenost sítě zajišťuje dostatek 

interakcí pro generalistické druhy, které zůstávají v síti po prvotním vymizení specialistů 

při disturbanci. Pokud fragmentace způsobí ztrátu specializovaného opylovače, rostlina 

může být díky vnořené struktuře opylována jiným více generalistickým druhem (Fortuna a 

Bascompte 2006). Za předpokladu funkční ekvivalence opylování generalistou a 

specialistou tedy vnořenost sítě napomáhá zamezit sekundárním extinkcím a vlivu 

časových výkyvům abundance specializovaných opylovačů (Tylianakis 2010). Dosazením 

empiricky získaných dat do analytického modelu zjistili Bastolla a kol.  (2009), že 

vnořenost svým ideálním rozložením interakcí snižuje mezidruhovou kompetici  a 

napomáhá udržení biodiverzity mutualistů v síti. Robustnost polinační sítě korelující 
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s její vnořeností nalezli ve své rešerši Thébault a Fontaine (2010). Podobně jako u jiných 

vlastností ale upozornili na možnou neplatnost tohoto obecného předpokladu na základě 

různých fylogenetických, morfologických nebo behaviorálních omezení vztahů v síti.  

 

7.4.1  Souvislost s fragmentací 

Míra vnořenosti je podobně jako asymetrie specializace ovlivněna složením interakcí v 

polinační síti. Snížením diverzity partnerů se zmenšujícím se prostředím lze předpokládat 

úbytek interakcí projevující se sníženou mírou vnořenosti. K takovému závěru došli i 

Burkle a Knight (2012). Se snižováním plochy stanoviště se snižovala míra vnořenosti 

sítě. Úbytek interakcí a změna jejich rozložení snížila vnořenost i v práci Burkle a kol. 

(2013).  Naopak Nielsen a Totland (2014) nepozorovali žádnou změnu míry vnořenosti 

mezi třemi disturbovanými plochami. Stejně jako u velikostí stupňů autoři předpokládají, 

že absenci rozdílů způsobila reorganizace interakcí a změna rolí jednotlivých opylovačů.  

Také Petanidou a kol. (2008) pozorovali na plochách se suchomilnými rostlinami v Řecku 

neměnnost hodnoty vnořenosti polinačních sítí přes dlouhodobé změny složení druhů a 

interakcí. Soares a kol. (2017) upozorňují na nejednotnost změn vnořenosti v závislosti na 

různých disturbancích. Dodávají také, že se jedná o jednu ze strukturních vlastností, která 

zaniká pouze při velmi výrazných ztrátách interakcí v síti, což může částečně vysvětlit její 

malou citlivost ke změnám prostředí.   

 

7.5  Propojenost (Connectance) 

Propojenost sítě vyjadřuje podíl skutečně existujících (tj. realizovaných) interakcí mezi 

rostlinami a návštěvníky jejich květů ze všech potenciálně možných interakcí. Jde tak zřejmě 

o nejjednodušší způsob vyjádření specializovanosti sítě. Vyšší míra propojenosti značí vyšší 

stupeň generalizace v rámci systému (Tylianakis a kol. 2010). První zmínky o 

propojenosti jako podstatné vlastnosti z hlediska udržování stability ekosystému pochází z 

roku 1973. V té době bylo předpokládáno, že komplexita tvořená velkým počtem 

interakcí, tj. vysokou propojeností, pozitivně ovlivňuje robustnost polinační sítě (May 

1973). Kritici této hypotéze vytýkali diskutabilní způsob počítání metriky (např. Cohen a 

kol. 1993) a její závislost na vzorkovacím úsilí, velikosti sítě a síle interakcí (Heleno a 

kol. 2012). I přes přibývající kritiku se začala rozsáhle používat jako měřítko komplexity 
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společenstev. Matematicky se vyjadřuje propojenost jako počet pozorovaných interakcí 

dělený počtem možných interakcí. Tento dělitel lze získat vynásobením počtu druhů 

rostlin a opylovačů v síti (Blüthgen a kol. 2008). 

 Data o robustnosti sítě v závislosti na její propojenosti se různí. V rešerši šestnácti 

ekologických sítí (Dunne a kol. 2002) bylo potvrzeno, že vysoká míra propojenosti 

zvyšuje schopnost udržení robustnosti systému při ztrátě náhodných i nejvíce propojených 

členů. Ztráta značně propojených členů potom zvyšuje míru sekundárních extinkcí, tedy 

riziko vymření druhu závislého na jiném, který vymřel dříve. S přibývající mírou 

propojenosti se zvyšuje odolnost sítě vůči disturbancím a ztrátě právě takových druhů s 

největším počtem interakcí (Dunne a kol. 2002). Ztráta málo interagujících druhů hodnotu 

propojenosti zvyšuje a má ve většině sítí malé důsledky. V některých případech však 

může nastartovat rozsáhlé sekundární extinkce a snížit odolnost celku podobně jako v 

případě ztráty specialistů (Gilbert 2009). Autor také zdůrazňoval, že robustnost sítě je 

dána kombinací více metrik. Společenstva s uniformním rozložením stupňů vykazují větší 

odolnost ke změně propojenosti při ztrátě druhů. To nám může posloužit jako důkaz 

propojenosti vlastností polinačních sítí a potřeby znalosti jejich celkového kontextu při 

zkoumání dopadů fragmentace a s ní spojené ztráty druhů. Heleno a kol. (2012) ale ve 

velké rešerši zjistili, že do té doby často předpokládaný pozitivní vztah mezi vysokou 

propojeností a stabilitou společenstva nevychází z empirických dat a téma si zaslouží další 

diskuzi. Propojenost sama o sobě podle nich neposkytuje jasné informace o ochranářské 

hodnotě společenstva. Vieira a Almeida-Neto (2015) ve své práci zavedli nový stochastický 

model a předpokládají naopak větší množství sekundárních extinkcí ve více propojených 

společenstvech.  

 

7.5.1  Souvislost s fragmentací 

Míra propojenosti v mnou nalezených pracích se neměnila s narušováním prostředí 

jednotně. Publikované rešerše to vysvětlují vlivem vzorkovacího úsilí (Blüthgen a kol. 

2010) a ostatních metrik (Heleno a kol. 2012) na tuto vlastnost. Spiesman a Inouye (2013) 

pozorovali nárůst míry propojenosti s gradientem narušování okolí pozorovaných ploch, 

zatímco hodnota propojenosti se nezměnila stejně jako míra vnořenosti při porovnávání tří 

různě disturbovaných ploch v práci Nielsena a Totlanda (2014). Revilla a kol. (2015) 

představili nový pohled na posuzování dopadu destrukce prostředí na společenstva pomocí 
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fenologických změn (tedy změn opakujících se životních projevů, např. kvetení).  

Příkladem takových změn může být posun doby kvetení rostliny, kvůli kterému není 

přítomen po určitou dobu zdroj potravy pro některé opylovače. Po dosazení empirických 

dat do modelu pozorovali nárůst míry propojenosti s malou mírou fenologických změn. 

Pokud se však jejich rozsah dále zvětšoval, propojenost mutualistické sítě klesala. Prvotní 

nárůst této vlastnosti vysvětlují autoři reorganizací interakcí generalistů, kterou jsem 

popisoval v předchozí kapitole.  

 

7.6  Modularita (Modularity) 

Modularita vyjadřuje přítomnost skupin velmi propojených druhů (modulů) v síti. Tyto 

moduly jsou potom mezi sebou propojeny slabě (viz obr. 5). Míra modularity tak určuje 

přítomnost značně provázaných podskupin mutualistů v systému (Krause a kol. 2003). 

Přítomnost modulů v síti lze vysvětlit funkční specializací (popsána v kap. 7.1). K měření této 

vlastnosti se využívají algoritmy zdůrazňující interakce v rámci modulů (Guimerà a Nunes 

Amaral 2005). Olesen et al. (2007) v meta-analýze 51 polinačních sítí detekovali modularitu u 

všech sítí zahrnujících více než 150 druhů rostlin a opylovačů. Modulární byly i všechny tři 

polinační sítě na vřesovištích v práci Duponta a Olesena (2009). Carstensen a kol. (2016) 

testovali modularitu na brazilských loukách a domnívají se, že míra modularity se nemění v 

prostoru a polinační interakce mají tendenci se přirozeně uskutečňovat v modulech. Zároveň 

upozornili na vliv behaviorálních a morfologických omezení na podobu celkové struktury, a 

tedy i modularity sítě. 

 

Obr. 5: Polinační síť s modulární strukturou interakcí (upraveno podle Gonzalez a kol. 2011) 
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7.6.1 Souvislost s fragmentací  

Krause a kol. (2003) dokázali na teoretických modelech zvýšenou strukturní stabilitu sítě díky 

modularitě. Wilmers a kol. (2007) doplnili, že modulární sítě lépe odolávají náhlým 

disturbancím jinak vedoucím k rychlé ztrátě biodiverzity. Obě práce předpokládaly pomalejší 

dopad narušování díky modulům tvořeným generalisty s nahraditelnými interakcemi. Dupont 

a Olesen (2009) roztřídili interagující druhy do tří topologických kategorií: peripherals 

(specialisté), connectors (druhy propojující moduly) a hubs (generalisté, celosíťové uzly). 

Moduly byly povětšinou shlukovány kolem jednoho nebo několika málo generalistických 

druhů rostlin, zatímco žádná pozorovaná skupina hmyzu se nechovala jako uzel. Tím potvrdili 

důležitost nespecializovaných druhů rostlin jako klíčových členů pro udržení diverzity 

opylovačů v síti. Peripherals (stejně jako zmiňovali Memmott a kol. (2004) obecně pro 

specialisty) hrají nejmenší roli při disturbancích sítí. Naopak důležitost propojujících 

mutualistů (connectors) nebyla v této práci dostatečně objasněna. Při jejich vymizení se 

moduly více oddělí a modularita celé sítě je patrnější.  

 Zatím není jasné, jak se bude měnit míra modularity sítě při fragmentaci prostředí. 

Moduly u velkých sítí nenašli Nielsen a Totland (2014). Vnořenost byla ale signifikantně 

naměřena jen u velkých sítí, včetně těch silně disturbovaných. Na základě toho tvrdili, že 

strukturní vlastnosti posilující robustnost sítě (vnořenost nebo modularita aj.) zůstávají 

zachované v sítích vystavených degradaci a mění se pouze funkční role druhů. Spiesman a 

Inouye (2013) tvrdili, že při disturbanci a s ní spojené ztrátě habitatu roste modularita sítě. 

Nárůst modularity podle nich naopak ohrožuje stabilitu společenstva a může amplifikovat 

efekt fragmentace a zvyšovat podíl vymírání.  
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8  Závěr 

Přes relativně vysoký počet prací zkoumajících dopad fragmentace krajiny na druhovou 

bohatost mutualistických sítí nebo druhové složení interagujících společenstev, je množství 

těch, které hledají souvislost mezi fragmentací prostředí a změnami strukturních vlastností 

polinačních sítí, velmi malé. V rámci své rešerše jsem nenašel ani jednu práci, která by 

uceleně shrnula změny všech vybraných vlastností na základě empirických dat z lučního 

prostředí. Může to být způsobeno teprve nedávným ustanovením výpočetních aparátů 

některých metrik i velkou nesourodostí výsledků jednotlivých výzkumů v jiných 

ekosystémech. Téma je velmi málo prozkoumané nejspíše také z důvodu metodologických 

nepřesností a přehlížených okolností, které mohou mít vliv na pozorované interakce 

(například fenologie jednotlivých druhů rostlin i opylovačů a z ní vyplývající časová 

variabilita struktury polinačních sítí apod.). Navzdory nedostatku faktů, kterými bych mohl 

své předpoklady podložit, jsem se pokusil na základě dostupné literatury definovat následující 

hypotézy: 

 Ve fragmentovaném prostředí lze předpokládat sníženou míru specializovanosti 

vyjádřené indexem d´. S úbytkem specializovaných druhů opylovačů očekávám i výskyt 

snížené míry specializovanosti celé sítě H2´. Pokud tyto ztráty specialistů způsobí přeskupení 

interakcí (především navazováním většího počtu spojů mezi generalisty a specialisty), měla 

by narůstat s fragmentací krajiny také asymetrie polinačních sítí. Stupeň vrcholu ve 

fragmentovaném prostředí se bude měnit u jednotlivých druhů v závislosti na jejich 

schopnosti navazovat nové interakce, případně přežívat i s malým počtem partnerů. Tyto 

změny přímo ovlivní podobu křivky, na kterou se fituje rozložení stupňů. Postupným 

snižování počtu druhů v síti se zmenšuje počet realizovaných interakcí ze všech možných, a 

proto v případě fragmentace předpokládám sníženou míru propojenosti. Zde je však potřeba 

upozornit na závislost na míře celkové specializace sítě. Změny hodnot vnořenosti a 

modularity sítě při fragmentaci luk jsou asi nejméně probádané ze všech zmíněných v této 

práci. Vnořenost vykazuje ze všech vlastností největší neměnnost při narušování krajiny a v 

případě modularity byl dokázán vliv role druhů v síti různě reagujících na fragmentaci.  
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