
Ekologie II 

2. Struktura a stabilita společenstva 
 

Struktura společenstev 
 Společenstva  asociace populací druhů, jejichž charakteristiky určují fyzikální parametry 

prostředí a vzájemné mezidruhové interakce 

 Struktura společenstev  obraz druhových abundancí a interakcí druhů ve společenstvu 

 

 Jedna z velkých nedořešených otázek ekologie je obrovská druhová rozmanitost, kterou 

nacházíme ve společenstvech. V ideálním světě můžeme předpokládat, že kompetičně 

schopnější druh vytlačí kompetičně méně schopný a diverzitu pak vysvětlíme na základě 

rozdělováním zdrojů mezi druhy, jejichž potřeby se liší.  

 V každém společenstvu by bylo pár druhů, přizpůsobených na jednotlivé limitující zdroje → 

realita je jiná (TDL, staré prérie…) 

 

 

Vliv kompetice na strukturu společenstva 
 Do 70. let se mělo za to, že hlavní vliv na strukturu společenstva má mezidruhová 

kompetice 

 V současné době se však do popředí vysvětlující strukturu společenstev dostává problematika 

nerovnovážných a stochastických faktorů.  

 

 Možné projevy mezidruhové kompetice:  

 a) kompetiční vyloučení konkurujících si druhů → snížení diverzity společenstva  

 ekologický čas (může byt velmi krátký) 

 zpravidla v homogenních podmínkách 

 a při velmi vysokém překrývání nik  

 b) koexistence → nic se nestane 

 pokud kompetující si druhy mají malou hustotu 

 c) posun nik → speciace → zvýšení diverzity společenstva  

 evoluční čas 

 

 Princip koompetičního vyloučení (Gauseův princip)  
 jestliže si dva (nebo více) druhů konkurují v rámci omezeného zdroje, pak za stálých 

podmínek všechny tyto druhy vyhynou - až na jeden, konkurenčně nejzdatnější (nedojde 

li k diferenciaci, speciaci konkurujících si druhů)  

 

 Proč se druhy „neuskromní“ 

 proti logice teorie sobeckého genu – neuskromní se ani jedinci daného druhu  

 populace každého druhu roste, až do doby, kdy díky omezeným zdrojům dochází k 

vnitrodruhové kompetici. Tyto jsou limitovány nosnou kapacitou prostředí „K“. 

Protože jak vnitřní míra růstu populace (r), tak nosná kapacita prostředí (K) jsou 

druhově/populačně specifické, jeden druh/populace může využívat zdroje rozdílně 

oproti jinému. Jedna populace tak za ideálních podmínek „přeroste“ jinou. 

 



 Rozdíl mezi teoretickými modely a reálným prostředím  

 V teoretických modelech (laboratorních podmínkách) má rozhodující vliv na utváření 

(umělých) společenstev mezidruhová kompetice, protože druhy dosahují nosných 

kapacit prostředí („K“)  jde primárně o princip kompetičního vyloučení 

 V reálném světě se ovšem velikosti populací zpravidla drží hluboko pod K díky: 

 Disturbancím (bouře, požáry apod.) 

 Predaci 

 Vnitrodruhové kompetici 

 Prostředí je navíc heterogenní 

  tím pádem se PKV nemůže projevit (ovšem u řady společenstev mezidruhová 

kompetice existuje – přisedlé a přehuštěné populace). 

 

 Problém dokázání principu kompetičního vyloučení u živočichů:  

 podstatně různorodější využívání zdrojů (k KVP vůbec nemusí dojít)  

 často nedosahují takových populačních hodnot, kdy se PKV může projevit (viz predační 

top-down efekt). U rostlin se zdánlivě jedná o podobný příklad, ale herbivoři vesměs 

rostlinné jedince nelikvidují jako takové, ale jen jejich části.  

 PKV může proběhnout velmi rychle, diky značně asymetrické konkurenci. Nepřítomnost 

druhu ve společenstvu se jen obtížně interpretuje, pokud nás vůbec napadne nad jevem 

přemýšlet.  

 

 Př. herbivorní hmyz  

 nebyl příliš zkoumán (přestože ¼ druhů), ale ukazuje se, že mezidruhová kompetice 

zde spíše není  usuzuje se z měření kompetince vnitrodruhové (která byla prokázána 

jen u ca 20% populací)  má zřídka kdy nedostatek potravy 

 Často se setkáváme s „prázdnýma nikama“, kdy široce rozšířené druhy rostlin jsou 

potravou hmyzu jen v regionálních podmínkách. 

 Teorie  hmyz je mezi dvěmi mlýnskými kameny  

  parazitoidi a predátoři  

 „nekvalitní rostlinná potrava, která je navíc chráněna chemicky (taniny, alkaloidy).  

 Populace jednotlivých druhů mohou jen výjimečně dosáhnout takových populačních 

hustot aby si konkurovaly.  

 

 Síla kompetice se tedy společenstvo od společenstva liší. Obecně řečeno u herbivorů 

je ale vzácná. 

 

 Struktura společenstev vs. kompetice  
 je snadné si představit, že mezidruhová kompetice silně ovlivňuje strukturu společenstva. 

Prakticky ale chybí konkrétní důkazy.  

 S růstem intenzity kompetice nemusí vždy stoupat její vliv na strukturu společenstva 

(např. v mozaikovitém prostředí, nebo v prostředí proměnlivém).  

 V přítomnosti si druhy nemusí konkurovat díky „duchu konkurenční minulosti“  je 

možné, že neúspěšní konkurenti vyhynuli (Connellův stín konkurenční minulosti). 

Kompetice tedy mohla strukturu ovlivňovat v minulosti. Ovšem na druhou stranu nulová, 

nebo malá mezidruhová kompetice není jen artefaktem kompetice, která proběhla v 

minulosti. 



 význam mezidruhové konkurence se projevuje především ve společenstvech 

obratlovců, zejména ve stabilním, druhově bohatém prostředí, nebo ve společenstvech 

přisedlých organismů (rostliny, korály). Ve společenstvech herbivorního hmyzu je její 

význam menší.   

 V průběhu evoluce je tendence snižování mezidruhové kompetice.  

 

 Tradiční teoretické předpoklady konkurence: 

 potenciální konkurenti by měli vykazovat alespoň diferenciaci nik (nebo dělení o zdroje). 

Pokud některé kompetičně silnější druhy ze spol. „vypadnou“, projeví se duch 

konkurenční minulosti a kompetičně slabší druhy je nahradí  Tilmanův model 

diferencovaného využívání zdrojů:  

 Dva druhy mohou koexistovat pokud (a) jeden duh je omezen jedním zdrojem (b) 

který přednostně využívá (protože je v nedostatku) a druhý druh je omezen zdrojem 

jiným a přednostně využívá tento.  

 Zdroje nejsou samozřejmě jen dva a navíc existuje přinejmenším heterogenní 

prostředí.  

 diferenciace nik se projeví často sama jako morfologická diferenciace - Hutchinsonovo 

pravidlo  v žádném společenstvu by teoreticky neměli koexistovat potenciální 

konkurenti se stejnými, nebo podobnými nikami. 

 Mezi konkurujícími si druhy (v minulosti) se ustavují specifické velikostní poměry ve 

hmotnostním poměru kolem 1:2, nebo délkovém poměru kolem 1:1,3 (3 odmocnina 

ze 2) – délky konkurujících si čmeláků. Vysvětlení tohoto zjištění chybí. 

 

 Závěry  

 princip kompetičního vyloučení  
 Se v přírodě často neprojevuje, protože 

 populace druhů jsou podstatně více omezovány faktory, které souvisí s početností 

daného druhu (populace) → vnitrodruhová kompetice → natalita, mortalita  

 populace nejsou omezovány jen zdola (množstvím zdrojů) ale i z hora → predace 

nebo disturbance  

 Prostředí není homogenní, ale heterogenní 

 fragmentované prostředí  

 ostrůvkovitý výskyt druhů  

 Pozor na homogenizaci krajiny! 

 mezidruhová kompetice  
 Navzdory tradičnímu názoru chybí konkrétní důkazy, že mezidruhová kompetice silně 

ovlivňuje strukturu společenstva 

 mezidruhová kompetice se projevuje především ve společenstvech obratlovců, zejména 

ve stabilním, druhově bohatém prostředí, nebo ve společenstvech přisedlých 

organismů, ale i zde je zpravidla omezena jen na druhy dané guildy a i v rámci ni si 

konkurují zpravidla jen druhy, které jsou si ekologicky nejblíže. 

 

 

 

 



Vliv predace a disturbance na strukturu společenstva 
 Jsou svým působením podobné  snižují populační hustoty (často dominantních) druhů  

 

 Disturbance  
 vnějšího rázu (povodně, polomy, ap.)  

 vnitřního rázu (padlé stromy, premnožení škůdci ap.)  

 Disturbance jsou vždy do jisté míry lokálně působící (disturbance globálního rázu jsou 

podstatně méně časté)  přispívají tak k fragmentaci a celkové heterogenitě území, 

mozaikovité struktuře krajiny  lokálně působící disturbance mohou opět diverzitu 

společenstva zvyšovat  

 Př.: Mozaiková struktura severské tajgy – díky požárům, permafrostu, škůdcům. Vznikají 

ranně sukcesní plochy a maturované plochy lesa, který hoří.  

 Problém s managementem – viz požár v Yellowstonu v 1988.  

 Pohroma – po pohromě se populace vyvíjí a to tak, že na další již může být adaptována. Tzn. 

působí relativně často a působí evoluční vývoj.  

 Katastrofa – působí mimořádně vzácně a populace tak narušují vždy stejně silně  

 např. žádný organismus není adaptovaný na výbuchy sopek, ale hodně jich je adaptováno 

na orkány a hurikány 

 

 Závěry 

 Predace 
o Snižuje populační hustoty (často dominantních) druhů 

o Za vysokých hodnot snižuje diverzitu společenstva, středně intenzivní predace má 

vliv pozitivní  

 Disturbance 
o Snižuje populační hustoty (často dominantních) druhů 

o lokálně působící disturbance mohou diverzitu společenstva zvyšovat  
o Rozdíl mezi  

 Stresem - nezabíjí, působí plošně, dá se s ním evolučně vypořádat 

 disturbancemi - zabíjí, posouvá populační hustoty, dá se s ním evolučně 

vypořádat  

 katastrofami - zabíjí, často působí plošně, jsou vzácné, druhy na ně nejsou 

evolučně přizpůsobené  

 

 

Ekologická variabilita společenstva 
 Vychází z toho, že každé přírodní prostředí je proměnlivé 

 Ekologická variabilita společenstva může být dána  

 kolísáním podmínek prostředí – ovlivňuje přežívání a rozmnožování jedinců nezávisle 

na jejich populačních hustotách 

 nebo kolísáním zdrojů – mění nosnou kapacitu prostředí a ovlivňuje přežívání a 

rozmnožování jedinců závisle na jejich populačních hustotách 

 

 

 

 



 Proměnlivost parametrů v přírodě  

 Čím větší rozsah změny mají, tím jsou méně časté (Storch a Mihulka, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vymírání druhů 

 K vymírání, při němž zahyne velké procento druhů, dochází méně často, než k vymírání 

menšího rozsahu. Např. k události, při níž vyhyne 30% druhů, dojde jednou za 10 mil. 

let, zatímco k hromadnému vymírání, při němž vyhyne v průměru 65% všech druhů, 

dochází zhruba jednou za 100 mil. let.  

 Křivka záhuby (exktinkční křivka) (Storch a Mihulka, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reakce jednotlivých organismů na proměnlivé prostředí 

 Čím kratší generační dobu má organismus, tím větší význam pro něj mají změny malého 

rázu a tím výrazněji se jim takové druhy snaží „vyhnout“.  

 Suboptimální podmínky vedou k zamezení/omezení reprodukce. Organismy s dlouhou 

generační dobou tyto (dočasně nepříznivé) podmínky jsou schopny překonat už jen tím, 

že se v dané období nemnoží. Druhy s krátkou generační dobou ne, proto volí:  

 disperzi (šíření v prostoru a hledání vhodných stanovišť) 

 disperze aktivní (vlastními schopnostmi org.) 

 disperze pasivní (větrem, vodou, jinými org., ap.)  

 dormanci (šíření v čase)  

 Možná je i kombinace obou – př. žábronožky – dormanční stadium se zároveň šíří v 

prostoru 

 

 

 Reakce populací na proměnlivé prostředí 

 S měnícími se zdroji se mění i nosná kapacita prostředí pro danou populaci.  

 Populační početnost se tedy může měnit, přestože zůstává v rovnováze s prostředím.  

 Pokud se ale množství zdrojů mění příliš rychle (ve srovnání s generačním časem daného 

organismu) a nebo působí-li zpožděná hustotně závislá regulace  populační cykly se 



rozkolísávají a vedou k chaotickému průběhu  to může vést k rozkolísání dynamiky 

interagujících druhů a celého společenstva. 

 

 

 Reakce společenstev na proměnlivé prostředí 

 Platí podobné principy, jako v případě populací 

 Určitá míra proměnlivosti zajišťuje koexistenci druhů, které by si jinak konkurovaly  

zvyšuje tedy diverzitu.  

 Proměnlivost prostředí ale může být řízena i vlastním společenstvem (např. požárové 

cyklické klimaxy).  

 

 Na proměnlivé podmínky reagují systémy (organismy/populace/společenstva) různě. 

Vyjádření reakce společenstva na narušení hodnotí ekologická stabilita 

 

 

Ekologická stabilita společenstva 
 Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého 

vlivu a reprodukovat své základní charakteristiky.  

 Tato schopnost se projevuje:  

 minimální změnou ekosystému za působení rušivého vlivu  

 spontánním návratem do výchozího stavu  

 Opakem ekol. stability je ekologická labilita, která se vyznačuje opačnými charakteristikami.  

 Důvody studia stability:  

 praktický – narušování společenstev a s ním související odpověď na otázku jak se 

budou takto narušená společenstva vyvíjet?  

 teoretický – proč se společenstva vyvinuly do takové struktury v jaké ji pozorujeme, 

proč jsou taková jaká jsou? 

 

 Základní termíny 

 Rezistence (= odolnost) – schopnost společenstva odolávat narušení  

 Resilience (= pružnost) – rychlost s jakou se společenstvo po narušení vrátí do 

původního stavu  

 Principiálně tvoří stabilitu společenstev 

 Ekologická stabilita je tedy dána kombinací rezistence a resilience  

 nízká rezistence a resilience – polní kultury, zahrady, parky  

 nízká rezistence a vysoká resilience – pionýrská sukcesní stádia v iniciálních 

sukcesních stádiích  

 vysoká rezistence a malá resilience – klimaxové bučiny, smrčiny 

 vysoká rezistence i resilience – blokovaná sukcesní stádia na extrémních 

biotopech  

 

 Lokální stabilita – tendenci společenstva se vrátit do původního stavu po malém 

(lokálním) narušení (spadne lavina, vybřeží řeka, větrný polom, ap.)  

 Globální stabilita - tendenci společenstva se vrátit do původního stavu po rozsáhlém 

(plošném) narušení (globální oteplování, vysoký spad N2, kyselé deště, ap.), tj. 

homeostaticky eliminovat vlivy plošného/většího rázu.  



 Společenstvo dynamicky křehké – stabilní jen v rozsahu úzce omezených podmínek. 

Může se uchovat jen ve stabilním a předvídatelném prostředí (tj. společenstva složitá a 

křehká). Paralela se sklem.  

 Společenstvo dynamicky pevné - stabilní v širokém rozsahu působících podmínek. 

Udrží se v prostředí nepředvídatelném a proměnlivém (tj. společenstva jednoduchá a 

pevná). Paralela s gumou.  

 

 

 (Begon a kol., 1997) 



 Homeostáza (= ochrana stavu) – soubor principů (zpětných vazeb), které vedou v živých 

organismech na základě získaných informací, ke kompenzování vnějších odchylek 

prostředí. Totéž lze aplikovat na společenstva, která se mají tendenci udržet původní 

strukturu.  

 Homeorhéza (=ochrana plynutí) – sukcese ekosystémů je iniciovaný pohyb ve směru 

narůstající složitosti vazeb uvnitř ekosystému. Stabilizace této dynamiky, tj. 

zabezpečování progresivního pohybu pro dosavadní trajektorii = homeorhéza.  

 trajektorie plynutí se větví (dichotomicky) – společenstvo prochází místy silně 

homeostatickými a místy křižovatek, kde i malý podnět může způsobit zcela jiné 

nadstavení homeorhézy (např. zavlečení nepůvodních druhů – králík v Austrálii, 

křídlatka podél toků našich řek, neznámý člověk doby bronzové vynalezl srp a dal 

vznik loukám). Takovým chováním se zabývá „teorie katastrof“, tedy teorie studující 

skokové změny jedné kvality v druhou.  

 po narušení se systém vyvíjí po jiné trajektorii (často podobné předchozí). Podle toho, 

jak je tato trajektorie podobná předchozí, jsme schopni predikovat vývoj takto 

narušeného společenstva. Několik možností, jak se takto narušená spol. mohou 

chovat. 

 

 Ekologická stabilita 

 Změny v prostředí (vnitřním i vnějším) vedou ke změnám v populacích různých 

organismů, které ovlivňují další organismy atd.  takové kaskády změn končí v 

okamžiku, kdy jakákoli další změna působí v opačném směru (princip negativní zpětné 

vazby)  nastává stabilní stav.  

 Za stabilní stav můžeme považovat i situaci, kdy dochází k pravidelným oscilacím 

(cykly predátora a kořisti, vývoj mokřadních olšin, požárové klimaxy ap.) – potom záleží 

na měřítku, abychom pravidelnost mohli odhalit.  

 

 Dynamika a ekologická stabilita (Storch a Mihulka, 2000) 

 



 Působením nadměrného podnětu můžeme systém vychýlit z rovnováhy, bez možnosti 

návratu zpět. – překročí autoregulační schopnosti systému.  

 Př.: vrubounovití brouci ve venezuelských pralesích, fragmentace brazilského 

deštného pralesa  malé ostrůvky pralesa  pokles početnosti ptáků a savců  

méně trusu jako potrava pro brouky  nejen málo, ale i obtížněji nalezitelný  

vyhynutí vrubounů  šíření parazitů  vztah mezi úbytkem brouků a početností 

zdroje je nelineární  

 Nadměrný podnět nemusí být vůbec výrazný  nelinearita  nesouměřitelnost příčin a 

následků. Příklady: 

 Invaze druhů 

 1859 – 24 králíků do Anglie, dnes 200-300 miliónů. Vytlačili původní faunu a 

zničili flóru, způsobili eroze půd, katastrofálně ovlivnili původní travinné 

společenstva. Masové střílení ani myxomatóza nepomohly.  

 Vyhubení klíčových druhů (mořská vydra, rys ap.)  

 

Klíčový druh = jeho význam pro strukturu a dynamiku společenstva je mnohem větší, 

než by odpovídalo jeho početnosti (X dominanty) 

  Predátoři (vydra mořská) 

  Ekosystémoví stavitelé – zásadním způsobem ovlivňují fyzikální podmínky 

celého společenstva (bobr, žížala…) 

 

 Klasifikace druhů z hlediska jejich početnosti a vlivu na společenstvo (Power et al., 1996, 

převzato z Primack akol., 2001) 



 

 Pokud je základním rysem procesů probíhajících v přírodě nelinearita, jak je možné, že 

příroda není ještě proměnlivější, jak je možné, že tolik celků zůstává po takovou dobu 

stabilní?  

 Odpověď  Matematické modely ukazují, že nelineární systémy spějí samovolně do stádia, 

kdy se spouští kaskáda efektů vedoucí ke zhroucení systému. Podle této představy se 

ekosystémy (ve stabilním prostředí) neustále pohybují na okraji katastrofy a nebo se z ni 

zotavují. Náhoda zániku velkého (super)ekosystému je tedy méně pravděpodobná, než 

zhroucení ekosystémů dílčích. Krom fosilních vymírání tuto hypotézu nelze ničím doložit.  

 Na jevu se uplatňují dva fenomény:  

 lokalizace – každý organismus se během života setká jen s malým množstvím jiných 

organismů, na které se evolučně adaptuje. A tak musí (do jisté míry) volit do kterého 

společenstva (gildy) se zapojí a do kterého nikoli. Tak vznikají skupiny (gildy), které 

jsou přizpůsobeny na sebe více, než na okolní druhy. Důsledkem lokalizace je 

modularita.  
 Gilda = skupina organismů, která využívá společný zdroj 

 Viz společenstva herbivorů, saproxylická společenstva, psamofilní společenstva, ap.  

Pokud se tato skupina organismů vyskytuje na témž místě, potom tzv. lokální gilda. 

 modularita – přírodní složky jsou sestaveny do relativně izolovaných modulů. Toto 

uspořádání můžeme sledovat např. jako heterogenitu (mozaiku) krajiny. Každé zrnko 

mozaiky (samostatný ekosystém/společenstvo) má vlastní dynamiku, která je špatně 

přenosná na ekosystém sousední. To omezuje zhroucení většího celku.  

 V takto mozaikovité krajině je důležité, aby jednotlivé plošky (zrna) byly alespoň částečně 

propojeny (konektance, viz ÚSES). Aby mohlo dojít ke kolonizaci postiženého místa. 

Homogenizace krajiny (zvětšení plošek a jejich unifikace) má za důsledek podstatné 

zvětšení rozsahu změn, které v krajině probíhají. Globální změny původní jemnozrnné 

struktury společenstev na strukturu hrubozrnnou má za důsledek porušení základního 

mechanismu resilience v krajině.  

 Př. kůrovcová kalamita na Šumavě. Původně mozaika bukových, smrkových porostů, 

dnes smrkové monokultury. 

 

 Složitost společenstev a ekologická stabilita 

 Konvenční názor (názorový směr ekologů 50.-60. let. do 1970)  „Větší složitost 

společenstva vede k jeho větší stabilitě.“  

 Ale nejednota v pojmu „větší složitost“. Ta byla chápána různými autory různě (jako 

počty druhů, počty interakcí, kombinace obou ap.).  

 Hlavním zastáncem konvenčního názoru byl Elton (1958), který tvrdí:  

 matematické modely ukazují, že interakce mezi dvěma, nebo jen několika málo druhy 

jsou nestabilní  dnes toto tvrzení již neplatí, ukázalo se, že modelované složitější 

systémy nejsou o nic stabilnější.  

 jednoduchá laboratorní společenstva dvou, nebo několika málo druhů je těžké uchovat 

před vyhynutím  tvrzení je pravdivé, avšak není dokázáno, že by lab. společenstva s 

více druhy byla stabilnější.  

 ostrovy, v nichž se vyskytuje málo druhů ohrožuje invaze nových druhů více, než 

druhově bohaté kontinenty.   více méně pravdivé tvrzení. Existují však i doklady, 

kdy se z ostrovních druhů na kontinentech stali škůdci.  



 napadení a zničení plodin hrozí zejména monokulturám   problematické hodnocení. 

Je třeba rozlišovat mezi umělými a přirozenými kulturami (slaniska, rákosiny, 

kapradiny), které prošly dlouhodobou koevolucí. U zemědělských plodin nejde o 

monokultury, ale o to, že se jedná o ranně sukcesní duhy plodin (viz obiloviny). 

 

 Tento názor rovněž podpořil MacArthur (1955) 

 čím více je ve společenstvu možných cest toku energie, tím je méně pravděpodobné, 

že v důsledku abnormálního zvýšení/snížení abundance jednoho druhu, dojde k 

ovlivnění druhů jiných.  

 

 Konvenční přístup je dnes hodnocen jako přežitý  analýzy matematických modelů 

jednoznačně potvrzují, že:  

 rostoucí počet druhů, rostoucí propojenost mezi druhy a rostoucí síla interakcí mezi 

druhy zvyšují nestabilitu společenstva 

 roste složitost společenstva 

 

 Nicméně  v modelových systémech, kde potrava ovlivňuje populace konzumenta (ale 

konzumenti neovlivňují potravu) stabilita společenstva ovlivňována není, resp. stoupá  

 to odpovídá detritovorům, příp. konzumentům nektaru nebo semen, otázka jak je to u 

modelu kořist-predátor 

 Vesměs se ale jedná o výjimky. 

 

 Kdy je společenstvo stabilní? 

 

                            ß(SC)1/2 < 1 

 

 S – počet druhů 

 C – propojenost (konektance) – počet vazeb mezi druhy 

 ß – průměrná hodnota interakce (mezi 2 druhy) 

 

 Z toho vyplývá, že vzrůst S (pokud není kompenzován současným poklesem C, nebo β) 

vede k nestabilitě společenstva. Údaje o silách interakcí ve společenstvech nejsou, proto 

se zjednodušeně předpokládá, že β je konstantní a v závislosti na S se mění jen hodnota 

C (příklad „rostlina – mšice – parazitoid“). 

 

 Pokud hodnotíme stabilitu z pohledu demografické struktury, pak složité společenstvo je 

po narušení méně resilientní.  

 

 Jinak je tomu v případě hodnocení funkcí (primární produkce, okamžité biomasy ap.). 

Primární produkce na druhově chudé ploše výrazně stoupla po dodání hnojiva (+53%), na 

druhově bohaté ploše stoupla o 16%. Podobně na druhově chudé pastvině vedlo spásání k 

velkému poklesu okamžité biomasy (- 69%), zatím co v porostu druhově bohatém jen o - 

11%  z toho vyplývá, že podle jiných než demografických parametrů stabilita 

společenstev se složitostí může růst! 

 

 



 Tok energie a resilience 

 tok energie v ekosystému významně ovlivňuje jeho pružnost, tj. čím více energie 

systémem proteče, tím větší je resilience. Zdá se, že tento fenomén závisí na významné 

úloze heterotrofních organismů.  

 Nejpružnější je rybník – poměr heterotrofních ku autotrofním je  5,4 : 1  

 Nejméně pružná je tundra a trop. deštný les – poměr heterotrofních ku autotrofním 1 : 

0,004  

 Korelace energetického toku a resilience je velmi nápadný.  

 S resiliencí jsou rovněž pozitivně korelovány koloběhy živin (O´Neill, 1996, převzato 

z Begon a kol., 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Závěry - složitost společenstev a ekologická stabilita  
 vztah mezi složitostí společenstva a jeho přirozenou stabilitou není jednoznačný 

 obecně stabilita klesá se zvyšující se složitostí společenstev 

 stabilní prostředí podporuje vznik složitých, ale křehkých společenstev 

 složitá/bohatě strukturovaná společenstva, která jsou málo stabilní, potřebují ochranu 

(viz tropický deštný les, savana, ap.). Společenstva mírného pásu tak složitá nejsou 

vzhledem k tomu, že jsou (mimo jiné) vystavena značně proměnlivému prostředí. 

 stabilní typ prostředí podporuje K-strategii, tj. druhy vysoce rezistentní (konkurence 

schopné) ale málo resilientní (s nízkým stupněm obnovy populací). Proměnlivá prostředí 

podporují r-selekci, tj. druhy málo rezistentní, ale velmi resilientní (rychle podlehlou 

disturbancím, ale populace se rychle obnovují). Vztah mezi resilienci a rezistenci je tedy 

nepřímý! 

 


