
Ekologie II 

5. Druhová rozmanitost a diverzita 
 

Co je to biologická diverzita? 
 „Bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, 

které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“ (WWF 1989) 

 „Bohatost, početnost a různorodost rostlinných a živočišných druhů a společenstev a 

ekologických procesů které je propojují spolu navzájem* a s půdou, vzduchem a 

vodou**.“ (Wildlife Society 1993) 

o * kompetice, predace, mutualismus 

o ** výměna energie a látek – fotosyntéza, biogeochemické cykly, dýchání 

 Strukturální a funkční biodiverzita   

 

 Různorodost života ve všech jeho podobách a úrovních organizace  

 Tři úrovně 

o Úroveň druhů → veškeré druhy na Zemi, bakterie, jednobuněčné organismy, 

houby, rostliny, živočichové  

o Nižší než druhová → genetická variabilita v rámci druhu, mezi jednotlivými 

populacemi i v rámci populace 

o Vyšší než druhová → různorodost ve společenstvech a ekosystémech v nichž 

druhy žijí, rozmanitost interakcí 

 

 

Typy diverzit  
 Lokální  v rámci jednoho typu prostředí  

 Krajiny  souboru prostředí, které tvoří krajinu  

 Regionální  velké geografické oblasti, svou velikostí srovnatelné s velikostí areálů 

rozšíření jednotlivých druhů  

 Globální  celoplanetární, unikátní jev, ale jsou časové úseky  předmětem zkoumání 

paleoekologie, paleontologie.  

 Mezi jednotlivými úrovněmi není ostrý přechod! 

 

 Alfa-diverzita  
o lokální diverzita, diverzita jednoho stanoviště 

o Často udávána jako počet druhů ve společenstvu – druhová bohatost (species 

richness) 

o Srovnávání počtu druhů v různých zeměpisných oblastech nebo společenstvech 

 Beta-diverzita  
o krajinná diverzita (která je dána různými typy prostředí), diverzita jednotlivých 

stanovišť  
o Ukazuje, nakolik se druhové složení mění podél gradientu prostředí nebo podél 

zeměpisného gradientu 

 Gama-diverzita  
o regionální diverzita, počet druhů na velkém území nebo kontinentu 

o Větší zeměpisná měřítka 



 

 

 Alfa, beta a gama diverzita jsou důležité ukazatele rozmístění druhů a stanovování priorit 

ochrany 
 

 
(Primack a kol., 2001) 

 

 

 V praxi bývají často vysoce korelovány (Amazonie), ale neplatí vždy 

o Kokořínsko – nízká alfa, ale relativně vysoká beta-diverzita  

o Bílé Karpaty – vysoká alfa, relativně nízká beta-diverzita  

 

 

 

Základní otázky  

o proč se v některých společenstvech vyskytuje více druhů, než v jiných?  

o existují nějaké základní obecné rysy, gradienty (prostorové, časové)? 
 

 



Lokální diverzita 
 Je do velké míry určena ekologickými procesy, k nímž dochází ve 

společenstvu/společenstvech.  

 Tradiční téma ekologie - jak to že ve společenstvech existuje tolik druhů?  

o Tropický deštný les  nedořešený rébus diverzity  většina stromů se vyskytuje 

v jednom až dvou exemplářích na 1ha  stovky druhů na 1 ha  proč?  

 

 

 Obecné principy, které se na lokální diverzitě projevují: 

 vnitřní parametry společenstev  

 mezidruhová kompetice  negativní – princip konkurenčního vyloučení 

 predace  negativní za vysokých hodnot, pozitivní za středních hodnot 

 produktivita  příliš se neví proč daný fenomén funguje. Existuje optimální 

střední produktivita společenstva, při které je druhová bohatost maximální. Viz. 

louka, po té co do ní přidáme hnojiva – převládne několik málo konkurenčně 

zdatných druhů  

 disturbance  negativní za vysokých hodnot, pozitivní za středních hodnot. Proč? 

 Větší heterogenita v rámci lokalit 

 V měřítku krajiny větší heterogenita lokalit 

 Překryv raných a pozdních sukcesních druhů 

 Disturbance zabraňuje kompetičnímu vyloučení a tím umožňuje překryv 

nik 

 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)  

 heterogenita prostředí  diverzita stanovišť umožňuje vyhnout se predaci, 

konkurenci, disturbancím ap. Nemusí ale vždy fungovat stejně, např. diverzita 

lesního porostu – nemusí vždy znamenat vysokou diverzitu hnízdících ptáků 

 S. Amerika – platí vs. J. Amerika – neplatí, strukturované porosty jsou zde 

příliš vzácné na to aby se zde ptáci specializovali na jednotlivé patra. K 

rozdělení zdrojů došlo především v rámci méně vzácných (a méně 

heterogenních) typů prostředí (Schluter a Ricklefs, 1993) 

 

 vnější parametry společenstev  

 ovlivnění celkovou regionální diverzitou  

 ovlivnění ostrovními efekty  dynamika kolonizace  a vymírání ovlivněná 

velikostí plochy, vzdáleností od „zdroje“ druhů a  velikostí tohoto „zdroje“ (a ta je 

dána počtem všech druhů v okolí, tedy regionální diverzitou). Zajímavé je, že 

druhů přibývá poněkud více, než by odpovídalo statistickým modelům. Neví se 

proč.  

 

 

 



Nenasycená společenstva 

 Společenstva, ve kterých by potenciálně mohlo koexistovat více druhů, než jich reálně 

koexistuje.  

 Vznikají v případě, že lokální diverzita společenstva je ovlivněna vnějšími parametry 

(celkovou regionální diverzitou a ostrovními efekty) více, než parametry vnitřními 

(ekologickými procesy) 

o Příklad: druhová skladba stromů po posledním glaciálu je v Evropě podstatně 

chudší než v S Americe a JV Asii  dáno historicky i geomorfologicky  Alpy 

(Z-V orientace  nemožnost ústupu za do ledových) vs. Rocky Mountains (S-V 

orientace)  

 

 Tropický deštný les  fascinující příklad, který představuje nedořešený rébus diverzity 

 většina stromů se vyskytuje v jednom až dvou exemplářích na 1ha  stovky druhů 

na 1 ha  
 Vysvětlení:  

 Druhy se liší svojí ekologickou nikou  to může být dáno i výskytem 

druhu v okolí a šířením se do nového prostředí (déšť semen od zdroje).  

 Dlouhou dobu se věřilo na velkou roli světlin v lese (velikost, doba 

svitu ap.) – ukazuje se ale, že neexistuje rozdíl v obsazováni 

světlin stromy.  

 vychází z předchozího a tvrdí, že pokud neexistuje rozdělení nik, pak 

neexistují konkurenčně zdatnější a méně zdatní jedinci  na každém 

místě je otázkou náhody, jaké druhy se zde budou vyskytovat.  

 Takováto diverzita by byla značně nestabilní a efemérní. V 

momentě, kdy by náhodně jeden druh začal vytvářet více diaspor, 

tak by se celý systém zhroutil a ve společenstvu by převládlo jen 

několik málo druhů.  

 diverzita je udržována vnitřním mechanismem (selekcí)  druhy více 

početné musí být znevýhodněny (negativní zpětná vazba).  

 Tímto regulačním mechanismem mohou být predátoři  měření, 

kdy mladé stromy rostou tím rychleji, čím vzdálenější jsou od 

jiného stromu téhož druhu. 

 Navíc efekt zřeďování semenáčků – kde je velká potravní 

nabídka, je i hodně specializovaných predátorů a tak přežívá z 

původního počtu jen málo jedinců.  

 

Diverzita krajiny 
 Druhová rozmanitost krajiny je dána:  

o lokální diverzitou  

o diverzitou jednotlivých typů prostředí a rozdíly mezi nimi – heterogenita a 

mozaikovitost prostředí (heterogenity, patchness)  

 Základem mozaikovitosti je prostorová různorodost abiotických parametrů prostředí 

(geologický substrát, mikroklimatické poměry odvozené z reliéfu krajiny, nadmořská 

výška, expozice vůči slunci ap.) a režim fungování jednotlivých společenstev (nebo 

lokální disturbance)  



 Živé organismy mohou mezi těmito primárními proměnnými prostředí jak smazávat 

rozdíly (viz různá iniciální stádia sukcese) a nebo tyto rozdíly zveličit. Heterogenita může 

být dána v některých případech pouze biotickými vlivy s velkou rolí náhody 

o Př. horní hranice lesa (a klimatické podmínky, které se mění na několika metrech 

v lese a mimo něj). 

 

 

 

Regionální diverzita 
 Je určena dynamikou vzniku a zániku druhů a jejich stanovišť.  

 Funguje v evolučním čase  na této úrovni již musíme brát v úvahu fenomény speciace a 

exktinkce. Podle toho, který z obou v prostředí převládá, podle toho regionální diverzita 

buď roste, nebo klesá.  

 Oblast s větší rozlohou hostí více druhů  tato skutečnost je při srovnání celých areálů 

obzvláště nápadná. 

o Vysvětlení  

 na větší ploše druhy dosahují větších populačních hustot a tak je 

pravděpodobnost vymření menší.  

 ve velkých areálech je větší pravděpodobnost alopatrické speciace.  

 Obecně pak platí, že 10x větší plocha hostí 2x více druhů.  

 Toto pravidlo platí i naopak – takto se odhaduje intenzita současného vymírání druhů 

(např. při kácení deštných pralesů) 

 

Závislost mezi počtem druhů a plochou (S-A závislost) 

 species - area index  konstantní nárůst počtu druhů se zvětšující se plochou: 

 log S = log c + log A × Z  

 po úpravě:  

 S = c × AZ  

S – počet druhů 

c - výchozí počet druhů  

Z – směrnice přímky  

A – plocha území  
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 Z nabývá specifických hodnot:  

 Z = 0,15 pro plochy, které nejsou izolované  

 Z = 0,2-0,35 pro izolovaná území  

 Z = 1 pro kontinenty (např. srovnáváme-li TDL mezi sebou)  

 Konkrétně pro deštný prales byla ad hock určena hodnota 0,3  

 U ostrovů se uplatňují ostrovní fenomény, přímka je strmější.  

 

 

V souvislosti s regionální diverzitou platí, že 

 různé taxonomické skupiny jsou druhově různě bohaté  

o obecně platí, že druhy s krátkou generační dobou, lepší schopností šíření a lepší 

schopností využívání zdrojů jsou druhově rozrůzněnější  viz hmyz. Protože mají 

často výbornou schopnost reagovat na změnu podmínek, je zde řazeno množství 

bioindikačních druhů.  

 

 malé organismy jsou druhově početnější.  

o V daném taxonu vždy převažují druhy s menšími tělesnými rozměry (sloni jsou 

jen dva, jelenů je řada).  

o Dvě vysvětlení:  

 struktura stanoviště – malé druhy nalézají podstatně heterogennější prostředí s 

podstatně větším množstvím nik. 

 energetické vysvětlení– malá zvířata nepotřebují tolik energie jako zvířata 

velká. Mohou tedy mít větší populace, které jsou méně náchylné na vymření.  

 Velké jsou druhy specializované, které konkurenčně vytlačí druhy 

specializované méně, ale ztrácejí schopnost plasticity k měnícím se životním 

podmínkám. Mají delší vývojové cykly a tudíž rehabilitace populací po jejich 

narušení je podstatně snížená. Mají tedy větší šanci na vymření.  

 Copeovo pravidlo  druhy mají tendenci se v průběhu evoluce zvětšovat  to 

může být dáno schopností specializovat se na zdroj a získat tak více zdroje v 

mezidruhové konkurenci. Na druhou stranu velké druhy mají řidší populace a 

delší generační časy. Ztrácejí tak schopnost ekologické i evoluční plasticity.  

 Existuje jakési optimum (není dobré být ani moc malý ani moc velký)  o 

tomto optimu a vysoké mezidruhové konkurenci v tomto optimu svědčí 

ostrovní druhy (jávský nosorožec, slon jako velikosti telete, galapážské želvy 

ap., zmenšování velikosti domácích zvířat, než začaly být šlechtěny).  

 

 vysoká a nízká produktivita vedou k nižší diverzitě.  

o Příliš se neví proč daný fenomén funguje. U rostlin se předpokládá konkurence o 

světlo, která je asmetrická. Podobně u živočichů  ve velmi produktivním 

prostředí druhy přestávají specializovat na zdroje (všeho je dostatek). Druhy si tak 

začínají konkurovat. Existuje tedy jakási optimální produktivita společenstva, 

která sebou nese maximální diverzitou – ale neví se proč to takto funguje.  

 

 



 diverzita se směrem od rovníku k pólům snižuje.  

o Tato zákonitost platí pro většinu organismů (výjimkou jsou např. mšice), ale na 

obou polokoulích nesymetricky!  

 

 Naprosto zásadní otázkou ekologie je, proč je v tropech taková diverzita? 

 Uspokojivou jednoznačnou odpověď se doposud nepodařilo nalézt a s největší 

pravděpodobností ani neexistuje. V zásadě se uplatňují tyto hypotézy:  

o diverzita dělá diverzitu  organismy samy o sobě diverzifikují prostředí svou 

přítomností. Různé druhy stromů = taky různé druhy dalších nik  otázkou pak je 

co dává tento primární impuls  vzestup druhového bohatství z pohledu:  

 Parazitické druhy (viz člověk a ekto- a endoparaziti – veš dětská , v. šatní, 

v. muňka, blecha obecná, moucha Dermatobia hominis, hlístice, 

tasemnice, prvoci, bakterie)  

 Komenzální druhy (viz člověk – trudníci Demodex folicullorum – vlasové 

váčky, Demodex brevis – mazové žlázy) 

 Mutualistické druhy (termiti a celulolytické bakterie a prvoci, endo- a 

ektomykorhízy u stromů) 

o Produktivita  vyšší produktivita  více druhů (více se jich uživí), produktivita, 

ale nesmí překročit určitou mez  

o Rozloha  tropy alespoň v minulosti patřily k rozsáhlému biomu  což by 

napovídalo na velké populace s velkými areály, ale opak je pravdou, fakt je, že 

areály druhů jsou v tropech malé a abundance jednotlivých druhů rovněž!  

o Odlišná historie  nebyly ochuzovány střídáním dob ledových a meziledových, v 

dobách ledových docházelo k fragmentaci  izolace populací  speciace. Ovšem 

tropy byly bohatší i před dobami ledovými… 

o Tropy jsou klimaticky stabilnější (např. menší rozdíly ve střídání intenzity 

dopadajícího světla, nevýrazné rozdíly mezi zimním a letním obdobím ap.)  to 

může vést u organismů mírného pásu k rozšíření nik (musí se specializovat na 

rozpětí měnících se podmínek organismus, který má přežít kontinentální léto i 

zimu nemůže být např. klimaticky příliš specializovaný a vesměs tyto organismy 

mají velké areály), zatím co v tropech se druhy mohou specializovat. Pozor, 

faktem ale je, že prozatím neexistuje důkaz pro to, jestli jsou druhy tropů 

specializovanější než druhy mírného pásu! 

o stále více do pozadí se odsouvá evoluční stáří TDL (konec konců toto bylo 

zpochybněno rovněž). Přesto tento časový vliv nelze pominout při spekulacích o 

diverzitě v TDL.  

 “sink & source theory“ (teorie zdroje a propadu) – jistým způsobem může 

vysvětlovat vysokou diverzitu TDL a to následovně  TDL představuje 

potenciálně obrovské množství nik (zejména biotických) pro organismy. 

Populace druhů žijí v lokálně různých podmínkách, kdy v některých 

převažuje natalita nad mortalitou (source – zdrojové populace) a v jiných 

pak převažuje mortalita (sink – propadové populace). Celkovou div. 

konkrétního území se tak mohou „nadhodnocovat“ pravě propadové 

populace druhů, které by za neustálé imigrace jinak lokálně vyhynuly. 



 Příklad: Hubbel a Forster sledovali v Panamě ca 250 tis. jedinců stromů v 

ca 300 druzích. Zjistili, že 1/3 ze vzácných druhů (tj. méně než 50 jedinců) 

měla propadové populace. 

 

 

 Kaskády procesů, které mohou určovat diverzitu tropického pralesa (Storch a Mihulka, 

2000) 

 

 

 pokles druhové skladby s nadmořskou výškou 

o To může být dáno jednak větším kolísáním klimatu stejně jako izolací horských 

masivů 

o Hloubka – trend více méně opačný k nadmořské výšce. Vesměs je nejvíce druhů v 

eufotické zóně (tj. do 30 m) a potom rychle klesá. Poněkud jinak se chovají 

organismy bentické (tj. org. dna), které dosahují maximální diverzity v hloubkách 

kolem 2000 – 4000 m, což je současně hloubka kontinentálních prahů moří, kde je 

max. přísun živin.  

 

 Druhy bývají na okrajích areálů méně hojné.  

 vysvětlení dynamikou populací  

 kolonizace a extinkce na okrajích areálů funguje jinak, převažuje 

extinkce 



 Sink a source teorie. Na okrajích převažují „sinkové“ populace. 

Klesá množství imigrantů do sinku ze zdrojové populace, sink je 

dlouhodobě nestabilní 

 k okrajům se zvyšuje fragmentace  

 Vysvětlení působením environmentálních vlivů 

 Gradient 1 faktoru zpravidla nekopíruje gradient abundance druhu. 

Předpokládá se proto koherence klíčových faktorů v centrech 

areálů.  

 

 Areály druhů 

o mají lognormální rozložení (tj. nejběžnější typ rozložení v biol. systémech, 

podobně jako velikosti těla) 

o Důvod  neví se, ale spekuluje se o 

 specializaci druhů  generalisté mají zpravidla i velké areály. Generalistů 

je však jen málo druhů (resp. čím větší generalista, tím větší areál – 

kosmopolitních druhů je jen velmi málo). Specialistů je nesrovnatelně více 

(ale endemitů je rovněž málo – mají tendenci vymírat!)  

 speciaci druhů  velké areály mají tendenci se rozpadat podstatně snáze, 

než malé areály. Např. druhy s velkými areály čelí podstatně většímu 

rozsahu environmentálních podmínek a tudíž mají tendenci se 

specializovat (a posléze i speciovat) na dané prostředí.  

 Rapoportovo pravidlo  v tropech jsou druhy s menšími areály, než v 

mírném pásu. To může být dáno:  

 faktem, že v mírném pásu musí druhy čelit podstatně větší skále 

měnících se podmínek než v tropech a tudíž jsou schopny přežívat 

rovněž ve větších areálech  

 v mírném pásu byly doby změny v glaciálech podstatně výraznější . 

Pokud zde druhy s malými areály byly, tak pravděpodobně 

vyhynuly, protože se v rámci svých areálů neměly kam „schovat“. 

Tropy v takové míře zasaženy nebyly.  

 

 V souvislosti s regionální diverzitou se hovoří o MAKROEKOLOGII 

o Makroekologie zkoumá populace, biogeografie se zabývá areály 

 

 

Globální diverzita 
 těžko experimentovat  unikátní systém (mimo vědeckou metodologii experimentu)  

tzn. platí závislosti, které často nejsou vysvětleny 

 

 Doposud popsáno přibližně 2 000 000 druhů 

o Reálné odhady se pohybují od 10 -100 mil. druhů  

o Maximální odhad 125 000 000 druhů 

o Celkový počet může být podstatně změněn s objevením nového ekosystému, viz 

hlubokomořské příkopy (jen hlístic se odhaduje na 100 000 000 druhů!)  

o Většina biosféry je neprozkoumána a velký problém představuje i koncepce 

biologického druhu 



 

 Pro ČR je odhad na 70 - 90 000 druhů.  

 Druhy vymírají s rychlostí ca 20 - 50 000 druhů za rok (odhad). 

 

 Většinu ze v současnosti popsaných druhů tvoří hmyz a rostliny (Wilson, 1992) 

 

 

 Odhadované množství druhů u skupin organismů s očekávaným počtem více než 100 000 

druhů (obratlovci pro srovnání) (Hammond, 1992)  

  



 Otázka úspěšnosti hmyzu (podle Southwooda) 

o velikost těla  nabízí se podstatně více strukturované, heterogenní prostředí, 

podstatně více nik, viz výše) 

o křídla  dobrá disperzní schopnost (lepší šíření znamená lepší dostupnost zdrojů, 

lepší schopnost najít nové prostředí, lepší schopnost uniknout predátorům ap., viz 

výše) 

o Metamorfóza  možnost čerpat energii z různých typů prostředí.  

 

 Problematika stanovení počtu druhů na příkladu bezobratlých 

o Hlavní složku druhové bohatosti v globálním měřítku jsou bezobratlí, tj. zejména 

hmyz a hlístice (doposud popsáno 1 270 000 druhů bezobratlých)!  

o Ale je tomu opravdu tak?  

o Bohužel máme jen zřídka kdy k dispozici hodnověrné údaje o diverzitě 

bezobratlých:  

 vzhledem k obrovskému počtu druhů, je de facto nemožné určit kolik 

druhů bezobratlých se vyskytuje na stanovišti (byť se jedná o zahrádku, 

městský park ap.).  

 z vědeckých prognóz vyplývá, ze bylo popsáno ca 1,2 - 45 % druhů  

 určení bezobratlých bývá velmi často značně obtížné a odborníků na 

určování je jen málo.  

 sibling species (podvojné druhy) – často neurčí ani odborník, ale je potřeba 

použít moderní biochemické metody  

 rozdílný stupeň poznání taxonů atraktivních a méně atraktivních skupin 

(viz brouci vs hlístice)  

 rozdílný stupeň poznání geografických oblastí (Evropa vs Papua Nová 

Guinea, centrální Afrika ap.)  

 

 Zastoupení taxonů a taxonomů 

o Neodpovídá (více než polovina druhů hmyz, entomologů jen 16%) 

o Navíc  

 odhad, že nejméně 4/5 živočichů tvoří paraziti 

 80% organismů v tropech X ¾ taxonomů je z mírného pásma! 

o 90% mořského prostředí neprobádané (Grimm, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Způsoby jak obejít tyto problémy  

o použití modelových taxonů  zjistilo se, že lokální diverzita některých taxonů 

dobře koreluje s celkovou diverzitou – např. motýli v tropech 

o použití modelových vzorků  výsledkem jsou pak relativní hodnoty, od kterých se 

očekává, že budou korelovat s hodnotami skutečnými  

o použití morfologických druhů (morphospecies) které rozdělí nespecialisté  

srovnání stanovišť pak bývá často stejné jako by se pracovalo se skutečnými 

druhy.  

o použití vyšších taxonů než druh  ukazuje se, že diverzita vyšších taxonů koreluje 

s druhovou diverzitou (viz čeledi motýlů a jednotlivé druhy motýlů ve čtvercích 

10x10 km v Británii)  

o extrapolace získaných dat  nejjednodušší metodou jsou křivky hromadění druhů 

(species accumulation curves). Na osu x nanášíme ve stejné vzdálenosti místa 

odběru a na y kumulativně počet druhů. Totéž lze použít i pro konkrétní stanoviště 

v čase 

 

 Většina biosféry je neprozkoumána 

o Půda 
 Mikroorganismy, houby, háďátka, pavouci 

o Mořské sedimenty 
 mikroorganismy  

o Koruny stromů tropických lesů 
 Hmyz, pavouci 

 Mnoho druhů hub uvnitř listů tropických stromů 

o Hluboká moře 
 Loricifera – nový kmen popsaný v roce 1983  

 Cycliophora – kmen, popsaný v roce 1995 z ústního ústrojí norského 

humra 

 1999 – u pobřeží Namibie nalezena největší bakterie na světě o velikosti 

mušky octomilky 

o Hluboké vrstvy zemské kůry 
 Rozmanitá bakteriální společenstva v hloubkách 2,8 km o hustotě až 100 

miliónů bakterií v 1 g horniny  
 zdroj nových chemických sloučenin potenciálním využitím na degradaci 

toxických látek, nový pohled na možnosti života na jiných planetách 

 

 Velký problém představuje i koncepce biologického druhu.  

o Příklad: mikroorganismy  nemají pohlavní rozmnožování, nejde jednoznačně 

vylišit druhy. Navíc je lze charakterizovat jen když se podaří vypěstovat na 

nějakém médiu (dnes se používá Bergerův manuál – pestré řady pro bakterie).  

o Na základě porovnání vzorků nukleových kyselin z 1 gramu půdy lze odhadnout 

přítomnost 4-5 tisíc mikrobů. Celkový počet druhů mikroorganismů by tak 

teoretický mohl být astronomický. Reálně se ale ukazuje, že tomu takto není. 

Druhy mají velmi dobrou schopnost se šířit a tak jsou všechny všude, s tím, že 

přežívají jen díky lokálním podmínkám, resp. se specializují na tyto podmínky. 

 



 Popis nových druhů 
 Určitá pravidla (autorství prvního, nehanlivé názvy) 

 Relativně snadné u některých taxonů (hmyz, hlístice, mikroorganismy) 

 Jak popsat nový druh? 
 Jet do slibné oblasti (JV Asie, Neotropis) a vše pochytat či ochutnat 

 Projít muzejní sbírky 

 Molekulárně zanalyzovat podruhy (žirafy) 

 

 Začátek 19. století (1812 – Georges Cuvier "Naděje na objevení nového velkého 

druhu savce je velmi malá")  

 Tapír indický, zebra Grévyho, panda velká, kůň převalského, jelen milu, 

orel opičí 

 Počátek 20. stol.  
 Okapi, páv konžský, varan komodský, delfínovec čínský, kuprej, gorila 

horská, pralesní slon, bonobo, latimérie,  

 Vynález a průmyslová výroba pasti na myši 

 90. léta 20. stol. 
 Otevření Vietnamu -  muntžak obrovský, saola, lyrorožec  

 Molekulární biologie 

 

 Nově popsané druhy velkých savců 
o Od roku 1937 popsáno 16 druhů velkých savců (2 sviňuchy, 4 vorvaňovci, 1 

divoké prase, pekari, 4 jelenovití, kuprej, gazela, ovce a saola)  

o Nahur Schaeferův – objeven 1963 při horním toku řeky Jang-ć-ťiang na Tibetské 

náhorní plošině, vystupuje až do 6500 m. n. m. 

o Saola – objeven 1992 v tropických lesích na pomezí Laosu a Vietnamu, nejasné 

zařazení (antilopa, kamzík?) 

o Pekari Wagnerův – známý pouze z paleontologických nálezů a místnímu 

obyvatelstvu, vědecky popsán až 1974  

o nový druh nosorožce – Ceratotherium cottoni (Groves et al., 2010)  

o Kha-nyou – pokrm na grilu na laoském trhu → Laonastes aenigmamus ze 

samostatné čeledi Laošovití (považována za vyhynolou před 11 miliony let) 

(Dawson et al., 2006) 

 

 

 

 

Rozložení biologické diverzity na Zemi 

 Nerovnoměrné! 

 Druhově nejbohatší jsou 

 Tropické deštné lesy (mnoho druhů zejména v některých taxonomických 

skupinách – hl. hmyz; 7% pevniny → přes 50% světového druhového bohatství) 

 Korálové útesy (pestrost vyšších taxonomických skupin – tříd a kmenů; Velký 

bariérový útes → 0,1% plochy oceánu → přes 8% světových druhů ryb) 

 Rozlehlá tropická jezera (izolace → evoluční radiace)  

 Hluboká moře (dlouhá doba existence, velká rozloha, stabilní podmínky, 

rozmanitost sedimentů) 



 Bohaté jsou také 

 Opadavé lesy, buše, savany, pouště, křoviny mírného pásmu se středomořským 

klimatem  

 

 Zvyšování druhové rozmanitosti směrem k tropům u většiny skupin organismů 

 Savci → Thajsko 251 X Francie 93 druhů 

 Stromy a jiné vyšší rostliny → 10 ha lesa v amazonském Peru více než 300 X 10 

ha lesa v mírném pásmu Evropy maximálně 30 druhů stromů  

 Mořské organismy → Velký bariérový útes na severu (u rovníku) 50 X na jihu 

10 druhů korálů 

 

 V suchozemském prostředí druhová diverzita  
 Klesá s nadmořskou výškou 

 Do určité meze roste se stoupajícím slunečním zářením a zvyšujícími se srážkami 

 Je vyšší v heterogennějším prostředí podporujícím genetickou izolaci 

 

 

 Hot spots - horká místa biodiversity 

o Velké geografické oblasti splňující kritéria: 

 Vysoká druhová bohatost 

 Zvýšený výskyt vzácných endemických druhů s malými areály 

 Největší počet ohrožených druhů bez ohledu na předchozí 

 Různé kombinace jmenovaných faktorů 

o Preferovaná kritéria  endemismus a ohroženost (Norman Myers) 

o Kusé znalosti biodiverzity, koncepce založena na předpokladech 

 Diverzita dobře prostudovaných indikátorových skupin dobře předpovídá 

diverzitu skupin méně známých  obecně diverzita různých taxonů 

pozitivně koreluje, ale přibývají práce, které to nepotvrzují (Velká 

Británie) 

 Diverzita a endemismus pozitivně korelují  ale pouze ve velkých 

měřítkách  z hlediska ochrany důležité měřítko místní a tam to neplatí! 

Vzácné druhy jsou vesměs vázány na extrémní prostředí (např. ostrovy – 

často mnoho endemitů a nízká diverzita)  

 

 25 světových hot spots, zaujímají 1,4% celosvětové pevniny, přesto dohromady zahrnují 

44% světových druhů rostlin, 2% druhů ptáků, 30% druhů savců, 38% druhů plazů a 

54% druhů obojživelníků 

 Tropické deštné lesy (atlantské pobřeží Brazílie a západní Ekvádor, Střední 

Amerika, guinejské lesy v Z Africe, pohoří Ghát v Přední Indii, Indicko-barmský 

region) 

 Ostrovy (Karibské ostrovy, Madagaskar, Srí Lanka, Sundské a Wallisovy ostrovy 

v Malajsii a Indonésii, Filipíny, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Polynésie) 

 Teplé sezónně suché oblasti mírného pásu (Středomoří, Kalifornie, centrální 

Chile, Kapsko v J Africe, Kavkaz, JZ Austrálie) 

 Ostatní (Suché lesy a savany brazilských campos cerrados, V pobřeží Keni a 

Tanzánie, tropické Andy, jižní pohoří centrální Číny) 



 

 17 megadiverzitních zemí (z více než 230 států)  60 – 70% světové biodiverzity 

 Mexiko, Kolumbie, Brazílie, Peru, Ekvádor, Venezuela, USA, Demokratická 

republika Kongo, Jihoafrická republika, Madagaskar, Indonésie, Malajsie, Filipíny 

, Indie, Čína, Papua-Nová Guinea, Austrálie  

 

 Horká místa biodiverzity (Hunter a Gibbs, 2007) 

 

 

 Místa s vysokým výskytem endemismu  
 

 



 Proměny biodiverzity v čase 

 Znalosti o tom, jak biodiverzita vznikla a vyvíjela se, nám pomáhají pochopit 

současný stav. 

 Omezení fosilních záznamů 

 Jsou nekompletní  

 Zachovávají se často pouze fragmenty 

 Nejvíce záznamů najdeme o skupinách nejpočetnějších a nejrozšířenějších. 

Navíc některé skupiny jsou zvýhodněné stavbou těla (tvrdé schránky 

versus měkká těla) 

 Historie biodiverzity 
 Země vznikla před 4,5 miliardy let 

 Biodiverzita se začala vyvíjet před 3,5 až 4 mld let 

 Pomalý nárůst → zlomové okamžiky 

 Vznik mnohobuněčnosti  

 Osídlení souše 

 Proč biodiverzita v čase narůstá? 

 Nevíme… 
 Vnější faktory 

 Rozpad kontinentů 

 Změny klimatických podmínek 

 Vnitřní faktory 

 Obsazování více prostředí (více nik) 

Rozdělování nik 

 Postupný nárůst biodiverzity podle nálezů fosilií (Heywood, 1995) 

  Velká pětka – pět velkých vymírání 

  V současnosti šesté velké vymírání – vliv člověka 

 



 Hodnota biodiverzity 

 Filosofické pozadí 
 Hodnota chráněných druhů a nedotčených oblastí je součástí 

náboženských a filosofických učení v mnoha kulturách po celém světě – 

živý svět zasluhuje ochranu, protože byl stvořen Bohem 

 Hypotéza Gaia (Lovelock 1988) 

 Etický rozměr  

 Rozmanitost druhů a společenstev by měla být zachována 
 Lidi zajímá → ZOO, botanické zahrady, výstavy psů, koček… 

genetické předpoklady  dané lovecko-sběračským způsobem 

života? 

 Mělo by se zabránit předčasnému vymírání populací a druhů 
 Přirozené vymírání vyvažováno speciací, lidská aktivita zrychluje 

vymírání  

 Ekologická komplexita by měla být zachována 
 Unikátní a zajímavé vztahy mezi organismy, které v ZOO 

nezachováme 

 Evoluce by měla pokračovat 
 Evoluce vede ke vzniku nových druhů a zvýšení biodiverzity 

 Biologická rozmanitost jako taková má svoji vnitřní hodnotu 
 Bez ohledu na „užitečnost“ pro člověka, druhy mají hodnotu danou 

jejich evoluční historií, jedinečnou ekologickou úlohou a vlastní 

existencí 

 

 Ekologická ekonomie  
 snaha ocenit biodiverzitu 

 Přírodní zdroje – ve společném vlastnictví  „tragédie společného“. 

 Metafora používaná pro vysvětlení situací, v nichž dochází k vyčerpání 

nebo degradaci přírodních zdrojů z důvodu rozporu mezi individuálními 

a kolektivními zájmy, přičemž neexistuje žádná instituce, která by tyto 

zájmy mohla uvést do souladu (Hardin, Science 1968) 

 Možná řešení 
 Privatizace zdroje (výsostná ekonomická zóna pobřežních vod) 

 Regulace využívání zdroje externí silou (nemožné u globálních 

problémů) 

 Uzavření kolektivní smlouvy mezi uživateli bez kontroly externí 

autoritou (nejčastější – úmluvy) 

 Globální společný majetek – atmosféra,oceány, biodiverzita, Antarktida 

 

 Dohody řešící mezinárodní ochranu druhů 
 Úmluva o biologické rozmanitosti  

 Ramsarská dohoda 

 Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především 

jako biotopy vodního ptactva 

 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

 CITES 



 Úmluva o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

 Bonnská dohoda 

 Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně   žijících živočichů 

 Bernská dohoda 

 Úmluva o ochraně evropské divoké flóry a fauny a přírodních 

stanovišť  

 

 Ekonomické hodnoty přírody 

 Přímé 

 Produkty přímo využívané lidmi 

 Spotřební užitná hodnota 

 Zdroje spotřebovávané na místě (palivové dříví, volně žijící 

živočichové), neobjevují se v HDP 

 Cena, kterou by lidé museli zaplatit za nákup ekvivalentního zboží, 

pokud by místní zdroje nebyly dlouhodobě k dispozici. 

 Výrobní užitná hodnota 

 Produkty získané z přírody a prodávané na trzích na národní i 

mezinárodní úrovni (ryby, dřevo, léčivé rostliny…) 

 Nepřímé  

 Nespotřební užitná hodnota (mimoprodukční) 

 Služby ekosystémů (zabraňování povodním a půdní erozi, čištění 

vody, rekreace, regulace klimatu, výchovná a vědecká hodnota) 

 Opční hodnota  

 potenciál druhu, který může v budoucnu poskytnout lidské 

společnosti ekonomický zisk 

 Existenční hodnota  

 vědomí potřeby zachování existence přírody a různých forem 

života 

 

Celková ekonomická hodnota tropického mokřadního ekosystému, včetně přímých a nepřímých 

hodnot užití, opční a existenční hodnoty (Primack a kol., 2011)  



 

 Ohrožení biodiverzity 

o Míra vymírání druhů 

o Ochrana a ohrožení jednotlivých biomů 

 Nejohroženější biomy neodpovídají těm nejvíce chráněným  proč? 

 Využitelnost biomů 

 Korelace hot spots biodiverzity s hustotou lidské populace  na 

rezervace zbudou neobydlené plochy 

 Propagace ochrany přírody, atraktivita oblastí 

 Nesoulad mezi diverzitou a mírou endemismu   bývají chráněna 

místa druhově pestrá, nikoli s vysokým endemismem 

o Ohrožení druhů v současnosti  
 Nejzávažnější příčiny ohrožení: 

 Ničení biotopů  

 Fragmentace stanovišť  

 Degradace stanovišť a znečištění prostředí 

 Globální změny klimatu 

 Přímé pronásledování 

o Narušení chování živočichů 

 Invazní druhy 

 Nemoci 

 U mnoha skupin chybí přesné informace 

 Míra a příčiny ohrožení jsou různé u různých systematických skupin 

 

Hlavní skupiny živočichů v celosvětovém obchodu s volně žijícími živočichy (Primack a kol., 

2011) 

 



 

 Specifika obratlovců 

 Velké procento existujících druhů je popsáno (45 tisíc  50-55) 

 Většinou dobře známe status i ekologické nároky druhů 

 Jsou nám „blízcí“  často vnímáni jako konkurenti  

 Mnoho druhů lidmi využíváno  domestikace 

 

 Ryby 

 Znečištění vod, změna biotopů, přehrazení tahových cest, 

rybolov 
 Od roku 1600 vyhynulo přinejmenším 26 druhů ryb 

 Cyprinodon nevadensis calidae – objevena 1942 v 

Tecopa Hot Springs v Kalifornii→  zavedení kanalizace 

a výstavba hotelů → 1981 vyhynulá 

 Dnes 970 ohrožených druhů (1994): 

 Mořské ryby: latimérie podivná, jeseter velký, 

ropušnice, sardinka, sardel, okoun mořský, endemické 

ryby korálových útesů 

 Sladkovodní ryby (ohroženo 3,5%, v Evropě přes 

50%): drsek menší, hlavatka podunajská, zejména 

sladkovodní ryby ostrovů 

 

 Obojživelníci 
 Citliví ke znečištění prostředí, malá migrační schopnost 

 Chytridiomykóza 

 Úbytek stanovišť, jejich znečištění, nadměrný odlov, 

konkurence introdukovaných druhů, znemožnění migrace na 

místa rozmnožování 
 Od r. 1600 vyhynulo 59 druhů (2%) 

 Ropucha zlatá – objevena 1966, naposledy spatřena 

1989, 2004 vyhlášena vyhynulou; Costa Rica, změny 

klimatu 

 Celosvětově ohrožené druhy 
 velemloci, ropucha růžkatá, leiopelmy (N. Zéland), 

mahénky (Seychely), pralesničky, axolotl mexický, 

tlamorodka 

 

 Plazi 

 Likvidace biotopů, přímé pronásledování, zavlečení predátorů 

a konkurence 
 Od r. 1600 vyhubeno 167 druhů (3%) 

 Krokodýli:  

 Lov pro kůži, ze strachu 
 Nejohroženější: aligátor čínský, krokodýl mořský, k. 

kubánský, k. siamský, gaviál indický 

 Šupinatí:  



 Lov, likvidace biotopů, introdukce predátorů a 

konkurentů  
 Ohroženy zejména ostrovní druhy 

 Leguánovití, varanovití, hroznýšovití 

 Želvy  
 Lov pro chovy (želva žlutozelená) 

 Sběr vajec (karety, kožatka, tereka) 

 Lov pro maso (karety, želva sloní) 

 Želvovina (karety) 

 Vlečné sít 
 

 Ptáci  

 Likvidace biotopů (zejména hnízdišť), přímé pronásledování 

(vajíčka, maso, peří) 
 V současnosti ohroženo asi 280 druhů 

 Nejohroženější ptáci 
 Dravci:  

 Kondor kalifornský (1982 – 20 ks), sup hnědý 

(1929 u nás), orel mořský (vysazen u nás), orel 

opičí (200 ks, Filipíny)… 

 Trubkonosí: 

 Albatros bělohřbetý (200-300 ks), buřňák černý 

 Veslonozí: 

 Pelikán kadeřavý, kormorán bradavičnatý, 

fregatky 

  Krátkokřídlí: 

 Jeřábi, chřástali (často ostrovní endemité), dropi 

(zemědělství) 

 Papoušci:  

 kácení lesů, ilegální obchod 

 Vyhubení ptáci 
 Od r. 1600 vyhynulo 131 druhů (1,3%): 

 Dronte mauricijský (16.-18. stol.)  

 Alka velká (1844) 

 Holub stěhovavý (1914 - Marta) 

 Dinornithiformes (pták moa a další) 

 

 Savci  

 Dnes kriticky ohroženo  

 30 rodů,  

 čeledě ksukolovitých, štětinatcovitých a lidoopů,  

 celé řády sirén a chobotnatců 

 Nejohroženější savčí řády  

 Sirény  
 1 druh vyhuben, zbývající 3 ohrožené a chráněné 

 Koroun bezzubý (Hydrodamalis gigas) 
 Západní část Beringova moře 



 Hmotnost až 10 tun, délka 8m. 

 Intenzivně loven pro maso, tuk i kůži, 

velmi důvěřivý  1768 zcela vymizel, 

pouhých 27 let poté, co byl objeven! 

 Vědecky popsán dodatečně  

 Chobotnatci  
 Období rozkvětu mají za sebou (160 fosilních 

vs. 2 recentní zástupci) 

 Slon indický (Elephas maximus) 
 Původně i Blízký Východ a Čína 

 Slon africký (Loxodonta africana) 
 Původně celá Afrika a snad i Bl. Východ  

 Slonovina: ještě v pol. 80 let 20. stol. 

loveno ročně 80 000 slonů!  

 1973 – mezinárodní dohoda stavějící 

obchod se slonovinou mimo zákon  

černý trh 

 Kytovci 
 Problém odhadu početnosti 

 Delfínovec čínský (Lipotes verixillifer)  

 Dnes považován za vyhynulého 

 Velryba grónská (Balaena mysticetus)  

 30. léta 20. stol. 300 ks, dnes 6 000 

 Lichokopytníci  
 Koně, osli, zebry, nosorožci, tapíři 

 Tapíři 
 ohroženi všichni s výjimkou tapíra 

jihoamerického 

 kriticky ohrožen t. horský (cca 2500 

jedinců, v zajetí zřídka) 

 Koně  
 Divocí koně prakticky vyhynuli  

 tarpan lesní 12.-13. stol., stepní 1879;  

 kůň převalského - poslední pozorování 

50. a 60. léta 20. stol., v zajetí přežil, 

snaha o reintrodukci)  

 Osli  
 Divocí osli ohroženi, některé poddruhy 

vyhynuly (o. núbijský, ašdari) 

 Zebry  
 Ohrožena zebra Grévyho a horská, zebra 

kvagga vyhubena (1878 v přírodě, o 5 let 

později v Amsterodamské ZOO) 

 Nosorožci  
 všech 6 druhů kriticky ohroženo, 

zejména n. jávský (48 ks, 60. léta 25 ks) 



a n. sumaterský (200 ks, nejrychleji 

ubývající druh) 

 Nejohroženější savec – nosorožec 

Cottonův (posledních 8 jedinců) 

 Šelmy 

 Psovité šelmy 
 18 druhů na červeném seznamu (více než 

50%) 

 Vyhuben pes bojovný (Falklandské 

ostrovy) 

 Ohroženi: vlk obecný, vlk rudohnědý 

(50 ks), vlček etiopský (400 ks), pes 

hyenovitý (7 000 ks), dhoul, fenek, 

korsak, pes pralesní, pes hřívnatý, 

několik druhů lišek… 

 Lasicovité šelmy 
 Vydra mořská (poč. století 1000-2000), 

tchoř černonohý (1950 vyhlášen za +, 

objeven, rozmnožen v zajetí, 

reintrodukce) 

 Medvědovité šelmy 
 Ze 7 druhů je 5 ohrožených 

 Kočkovité šelmy: 
 Gepard – 25 tis. ks, ale malá genetická 

variabilita 

 Irbis (4500-7500, lov pro kožešinu), 

levhart obláčkový, mnoho druhů koček 

(pouštní, rybářská, pampová…) 

 Primáti  
 Lvíček zlatý (1980 posl. 100 jedinců, dnes 600) 

 Chápan pavoučí (400 ks) 

 Langur duk (Vietnamská válka), 

 Gorila horská (300 ks)  

 Sudokopytníci 

 Jeleni 
 Jedna z nejohroženějších čeledí 

 Jelen milu (reintrodukce z Evropy, 1000 

ks, kříží se), daněk mezopotámský (200 

ks), jelenec bahenní, pudu jižní 

 Turové  
 Bizon (do r. 1889 klesl jejich počet z 30 

miliónů na 500, dnes opět nad 100 tisíc),  

 zubr (+1919, reintrodukce, 2700 ks),  

 kuprej (objeven 1937, považován za +, 

znovu objeven 1986),  

 tamarau (Filipíny, r.1972 – 120 ks),  

 anoa, jak divoký, arni  



 Antilopy  
 hirola (malý areál, 300 ks), přímorožec 

šavlorohý (klimatiké změny, lov), 

přímorožec arabský (+ 1972, 

reintrodukce, dnes 400 ks), adax (200 

ks) 

 

 Dle IUCN je ohroženo 1100 druhů savců (tj. 25%!) 

 Navráceni do přírody  
 Zubr (+1919, dnes 2700 ks), kůň převalského (1500 ks 

ze 13 jedinců), přímorožec arabský (+ 1972, 

reintrodukce, dnes 400 ks) 

 Vyhubení savci  
 Od r. 1600 vyhubeno 87 druhů (2,1%): 

 Pratur 1627  

 koroun bezzubý 1768  

 tarpan 1879  

 zebra kvagga 1883  

 Buvolec stepní 1923 

 Syrský divoký osel 1928 

 vakovlk 1936 (Benjamin) 

 Tygr jávský 1979 

 Tuleň karibský 1952 (2008) 

 Kozorožec pyrenejský 2000 

 Delfínovec čínský 2006 

 

 Obecně jsou ohroženější: 

 Druhy s malým areálem 

 Druhy s úzkou ekologickou valencí 

 K – stratégové 
 Druhy velké a nápadné 

 Druhy nějakým způsobem konkurující člověku, nebo 

poskytující mu užitek 

 

 

 Ochrana biodiverzity 

o Tři prameny vzniku ochrany přírody 

 Estetický 

 Ekonomický 

 Ochrana lesů (pramenišť) 

 Ochrana lovné zvěře 

 Památková péče 

 Konec 18. stol., francouzští encyklopedisté 

 Alexander von Humboltd (přírodní památka) 

 28. 8. 1838 – Žofínský prales (hrabě Buqoy) 



 1849 – Boubínský prales (důvody vědecko-výzkumné, nejstarší 

pokusná plocha na světě) 

 Biologie ochrany přírody (Conservation biology) 
o Ochranářská biologie, konzervační biologie 

o Vědecká disciplína, řešící problém ztráty biodiverzity (chránící život na 

Zemi) 
o Aplikovaná věda, využívající poznatky mnoha jiných oborů (biologie, 

geologie, klimatologie, filosofie, ekonomie, sociologie) zaměřená na 

ochranářskou problematiku 

o Ovlivněná politikou 

 Ochrana přírody 
o Ochrana ŽP vs. ochrana přírody 

o Přístupy ochrany 

 Speciační - druhová ochrana 

 Ochrana jednotlivých druhů 

 Ochrana in situ  

o Shromažďování ekologických informací 

o Monitorování populací 

o Zakládání nových populací 

 programy reintrodukční, posilující, zaváděcí 

 Jemné vs. tvrdé vypouštění  

 Ochrana ex situ  

o ZOO 

o Záchranné programy 

 Problémy druhové ochrany 

o Problém chránit druh bez biotopu 

o Ohrožení genofondu křížením 

o Problémy malých populací 

o Finanční náročnost 

 Ekosystémový - územní ochrana 

 Ochrana na úrovni společenstev  

 Chráněná území  

 Ochrana přírodních procesů  

 

Možná kombinace strategie ochrany in situ a ex situ  

 Neodpovídá žádnému druhu, ale podobné ochraně pandy (podle Maxted, 2001) 



 

 

 Příklady: kůň převalského, gaviál indický, puštík bělavý, ara škraboškový 

 

 Problémy malých populací 
o Genetické - pokles genetické variability  

 Efekt hrdla láhve (Bottle neck effect) a efekt zakladatele 

 Populace lvů v kráteru Ngorongoro v Tanzánii (60-75 jedinců 

 pokles na 9+1 (+7)  125 jedinců  40 jedinců – nízká 

gen. variabilita, vysoký počet spermatických abnormalit, 

snížená rychlost reprodukce, zvýšená mortalita mláďat) 

 Inbreeding  

 Genetický drift 

o Výkyvy v početnosti 
 Náhodné demografické změny 

 Individuální rozdíly v natalitě a mortalitě 

 Poměr pohlaví, zhroucení sociální struktury 

 Alleeho efekt 

 Epidemie 

 Přírodní katastrofy 

 Efektivní velikost populace (Ne)   
o Kolik jedinců je třeba, aby byla zachována genetická variability populace 

o Empiricky stanovena na 50 (domácí zvířata) 

o Pravidlo 50/500  izolované populace musí mít aspoň 50, ale lépe 500 

jedinců k udržení své genetické variability 

o V přírodě je podstatně menší než okamžitá velikost populace (průměrně 11%) 

 Nerovný poměr pohlaví 

 Variabilita v reprodukčním výstupu 

 Populační výkyvy 

 Efekt hrdla láhve a efekt zakladatele 

 

 Etická dogmata biologie ochrany přírody  

o Rozmanitost druhů a společenstev by měla být zachována 
 Lidi zajímá → ZOO, botanické zahrady, výstavy psů, koček… 

genetické předpoklady k „biofilii“ dané lovecko-sběračským způsobem 

života? 

o Mělo by se zabránit předčasnému vymírání populací a druhů 
 Přirozené vymírání vyvažováno speciací, lidská aktivita zrychluje 

vymírání  

o Ekologická komplexita by měla být zachována 
 Unikátní a zajímavé vztahy mezi organismy, které v ZOO 

nezachováme 

o Evoluce by měla pokračovat 
 Evoluce vede ke vzniku nových druhů a zvýšení biodiverzity 

o Biologická rozmanitost jako taková má svoji vnitřní hodnotu 



 Bez ohledu na „užitečnost“ pro člověka, druhy mají hodnotu danou 

jejich evoluční historií, jedinečnou ekologickou úlohou a vlastní 

existencí 

 

 Kroky nutné k zachování biodiverzity  
o Růst lidské populace musí být pozastaven a spotřeba prostoru a zdrojů 

stabilizována 
o Velká území dosud nezničená člověkem musí být zachována pro divoký život 

o Naše využívání mnoha druhů musí být značně omezeno 

o K ochraně společenstev musí být využívány znalosti vzájemných vztahů mezi 

druhy 
o Kontrola populací škůdců musí být lokální a bez vlivu na ostatní druhy  

o Používání biocidních látek musí být velmi opatrné 

o Musíme se smířit s některými ekonomickými ztrátami způsobenými divokým 

životem a pochopit, že jsou bohatě kompenzovány tím, že zůstane zachován 

pestrý a vyvážený život na Zemi 
o Musíme pochopit, že navzdory zažitému pocitu nadřazenosti nad přírodou jsme 

její součástí a musíme ji zachovat k zachování sebe sama. 


