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Ovce je oproti skotu daleko selek
tivnější. Při vypásání staršího porostu se 
vyhýbá metajícím travám (Grant et al. 
1985), je schopna vypásat leguminózy 
i z nižších pater porostu (Laidlaw 1983, 
Champion et al. 2004) a vyhýbat se 
mrtvé biomase (Grant et al. 1985) i ne
chutným druhům (Chong et al. 1997). 
Selektivita jako obecný fenomén tedy 
u ovcí jistě existuje, její konkrétní pro
jev však ovlivňuje celá řada dalších fakto
rů, například druhová kombinace na lo
kalitě (Arnold 1987, Krahulec et al. 
1994), intenzita pastevního tlaku (Ani
mut et al. 2005) nebo roční období (Ia
son et al. 2000, Garcia et al. 2003a, b). 
Následkem této selektivity se objevují ne
dopasky, většinou se zvyšuje různorodost 
pastviny (např. Garcia et al. 2004), ale 
v některých případech může v dlouhodo
bém časovém horizontu docházet i k roz
šíření málo chutných druhů a k poklesu 
diverzity na lokalitě.

V CHKO Bílé Karpaty byly zkou
mámy projevy pastevních preferencí ovcí 
v druhově bohatých porostech a hodno
ceny příčiny této selekce ale také její dů
sledky pro strukturu a druhovou skladbu 
travního porostu v rámci diplomové prá
ce M. Dvorského (Dvorský 2006).

Metodika

Na čtyřech ovčích pastvinách (dvě 
lokality u Brumova, a po jedné loka
litě u Petrůvky a u Suchovských Mlý
nů) bylo v roce 2004 vytyčeno směrem 
do svahu pět paralelních transektů (kaž
dý o délce 38 m) vzdálených od sebe 2 m 
(obr. 23.17). Na každém transektu by
ly v intervalu 2 m umístěny trvalé stu
dijní plošky o rozměru 23 × 23 cm, na 

kterých se v letech 2004–2006 zazname
návaly všechny druhy kořenujících vyš
ších rostlin, odhad jejich procentuální
ho pokryvu a stupeň defoliace způsobené 
pasoucími se ovcemi na třístupňové škále 
(1 – druh netknut, 2 – ochutnán, 3 – se
žrán). Pomocí talířového měřidla o prů
měru 30 cm standardně používaného při 
zemědělském výzkumu (Correll et al. 
2003) byla na ploškách vždy před a po 
spasení měřena taktéž výška porostu, 
která sloužila jako určitý odhad produk
tivity samotné plošky a rozdíl výšky po
čáteční a výšky po pastvě pak vyjadřoval 
souhrnný stupeň defoliace celé plošky.

Výsledky a diskuse

Na základě výsledků celé řady lineár
ních regresí a mnohorozměrných analýz 
lze konstatovat, že vyšší četnost druhu 
v porostu zvyšuje pravděpodobnost jeho 
defoliace, tj. hojnější druhy spásají ovce 
častěji. Tento závěr je konzistentní s dal
šími studiemi, které poukazují na uplat
nění částečných preferencí. Výběr pou
ze několika, byť nutričně nejkvalitnějších 
druhů, by v druhově bohatých společen
stvech byl příliš časově a energeticky ná
ročný, a proto si ovce vybírá i druhy jiné, 
hojnější, a dokáže si tak zachovat celkový 

Pastevní preference ovcí v druhově bohatých společenstvech

23.16 Pastva ovcí v travním porostu s dominancí válečky prapořité na 
výzkumné ploše u Brumova.

Sheep grazing in a grassland dominated by  ■ Brachypodium pinnatum at the 
study site near Brumov.

M. Dvorský & J. Mládek

Sheep are more selective than cattle. They 
avoid grass with seeds, badtasting plants, 
and dead biomass, and they prefer legu
minous plants. This selection depends on 
plant species combination, grazing pres
sure, season of the year, etc. As a result 
of selectivity, ungrazed patches appear, 
mostly increasing diversity. However, se
lectivity may also lead to spreading of un
palatable species and loss of diversity.

In the White Carpathians the prefer

ences of sheep in speciesrich grasslands, 
together with their causes and impacts on 
species diversity, were studied and pub
lished as a thesis (Dvorský 2006). 

Methods
In 2004, 5 parallel transects were set up 
at 2 m distance on slopes in 4 sheep pas
tures (Brumov [2×], Petrůvka, Sucho
vské Mlýny). At each transect 23 × 23 cm 
large permanent plots were located in 2 m 

intervals. In 2004–2006, all higher plant 
species, their cover and degree of defoli
ation caused by sheep (1 – untouched, 2 
– partly eaten, 5 – eaten up) were record
ed. Also the sward height (used here to 
estimate productivity and total defolia
tion of the plots) before and after grazing 
was measured.

Results and discussion
Based on linear regressions and multivar

Grazing preferences of sheep in species-rich communities
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potřebný denní příjem potravy (Parsons 
et al. 1994, Harvey et al. 2000).

Na třech lokalitách se ukázalo, že 
druhy s vyšší krmnou hodnotou by
ly žrány častěji. Vliv krmné hodnoty na 
pravděpodobnost defoliace se však ne
ukázal jako klíčový, neplatí totiž, že by 
druhy s velmi nízkými krmnými hod
notami nebyly žrány vůbec. Shaw et al. 
(2006) zjistil, že v podmínkách polopři
rozených druhově bohatých porostů, kde 
se většina rostlin vyznačuje určitým ob
sahem toxických látek (taniny, terpeny, 
oxaláty), se jeví přijímání širokého spek
tra potravy jako strategie optimální, ne
boť zvíře neplýtvá energií na vyhledávání 
jen toho nejlepšího a zároveň snižuje ri
ziko otravy. Široké spektrum potravy si
ce znamená také široké spektrum toxinů, 
ale v nižších dávkách, což snižuje pravdě
podobnost přesáhnutí specifických deto
xikačních mechanismů (Provenza et al. 
2003, Villalba et al. 2004).

Předpokládaná intenzivnější defolia
ce v horní části pastviny (jako pozůstatek 
antipredačního chování ovcí) se ve všech 

letech statisticky významně prokázala 
pouze na lokalitě Petrůvka, kde se však 
tento jev dal vysvětlit i vyšší chutnos
tí porostu. Na této lokalitě se ovce pás
ly rok od roku čím dál více v horní čás
ti, a důsledkem toho se na těchto místech 
vytvářel hodnotnější porost s řadou rych
le regenerujících a chutných druhů, což 
ještě posilovalo vazbu ovcí na tuto část 
pastviny. Podobně zaznamenal vyšší pas
tevní aktivitu v horních částech pastviny 
Hejcman et al. (2008), který zkoumal 
pastevní preference ovcí na krkonošských 
pastvinách.

Mnohé studie potvrdily existenci pre
ferencí pro nižší vegetativní porost (např. 
Dumont et al. 1995, Wallis de Vries et 
al. 1999). Naše výsledky prokázaly u ovcí 
preferenci plošek s nižším porostem pou
ze na polovině stanovišť. Metodika pou
žitá v našem případě však nedokáže za
chytit výškovou heterogenitu porostu, 
která se vytvoří až v průběhu pastevní se
zóny. Zachytí pouze tu heterogenitu, kte
rá existuje již v době před zahájením pas
tvy, byla tedy testována pouze obecná 

preference pro nižší porosty. Problémem 
při porovnávání výsledků byl také fakt, 
že citované studie zkoumaly preference 
zvířat na předem připravených plochách 
se střídajícími se porosty čistě vegetativ
ními a metajícími, navíc složenými z jed
noho či dvou druhů, a preference hod
notily na základě délky doby pasení na 
jednom či druhém porostu. V případě té
to práce však porosty na lokalitách byly 
druhově bohaté a do preference pro nižší 
porost se mohla promítnout také nutrič
ní hodnota konkrétní druhové kombina
ce na plošce.

Naše studie také neověřila, že by ov
ce přednostně z porostu vypásaly bobovi
té rostliny, jak uvádí celá řada výzkumů 
z kulturních porostů na příkladu prefe
rence pro jetel plazivý (Trifolium repens) 
– např. práce Parsons et al. 1994 nebo 
Champion et al. 2004. V případě dru
hově bohatých lokalit totiž mezi legumi
nózy náleží také celá řada méně chutných 
nebo trnitých druhů, např. jehlice trni
tá (Ononis spinosa), nebo takových, které 
nejsou v porostu příliš hojné, což ztěžuje 
jejich selekci.
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23.17 Schéma uspořádání trvalých plošek na paralelních transektech.
Arrangement of the permanent plots in parallel transects. ■

23.18 Jehlice trnitá 
(Ononis spinosa).

iate analyses of the acquired data it was 
found that more common plants are eat
en by sheep more. The selection of a few 
nutritionally favourable plants would 
be too demanding in speciesrich grass
lands, therefore, sheep graze also other 
(more common) plants.

The presumed more intensive defolia
tion in higher parts of the pastures (a rel
ic antipredator behaviour) was statistical
ly significant only at Petrůvka. However, 
with time the intensity of sheep grazing 
in the higher part of this site increased.
This helped create more palatable vege

tation, which might have been the rea
son for their preference of this part of the 
pasture.

A number of studies have demon
strated that sheep prefer low vegetation. 
Our results confirmed this preference at 
only half of the sites. We did not, howev
er, record heterogeneity in height during 
the season, and tested only general pref
erence for low swards. Moreover, while 
in the quoted studies specific stands with 
sterile and fertile plants of 1 or 2 species 
were prepared, we dealt with speciesrich 
grasslands where preference for lower 

vegetation might also have been influ
enced by the nutritional value of a partic
ular species combination in the plot.

Neither did our study confirm that 
sheep selectively graze leguminous plants, 
as is mentioned in a whole range of stud
ies from cultivated grasslands, which use 
the example of the sheep’s preference for 
Trifolium repens. This is because in the 
case of speciesrich sites a number of less 
palatable and spiny leguminous species 
(e.g. Ononis spinosa) or less common spe
cies occur, which makes their selection 
more difficult for sheep.
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