
61 
 

VLIV PASTVY NA DRUHOVOU ROZMANITOST ROSTLIN 
IMPACT OF GRAZING TO PLANT DIVERSITY  

 

JAN MLÁDEK  

Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Šlechtitelů 11, 783 71 

Olomouc, e-mail: mladekjan@seznam.cz, ČR 

 

Podporováno Ministertsvem životního prostředí – grant VaV 620/11/03 

 

Abstract 

In consequence of socio-economic changes in the nineties of last century farmers abandoned 

large areas of upland grasslands. Therefore many localities with valuable flora have been 

regularly cut by conservationists with the help of state subsidies. Recently mowing is greatly 

unprofitable and it was replaced in considerable part of protected areas by grazing of beef cattle 

or sheep. Grazing animals fundamentally form structure and species composition of grassland 

due to dung and urine deposition, soil disturbance and diet selection. That’s why grassland 

science focuses on the consequences of extensive grazing in species rich grasslands. The most 

important outcomes of our projects are these findings: species richness and vegetation cover 

generally increases with the distance from the sites of the highest grazing pressure (water point, 

resting area), proportion of tall grasses and dicotyledonous forbs is declining with management 

intensity, extensive grazing creates the heterogeneity in sward structure which supports 

vegetation diversity, when herbage on offer in a pasture exceeds animals´ needs animals 

repeatedly grazed patches with young stand, spatial utilization of a paddock is influenced by the 

altitudinal gradient and by the distance from water points or resting areas. 

 

 

Úvod 

Vlivem společenských změn došlo v 90. letech minulého století k ukončení obhospodařování 

mnoha travních porostů. Řada botanicky cenných lokalit proto byla se státní finanční podporou 

udržována sečením, to je však v současné době ekonomicky nerentabilní a bylo tedy v řadě 

území nahrazeno pastvou masného skotu nebo ovcí. Podpora extenzivní pastvy se stala součástí 

agro-enviromentálních programů EU (Sapard, HRDP), a přestože tyto dotační tituly jsou 

směrovány na zachování přírodní rozmanitosti zemědělsky využívané půdy, jen velmi málo 
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studií se dosud věnovalo vyhodnocení jejich vlivu na diverzitu vegetace (Kleijn & Sutherland 

2003). 

Pastva zásadně formuje strukturu a druhové složení vegetace díky obohacování porostu 

exkrementy, disturbancím půdního povrchu a selektivnímu vypásání rostlin. Odlišně na vegetaci 

působí pastva rotační vs. kontinuální, v druhém případě díky absenci regenerační periody 

dochází k potlačení vysokých trav, rozvoji plazivých druhů i druhů s přízemní růžicí a 

celkovému snížení potenciální výšky porostu (Pavlů et al. 2003). Jestliže na pastvině existuje 

větší nabídka píce než je dobytek schopen využít, často dochází k opakovanému spásání 

mladého porostu (Coughenor 1991), což posiluje diferenciaci vegetace na mozaiku plošek s 

nízkým porostem a vysokým porostem v reproduktivní fázi (Cid & Brizuela 1998).   

Jaké důsledky bude tedy mít využití extenzivní pastvy na údržbu druhově bohatých travních 

porostů v chráněných územích? Okamžitý efekt pastvy na vegetaci je vždy výsledkem interakce 

distribuce pastevní aktivity herbivorů a již existujícího prostorového uspořádání vegetace (Adler 

et al. 2001). Lze tedy předpokládat, že v blízkosti míst soustředěného pastevního tlaku (vodní 

zdroj, místo odpočinku) dojde k největšímu posunu od původní struktury vegetace, převládnou 

zde druhy poléhavé, druhy trnité a méně chutné (Marriot & Carrere 1998), v porostech 

vzdálenějších místům koncentrace dobytka je popisována vyšší pestrost i více ohrožených druhů, 

naopak méně druhů synantropních (Landsberg et al. 2003). Review autorů Olff & Ritchie (1998) 

poukazuje na pozitivní vliv pastvy na diverzitu v měřítku plošek (redukce kompetice) a naopak 

negativní ve větším měřítku lokalit (druhové složení je omezeno na druhy rostlin tolerantní 

pastvě). Konkrétní reakce vegetace lokality na pastvu také velmi závisí na korelaci mezi 

chutností druhů a jejich kompetiční schopností (Pacala & Crawley 1992) – tj. na pastvině s 

chutnými dominantami se bude zvyšovat diverzita, kdežto v případě nechutných dominant se 

pravděpodobně sníží (Krahulec et al. 2001). Za těchto předpokladů však může dojít k tomu, že v 

trvalých travních porostech chráněných území (disponujících často málo chutnými dominantami 

– např. válečka prápořitá, smilka tuhá) poklesne, při doporučovaném managementu extenzivní 

pastvy (Háková et al. 2004), diverzita na úrovni lokality.  

 

Materiál a metodika 

Záměrem našeho projektu bylo zhodnotit vliv pastvy na strukturu a druhovou rozmanitost 

travního porostu v různých přírodních a hospodářských podmínkách na různých prostorových 

úrovních, což si vyžádalo využití několika odlišných metodických přístupů. Cílem prvního 

výzkumu bylo nalezení funkčních skupin rostlin (dle charakteristických znaků druhů jako je: 

vytrvalost, typ vzrůstu, druh reprodukce, velikost semen, fenologie) ve vztahu k jejich uplatnění 
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v různě obhospodařovaných plochách. Za tímto účelem byly v roce 2004 na třech lokalitách v 

CHKO Bílé Karpaty založeny trvalé experimentální plochy velikosti 5*5m (25m2) ve 

znáhodněném blokovém uspořádání (Obr.1, sensu Hejcman et al. 2005), na nichž se změny 

v prezenci a dominanci druhů dlouhodobě monitorují. Záměrem druhého výzkumu bylo zjistit: 

za jakých okolností pastva zvyšuje/snižuje prostorovou heterogenitu vegetace, která v daném 

měřítku úzce souvisí s druhovou diverzitou. Proto byla na modelové pastvině v režimu 

extenzivní pastvy (tj. nízkém stavu dobytka na jednotku plochy resp. vyprodukované biomasy) 

založena trvalá plocha velikosti 1ha s pravidelnou sítí monitorovacích plošek (Obr.2), na kterých 

se zaznamenává: prezence/absence druhů, změny výšky porostu v průběhu pastvy (sensu Correl 

et al. 2003), pastevní zásahy dobytka v jednotlivých pastevních cyklech. Třetí studie se týká 

změn druhového složení na gradientu pastevního tlaku, předpokládá snímkování vegetace na 

radiálních transektech od místa koncentrace dobytka (Obr.3) na desítkách dlouhodobých pastvin, 

které umožní kvantifikovat míru disturbance (pastevního zatížení) vhodnou pro přežití 

vzácnějších (ohrožených) druhů rostlin.  

Cíle třech dílčích studií byly tedy následující: 

1. Analýza změn struktury a druhového složení krátkostébelné vs. vysokostébelné vegetace pod 

vlivem různých způsobů obhospodařování (Obr.1) a interpretace reakce konkrétních druhů na 

úrovni funkčních skupin rostlin. 
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Obr.1 Znáhodněné uspořádání experimentu na jedné z lokalit: 4 varianty managementu (každá 
10 opakování), základní jednotka managementové plochy má velikost 5*5m (25m2). 
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2. Časoprostorová analýza pastevní aktivity zvířat ve vztahu k heterogenitě produktivity (Obr.2) 

a kvality píce pastevního areálu (sensu Garcia et al. 2004), a následné vyhodnocení důsledků 

diferencované pastevní aktivity (defoliace, disturbance, exkrementy) na strukturu a druhové 

složení porostu.  

   před 1. pastevním cyklem (12.5.)                                  před 2. pastevním cyklem (21.8.) 

   
 
    
 
Obr.2 Rozložení výšky travního porostu v prostoru pastviny a její změny v průběhu sezóny (1ha 
á 51*51 bodů). 
 

3. Výzkum diverzity vegetace dle gradientu pastevního tlaku na dlouhodobých pastvinách 

(Obr.3), zhodnocení frekvence výskytu ohrožených resp. synantropních druhů na transektech od 

míst koncentrace dobytka (vodní zdroj, místa odpočinku). 

 
 
Obr.3 Uspořádání transektů v prostoru pastviny (střed plochy - vodní zdroj, místa odpočinku 

zvířat). 
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Výsledky 

Mezi nejdůležitější výsledky výzkumu patří následující poznatky: druhová rozmanitost a 

pokryvnost vegetace se významně zvyšuje s rostoucí vzdáleností od místa nejintenzivnějšího 

pastevního tlaku (vodní zdroj, místo odpočinku); podíl vysokých trav a dvouděložných bylin se 

zvětšuje s klesající intenzitou obhospodařování; extenzivní pastvou se vytváří heterogenní 

mozaikovitý porost s vyšší druhovou diverzitou; při extenzivní pastvě zvířata opakovaně spásají 

již jednou spasené plošky s mladým porostem; prostorové využití pastviny je ovlivněno 

gradientem nadmořské výšky a gradientem vzdálenosti od místa odpočinku zvířat. 

 

Závěr 

Aplikací výsledků dílčích výzkumů bude model vlivu aktivity hospodářských zvířat v prostoru 

pastviny, který na základě jednoduše měřitelných parametrů travního porostu, prostorového 

uspořádání pastevního areálu a charakteristik paseného stáda zvířat umožní předpovědět vývoj 

vegetace lokality. Prostorovou analýzou parametrů v GIS budou identifikovány ty části 

pastevního areálu, kde dojde k největšímu posunu od současné struktury vegetace. Výstupy 

modelu budou využitelné pro Správu ochrany přírody, která před zahájením vypásání botanicky 

cenných území jednoduše rozliší ty části pastviny (s danými společenstvy i druhy), jež by byla 

pastvou nejvíce ohrožena, a jejich obhospodařování zajistí jiným způsobem.  

 


