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CVIČENÍ Z EKOLOGIE V TERÉNU 
 

Termín konání:   25.5. –27.5. 2009 

 
Vedoucí:  

M. Duchoslav, L. Kincl, T. Kuras, M. Zeidler 
 
Cílem  cvičení  je  praktická  ukázka  základních metodických  přístupů  ke  studiu  vybraných  ekologických  procesů  a 
zákonitostí na různých hierarchických úrovních (populace, druh, společenstvo, krajina) jak v rostlinné, tak živočišné 
říši. Studenti si prakticky vyzkoušejí celý proces od stanovení hypotéz přes vytvoření designu pozorování/pokusu a 
sběr dat k jejich zpracování, vyhodnocení a interpretaci. Proto je cvičení zčásti prováděno v terénu (sběr dat) a zčásti 
v laboratoři a počítačové učebně. 

Při zpracování a vyhodnocení se pracuje v analytických skupinách, které soustředí dílčí data ke konkrétní 
procvičované  úloze  od  jednotlivých  pracovních  skupin  z  terénu.  Po  zpracování  dat  si  každá  skupina  připraví 
presentaci  (v programu PowerPoint), kterou v poslední den cvičení  (odpoledne) zástupci  jednotlivých skupin na 
"konferenci" seznámí zbytek účastníků cvičení se zjištěnými výsledky. 

 
MATERIÁLY PRO CVIČENÍ SI POVINNĚ STÁHNĚTE z internetových stránek katedry botaniky, 

VYTISKNĚTE a PROSTUDUJTE před exkurzí!! 
 

Program a exkurzní trasy: 
25.5.    Odjezd autobusem v 8,00 h. od budovy PřF (tř. Svobody 26) do okolí Příkaz.  
            Zaměření cvičení:  

(1)  ekosystém  lužního  lesa  a mokřadních  olšin  (technika  vegetačního  snímkování,  stanovení  nadzemní 
biomasy  a  vertikální  struktury  porostu,  populační  struktura  vybraného  druhu,  stanovení  horizontální 
struktury  porostu,  stanovení  denzity  stromů;  indexy  disperze  –  pattern  stromů  v lese,  stanovení  výšky 
stromů, měření intenzity světla); 
(2) Hmyzí herbivoři  na kopřivě: housenky motýlů z čeledi babočkovitých (Nymphalidae) 
Odjezd autobusem kolem 14,00 do Olomouce‐Holice – zde zpracování vzorků, měření listové plochy  (15,00‐
18,00). 

26.5.    Celodenní výjezd autobusem, odjezd v 8,00 od budovy PřF (tř. Svobody 26), návrat v cca 18,00‐19,00 hod.  
Navštívíme:  
(1)  PP Čubernice u Plumlova. 

            Zaměření cvičení: xerotermní  travinná vegetace; stanovení pH půdy, měření  intenzity světla, gradientová 
analýza – transekty. 
(2) Kosířské vinohrady u Čelechovic n. H., kde proběhne zbývající část cvičení v terénu. Předpokládaný 
příjezd do Olomouce kolem 19,00 hodin. 

            Zaměření  cvičení:  ekosystém  acidofilních  a  kalcifilních  xerotermních  trávníků,  dubohabřin;  stanovení  pH 
půdy,  náhodný  výběr  –  realizace  v praxi,  trvalé  plochy  –  studium  dlouhodobých  změn  vegetace, 
diskriminace barev u motýlů (pokus s barevnými terči). 

27.5.  Areál PřF UP Holice, velký sál (č. 501), od 8,00 h. do cca 17 h.., doprava do areálu vlastní. 
Zpracovávání zjištěných dat a vzorků. Celkové vyhodnocení exkurze, zpracování prezentací a konference. 
Předpokládaný konec kolem cca 17,30 hodin – všichni se povinně účastní. Pokud máte vlastní notebooky, 
prosíme, doneste si je (alespoň 1x na skupinu)!!! Zápočet bude udělen po ukončení prezentací! 
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Vezměte si s sebou (povinně každý!)  
• dobré terénní vybavení (kopřiva !!!), exkurze se koná za každého počasí !!! 
• Klíč ke květeně ČR (Kubát et al. 2002) – stačí 1 na skupinu 
• doporučujeme repelent proti komárům a klíšťatům,  
• psací  potřeby  (včetně  pevné  podložky  pro  psaní  v  terénu);  1  ks  lihového  fixu  (PERMANENT;  stačí  1  fix  na 

skupinu) 
• pravítko min. 30 cm 
• skládací (lépe) či kovový metr 
• pokud můžete – sežeňte pásmo alespoň o délce 20 m (lépe delší) – nejlépe 2 pásma do skupiny, ale  lze ho 

půjčovat 
• pevný provázek o délce 25 m !!! 
• aspoň 4 stanové kolíky nebo velké hřebíky ("krováky") 
• 10 ks PE‐sáčků na biomasu (aspoň 30 x 20 cm) 
• 10 ks papírových (svačinových) sáčků (a alespoň pár větších) 
• pracovní rukavice (pozor, bude se pracovat s kopřivou)  
• zahradnické nebo větší krejčovské nůžky 
• zahradnickou lopatku (stačí 1 na studijní skupinu) 
• kalkulačku (!!!, zvl. na poslední den – alespoň 2 na studijní skupinu) 
• barevné terčíky (kruhy o průměru 10 cm) z barevného papíru ze sady barevných papírů prodávaných pro žáky 

základních  škol  (je  třeba pokrýt maximum  základních barev,  každý  student by měl mít 5 barevných  terčíků, 
každý jiné barvy + 5 hřebíků střední velikosti pro upevnění terčíků na půdu) 

• přezůvky (na první a třetí den – vzorky se budou zpracovávat i v mikroskopickém sále) 
• stačí po 1 páru na studijní skupinu ‐ dva tenké provázky o délce 512 cm (+ cca 15 cm na obou stranách navíc) 

– na oba provázky označte lihovým fixem po 4 cm (střídavě dvěma různými barvami) čárky takto 
 

     
atd., celkem 128 čárek, tj. střídavě 64 jedné barvy a 64 druhé barvy 
 

!!! Vždy si vezměte dostatek jídla + nápojů (nebude žádný čas na nákupy přes den)!!!  
• Na poslední den cvičení: Pokud máte vlastní notebooky, prosíme doneste si je (alespoň 1x na skupinu) !!! 
 
 
 

Zálohu na exkurzi v hodnotě 250,‐ Kč  
složte prosím do 20.5.2009 do rukou  

sekretářky katedry botaniky p. Vaculové,  
katedra botaniky, Holice, hlavní budova, přízemí, spojovací chodba k učebně 501,  

vždy mezi 9,00 a 13,00 hodinou.  
 

Zároveň si při placení prostudujte bezpečnostní pokyny pro práci na exkurzi a  
podepište potvrzení o seznámení se s těmito pokyny!!! 

 
Kdo nezaplatí zálohu, nebude se moci cvičení zúčastnit!!! 
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ÚKOLY (Autoři textů: M. Duchoslav, L. Kincl, M. Konvička, T. Kuras, M. Zeidler) 
 
1. BOTANICKÁ ČÁST 
 
1. A) TECHNIKA VEGETAČNÍHO SNÍMKOVÁNÍ 
 
Skupiny studentů budou pracovat ve dvou  typech ekologicky blízkých porostů v okolí Příkaz – v úvalovém  lužním 
lese (asociace Querco‐Ulmetum) a v mokřadních olšinách (as. Carici elongatae‐Alnetum).  
(i)   Výběr  vhodné  plochy  pro  vegetační  snímkování:  v případě  lesních  porostů  uvedených  typů  stačí  vymezit 

(pomocí provázků) plochu 20 × 10 m (tj. 200 m2) 
(ii)    Popis  lokality  snímku:  studenti pomocí mapy  (stačí např.  turistická mapa Haná, Olomoucko)  zjistí přesnou 

lokalizaci snímkované plochy, nadmořskou výšku a zapíší všechny další údaje potřebné pro záhlaví vegetačního 
snímku. Alternativně bude provedeno zjišťování polohy pomocí GPS navigace. 

(iii)   Zápis  fytocenologického  (vegetačního) snímku  (= zápisu). Vegetační snímek  tvoří seznam všech  rostlinných 
druhů přítomných  (zjištěných) na vymezené ploše. Zapisujeme od nejvyššího  (v našem případě  stromového 
patra; E3) po nejnižší vegetační patro (obvykle patro mechové; E0). Podíl  jednotlivých druhových populací na 
skladbě porostu určíme/odhadneme prostřednictvím 7členné kombinované stupnice abundance a dominance 
(viz  přednášky,  resp.  doporučená  literatura!);  určíme  rovněž  celkovou  pokryvnost  jednotlivých  pater  a 
pokusíme  se odhadnout  i výšku pater. Při  zpracovávání  získaných dat  (3. den  cvičení) budou  k  jednotlivým 
taxonům doplněny  jejich životní  formy  (sensu Raunkaier; z tabelárních přehledů; viz  též BOX 1) a sestaveno 
spektrum  životních  forem,  které  vhodně doplňuje  ekologickou  charakteristiku  studovaného  společenstva  a 
provedena ekologická analýza (viz níže). 

 
BOX 1. Hlavní kategorie doplněného Raunkaierova klasifikačního systému životních forem. 

1. skupina: FANEROFYTY 
zahrnuje druhy s obnovovacími orgány (o.o.) umístěnými nad zemí 
(a) stálezelené fanerofyty bez obnovovacích orgánů 
(b) stálezelené fanerofyty s obnovovacími orgány 
(c) opadavé fanerofyty s obnovovacími orgány 
tyto jednotlivé typy lze klasifikovat podle výšky umístění o.o.: 
(1) megafanerofyty (> 30 m), (2) mezofanerofyty (8‐30 m), (3) mikrofanerofyty (2‐8 m), (4) nanofanerofyty (< 2 m) 
2. skupina: CHAMAEFYTY 
zahrnuje druhy s obnovovacími orgány umístěnými nad povrchem země do 2 m (dřeviny a byliny) 
(a) polokeře ‐ po hlavní vegetační sezóně horní větve odumírají a pouze dolní části rostliny přežívají nepříznivé období 
(b) pasivní chamaefyty ‐ při náporu nepříznivých podmínek větve slábnou, klesají k povrchu půdy a stávají se méně zranitelné díky 
izolaci sněhu, opadu apod. Tak získává druh určitou ochranu před stresem 
(c) aktivní chamaefyty ‐ větve se vytvářejí pouze těsně nad povrchem a zde i přečkávají nepříznivé období 
(d) polštářovité chamaefyty ‐ jedná se o modifikaci pasivního typu, kde větve jsou rozmístěny navzájem tak blízko sebe, že nemohou 
přerůstat a vzájemné propletení vytváří částečně izolovaný, nízký polštář 
3. skupina: HEMIKRYPTOFYTY 
všechny nadzemní části rostliny odumírají za nepříznivých podmínek a obnovovací orgány jsou založeny na úrovni povrchu půdy 
(a) protohemikryptofyty ‐ listy jsou lépe vyvinuty výše na stonku. Spoře vyvinuté listy chrání obnovovací orgány v časných stádiích 
růstu 
(b) rostliny s částečnými rozetami ‐ vytvořené listy vytvářejí rozetu na bázi rostliny první rok růstu. Následující rok se mohou vytvářet 
prodloužené větve 
(c) rostliny s rozetami ‐ listy jsou omezeny na bazální rozetu s prodlužujícím se stvolem, který nese exkluzivně generativní orgány 
4. skupina: KRYPTOFYTY 
rostliny s obnovovacími orgány nebo stonkovými útvary, které přežívají nepříznivé období pod povrchem země nebo ve vodě 
(a) geofyty ‐ rostliny s podzemními orgány jako např. cibule, rhizomy, hlízy, ze kterých rostlina vyrůstá následující sezónu 
(b) helofyty ‐ rostliny, jejichž obnovovací orgány vytrvávají pod vodou a jejichž stonky vyrůstají nad vodní hladinu 
(c) hydrofyty ‐ druhy s obnovovacími orgány, které leží pod vodou a přežívají nepříznivé období oddenky nebo oddělenými 
vegetativními pupeny (turiony), které klesají na dno 
5. skupina: TEROFYTY 
rostliny, které přežívají nepříznivé období ve formě semen. Druhy jsou tedy jednoleté a dokončí svůj životní cyklus během 1 vhodné 
vegetační sezóny 
6. skupina: EPIFYTY 
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1. B) GRADIENTOVÁ ANALÝZA 
 
Co je to gradient ? 
Gradient  je  postupná  změna  některého  faktoru  prostředí.  Gradientová  analýza  (gradient  analysis)  se  zabývá 
vztahem druhového složení společenstva ke známým nebo neznámým gradientům prostředí. Předpokládejme, že 
jsme  studovali  řadu  lokalit. Na  nich  jsme  zjišťovali  floristické  složení  a popř.  i  některé  charakteristiky prostředí. 
Historicky  (Whittaker 1956) můžeme rozlišit dva základní přístupy ke studiu  těchto vztahů: přímou gradientovou 
analýzu  (direct  gradient  analysis;  environmental  gradient  analysis)  a  nepřímou  gradientovou  analýzu  (indirect 
gradient analysis).  

Přímou gradientovou analýzou studujeme vztah druhového složení společenstva vzhledem ke známým a 
na  vegetaci  nezávisle  zjišťovaným  charakteristikám  prostředí,  tj.  data  o  prostředí  jsou  užita  přímo  k  organizaci 
informace  o  floristickém  složení  vegetace  (=  analyzuje  změny  druhového  složení  podle  známého  a  předem 
stanoveného jednoho nebo několika gradientů prostředí, např. nadmořská výška, rybník – litorál – rákosiny – louky, 
pH půdy).  

Nepřímá gradientová analýza zkoumá vegetaci bez ovlivnění údaji o prostředí, tj. studujeme pouze změny 
v druhovém složení společenstva, v souboru snímků hledáme hlavní směr variability = cenoklinu, a teprve po jejím 
nalezení se tuto variabilitu snažíme vysvětlit závislostí na proměnných prostředí (= analyzuje variabilitu druhového 
složení společenstva nezávisle na prostředí). 
 
Transekty 
Používání  transektů  (viz  obrázek  1)  je  v  ekologii  velmi  populární.  Transektem  rozumíme  úsečku,  podél  níž  jsou 
zapisovány  vegetační  snímky  (čtverce,  kruhy,  obecně  plošky).  Transektů  se  nejčastěji  používá  na  plochách,  kde 
dochází  k rapidním  změnám  ve  vegetaci,  nejčastěji  v  důsledku  změny  nějakého  faktoru  prostředí,  který  zjevně 
koreluje  s geografickou  vzdáleností  analyzovaných  plošek.  Většina  transektů  je  tak  znenáhodněna  ve  svém 
umístění,  ačkoliv  je možné  umístit  začátek  a  konec  transektu  náhodně  a  pak  teprve  provést  záznam  údajů  na 
ploškách. Klasickým příkladem  jsou  transekty podél narůstající nadmořské  výšky, podél měnící  se  geologie,  skrz 
ekotony  (les–louka)  apod.  Hlavním  smyslem  je  užití  transektů  v  situacích,  kdy  je  směr  změny  vegetace  jasně 
určitelný a popisuje maximum variability na co nejkratší vzdálenosti. Tam, kde jsou plošky rozmístěny kontinuálně 
vedle  sebe  podél  transektu,  nazýváme  takový  transekt  pásovým  transektem  (belt  transect).  Jiným  dobrým 
příkladem  je  studium vlivu  rekreace a  sešlapu na  změnu vegetace  ‐ používáme krátké  transekty. Pokud  sbíráme 
data  o  abundanci, můžeme  zjišťovat  korelaci mezi  abundancí  a  jednotlivými  faktory  prostředí.  Transekty,  které 
procházejí  napříč  plochami  několika  tisíc  km2  a  zahrnují  odpovídající  gradienty  prostředí,  nazýváme  gradsekty 
(gradsects; AUSTIN ET HEYLIGERS 1989). 
 
Úkol 
Na  lokalitě  Čubernice  natáhnete  transekt o délce  ca 60 m podél  sklonu  svahu, měřené body  (plošky=čtverce o 
rozměrech 0,5 x 0,5 m) umístíte podél transektu ve vzdálenosti 2 m od sebe. Na transektu budete měřit následující 

faktory prostředí: pH půdy (odběr půdy z hloubky 
ca  2  cm;  měření  přenosným  pH‐metrem  na 
místě),  hloubku  půdního  horizontu  (vpichovací 
metodou; průměr 4 vpichů náhodně umístěných 
po jednom v každé čtvrtině čtverce), sklon svahu 
(sklonoměrem), %  holého  povrchu  (odhadem)  a 
relativní  osvětlenost  (luxmetrem).  
V jednotlivých  čtvercích  provedete  (a)  soupis 
všech druhů cévnatých rostlin a odhadnete  jejich 
pokryvnost  pomocí  odhadové  stupnice  (1  =  do 
10%, 2 = 11‐50%, 3 = nad 50% pokryvnosti), např. 
Dianthus  carthusianorum,  Festuca  rupicola1, 

                                                           
1 Pozor na kostřavy – prostudujte si předem presentaci A. Jírové „Rozlišení vybraných kostřav...“ na botany.upol.cz, sekce výuka, Cvičení 
z ekologie v terénu. 

transekt 

odběrová 
ploška 

Obr. 1 
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Sedum sp. (druhy budou určovány za spoluúčasti vedoucích kurzu), (c) celkovou pokryvnost stromového, keřového, 
bylinného a mechového patra, (c) celkový počet druhů cévnatých rostlin (toto až při přepisování do počítače). Podél 
transektu  budete  pozorovat  změnu  jednotlivých  faktorů.  Získaná  data  v  laboratoři  statisticky  (jedno‐  a 
mnohorozměrné metody) zpracujete a (a) pokusíte se interpretovat vztah druhového složení vegetace k vybraným 
faktorům prostředí a (b) naleznete faktor, který ovlivňuje druhové složení vegetace nejvíce. 
 
1. C) EKOLOGICKÁ ANALÝZA  BIOINDIKACE 
 
Jak  zjistit  (či  přesněji  řečeno  odhadnout)  vybrané  ekologické  vlastnosti  stanoviště,  pokud  nechcete  nebo 
nemůžete provádět např. půdní  rozbory, které  jsou  zvláště náročné na  způsob odběru, přepravy a provedení 
analýzy  v laboratoři,  nebo měřit  dlouhodobě množství  srážek,  výpar,  teplotu?  Existuje  elegantní metoda,  tzv. 
ekologická analýza, popř. ji znáte pod pojmem bioindikace (= kalibrace). Tak jako lišejníky mohou indikovat např. 
míru znečištění území, mohou rostliny indikovat řadu základních environmentálních faktorů. Ellenberg (1979, 1992) 
(a  řada  jiných  autorů)  sestavil  speciální  tabulky  (obr.  2),  pomocí  nichž můžete  spočítat  (či  lépe  řečeno  hrubě 
odhadnout) např. obsah  živin,  reakci  a další  základní  stanovištní poměry na  základě  složení  vegetace  cévnatých 
rostlin dané lokality (vegetačního snímku).  
 
Úkol 
Podle údajů získaných  fytocenologických snímků  (úkol 1.A a 1.B) spočítejte  indikační hodnoty pro světlo, teplotu, 
vlhkost, pH, dusík  (= dostupnost  živin) a  srovnejte  společenstva,  resp. plošky v úkolu 1.B a pokuste  se  zjistit,  jak 
vybrané charakteristiky prostředí (osvětlení, pH) korelují s údaji zjištěnými bioindikací (úkol 1.B). 
 
Teorie  
 
Indikátor 
Budeme se zabývat opačným problémem:  jak vyjádřit hodnoty proměnné prostředí  jako funkci druhových dat. 
Zdálo by se snazší měřit proměnnou prostředí přímo na ploše, než zjišťovat  její hodnotu na základě  floristického 
složení. Praxe je však mnohem složitější. Např. vyžadujeme opakovaná měření během určitého časového období ‐ 
opakovaná měření  jsou drahá,  zatímco druhy automaticky  integrují podmínky prostředí během  časového úseku. 
Stačí  si  připomenout  biologické  hodnocení  kvality  vody,  popř.  biomonitoring  kvality  ovzduší  pomocí  lišejníků. 
Nastávají  též  situace,  kdy  není možné měřit  proměnnou  prostředí  přímo  v  aktuálním  čase,  zatímco  biologické 
záznamy  existují.  Příkladem  může  být  rekonstrukce  změn  acidity  v  jezerech  za  pomocí  fosilních  rozsivek  ze 
sedimentů. 

Indikátor (indicator species) je v ideálním případě druh, který se vyskytuje pouze za jedinečných podmínek 
prostředí. Takový druh  indikuje  soubor podmínek prostředí bez chyby. Bohužel,  takový  ideální druh neexistuje. 
Existují sice druhy s úzkými ekologickými amplitudami, ale takové druhy nejsou vždy přítomny v jejich specifickém 
prostředí  a mnoho  z  nich má nízkou pravděpodobnost  výskytu  v  takových  podmínkách  zvláště  proto,  že dosud 
nevíme  vše o  jejich požadavcích na prostředí. Pokud  se  takový druh někde  vyskytne,  indikuje přesně podmínky 
prostředí na daném místě, ale  jeho absence poskytuje stěží nějakou  informaci o prostředí! A právě toto  je hlavní 
důvod, proč používáme pro odhad podmínek prostředí složení celého rostlinného společenstva na ploše.  
 
Vážené průměrování za užití indikačních hodnot 
Pomocí  této  metody  je  vztah  mezi  druhem  a  (semi‐)kvantitativní  proměnnou  prostředí  (x)  vyjádřen  jednou 
hodnotou  ‐  indikační  hodnotou.  Intuitivně  je  indikační  hodnota  optimem,  tj.  hodnotou  nejvíce  preferovanou 
druhem. Hodnota proměnné prostředí plochy by měla být poblíž indikačních hodnot druhů, které jsou na této ploše 
přítomny.  Metoda  (váženého)  průměrování  vypočítá  tuto  indikační  hodnotu  zprůměrováním  jednotlivých 
indikačních hodnot na ploše se vyskytujících druhů. Pokud máme zaznamenány abundance druhů na určité ploše, 
můžeme  spočítat  vážený  průměr  vážením  jednotlivých  indikačních  hodnot  druhů  abundancí/pokryvností  těchto 
druhů (výpočet a užití váženého průměru viz přednášky ze Statistiky). 

Vážené průměry byly navrženy jako biotické indexy pro mnoho organismů: pro cévnaté rostliny (Ellenberg, 
1948, 1979, 1992; Whittaker, 1956; Jurko 1991 aj.), řasy (Zelinka et Marvan, 1961) aj. V Ellenbergově systému jsou 
indikační hodnoty ordinální a výsledný vážený průměr  je proto semikvantitativní. Ellenberg  (1979) a  řada dalších 
autorů demonstrovali silné korelace mezi váženými průměry pro kyselost založených na  indikačních hodnotách a 
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Obr. 2 Ukázka tabulek bioindikace (Ellenberg et al. 1992, p. 100) 

aciditou  naměřenou  přímo  v  terénu,  což  bylo  považováno  za  potvrzení  empirických  predikcí  hodnot  vážených 
průměrů Ellenbergových indikačních hodnot. 

Z  teoretického  pohledu  je  překvapující,  že  absentující  druh  je  vyřazen  z  výpočtu  váženého  průměru  – 
vysvětlení  viz  kap.  teorie.  Dále  z  uvedené metody  vyplývá,  že  všechny  druhy  jsou  považovány  za  stejnocenné 
indikátory,  i když bychom  intuitivně předpokládali, že druhy s užší ekologickou amplitudou budou mít při výpočtu 
větší  váhu  než  druhy  s  amplitudou  širokou.  To  ale  z indikačních  hodnot  nevyčteme.  Ellenberg  (1979)  vyřešil 
extrémní situaci (velmi široká amplituda) zavedením pojmu indiferentní druh ‐ takovému druhu nepřiřadil žádnou 
hodnotu. Zelinka et Marvan (1961) vyřešili tento problém cestou jak indikační hodnoty, tak i indikační váhy. 

V přehledu indikačních hodnot (např. Ellenberg et al. 1992) jsou hodnoty nejčastěji vyjádřeny na ordinální 
škále.  Pro  vážené  průměrování  je  užitečné,  aby  hodnoty  škály  byly  vybrány  tak,  aby  většina  druhů  vykazovala 
symetrické odpovědní křivky. Pokud je toho dosaženo, má vážený průměr význam jako semikvantitativní biotický 
index. Metoda váženého průměrování nám též pomáhá nalézt strukturu v tabulkách. Můžeme jednoduše přeskupit 
druhy ve vztahu k jejich indikační hodnotě 
pro  zvolenou  proměnnou  prostředí  a 
plochy  s  ohledem  na  indikační  hodnotu 
vypočítanou váženým průměrem.  

V  naší  literatuře  se  problému 
indikačních hodnot věnovali Jurko  (1986), 
Klimeš  (1987)  a  Mucina  (1985).  Klimeš 
(Preslia  1987:  21‐22)  shrnuje  příčiny  a 
důsledky  omezenosti  použití 
bioindikace=kalibrace za pomocí vážených 
průměrů  (která  bývá  nazývána 
ekologickou analýzou) do čtyř bodů: 

1)  indikační  hodnoty  vycházejí 
především  z  empirie;  jsou  obvykle 
vyjadřovány pomocí ordinální škály, takže 
s  nimi  není možno  provádět  aritmetické 
operace.  Použití  aritmetického  průměru 
vede  ke  zkreslení  výsledku.  Pokud  však 
předpokládáme, že ordinální škála se příliš 
neliší od metrické, může být  jeho použití 
užitečné.  Tyto  požadavky  splňují  strmé, 
jednoznačně  určené  a  dostatečně  široké 
gradienty abiotických  faktorů. Vhodně  lze 
využít indikačních hodnot pro interpretaci 
výsledků  nepřímé  gradientové  analýzy 
(Persson 1981). 

2)  indikační  hodnoty  jsou 
tabelovány  pro  geograficky  omezenou 
oblast;  zkreslení  výsledků,  ke  kterému 
může  dojít  při  použití  v  jiných  územích, 
má dvě příčiny: 

(a) s rostoucí vzdáleností roste počet druhů, pro které nemáme k dispozici tabelované  indikační 
hodnoty, zanedbáním těchto druhů ovlivňujeme konečný výsledek; 

(b) druh může mít v různých územích různou indikační hodnotu, zvláště v případě široce pojatých 
taxonů  (blíže Mucina 1985). Maximální počet druhů s neznámou  indikační hodnotou, pro který  lze  ještě 
příslušné  tabulky  použít,  je  obtížné  určit.  Pro  druhově  bohatá  společenstva  by  však  měli  být  známy 
indikační hodnoty dominant a většiny druhů s vysokou stálostí. Vliv ostatních druhů je minimální, dokonce 
i vážení druhů nemá na celkový výsledek velký vliv; 
3) průměrné  indikační hodnoty jsou zatíženy chybou vyplývající z možnosti vzájemné  interakce některých 

faktorů prostředí (např. půdního dusíku a vlhkosti půdy); 
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4)  ekologická  analýza  je  metodou  přinášející 
výsledky  silně ovlivněné  jejím uživatelem.  Při  správném 
použití  je  však  velice  účinnou  pomocnou  metodou 
napomáhající pochopení  zákonitostí a  vztahů  v přírodě. 
Použití  ekologické  analýzy  je  výhodné  pro  názorné 
grafické vyjádření  jednoduchých  vztahů mezi vegetací a 
prostředím. 
 
 
1. D) HORIZONTÁLNÍ STRUKTURA 
POROSTU (ANALÝZA PATTERN)  ZJIŠTĚNÍ 
TYPU DISPERZE A VELIKOSTI ZDROJŮ 
HETEROGENITY 
 
Disperze (rozptyl, pattern)  je způsob uspořádání objektů 
vůči  svému  okolí  nebo  vůči  sobě  navzájem.  Lze  ji  též 
definovat  jako  znak  vyjadřující  kvantitativně odchylku  v 
rozmístění  jedinců  oproti  rozmístění  náhodnému. 
Porostní  mozaika  a  heterogenita  na  biotopu  je  často 
výslednicí  heterogenity  stanovištních  faktorů  a  lze  ji 
celkem  snadno  zjistit. Avšak  i  ve  zdánlivě  homogenním 
porotu  nejsou  rostliny  rozmístěny  pravidelně,  ale  spíše 
skupinovitě,  tj.  ve  shlucích,  způsobených  převážně 
vnitřními  faktory,  specifickými  pro  ten  který  druh.  Tyto 
zákonitosti  jsou  postižitelné  jenom  detailními 
statistickými  metodami  ‐  dimenzionální  analýzou 
(analýza pattern = analysis of pattern). 
 
Metoda transektů (Kershaw 1957, Hill 1973) 
Základní  jednotky  o  známém  a  předem  zvoleném 
rozměru  jsou  seskupovány  do  pásového  transektu  o 
velké  délce.  Variance  je  počítána  z  bloků  velikosti 
stoupající  po  součtech  základních  jednotek  a  její  lokální 
maxima označují přítomnost shluků a součet délek příslušných 
jednotek pak jejich průměrný lineární rozměr. 
 
Technika 
Biotop: teplomilný trávník. Vybavení: pásmo, min. 4 kolíky a 2 
provázky,  z nichž  jeden  je  označený  –  viz  str.  2.  Napneme 
provázek  o  známé  délce  představující  násobek  velikosti 
základní  jednotky,  a  rovnoběžně  s ním  natáhneme  druhý 
provázek  tak,  že  získáme  rovnoběžné  linie  vzdálené od  sebe 
délku strany základní čtvercové  jednotky, např.  linie vzdálené 
od  sebe  4  cm  vytvoří  základní  jednotku  o  rozměru  4x4  cm. 
Prakticky:  vedle  prvního  provázku  tedy  napneme  ve 
vzdálenosti  4  cm  druhý  provázek.  Postupujeme  od  jednoho 
počátku a ve čtvercích o rozměru 4x4 cm a zapisujeme počet 
jedinců zvoleného druhu. Více na místě. 

Teoreticky:  rozměr  základní  jednotky není  prováděn  libovolně,  ale měl  by  odrážet biologické  vlastnosti 
studovaného druhu, mj.  velikost  jedinců,  resp.  jednotky  co  chci počítat; a  rozměr  studovaného  fenoménu. Není 
možné rozlišit shluk menší než velikost základní jednotky a větší než délka transektu.  

Obr. 3
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Získaná data zpracujeme následovně: budeme užívat tzv. TTLQV metodu (Hill 1973, viz Krebs 1998), data 
vložíme  do  programu    Ecological  Methodology  ‐  Contiguous  Quadrats  a  zanalyzujeme.  Při  hodnocení  data 
zapisujeme  do  tabulky. Nakonec  vyneseme  na  osu  x  velikost  bloku  a  na  osu  y  příslušné  hodnoty  z  posledního 
sloupečku (=variance). Získaný graf interpretujeme. 

 
Interpretace 
Pro každý blok (my užijeme bloky až do velikosti n/5) program spočítá příslušnou varianci dle speciálního vzorce. Při 
hodnocení  data  zapisujeme  do  tabulky.  Výsledkem  je  graf,  kde  vyneseme  na  osu  x  velikost  bloku  a  na  osu  y 
příslušné hodnoty  z posledního  sloupečku =  variance.  Získaný  graf  interpretujeme  takto  (viz obrázek 3 nahoře): 
jsou‐li jedinci rozmístěni náhodně, křivka bude fluktuovat náhodně a nebude vykazovat nápadný pattern (= vrcholy 
apod.). Pokud jsou jedinci rozmístěni pravidelně, variance budou dosahovat nízkých hodnot a nebudou se měnit s 
narůstající velikostí  bloků.  Pokud  vykazují  individua  shlukovité  uspořádání,  variance  budou  vykazovat  výrazný 
vzestup na  velikosti bloku odpovídajícího průměru  shluku.  Je‐li pík  variance  vysoký a  špičatý,  shluky  jsou  těsné, 
kompaktní –  těsné shluky a velké otevřené prostory mezi  shluky.  Je‐li pík variance malý, shluky nejsou v přírodě 
příliš definované (viz obrázek 3). 

 
1. E) STANOVENÍ HUSTOTY POPULACE – METODY ZALOŽENÉ NA VZDÁLENOSTI 
 
V mnoha případech  je hustota populace malá a velikost  jedinců  rostlin  (živočichů) v porovnání s velikostí  člověka 
velká.  Proto  nelze  užít  podrobné metody  založené  na  počítání  jedinců  na  ploše  o malém  rozměru,  ale metody 
založené  na měření  vzdáleností. Ve  velmi  nezapojených  porostech  největší  problémy  způsobuje  velké  procento 
holého povrchu; tak se stává důležitou přítomnost/nepřítomnost a vzdálenosti mezi jednotlivými individui. 

 
Point‐quarter method (Pollard 1971) 
V této metodě  budeme měřit  vzdálenost  4  nejbližších  stromů  k vybranému  bodu  na  transektu  za  podmínky,  že 
nejbližší strom  je vždy po  jednom v každém sektoru  (=čtvrtině) získaném položením kolmice na transekt v daném 
místě (= samplovacím bodě; random point v obrázku 4). 

 
Postup  
Náhodně zvolíme  transekt,  tj. natáhneme provázek o délce alespoň 200 m. Podél  transektu zvolíme náhodně 10 
bodů, ne příliš blízko u sebe (optimálně 20 m od sebe, neměli bychom stejný strom zaznamenat jako nejbližší pro 
sousední samplovací body), a v nich „virtuálně“ spustíme kolmice na transekt (čárkovaná čára v obrázku). Vzniknou 
tak 4 sektory, v nichž vyhledáme nejbližší strom, popř.  jedince vybraného studovaného druhu, k bodu a změříme 
vzdálenost mezi tímto stromem a bodem. Získáme tak 4 údaje pro každý samplovací bod (viz obrázek 4). 

transekt

samplovací 
bod

Obr. 4 
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Vyhodnocení 
Data přepíšeme do Excelu a vložíme do programu Point‐quarter (součást balíku programů Ecological Methodology, 
Krebs 1998). Výsledkem je odhad populační hustoty na hektar včetně konfidenčních intervalů, údaje přepíšeme do 
tabulky a vyhodnotíme. 
 
 
1. F) STANOVENÍ POPULAČNÍ (VELIKOSTNÍ A ONTOGENETICKÉ) STRUKTURY DRUHU 
NA KONTRASTNÍCH STANOVIŠTÍCH, EKOFYZIOLOGICKÉ ZÁKONITOSTI 
 
Živočichové mají obvykle svůj ontogenetický vývoj pevněji vázán na stáří jedince. U rostlin je tomu podstatně jinak. 
Sled  jednotlivých vývojových  fází nebývá  často v tak  těsné vazbě na  stáří a  růst  jedince. Různě  staří  jedinci  tedy 
mohou  být  ve  stejné  vývojové  fázi  nebo  naopak  stejně  staří  jedinci  mohou  být  v různých  vývojových  fázích. 

Vzájemný  vztah  mezi  ontogenetickou  fází/  stářím  a 
biomasou  je  především  u  víceletých  druhů  obvykle 
velmi  volný.  Plasticita  v ontogenezi  umožňuje  velkou 
variabilitu  ve  tvorbě počtu  a  velikosti některých  částí 
rostlin.  K velikostním  rozdílům  mezi  jedinci  rovněž 
přispívá heterogenita biotopu a míra konkurence mezi 
jedinci  (Crawley  1997).    Z tohoto  pohledu  nemusí 
údaje  o  denzitě  případně  věku  populace  poskytovat 
dostatečné  informace  o  struktuře  a  charakteru 
populace  (Slavíková 1986). Pro popis  je pak vhodnější 
využívat zřetelně definovaná ontogenetická stadia.  

Při  velmi  jemném  rozdělení  kategorií  vývoje 
rostlin  je možné  rozlišovat  (viz obrázek  5  –  kategorie 
pro Polygonum bistorta): živá semena  (sem),  juvenilní 
rostliny (J), virginální (dospělé) rostliny (V), generativní 
(G) a senilní rostliny (S). Rozdělení rostlinných individuí 

do  kategorií  J1,  J2,  nebo  G1,  G2,  G3,  není  jednoduché  (Rychnovská  1987).  Pro  naše  účely  postačí  dělení  do  tří 
kategorií: juvenilní, virginální a generativní. 
Narozdíl od většiny živočichů  jsou rostliny organismy sedentární, na změny ve svém prostředí nemohou reagovat 
únikem.  Jejich  adaptace  tedy  spočívají  v plastickém  charakteru  většiny  životních  dějů.  Přizpůsobení  vůči 
podmínkám prostředí na stanovišti tak není pouze záležitostí genotypových vlastností, ale  i fenotypovou odezvou 
během ontogenetického vývoje. Typickým příkladem  je  světelné  záření, které  se vlivem biotických  či abiotických 
činitelů může výrazně měnit ve své kvantitě (intenzitě) či kvalitě (spektrálním složení). Fotosyntetizující rostliny jsou 
z hlediska adaptací vůči světlu obvykle rozdělovány na sciofyty, heliosciofyty a heliofyty. Přesto každá z uvedených 
ekologických kategorií je schopna alespoň do určité míry reagovat na světelné podmínky prostředí a přizpůsobovat 
jím svůj fotosyntetický aparát. Změna se neprojevuje pouze na úrovni makromolekul fotosystémů, ale promítá se 
do celých orgánů, jako jsou listy, případně do struktur celé rostliny. 
 
Otázky k diskusi  
Jaký je rozdíl mezi efemerem a efemeroidem? Kam lze z tohoto pohledu zařadit česnek medvědí (Allium ursinum)? 
Je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) sciofyt, heliosciofyt nebo heliofyt? Jak se od sebe (morfologicky, anatomicky) 
liší stinné a slunné listy? Jak rostliny reagují na kvalitativní a kvantitativní změny světelného záření? 
 
Úkoly  
1. Vedle kvetoucích  jedinců česneku medvědího  se v populacích vyskytují další vývojová  stádia.  Jste schopni  je 

rozeznat a klasifikovat? Podle jakých kritérií to lze nejlépe udělat. Jaká je populační struktura populací česneku 
medvědího na různých typech stanovišť? Vyhodnoťte vaše výsledky a diskutujte. 

2. Jak  se  odlišují  vlastnosti  fotosyntetických  orgánů  rostlin  na  kontrastních  stanovištích?  Budeme  studovat 
kopřivu  na  stanovištích  stíněných  a  osluněných:  liší  se  rostliny  na  kontrastních  stanovištích  obsahem  vody 

Obr. 5 
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v pletivech, hmotností pletiv, listovou plochou, poměrnou listovou plochou, specifickou listovou plochou (SLA2) 
či poměrnou listovou hmotností?  

[zpracování 1. a 3. den v laboratoři, analýza obrazu programem ImageJ nebo ručně váhovou metodou dle situace]  
 
Postup 
 (ad 1) Jako modelová rostlina pro studium populační struktury bude sloužit česnek medvědí (Allium ursinum). Do 
porostů  s tímto druhem náhodně umístěte několik  čtverců o ploše 0,5x0,5 m,  a  to na plochy  výrazně  stíněné a 
plochy  osluněné.  Z   ploch  vyznačených  čtverci  vyjměte  všechny  jedince  česneku  včetně  podzemních  orgánů. 
Očistěte od hlíny a vložte do PE sáčků + popište (!). Přeneste do laboratoře, v ledničce se uchovají do 3. dne cvičení, 
kdy budou zpracovány.  
Jedince  z každého  čtverce  rozdělte  do  tří  ontogenetických 
kategorií:  juvenilní  (J),  virginální  (V)  a  generativní  (G). Následně 
zjistěte počet  jedinců v každé kategorii a výsledek  zaznamenejte 
do tabulky. 
(ad  2)  Jako  modelová  rostlina  pro  studium  ekofyziologických 
adaptací bude sloužit kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Náhodně 

vyberte  3  dospělé,  olistěné  a  přibližně 
stejně  velké  rostliny  kopřivy  na  dvou 
kontrastních  stanovištích  ‐  hluboký  stín  a 
osluněné  stanoviště.  Veškerou  nadzemní 
část  vybraných  rostlin  odstřihněte,  uložte 
do  PE  sáčků  a  popište  (!).  Odebraný 
materiál  nevystavujte  světlu  ani  zvýšené 
teplotě  a  transportujte  k dalšímu 
zpracování  do  laboratoře.  V laboratoři  z 
rostlin  odeberete  z každého  jařma  jeden 
list.  Co  nejdříve  zvažte  hmotnost 
jednotlivých  odebraných  listů  (včetně 
řapíku),  všech  zbylých  listů, dále hmotnost  květů  (pokud  jsou přítomny) a hmotnost  stonků. U odebraných  listů 
zjistěte  jejich  plochu  pomocí metody  „obkreslování  listů  na  papír“  (Rychnovská  et  al.  1987).  Poté  listy  včetně 
zbylých orgánů rostliny vložte do papírových sáčků, dobře popište (stanoviště, rostlina, jařmo, skupina) a vysušte při 
teplotě 85oC. Přepočítejte hmotnost  živého pletiva a  sušiny na 1cm2  listové plochy.  Z rozdílu  zjistěte podíl  vody 
v jednotlivých pletivech. Výsledek zapište do tabulky.  
 
Spočítejte hodnotu poměrné listové (F) plochy pro každou rostlinu:  
F = A/W 
A  je  hodnota  listové  plochy  pro  celou  rostlinu  (cm2).  Pro  účely  tohoto  výpočtu  předpokládáme,  že  druhý 
(neměřený)  list  jařma každé  rostliny má  stejné parametry  jako  list změřený. W  je celková hmotnost sušiny dané 
rostliny (g). 
Spočítejte specifickou listovou plochu (SLA): 
SLA = A/WL 
A je hodnota listové plochy pro celou rostlinu (cm2). WL je hmotnost sušiny všech listů dané rostliny (g). 
Spočítejte poměrnou listovou hmotnost (P): 
P = WL/W 
WL je hmotnost sušiny všech listů dané rostliny. W je celková hmotnost sušiny dané rostliny (g). 
 
Který ze sledovaných parametrů (F, SLA, P) nejlépe vystihuje reakci rostlin na světelné podmínky stanoviště? Jak se 
odráží podmínky stanoviště na struktuře rostliny? Více na cvičení. 

 
 

                                                           
2 S.L.A. (Specific Leaf Area) Poměr listové plochy k hmotnosti sušiny listu (obvykle m2.g‐1; Crawley 1986) 

Populační struktura      
  kategorie 
plocha  juvenilní  virginální  generativní 
zastíněná       
osluněná       

listy ze stíněné plochy / listy z osluněné plochy 
  

jařmo 

listová 
plocha A 
(cm2) 

hmotnost 
živého 
pletiva 
(cm2/g) 

hmotnost 
sušiny 
(cm2/g ) 

množství 
vody (g) 

specifická 
listová 
plocha SLA 
listu 
(cm2/g) 

1          

2          

3          
...           
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2. PEDOLOGICKÁ ČÁST 
 
2. A) OKAMŽITÁ (MOMENTNÍ) VLHKOST PŮDY 
‐ je obsah vody v půdě v určitém okamžiku 
 
Postup 
V terénu se odeberou vzorky do uzavřených misek. V laboratoři se co nejdříve zváží a otevřené misky se dají vysušit 
při 105 stupních. Uzavřou se znovu víčkem, dají vychladnout do exikátoru a znovu zváží.  
Podle vzorce: [(hmotnost(čerstvá) – hmotnost(suché)) / hmotnost(čerstvá)]*100   se spočte obsah vody v % sušiny 
půdy (vlastní klasifikace ještě vyžaduje znalost obsahu jílovitých částic v půdě). 

 
2. B) MAXIMÁLNÍ VODNÍ KAPACITA 
 
‐ je množství vody, které půda nasycená vodou dovede po určitou dobu zadržet. 
 
Postup 
Vzorky půd se odeberou do Kopeckého válečků. V laboratoři si připravíme velké misky, do nich dále na obrácené 
Petriho misky postaví válečky jen se síťkami, pod nimi je filtrační papír nasávající vodu ze dna vaničky. Po 24 hod. se 
válečky osuší, zváží, vysuší při 105 stupních a znovu zváží.  
Podle vzorce [(hmotnost(nasyc) – hmotnost(suché)) / hmotnost(suché)]*100  se vypočte maximální vodní kapacita. 
 
 

3. ZOOLOGICKÁ ČÁST 
 
3.  A)  HMYZÍ  HERBIVOŘI  NA  KOPŘIVĚ:  HOUSENKY  MOTÝLŮ  Z ČELEDI 
BABOČKOVITÝCH (NYMPHALIDAE) 
 
Jsou známy případy, kdy architektura živné rostliny určuje distribuci jejích hmyzích herbivorů (což v případě motýlů 
znamená, že samice, která klade vajíčka,  je neklade náhodně, ale  řídí se určitými klíči, které  jí architektura živné 
rostliny poskytuje).   U kopřivy  se  již delší dobu hovoří o  tzv. “okrajovém efektu”  (edge effect), kdy  je  rozmístění 
kolonií herbivorů jiné na okrajích a jiné ve středu kolonie živné rostliny.  
• Jak byste “okrajový efekt” dokázali? 
• Zamyslete se, co může být jeho příčinou. 
 
Při sběru dat o architektuře klonů živné rostliny si do protokolu zapíšete i informace o výskytu baboččích housenek 
(bude upřesněno na místě). To nám umožní, abychom si při analýze dat položili následující otázky: 
 
Úkoly 
• Liší se rozmístění housenek v různých místech kolonie kopřivy? V různých typech kolonií (tj. okraj  lesa, vnitřní 

les)? 
• Je nějaká odlišnost ve výskytu na samčích a samičích rostlinách? 
 
Všimněte  si,  že  housenky  baboček  se  na  kopřivách  vyskytují  nikoli  jednotlivě,  ale  ve  skupinách  (gregaricky).  
Zamyslete se nad následujícími otázkami:  
• Jaké mohou být ekologické výhody gregarického způsobu života larev? 
• Na jakém typu živné rostliny byste předpokládali výskyt gregarických druhů hmyzu? 
• Připomeňte  si,  že  housenky  baboček  jsou  chlupaté  a  hnusné.  Jaké  vlastnosti  byste  u  gregarického  hmyzu 

očekávali? 
• Jak se mohl gregarický způsob života vyvinout během evoluce?  
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3. B) BAREVNÁ DISKRIMINACE U MOTÝLŮ  
 
Energetické zdroje motýlů (imag) jsou dva (a) tukové zásoby z období žíru housenek a (b) energie získáná z potravy 
sáním.  Většina  druhů motýlů  saje  květní  nektar,  jiní  sají medovici,  důležité minerály  a  vodu  přijímají  sáním  na 
mršinách,  vlhkých  půdách,  apod.  Poměrně  málo  je  druhů,  které  v dospělém  stádiu  potravu  již  nepřijímají  a 
energetické nároky hradí pouze z tukových zásob, které vytvořila housenka.  

Nejdůležitějšími  složkami  potravy  jsou  cukry  a  voda. Mimo  to může  být  v potravě  přijímána  celá  řada 
dalších  látek např. alkaloidy, které v sobě  imaga kumulují a činí  je tak nepoživatelnými pro predátory (viz Senecio 
spp.). Cukry jsou primárně zdrojem energie pro aktivní pohyb (let) imág (vajíčka a spermatofory jsou produkovány z 
materiálově energetických zásob housenek) a představují mnohdy významný poměr v celkové energetické bilanci 
dospělce (např. Pieris rapae – 56 %, Lassiomata megera ‐ 14 %, Anthocharis cardamines ‐ 18% apod.).  

Můžeme  předpokládat,  že  různé  druhy motýlů  preferují  různé  druhy  rostlin  v  důsledku  (a)  rozdílných 
nároků  na  potravu,  (b)  rozdílných  schopností  přijímat  potravu  (délka  sosáku,  schopnost  rozpouštět  krystalky 
nektaru  u miříkovitých,  apod.),  (c)  konkurence  o  potravní  zdroje.  Terénní  výzkumy  vedené  v mírném  pásu  ale 
takovéto předpoklady  vesměs nepotvrzují  s  tím,  že motýli  vesměs nejsou při  výběru potravního  zdroje druhově 
specializovaní a sají na všech dostupných zdrojích.  

Protože  jedinec při  vyhledávání potravy neustále  „řeší problém“ na principu  trade‐off  (tj. buď  si  zajistit 
dostatek potravních  zdrojů, anebo  se  rozmnožovat), evolučně  se  vyvinula aktivní  schopnost  vyhledávání  živných 
rostlin imagy (čímž minimalizují dobu hledání živných rostlin a investuje svůj čas do reprodukce). Současně platí, že 
množství přijaté potravy úměrně zvyšuje přežívání druhu (jinými slovy příjem potravy by neměli rovněž podcenit). 
Energeticky vyšší nároky na potravu mají u motýlů zpravidla samci, díky fenoménu (a) aktivního vyhledávání samic 
(patrolling) nebo (b) obhajování teritoria před jiným samcem (perching). 

Vyhledávání  živné  rostliny  imagy  se  děje  buď  na  základě  recepce  zrakových,  nebo  čichových  orgánů 
(schopnost barevného vidění byla u motýlů prokázána), nebo kombinovaně, tj. (a to nejčastěji) nejprve zrakově a 
poté  čichově.  Zároveň  je  známa  u  některých  druhů  (Leptidea  sinapi,  Anthocharis  cardamines,  Heliconius  sp.) 
schopnost zapamatovat si polohu kvetoucí rostliny v terénu, typ květu a jeho barvu.  

Barva květů se tedy jeví jako důležitý znak při diskriminaci květů (potravních zdrojů), přičemž obecně platí, 
že majoritně jsou navštěvovány květy barvy žluté nebo červené a modré. 
 
Okruhy otázek experimentu 

a) diskriminují jednotlivé druhy motýlů různé druhy rostlin (které)? 
b) je rozdílný poměr pohlaví (sex‐ratio) u jedinců pozorovaných na lokalitě a sajících na květech? 
c) diskriminují rozdílně jednotlivé druhy motýlů barevné terče (jak)? 
d) existuje korelace mezi diskriminaci barev u terčů a u kvetoucích rostlin? 

 
Design experimentu 

• na  vhodném  stanovišti  (ca  homogenním  –  rovnoměrně  osluněném,  bez  poryvů  větru  apod.)  provést 
kvalitativně‐kvantitativní  census  všech  kvetoucích  rostlin podél  vytyčeného  transektu. U  každého druhu 
rostliny zaznamenat následující parametry: 

• potravní nabídka – druh kvetoucí rostliny, barva květu  (a příp. počet květů), počet rostlin daného druhu, 
výška kvetoucí rostliny, výška porostu.  

• transekt opakovaně procházet a zaznamenávat druh rostliny na kterém daný druh motýla (pokud možno 
zapisovat podle pohlaví) saje, resp. sedí, resp. sluní se apod. 

• na  lokalitě  náhodně  rozmístit  barevné  terče  a  zapisovat  tytéž  aktivity motýlů  jako  u  reálně  kvetoucích 
rostlin. 

 
 
3. C) ENEMYFREE SPACE (PROSTOR BEZ NEPŘÁTEL) 
 
Početnost organizmů na stanovišti není dána pouze potravní nabídkou, faktory prostředí, ale též predačním tlakem 
(množstvím predátorů a parazitů). 
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Predátoři  ovlivňují  svou  kořist  přímo  (potrava)  i  nepřímo  (stresováním  kořisti  svou  přítomností).  Kořist 
(herbivoři) zpravidla reaguje na přítomnost predátorů zpravidla adaptivní změnou v chování. Herbivoři, jenž nejsou 
jiným způsobem chráněni před napadením, často vymění potravní nabídku stanoviště za bezpečí před predátory a 
parazity.  Herbivoři  se  predátorům  nevyhýbají  jenom  výběrem místa,  ale  také  výběrem  časového  intervalu,  do 
kterého budou soustřeďovat své aktivity. Příkladem budiž housenky motýlů, které se  líhnou brzy z jara, kdy  ještě 
nejsou  optimální  teplotní  podmínky  pro  vývoj.  Trade‐off mezi  načasováním  líhnutí  do  suboptimálních  teplot  a 
současně sníženého predačního tlaku je jedním z významných dokladů teorie enemy‐free space. 

Některé organizmy se vyhýbají ulovení  jinými způsoby, zkoušejí  jednoduše predátory oklamat. Můžou se 
maskovat, napodobovat jedovaté živočichy, nebo můžou být sami toxičtí. Tyto triky jim umožní využívat kvalitnější 
místa (osluněné lokality) a nemusí se stresovat přítomností predátora. Někdy můžeme pozorovat různé způsoby jak 
se vyhnout predátorovi u jednoho druhu organizmu. U housenek stejného druhu bývají někdy pozorovány dva typy 
vývoje (životní historie), jeden snižuje riziko napadení skrytým způsobem života a kryptickým zbarvením, u druhého 
housenky  snižují  pravděpodobnost  napadení  gregarickým  (nahlučeným)  způsobem  života  a  ztrácejí  při  tom 
kryptické zelené zbarvení a snahu se skrývat před predátory. 

Výzkumy,  které  chtějí  porovnávat  pravděpodobnost  predace mezi  různými místy,  k tomu  používají:  a) 
imobilizované  živé  návnady  (fixují  se  do míst,  které  chceme  srovnat  a  potom  porovnáme  počet  napadení),  b) 
oplocovací metody (porovnají počet herbivorů mezi oploceným místem, kde nemají predátoři přístup a kontrolou). 
Protože herbivorní hmyz reaguje na množství predátorů změnou své abundance, můžeme enemy‐free space zjistit 
porovnáním abundancí herbivorů mezi studovanými objekty. 
 
Postup 
Sběr  dat  budeme  provádět  sklepáváním  pomocí  entomologického  sklepávače.  Na  každém  druhu  stromu 
provedeme jedno sklepnutí s přibližně stejného počtu listů, který si předem určíme. 
 
Úkoly 
Liší se abundance herbivorů: 

a) mezi různými druhy dřevin 
b) mezi různými životními formami rostlin (keř, strom, byliny, traviny) 
c) mezi interiérem a okrajem lesa 

 
Všimněte si, jestli mezi různými stromy, bylinami nebo prostředími se lišil počet nápadně zbarvených housenek, 
nebo housenek s mechanickou obranou proti predátorům. 
 
Zamyslete se nad následujícími otázkami: 

• Proč je pro některé housenky výhodnější, aby byly toxické, i když tento způsob života zpomaluje nebo jinak 
znesnadňuje jejich vývin? 

• Proč nevyužívá toxické látky při své obraně více druhů housenek, třeba jak je tomu v tropických oblastech? 
• Myslíte si, že počet predátorů a parazitů se bude měnit se zeměpisnou šířkou a když ano, tak a) jakým 

způsobem? b) jak se změní životní historie parasitoidů? 
• Bude životní strategie housenek jiná v tropech než v temperátních oblastech?  
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