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U kulturních trav a jetelovin obec
ně platí vztah, že s postupným stárnutím 
porostu během vegetační sezóny vzrůs
tá výnos píce a hrubé vlákniny, ale nao
pak klesá obsah dusíkatých látek, pope
lovin (P, K, Ca, Mg) a celkově se snižuje 
stravitelnost organické hmoty (Pozdíšek 
et al. 2001). 

U druhově bohatých travních poros
tů tato závislost vždy neplatí, neboť se 
v nich s fenologickým stárnutím poros
tu může stravitelnost píce dokonce i zvy
šovat (Scehovic 2002). Interpretaci vý
sledků chemických analýz komplikuje 
skutečnost, že řada planě rostoucích dru
hů rostlin s vysokým podílem dusíkatých 
látek se vyznačuje díky přítomnosti an
tinutričních látek nízkou stravitelností 
(Hejduk & Doležal 2004). Cílem prů
zkumu v Bílých Karpat bylo proto zjis
tit, jak se mění kvalita píce v závislosti na 
stárnutí porostu.

Studované lokality

Výzkumná plocha v Brumově 
(370 m n. m., průměrná roční teplo
ta 7,9 °C, průměrný roční úhrn srážek 
760 mm) je umístěna na jihozápadních 
svazích ve starém ovocném sadu, který 
byl dlouhou dobu opuštěn a v němž po 
předchozím vyřezání křovin byla teprve 
v roce odběru vzorků obnovena pastva 
ovcí. Vegetační kryt tu tvoří degradační 
stadium širokolistých suchých trávníků 
asociace Carlino acaulis-Brometum erecti 
Oberdorfer 1957.

Lokalita Lopeník (720 m n. m., prů
měrná roční teplota 6,0 °C, průměrný 
roční úhrn srážek 850 mm) leží na seve
rovýchodním svahu Lopenického sedla. 
Posledních 25 let je plocha využívána pro 

extenzivní rotační pastvu skotu se dvěma 
pastevními cykly během roku. Vegetaci 
představuje krátkostébelná karpatská psi
nečková pastvina asociace Anthoxantho 
odorati-Agrostietum tenuis Sillinger 1933.

Lokalita Suchov (450 m n. m., prů
měrná roční teplota 8,0 °C, průměrný 
roční úhrn srážek 669 mm) představu
je starou ovčí pastvinu v hřebenové polo
ze, kde došlo po dlouhodobém působení 
kontinuální pastvy ovcí k proplavení ži
vin do nižších poloh a následně k vytvo
ření krátkostébelného travního porostu 
inklinujícího k podhorským smilkovým 
travním porostům asociace Festuco capil-
latae-Nardetum strictae Klika et Šmarda 
1944.

Metody

V roce 2004 byly na studovaných lo
kalitách ve třech termínech během květ

na a června odebrány vzorky píce. Na 
každé lokalitě bylo v rámci 20 experimen
tálních ploch velikosti 5 × 5 m při kaž
dém termínu odběru vytyčeno 15 nebo 
20 ploch o velikosti 1 m2, ze kterých byla 
píce odebrána nůžkami při výšce strniště 
20–30 mm (všech 20 ploch nemohlo být 
analyzováno na všech lokalitách při kaž
dém termínu z důvodu omezeného množ
ství finančních prostředků pro laborator
ní analýzy). Schéma odběrových ploch 
viz obr. 23.10. Většina ploch pro odběr 
rostlinné biomasy byla umístěna v ohra
dě. Plochy v paseném porostu byly pro 
odběr vzorků ze druhého a třetího termí
nu chráněny před pasoucím se dobytkem 
v drátěných klecích (viz obr. 23.14). Tedy 
vzorky biomasy byly při každém termí
nu sebrány z takových ploch, které neby
ly od začátku sezóny vypaseny dobytkem 
ani posečeny. Biomasa byla zvážena a při
bližně 1 kg byl následně při teplotě 55 °C 

Fenologické změny kvality píce druhově bohatých trvalých travních porostů

23.9 Dlouhodobá ovčí pastvina u Suchova, kde byly odebírány vzorky píce.
Permanent sheep pasture near Suchov, where forage samples were taken. ■

S. Hejduk & J. Mládek 

During the growing season the yield and 
fibre content of forage increase, but its N, 
P, K, Ca, and Mg contents, as well as its 
digestibility decrease. This need not be 
true for speciesrich grasslands. Here di
gestibility may increase with sward ma
turity and on the other hand, some wild 
species with high N content may contain 
toxic substances which make the forage 
less digestible.

Studied sites
Brumov: SW slopes of a long abandoned 
orchard; shrubs were cleared (2003) and 
sheep grazing was restored (2004); veg
etation: degraded Carlino acaulis-Brome-
tum erecti. 

Lopeník: NE slope of the Lopeník 
saddle; old pasture with rotational cattle 
grazing (2 rounds per year); vegetation: 
Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis. 

Suchov: eroded old continuous sheep 

pasture on a hilltop; vegetation: near Fes-
tuco capillatae-Nardetum strictae.

Methods
At each site 20 research plots of 5 × 5 m in 
size were established (Fig. 23.10). Within 
these plots 15–20 subplots of 1 m2 were 
selected at each research date, and for
age was cut to a height of 20–30 mm. 
About 1 kg of the biomass from each sub
plot was dried at a temperature of 55 °C 

Forage quality of semi-natural species-rich grasslands
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Tab. 23.3 Vybrané půdní parametry lokalit (průměr z 20 vzorků na každé lokalitě). Q – částice < 0,01 mm. P, K, Ca a Mg 
v mg.kg-1; Cox, Nt, V a Q v %; T v mmol/100g.

Selected soil parameters of the sites (average of 20 samples at each site). Q – particles < 0.01 mm. P, K, Ca, and Mg in  ■
mg.kg-1; Cox, Nt, V, and Q in %; T in mmol/100g.

Lokalita
Site

pH 
(CaCl2)* P* K* Ca Mg* Cox Nt C/Nt T V Q HK/FK CHK+FK/Cox

Brumov 5.40a 7.3a 348.7b 3573.4b 220.4b 4.12b 0.42b 9.72b 31.2c 64.1b 62.8b 0.48 0.320
Lopeník 4.99a 8.2a 227.2b 1906.0a 201.1b 3.94b 0.40b 9.90b 19.8b 31.1a 31.4a 0.47 0.380
Suchov 4.60a 10.3a 95.4a 1107.6a 68.0a 2.99a 0.27a 11.18a 13.6a 32.7a 25.3a 0.49 0.318

a,b,c odlišná písmena indikují statisticky významné rozdíly mezi lokalitami, P < 0,05.
a,b,c letters indicate statistically significant differences between sites, P < 0.05.
* pH < 5,0 je klasifikováno jako silně kyselé, obsah P < 50 mg na kg půdy za nízký, K < 100 mg.kg1 a Mg < 80 mg.kg1 jsou na ze
mědělské půdě považovány za nízké (Vyhláška MZe č. 275/1998 Sb.).
* pH < 5.0 is classified as strongly acidic, contents P < 50 mg per kg soil as low, K < 100 mg.kg1 and Mg < 80 mg.kg1 are on farm
land considered as low.

 Lokalita 
Site t N-látky P K Ca Mg n

Brumov
19. 5. 2004 147.64 ± 25.12a 2.13 ± 0.44a 25.64 ± 2.91a 7.86 ± 3.06a 1.15 ± 0.33a 20
7. 6. 2004 116.86 ± 20.57b 1.78 ± 0.33b 22.79 ± 3.52b 7.53 ± 1.61a 1.04 ± 0.24a 15

30. 6. 2004 110.71 ± 20.15b 1.32 ± 0.27c 21.57 ± 1.41b 7.29 ± 2.15a 1.01 ± 0.15a 15

Lopeník
19. 5. 2004 – – – – – 0
7. 6. 2004 115.41 ± 18.34a 1.76 ± 0.27a 23.19 ± 3.74a 7.57 ± 2.01a 1.49 ± 0.20a 20

30. 6. 2004 105.87 ± 11.11a 1.55 ± 0.41a 24.25 ± 4.70a 9.23 ± 2.35b 1.80 ± 0.53b 15

Suchov
19. 5. 2004 130.13 ± 16.57a 1.53 ± 0.39a 17.52 ± 4.07a 4.89 ± 2.12a 0.92 ± 0.23a 15
7. 6. 2004 – – – – – 0

30. 6. 2004 124.33 ± 27.30a 1.62 ± 0.58a 22.40 ± 2.92b 6.89 ± 1.40b 1.35 ± 0.22b 15
a,b,c odlišná písmena indikují statisticky významné rozdíly v hodnotách mezi jednotlivými termíny odběru v rámci lokality, P < 0,05 
(jestliže jsou u hodnot jedné zkoumané veličiny, např. fosforu, v rámci jedné lokality odlišná písmena, znamená to, že tyto hodnoty 
se mezi sebou statisticky významně liší).
a,b,c different letters indicate statistically significant differences between values of particular sampling dates at one site, P < 0.05; if 
different letters for one variable (e.g. phosphorus) occur within one site, these values are significantly different.

Tab. 23.2 Průměrný obsah živin v píci (v g.kg-1 ± směrodatná odchylka). t – termín odběru, n – počet vzorků.
Mean nutrient contents in forage (in g.kg ■ -1 ± standard deviation). N-látky – crude protein, t – sampling date, n – number 

of samples.

23.10 Rozvržení odběrů vzorků píce na lokalitě. Design zohledňuje navazující experiment.
Scheme of forage sample collection, designed with regard to subsequent experimental management treatments. ■

trvalé plochy velikosti 1 m2 pro monitoring změn vegetace

odběr vzorku biomasy 19. května

odběr vzorku biomasy 7. června

odběr vzorku biomasy 30. června
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permanent plots of 1 m2 for the monitoring of vegetation changes

biomass sample collected 19 May

biomass sample collected 7 June

biomass sample collected 30 June

1

2

3



23. Vliv pastvy na druhovou diverzitu 365

 Mean – aritmetický průměr hodnot vzorků z jednoho termínu odběru / arithmetic mean of values from samples of one 
date

 SE – střední chyba průměru / standard error of the mean
 SD – směrodatná odchylka / standard deviation.

23.11 Změny v produkci píce (sušina v t/ha) na jednotlivých lokalitách (počet vzorků v termínech dle Tab. 23.2).
Changes in forage production (dry matter in t/ha) at individual sites (number of samples per date, see Tab. 23.2). ■
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23.12 Změny koncentrace vlákniny v píci na jednotlivých lokalitách (počet vzorků v termínech dle Tab. 23.2).
Changes in fibre concentrations in forage at individual sites. ■
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23.13 Změny v procentech stravitelnosti organické hmoty v píci na jednotlivých lokalitách (při každém termínu odběru 
z každé lokality analyzována stravitelnost u 11 vzorků).

Changes in percentage of digestibility of organic matter in forage at individual sites (at each date digestibility was  ■
analysed in 11 samples from each site).
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a,b,c odlišná písmena indikují statisticky významné rozdíly mezi lokalitami, P < 0,05 (mezi variantami označenými stejným písme
nem není statisticky významný rozdíl).
a,b,c different letters indicate statistically significant differences between sites, P < 0.05.
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usušen. Vzorky byly poté převezeny do 
laboratoře firmy S. O. S. ve Skalici nad 
Svitavou k chemické (Weendeské) analý
ze. U vzorků byl analyzován obsah du
síkatých látek, hrubé vlákniny a makro
prvků (P, K, Ca a Mg) v sušině, ale také 
zjišťována stravitelnost píce „in vitro“ při 
kultivaci v bachorové tekutině dle Tilley 
& Terry (1963).

Na všech tří lokalitách byly také v do
bě vyvážené půdní aktivity (25.–26. 10. 
2004) odebrány vzorky půdy. Na kaž
dé experimentální ploše velikosti 5 × 5 m 
bylo uděláno 5 sond o průměru 5 cm do 
hloubky 20 cm a z nich připraven směsný 
vzorek – z důvodu vyvarování se lokál
ním anomáliím na pokálených nebo po
močených místech. Celkem bylo z kaž
dé lokality získáno 20 půdních vzorků. 
Vzorky byly poté vysušeny, přesety a pře
dány na laboratorní analýzy na Ústav ag
rochemie a výživy rostlin MZLU Brno. 
U všech půdních vzorků byla zjišťová
na půdní reakce (pH/CaCl2) a obsah při
jatelných živin (P, K, Ca a Mg) dle me
tody Mehlich III, standardně používané 
pro hodnocení zemědělských půd v Čes
ké republice (viz tab. 23.3). Dále byly 
analyzovány následující parametry půd

ních vzorků: zrnitost půdy (částice < 0,01 
mm), obsah uhlíku (Cox), dusíku (Nt), 
sorpční kapacita půdy (T), nasycenost 
sorpčního komplexu bázemi (V) a kvali
ta humusu (HK/FK).

Výsledky

Podle výsledků laboratorní analýzy 
rostlinné biomasy (tab. 23.2, obr. 23.11–
13) šlo zřetelně odlišit dlouhodobě neob
hospodařovaný porost na lokalitě u Bru
mova, kde od konce května docházelo 
s rostoucím výnosem k nárůstu koncent
race vlákniny, výraznému poklesu stravi
telnosti i obsahu dusíkatých látek a mak
roprvků. Naproti tomu v dlouhodobě 
pasených porostech na Suchově a na Lo
peníku se stravitelnost a obsah makro
prvků (i na nespasených ploškách chrá
něných v ohradě nebo klecích) v průběhu 
června nezhoršoval, ale naopak i mírně 
zlepšoval.

Průběh změn kvality píce na lokalitě 
Brumov nejlépe vystihuje dynamiku kul
turních porostů, na kterých s fenologic
kým vývojem porostu a vzrůstem výnosu 
píce dochází k růstu koncentrace vlákni
ny a snižování stravitelnosti. Koncentra
ce minerálních prvků v Brumově během 
sezóny taktéž klesaly a jejich absolutní 
hodnoty s výjimkou fosforu odpovídaly 
běžné koncentraci v intenzivně zeměděl
sky využívaných travních porostech. Ač
koli půda na lokalitě Brumov vykazovala 
nejvýhodnější parametry pro růst rostlin 
(s výjimkou fosforu), nebyla stravitelnost 
píce ani obsah minerálů v píci vyšší opro
ti ostatním lokalitám. 

Na lokalitě Lopeník nebylo v prvním 
termínu možno odebrat adekvátní množ
ství píce vzhledem k opožděnému nástu
pu vegetace a minimálnímu aktuálnímu 
výnosu (výška porostu 20–30 mm). To je 
dáno severní expozicí svahu a vyšší nad
mořskou výškou. Na rozdíl od Brumova 

zde s výnosem vzrůstala nejen koncent
race vlákniny, ale i stravitelnost píce (při 
poklesu obsahu dusíkatých látek), což 
může být dáno vyšším zastoupením nu
tričně kvalitních bylin s pozdějším začát
kem vývoje. Tomu by odpovídala i vzrůs
tající koncentrace Ca a Mg. Koncentrace 
fosforu je opět pod hodnotami běžnými 
u intenzivních travních porostů. 

Na lokalitě Suchov byla i přes po
měrně nízkou nadmořskou výšku vege
tace při prvním termínu odběru rovněž 
opožděna ve vývoji. Průměrný výnos su
šiny nedosahoval ani 1 t.ha1, což je zřej
mě způsobeno výrazným nedostatkem ži
vin v půdě (tab. 23.2–3). Podobně jako 
na Lopeníku zde během sezóny vzrůsta
la stravitelnost i koncentrace minerálních 
prvků v píci.

Diskuse

Negativní vliv na stravitelnost píce 
druhově bohatých travních porostů ma
jí fenolické sloučeniny (tanin, lignin, fe
nolické kyseliny). Nejvyšší obsah těch
to mírně toxických látek je zjišťován ve 
dvouděložných rostlinách, u nichž mo
hou tvořit až 10 % sušiny (Kalač & 
Míka 1997). Vzhledem k tomu, že na 
bělokarpatských loukách převažují dvou
děložné byliny nad travinami (ve všech 
vzorcích odebrané biomasy z lokalit Bru
mov a Lopeník to byl dvojnásobek), lze 
konstatovat, že jsou to právě různé dru
hy bylin, které zásadně mění stravitel
nost píce a její dynamiku během sezóny 
(dle svého zastoupení v jednotlivých fe
nofázích porostu). Limitující z hlediska 
potřeb zvířat může být také obsah dusí
katých látek (Nlátky), kterých by měla 
píce obsahovat minimálně 81 g.kg1 suši
ny (Tallowin & Jefferson 1999). Na 
intenzivně spásaných pastvinách je do
statečný obsah této živiny zajištěn jete
lem plazivým (Trifolium repens), který 

23.14 Drátěná klec chrání biomasu 
před spasením než je odebrán vzorek 
píce.

A wire cage protects the plant  ■
biomass from being grazed until 
a forage sample is taken.

and chemically analysed (crude protein, 
crude fibre, major minerals [P, K, Ca and 
Mg], digestibility).

In October 2004 a total of 20 soil 
samples were taken from each site. These 
were dried, sieved and analysed (soil re
action [pH/CaCl2], available P, K, Ca, 
Mg, Cox, Nt, soil texture, etc.).

Results
According to the biomass analyses (Tab. 
23.2, Figs. 23.11–13) there are significant 
differences between Brumov and the 
two long grazed sites. Here the yield rose 

from the end of May, fibre concentration 
increased and digestibility, crude protein, 
and minerals decreased. The changes in 
forage quality here are similar to those of 
cultivated grasslands. Although soil pa
rameters at Brumov show the best values 
for plant growth (with the exception of P, 
Tab. 23.3), digestibility and contents of 
minerals in forage were not higher than 
at the other two localities.

At Lopeník the rise in yield was ac
companied by an increase in fibre content 
and digestibility and a decrease in crude 
protein. This may have been caused by 

the presence of herbs with higher nutri
ent quality, which start growing later in 
the season. The P concentration was low
er than in intensively farmed grasslands.

Although Suchov is situated at a low 
altitude, the growth started late and the 
mean dry matter yield on 19 May was 
less than 1 t.ha1, probably due to lack of 
soil nutrients (Tab. 23.3).

Discussion
Phenolic compounds like tannin, lignin 
and phenolic acids have a strong negative 
impact on forage digestibility. They can 
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obsahuje 250–280 g.kg1 dusíkatých lá
tek v sušině.

Deficit fosforu v rostlinách je dán vel
mi nízkým obsahem přístupného fosfo
ru v půdě (Hejcman et al. 2007). Podle 
práce Šúr & Fiala (1990) by v přípa
dě poklesu jeho koncentrace v píci pod 
2,5 g.kg1 sušiny mělo být přistoupe
no k hnojení touto živinou. Tallowin 
& Jefferson (1999) však uvádí, že níz
ká zásoba dostupného fosforu v půdě je 
zřejmě klíčový faktor pro zajištění vyso
ké druhové diverzity travních porostů. 
Deficit fosforu omezuje vegetativní růst 
vysokých a pícninářsky kvalitních dru
hů trav, což umožňuje přežívání velkému 
počtu rostlin v přízemní vrstvě porostu, 
které dokáží lépe s malým množstvím 
fosforu hospodařit. Z hlediska potřeb 
vysoce produktivních plemen hospodář
ských zvířat by měla koncentrace fosfo
ru v píci dosahovat alespoň 1,8 g.kg1 su
šiny. Na pastvinách totiž dochází k jeho 
retenci v tělech zvířat (kosti, kůže, roho
vina) a po dlouhodobé pastvě zvířat bez 
příkrmu (zdroje externího fosforu) do
chází k jeho úbytku v půdě (Pearson & 
Ison 1987).

Obsah hořčíku v píci by neměl vzhle
dem k potřebám zvířat klesnout pod 2,5 
g.kg1 sušiny. Tyto hodnoty opět nebyly 
u většiny odebraných vzorků dosaženy, 
i když zásoba přijatelného hořčíku v půdě 
je v Brumově a na Lopeníku dle tabulko
vých hodnot dobrá. Koncentrace vápní
ku v píci z hlediska potřeb zvířat by měla 
být alespoň 5,0 g.kg1 sušiny. Tyto hod
noty jsou u většiny vzorků splněny.

U draslíku se setkáváme v podmín
kách České republiky s jeho přebytkem 
v píci, kdy rostliny často vykazují tzv. lu
xusní příjem (nad 30 g.kg1 sušiny). U té
to živiny však existuje velká disproporce 
mezi potřebami rostlin a zvířat. U rost
lin je fyziologicky optimální koncentrace 
v píci 18–25 g.kg1 sušiny (viz tab. 23.2.), 

zatímco pro výživu zvířat je dostačující 8 
g.kg1 sušiny. Na pastvinách se více než 
90 % draslíku přijatého zvířaty vrací ve 
formě exkrementů do půdy. Ve sledova
ných vzorcích píce byly zjištěny optimál
ní hodnoty z hlediska potřeb rostlin i na 
půdě s nízkou zásobou přijatelného dras
líku v Suchově.

Pro hodnocení kvality píce jsou často 
používány metody kalkulace z tabulko
vých krmných hodnot přítomných dru
hů vážené jejich podílem v porostu (Jur
ko 1990, Novák 2004). Jejich předností 
je, že jsou finančně nenáročné a rychlé, 
na druhou stranu ale nedokáží postih
nout změny stravitelnosti v průběhu se
zóny a interakce mezi jednotlivými sku
pinami rostlin (Provenza et al. 2003).

Závěr

Produkce, kvalita i dynamika změn 
kvality píce druhově bohatých travních 

porostů se značně liší od píce z intenziv
ních, uměle založených či druhově chu
dých travních porostů. Není proto mož
né paušálně používat data z výzkumu 
kulturních porostů pro navrhování ma
nagementu a odhad krmné hodnoty píce 
u druhově pestrých luk a pastvin. Díky 
nižší zásobě přijatelných živin (zejména 
fosforu) v půdě je u druhově bohatých 
porostů limitována produkce a výskyt 
výživářsky hodnotných kulturních dru
hů trav a jetelovin. Na druhé straně bylo 
zjištěno, že u polopřirozených pastevních 
porostů během sezóny neklesá kvalita pí
ce na rozdíl od intenzivně obhospodařo
vaných travních porostů tak rychle, po
případě i vzrůstá, což umožňuje oddálení 
první sklizně (v souladu s ochranářský
mi požadavky) bez výrazných ekonomic
kých ztrát pro chovatele.

23.15 Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) v posledních letech expanduje 
v extenzivně pasených porostech (PR Ploščiny u Valašských Klobouk). Rostliny 
produkují latex (mléko) s toxickými diterpeny.

Euphorbia cyparissias ■  has recently expanded in extensively grazed pastures. 
These plants produce latex with toxic diterpenes.

be toxic in higher amounts and are most
ly present in dicotyledonous forbs, which 
in the White Carpathian grasslands pre
vail over grasses. Also crude protein con
tent (this should be at least 81 g.kg1 dry 
matter) may be a limiting factor for an
imals. In intensively grazed pastures, 
crude protein is provided by Trifolium re-
pens containing 250–280 g.kg1. The P
deficit in the plants is probably caused by 
the low content of available P in the soil 
(Tab. 23.3), which is not favourable for 
forage but increases species diversity. For 
production breeds the P concentration 

in forage should be at least 1.8 g.kg1 dry 
matter. Mg concentrations should not be 
lower than 2.5 g.kg1. These values were 
not reached in any of the samples. The 
minimum required Ca concentration of 
5.0 g.kg1 was met in most samples. As 
for K, values ideal for plants (which are 
higher than values required by animals) 
were found.

Conclusions
There is significant difference between 
the production, quality, and also quality 
dynamics of forage in speciesrich grass

lands and in intensively farmed, man
made or speciespoor ones. Therefore, 
generally available nutritional forage val
ues cannot be used in speciesrich grass
lands where the yield and forage quality 
are limited, since they do not take into 
account any changes within the season or 
interactions between plant groups. How
ever, the forage quality is also more con
stant here (in comparison with intensive
ly managed grasslands) and enables later 
harvest (demanded by conservationists) 
without great economic losses for the 
farmer.



380 23. Vliv pastvy na druhovou diverzitu

Adler P. B., Raff D. A. & Lauenroth W. K. (2001): The ef
fect of grazing on the spatial heterogeneity of vegetation. – 
Oecologia 128: 465–479.

Animut G., Goetsch A. L., Aiken G. E., Puchala R., 
Detweiler G., Krehbiel C. R., Merkel R. C., Sahlu 
T., Dawsond L. J., Johnson Z. B. & Gipson T. A. (2005): 
Performance and forage selectivity of sheep and goats co
grazing grass/forb pastures at three stocking rates. – Small 
Ruminant Res. 59: 203–215.

Arnold G. W. (1987): Influence of the biomass, botanical com
position and sward height of annual pastures on for aging 
behaviour by sheep. – J. Appl. Ecol. 24: 759–772.

Bailey D. W. (2005): Identification & Creation of Optimum 
Habitat Conditions for Livestock. – Rangel. Ecol. Manag. 
58: 109–118.

Bailey D. W., Gross J. E., Laca E. A., Rittenhouse L. R., 
Coughenour M. B., Swift D. M. & Sims P. L. (1996): 
Mechanisms that result in large herbivore grazing distributi
on patterns. – J. Range Manag. 49: 386–400.

Braak C. J. F. ter & Šmilauer P. (2002): CANOCO Refer
ence Manual and Cano Draw for Windows User‘s guide: 
Software for Canonical Community Ordination (version 
4.5). – Microcomputer Power, Ithaca (NY).

Breymeyer A. & Kajak A. (1976): Drawing models of two 
grassland ecosystems: a mown meadow and a pasture. – Pol. 
Ecol. Stud. 2: 41–49.

Buttler A., Kohler F., Wagner H. & Gillet F. (2004): Ob
served & sesonal patterns of cattle activity versus simula
ted effects in an exclosure experiment. – Grassl. Sci. Eur. 9: 
578–580.

Champion R. A., Orr R. J., Penning P. D. & Rutter S. M. 
(2004): The effect of the spatial scale of heterogeneity of two 
herbage species on the grazing behaviour of lactating sheep. 
– Appl. Anim. Behav. Sci. 88: 61–76.

Chong D. T., Tajuddin I., Samat A. M. S., Stur W. W. & 
Shelton H. M. (1997): Stocking rate effects on sheep and 
forage productivity under rubber in Malaysia. – J. Agric. 
Sci. 128: 339–346.

Cid M. S. & Brizuela M. A. (1998): Heterogenity in tall fe
scue pastures and sustained by cattle grazing. – J. Range 
Manag. 51: 644–649.

Correll O., Isselstein J. & Pavlu V. (2003): Studying spatial 
and temporal dynamics of sward structure at low stocking 
densities: the use of an extended risingplatemeter method. 
– Grass Forage Sci. 58: 450–454.

Čermák B. [ed.] (2004): Vliv kvality krmiv na produkci a zdra
votní nezávadnost mléka a masa. – Zemědělská fakulta Jiho
české univerzity, České Budějovice.

Dumont B., Petit M. & D’hour P. (1995): Choice of sheep 
and cattle between vegetative and reproductive cocksfoot 
patches. – Appl. Anim. Behav. Sci. 43: 1–15.

Dvorský M. (2006): Selektivní defoliace a pastevní prefer ence 
ovcí v druhově bohatých společenstvech. – Ms. [Dipl. pr.; 
depon. in: Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc.]

Frame J. (1994): Improved grassland management. – Farming 
Press Books, Ipswich.

Garcia F., Carrere P., Decuq F. & Baumont R. (2004): 
Mapping grazing activity and sward variability improves 
our understanding of plantanimal interaction in heteroge
neous grasslands. – Grassl. Sci. Eur. 9: 763–765.

Garcia F., Carrere P., Soussana J. F. & Baumont R. 
(2003a): The ability of sheep at different stocking rates to 
maintain the quality and quantity of their diet during the 
grazing season. – J. Agric. Sci. 140: 113–124.

Garcia F., Carrere P., Soussana J. F. & Baumont R. 
(2003b): How do severity and frequency of grazing affect 
sward characteristics and the choices of sheep during the 
grazing season? – Grass Forage Sci. 58: 138–150.

Gibson C. W. D. & Brown V. K. (1992): Grazing and vegeta
tion change: deflected or modified succession? – J. Ecol. 29: 
120–131.

Gillen R. L., Krueger W. C. & Miller R. F. (1984): Cattle 
distribution on mountain. Rangeland in northeastern Ore
gon. – J. Range Manag. 37: 549–553.

Grant S. A., Suckling D. F., Smith H. K., Torvell L., 
Forbes T. D. A. & Hodgson J. (1985): Comparative stud
ies of diet selection by sheep and cattle: The hill grasslands. 
– J. Ecol. 73: 987–1004.

Harvey A., Parsons A. J., Rook A. J., Penning P. D. & Orr 
R. J. (2000): Dietary preference of sheep for perennial rye
grass and white clover at contrasting sward surface heights. 
– Grass Forage Sci. 55: 242–252.

Hejcman M., Klaudisová M., Schellberg J. & Honsová D. 
(2007): The Rengen Grassland Experiment: Plant species 
composition after 64 years of fertilizer application. – Agric. 
Ecosyst. Environ. 122: 259–266.

Hejcman M., Pavlů V. & Krahulec F. (2002): Pastva hospo
dářských zvířat a její využití v ochranářské praxi. – Zprávy 
Čes. Bot. Společ. 37: 203–216.

Hejcman M., Žáková I., Bílek M., Bendová P., Hejcmano
vá P., Pavlů V. & Stránská M. (2008): Sward structure 
and diet selection after sheep introduction on an aban doned 
grassland in the Giant Mts., Czech Republic. – Biologia 
(Bratislava) 63: 506–514.

Hejduk S. & Doležal P. (2004): Nutritive value of broad 
leaved dock (Rumex obtusifolius L.) and its effect on the 
quality of grass silages. – Czech J. Anim. Sci. 49: 144–150. 

Hennekens S. M. & Schaminée J. H. J. (2001): Turboveg, a 
comprehensive database management system for vegetation 
data. – J. Veg. Sci. 12: 589–591.

Hill M. O. (1979): Twinspan – a fortran program for arrang
ing multivariate data in an ordered twoway table by classif
ication of the individuals and attributes. – Cornell Univer
sity, Ithaca (NY).

Hrabě F. [ed.] (2004): Trávy a jetelovinotrávy v zemědělské 
praxi. – Agrární obzor, Olomouc.

Iason G. R., Sim D. A. & Gordon I. J. (2000): Do endoge
nous seasonal cycles of food intake influence foraging beha
viour and intake by grazing sheep? – Funct. Ecol. 14: 614–
622.

Jurko A. (1990): Ekologické a socioekonomické hodnotenie ve
getácie. – Príroda, Bratislava.

Kalač P. & Míka V. (1997): Přirozené škodlivé látky v rostlin
ných krmivech. – Ústav zemědělských a potravinářských in
formací, Praha.

Klečka A. & Kuntz E. (1948): Pastva a její význam. – Bráz
da, Praha.

Kohler F., Gillet F., Gobat J.M., & Buttler A. (2004): 
Seasonal vegetation changes in mountain pastures due to si
mulated effects of cattle grazing. – J. Veg. Sci. 15: 143–150.

Literatura / References

Botanická část



23. Vliv pastvy na druhovou diverzitu 381

Krahulec F., Hadincová V., Herben T. & Kettnerová S. 
(1994): Monitorování vlivu pastvy ovcí na rostlinná spole
čenstva: Zadní Rennerovky v Krkonošském národním par
ku. – Příroda 1: 191–196.

Laidlaw A. S. (1983): Grazing by sheep and the distribution 
of species through the canopy of a red cloverperennial rye
grass sward. – Grass Forage Sci. 38: 317–321.

Losvik M. H. (1988): Phytosociology and ecology of old hay 
meadows in Hordaland, western Norway in relation to 
man agement. – Vegetatio 78: 157–187.

Marriott C. A. & Carrere P. (1998): Structure and dyna
mics of grazed vegetation. – Ann. Zootech. 47: 359–369.

Míka V., Harazim J. & Kalač P. [eds] (1997): Kvalita píce. – 
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha.

Mládek J. (2002): Vliv pastvy na travinobylinnou vegetaci Bí
lých Karpat. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Přírod. fak. Univ. 
Palackého, Olomouc.]

Mládek J., Pavlů V., Hejcman M. & Gaisler J. [eds] (2006): 
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů 
v chráněných územích. – Výzkumný ústav rostlinné výro
by, Praha.

Mueggler W. F. (1965): Cattle distribution on steep slopes. – 
J. Range Manag. 18: 255–257.

Novák J. (2004): Evaluation of grassland quality. – Ekológia 
23: 127–143.

Olff H. & Ritchie M. E. (1998): Effects of herbivores on 
grassland plant diversity. – Trends Ecol. Evol. 136: 261–
265.

Parsons A. J. & Dumont B. (2003): Spatial heterogeneity and 
grazing processes. – Anim. Res. 52: 161–179.

Parsons A. J., Newman J. A., Penning P. D., Harvey A. & 
Orr R. J. (1994): Diet preference of sheep: effects of recent 
diet, physiological state and species abundance. – J. Anim. 
Ecol. 63: 465–478.

Pavelčík P. (2007): Extenzivní pastva ve vztahu k časoprosto
rové heterogenitě travinobylinné vegetace. – Ms. [Dipl. pr.; 
depon. in: Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc.]

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L. & Gaisler J. (2003): Ef
fect of rotational and continuous grazing on vegetation of 
an upland grassland in the Jizerske hory Mts., Czech Re
public. – Folia Geobot. 38: 21–34.

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J. & Nežerková 
P. (2006): Effect of continuous grazing on forage quality, 
quantity and animal performance. – Agric. Ecosyst. Envi
ron. 113: 349–355.

Pearson C. J. & Ison R. L. (1987): Agronomy of grassland 
systems. – Cambridge University Press, Cambridge (UK).

Pozdíšek J., Kohoutek A., Nerušil P., Odstrčilová V. 
& Jakešová H. (2001): Forage Quality from Sequential 
Sampl ing Dates of Grasses and Legumes. – In: Jambor 
V. [ed.], Proceedings from 10 th International Symposium 
„Forage conservation“. 10–12 September 2001, pp. 154–159, 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno.

Provenza F. D., Villalba J. J., Dziba L. E., Atwood S. B. 
& Banner R. E. (2003): Linking herbivore experience, 
varied diets, and plant biochemical diversity. – Small Rumi
nant Res. 49: 257–274.

Rauch O., Hejcman M. & Březina S. (2000): Vliv pas
tvy na vegetaci luk na území KRNAP. – Ročenka Správy 
KRNAP: 18–21.

Regal V. & Krajčovič V. (1963): Pícninářství. – Státní země
dělské nakladatelství, Praha.

Roath L. R. & Krueger W. C. (1982): Cattle grazing and be
haviour on a forested range. – J. Range Manag. 35: 332–
338.

Scehovic J. (2002): The most important knowledge of last re
search project concerning the forage quality from permanent 
mountain grassland. – In: Krajčovič V. [ed.], Pro ceedings 
from International Conference: Ecology of grassland VI. 
10–11. 12. 2002, pp. 326–335, Výzkumný ústav trávnych 
porastov a horského polnohospodárstva, Banská Bystrica.

Senft R. L., Rittenhouse L. R. & Woodmansee R. G. 
(1985): Factors influencing patterns of cattle grazing behavi
or on shortgrass steppe. – J. Range Manag. 38: 82–87.

Shaw R. A., Villalba J. J. & Provenza F. D. (2006): Re source 
availability and quality influence patterns of diet mixing by 
sheep. – J. Chem. Ecol. 32: 1267–1278.

Sláviková D. & Krajčovič V. [eds] (1996): Ochrana biodiver
zity a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov CHKO
BR Poľana. – IUCN, Bratislava.

Šúr D. & Fiala J. (1990): Aktuálne otázky pasenia hovädzieho 
dobytka a oviec. – Úroda 38: 229–231.

Tallowin J. R. B. & Jefferson R. G. (1999): Hay production 
from lowland seminatural grasslands: a review of implic
ations for ruminant livestock systems. – Grass Forage Sci. 
54: 99–115.

Teslík V. (1994): Chov masných plemen skotu. – APROS, Pra
ha.

Tilley J. M. A. & Terry R. A. (1963): A twostage technique 
for the in vitro digestion of forage crops. – J. Brit. Grassl. 
Soc. 18: 104–111.

Villalba J. J., Provenza F. D. & Han G. D. (2004): Experi
ence influences diet mixing by herbivores: implications for 
plant biochemical diversity. – Oikos 107: 100–109.

Voříšková J., Frelich J. & Procházka V. (2004): Život
ní projevy skotu v podmínkách bez tržní produkce mlé
ka. – In: Žižlavský J. & Hrabě H. [eds], Pastvina a zvíře, 
pp. 148–151, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 
Brno.

Wallis De Vries M. F., Bakker J. P. & Wieren S. E. van 
(1998): Grazing and conservation management. – Kluwer 
academic publishers, Dordrecht.

Wallis De Vries M. F., Laca E. A. & Demment M. W. 
(1999): The importance of scale of patchiness for selectivity 
in grazing herbivores. – Oecologia 121: 355–363.


