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Pastevní aktivita skotu je v prvé řa
dě limitována abiotickými faktory pro
středí jako jsou sklon svahu, vzdálenost 
od vodního zdroje nebo teplota, a dá
le formována biotickými faktory, tj. ze
jména kvalitou a kvantitou píce (Mlá
dek et al. 2006). Například části pastvin 
velmi vzdálené od vodního zdroje nebo 
jejich prudší svahy bývají velkými herbi
vory málo využívané (Mueggler 1965). 
Podobně stín nebo vítr v mikrostanovišt
ním měřítku určuje, kde zvířata odpočí
vají, a může ovlivnit i výběr míst, kde se 
pasou (Senft et al. 1985). Výška a hus
tota travního porostu i druhové složení 
vegetace patří mezi nejdůležitější biotic
ké faktory, které určují stupeň hetero
genity pastevních porostů (Parsons & 
Dumont 2003).

Pastviny s heterogenní vegetací nebo 
s členitým terénem obvykle vedou k ví
ce nerovnoměrné pastevní distribuci sko
tu než k jaké dochází na pastvinách s jed
notvárnou vegetací i topografií (Bailey 
et al. 1996). Heterogenita prostředí a po
rostu tak ovlivňuje pastevní aktivitu sko
tu v prostoru i čase (Bailey 2005), kte
rá pak následně díky selektivní defoliaci 
a rozdílnému sešlapu jednotlivých částí 
pastviny zpětně formuje strukturu a dru
hové složení vegetace (Hrabě 2004).

V diplomové práci P. Pavelčíka byl 
studován vliv časoprostorové heteroge
nity druhově bohatého travního porostu 
(prostorové rozdíly a časové změny výšky 
i nutriční kvality porostu) ale i gradien
tů prostředí (např. nadmořská výška či 
vzdálenost od vodního zdroje a míst od
počinku) na pastevní aktivitu skotu. Vý
zkum probíhal během dvou pastevních 
cyklů na dlouhodobé pastvině v Lope
nickém sedle. Cílem studie bylo najít 

jednoduše měřitelné biotické a abiotické 
faktory, které by mohly být použity k ob
jasnění a následnému modelování pastev
ní aktivity skotu v prostoru jakéhokoli 
pastevního areálu (Pavelčík 2007).

Metodika

Na ploše 1 ha byla v roce 2005 zalo
žena pravoúhlá prostorová síť s 2601 stu
dijními ploškami o kruhovém průměru 
30 cm (v 51 sloupcích a 51 řadách), vždy 
v intervalu dvou metrů (obr. 23.19). S cí
lem rozpoznat příčiny rozdílného spá
sání různých plošek byla pomocí talířo
vého měřidla, standardně používaného 
při zemědělském výzkumu (Correll et 
al. 2003), zaznamenávána výška poros
tu před a po pastevním cyklu na všech 

2601 ploškách. Dále bylo vizuálně zjišťo
váno plošné využití biomasy plošky sko
tem, a sice v případě spasení více jak 50% 
výměry plošky byla ploška zařazena do 
kategorie „spaseno“, ostatní pak do kate
gorie „nespaseno“. Na všech ploškách by
ly před prvním pastevním cyklem navíc 
zaznamenány všechny druhy cévnatých 
rostlin s pokryvností vyšší než 30 %. 
Pro lepší porozumění pastevnímu chová
ní skotu bylo provedeno jedno celodenní 
pozorování jeho aktivity v prostoru pas
tviny. Z protilehlého svahu byla poříze
na pravidelná časová řada digitálních fo
tografií a pomocí prostorové sítě (později 
do fotografií vložené) byla takto získá
na představa o využití jednotlivých čás
tí studijní plochy skotem v průběhu dne. 
Za pomoci geografických informačních 
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23.19 Prostorová síť s 2601 studijními ploškami v Lopenickém sedle.
Spatial grid with 2601 study plots in the Lopeník saddle. ■

P. Pavelčík & J. Mládek

Cattle grazing is mostly limited by abiot
ic factors, such as slope inclination, dis
tance to water source, and temperature, 
as well as biotic factors, including forage 
quality and quantity. For example, shade 
and wind determine where the animals 
rest. Heterogeneity in vegetation is deter
mined by plant height, density, and spe
cies composition of the vegetation.

Heterogeneity in vegetation and ter
rain influence grazing activity in space 

and time and, due to selective defoliation 
and differences in trampling, creates the 
structure and species composition.

In an old speciesrich pasture in the 
Lopeník saddle, the influence of space 
and time heterogeneity of the sward on 
cattle grazing was studied during 2 graz
ing cycles, and published as a thesis 
(Pavelčík 2007). The aim was to find 
factors which would explain, and subse
quently model, cattle grazing behaviour.

Methods
In 2005, a rectangular area of 1 ha was 
delimited, in which 2601 (51 × 51) study 
plots of 30 cm in diameter were placed at 
intervals of 2 m (Fig. 23.19). The sward 
height in each plot was recorded with 
a rising plate meter before and after the 
grazing cycle.

Grazed of the biomass was assessed 
visually (less than 50 % vs. more than 
50 % grazed). Before the first cycle, all 

Grazing activity of cattle in rugged terrain and heterogeneous vegetation
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systémů (GIS) byla pro každou studij
ní plošku stanovena nadmořská výška, 
vzdálenost od míst odpočinku, vodního 
zdroje a cesty.

Jako kritérium pastevního zásahu 
skotu byly použity dvě proměnné, které 
charakterizují jeho dva odlišné aspekty: 
a) intenzitu vypasení porostu (procen
ticky vyjádřený zůstatek výšky poros
tu po pastvě ); b) vizuálně zjištěnou pří
tomnost pastevního zásahu (definovanou 
jako spasení více jak 50 % výměry ploš
ky). Jako biotické faktory prostředí byly 
vybrány výška porostu a druhová sklad
ba rostlin zaznamenaných na plošce. 
Z druhového složení byla navíc pomocí 
tabelárních indikačních hodnot (Jurko 
1990) vypočítána průměrná krmná hod
nota každé plošky.

Výsledky a diskuse

Shrnutím výsledků analýz je patr
né, že skot se pásl na ploškách s vysokým 
i nízkým porostem, přičemž na ploškách 
s nízkým porostem vypásl větší procen
to plochy dostupné nadzemní biomasy, 
zatímco na ploškách s vysokým poros
tem byla pastvou odstraněna absolutně 
i relativně větší proporce biomasy. Sku
tečnost, že se skot pásl na ploškách vy
sokých i nízkých je vysvětlitelná hlavně 
tím, že skot při vpuštění na pastvinu ji 
nejprve celou obejde a prozkoumá. Pro
tože chuť je rozhodující faktor pro příjem 
píce (Voříšková et al. 2004), tak většinu 
vegetace skot také ochutná. Na nízkých 
řídkých porostech takové ochutnání ale 
může způsobit, že se plošky jeví jako spa
sené, i když množství odstraněné bioma
sy je malé. Na vysoké vegetaci se spasení 
stejného množství biomasy téměř vizuál
ně neprojeví, a i podstatně intenzivnější 
defoliace stále nemusí znamenat spasení 
50 % plochy plošky, což by ji podle pou

žité metodiky teprve řadilo do kategorie 
spaseno. Doplňujícím možným vysvět
lením jevu intenzivnějšího spásání plo
šek s vyšší výškou porostu je, že skot ne
ní schopen spásat porost menší než 4 cm 
(Čermák 2004), u porostu nízké výšky 
je tedy schopen odstranit jen malé množ
ství biomasy.

Analýza vztahu krmné hodnoty plo
šek k zůstatku výšky porostu po past
vě prokázala, že skot více spásal porost 
s vyšší krmnou hodnotou. To je ve sho
dě s odbornou literaturou, kde bývá uvá
děno tvrzení, že kvalita porostu je důleži
tý faktor preference skotu (Bailey 2005, 
Garcia et al. 2004). Navíc se však v řa
dě dalších prací konstatuje, že skot pre
ferenčně spásá plošky s nízkou výškou 
porostu (např. Cid & Brizuela 1998). 
S tímto tvrzením jsou naše zjištění v roz
poru. Nabízí se však jednoduché vysvět

lení vycházející z krmné hodnoty po
rostu. Odborné studie udávající, že skot 
preferuje nízký porost, totiž zároveň uvá
dějí, že tento porost má i vyšší kvalitu pí
ce. Na naší výzkumné ploše je situace 
opačná, s rostoucí výškou porostu narůs
tá také jeho krmná hodnota, a proto skot 
preferenčně spásá porost vyšší (vyšší po
rost tvoří nutričně hodnotné druhy trav 
jako například kostřava luční (Festuca 
pratensis), zatímco v nízkém porostu jsou 
více zastoupené méně kvalitní druhy jako 
např. smilka tuhá (Nardus stricta). Vel
mi zajímavé je také zjištění, že preference 
skotu pro porost s vyšší krmnou hodno
tou je větší v letních měsících. To je zřej
mě způsobeno větší variabilitou kvality 
porostu v pozdějších fenologických stádi
ích. V jarním období je kvalita porostu 
průměrně větší a rozdíly v nutriční kvali
tě jednotlivých dominant nejsou ještě tak 

23.20 Měření výšky porostu před prvním pastevním cyklem a sběr dat 
o druhovém složení, 11.5. 2005.

Recording plant species and measuring sward height before the first grazing  ■
cycle, 11 May 2005.

vascular plant species with a cover > 30 % 
were recorded in each plot. Cattle be
haviour was observed during one whole 
day and documented with overall photo
graphs of the area.

Two variables characterising grazing 
activity were used: a) relative decline in 
sward height, and b) visually estimated 
grazing intensity. Biotic factors includ
ed initial sward height and plant species 
composition of the plots. From the latter, 
average nutritional values were calculated 
for each plot.

Results and discussion
Analysis of sward heights proved that 
the cattle grazed plots with higher sward 
more intensively. Visual estimations of 
grazing intensity, however, demonstrat
ed more frequent grazing in lower vege
tation. Synthesis of both results showed 
that the cattle grazed a larger area in low 
swards, whereas the most biomass was re
moved from plots with high swards. The 
cattle thus grazed in all plots, probably 
because they examined the whole pas
ture to learn what the plants tasted like. 
However, in high vegetation the removal 

of a certain amount of biomass is visually 
less clear than in low swards. Another ex
planation for the more intensive grazing 
of high swards is that cattle cannot feed 
on a sward lower than 4 cm.

Analysis of nutritional values in rela
tion to sward height after grazing proved 
that stands with higher nutritional values 
were grazed more intensively. According 
to some studies, cattle prefer low swards 
of higher forage quality. However, in our 
study area the cattle preferred higher 
swards for their higher nutritional value.

This preference increases in the sum
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výrazné, takže i celkově nutričně méně 
kvalitní druhy jsou v této době pro skot 
ještě přijatelné (Bailey 2005).

Přímé gradientové analýzy ukáza
ly, že spasené a nespasené plošky se liší 
druhovým složením a druhová garnitu
ra spásaných druhů se v průběhu pastev
ního období mění. To je v souladu s ji
nými pracemi, ve kterých se zjistilo, že 
preference skotu se v průběhu roku mě
ní v závislosti na struktuře travního po
rostu a fenologickém stádiu rostlin (But
tler et al. 2004). V naší studii například 
plošky s hustými trsy trojzubce poléhavé
ho (Danthonia decumbens) byly mnohem 
více spásány na jaře než v létě, což potvr
zují i vizuální zkušenosti z měření v teré
nu. Skot navíc spásal tento druh na jaře 
častěji než ostatní druhy proto, že v části 
pastviny s trojzubcem se v porostu uplat
ňuje hlavně nutričně nekvalitní smilka 

tuhá (Nardus stricta). Podobně Hejcman 
et al. (2002) u ovcí uvádí, že metlice trs
natá (Deschampsia caespitosa) je v kombi
naci s jinými nutričně hodnotnými druhy 
trav ovcemi opomíjena, zatímco v kom
binaci se smilkou, jeli mladá, je ovcemi 
vyhledávána.

Studie také potvrdila, že skot více spá
sá plošky blíže k vodnímu zdroji a v niž
ších polohách pastviny. Prostor největší 
intenzity pastvy byl vzdálený přibližně 
180–230 m (50–70 výškových metrů) od 
vodního zdroje. K velmi podobnému vý
sledku došli Gillen et al. (1984), kteří 
zjistili, že skot preferoval místa do vzdá
lenosti 200 m od zdroje vody. A Roath 
& Krueger (1982) ve své studii pastev
ního chování v hornatém terénu uvádí, že 
skot nevyužíval plochy, které byly vzdále
ny více než 80 výškových metrů od vod
ního zdroje.

Jednou z analýz byl též ověřen před
poklad, že skot snižuje intenzitu pastvy 
směrem od míst odpočinku. To potvrzu
jí i zkušenosti z celodenního pozorování 
pastevní aktivity skotu. V den pozorová
ní se skot po dopoledním období past
vy zdržoval na jednom místě odpočinku, 
kde se vyhříval na slunci a odpoledne se 
postupně během pastvy přesunul k dal
ším místům odpočinku do stínu, kde se
trvával až do večera. To je v souladu s li
teraturou, kde se uvádí, že teplé a slunné 
počasí u skotu způsobuje, že vyhledá
vá stín a chladnější místa, naopak chlad
né počasí způsobuje vyhledávání celkově 
teplejších míst (Bailey 2005).

23.21 Měření výšky porostu talířovým měřidlem po prvním pastevním cyklu, 
15. 7. 2005.

Measuring sward height with a rising plate meter after the first grazing cycle,  ■
15 July 2005.

23.22 Smilka tuhá 
(Nardus stricta).

mer months, probably due to higher var
iability in quality. In spring, average for
age quality is higher but differences in 
quality are still small at that time, so the 
cattle find lower quality swards accepta
ble.

Direct gradient analyses showed that 
grazed and ungrazed plots differ in spe
cies composition, which changes even 
during the grazing season. For example, 
plots with dense tussocks of Danthonia 
decumbens were grazed more in spring 
than in summer. The cattle also grazed 
this species more often than other spe

cies, as the lowquality Nardus stricta is 
common in these plots.

The study further confirmed that 
plots close to water sources and in low
er parts of pastures were grazed better. 
The highest grazing intensity was found 
at 180–230 m from the water source (50–
70 m in altitude).

One analysis also confirmed that 
grazing intensity decreased with distance 
from the resting sites, which is in accord
ance with oneday observations: after 
morning grazing, the cattle stayed at one 
resting site, in the afternoon, they grad

ually moved to other resting sites and 
stayed there until the evening. This cor
responds to the literature, which says that 
warm and sunny weather makes cattle 
search for shady and cool places and on, 
the other hand, cool weather makes them 
look for warmer places (Bailey 2005).



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.


