
Živočichové ve struktuře a 

funkci lučních ekosystémů  



Úvod  

 Živočichové netvoří žádnou vedlejší 
nebo nepodstatnou složku systému 

Bez živočichů by nedošlo k opylování 

Bez žíru herbivorů a odbourávání zelené 
hmoty by se zpomalovala její produkce, 
zabrzdil by se její převod do dekompozice 

Zpomalil by se rozklad odpadu a tvorba 
humusu 

Zbrzdilo by se uvolňování živin z odumřelé 
organické hmoty  koloběh látek a tok 
energie v každém systému 



 Fytofágové – kontrolní zpětná vazba 

pro populace rostlin = dlouhověké 

vzájemné adaptace v průběhu 

společné koevoluce 

 Soužití rostlin a fytofágů geneticky 

fixováno – existence jedněch bez 

druhých naprosto nemožná 



Druhová bohatost živočichů 

 Luční porost tvoří „jen“ desítky druhů, 

u fauny jsou to stovky 

 Tato skutečnost je nejlépe patrná u 

monokultur (Phragmites australis, 

Typha latifolia, Picea abies), umělých 

porostů polních plodin 

 Na jediný druh vázáno i několik 

desítek fytofágů  zoofágové, půdní 

dekompozitoři  jejich paraziti 





 Na jednotku plochy lučního porostu připadá 

několikanásobně větší počet živočišných 

jedinců než rostlin 

 S biomasou a produkcí je to naopak 

 Nejširší základ tvoří primární producenti  

herbivoři, karnivoři 1. a 2. stupně                      

 To je důvod, 

proč jsou výzkumy 

živočišné složky 

mnohem obtížnější 

a různorodější 



1. Strukturní členění zvířeny 

Nadzemní 

bylinné patro 

(Přízemní 

mechové patro) 

Podzemní 

kořenové 

patro 

Zdánlivá 

strukturální 

jednoduchost 

Velké množství nik 

(stratifikace hmyzu 

ve vysokostébelných 

porostech) 



Vysokostébelné porosty 

 Kvalitativně i kvantitativně rozdílná  

◦ Cenóza vrcholových částí porostu 

◦ Cenóza střední části porostu 

◦ Cenóza přízemních částí porostu 

 

 Epigeion – živočichové žijící na 

povrchu půdy 



 Mikroklimatický režim (světlo, teplota, 

vlhkost, proudění, obsah vody, O2, 

CO2, sečení, hnojení…)  struktura 

porostu 

 Struktura porostu  stratifikace 

živočichů 

 Okraje porostu – povaha ekotonu – 

vysoká druhová pestrost 





2. Funkční členění zvířeny 

 Mnozí živočichové konzumují jak 

rostlinnou, tak živočišnou potravu, 

živou i mrtvou  toto komplikuje 

energetickou bilanci  největší ztráty 

ve formě respirace (dále trus, moč, 

odpad, mrtvoly) 
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Fytofágní obratlovci 

 Herbivoři (býložravci) 

 Granivoři (semenožravci) 

 Radicivoři (kořenožravci) 

 Polinivoři („pyložravci“) 

 

 Konzumují cca 10% nadzemní 

rostlinné biomasy 



 Hlodavci 2-5% 

 Lumíci v tundře až 25% 

 Velcí herbivoři Serengeti 
30-40% primární 
produkce (při vysokých 
populačních hustotách až 
dvojnásobek) 



Ptáci  

 Na loukách hnízdí a sbírá potravu cca 

6 druhů, ostatní hnízdí na jiných 

biotopech, ale potravu na loukách 

sbírají – trvale či příležitostně 

 „sběrači – nehnízdiči“ mají velký 

význam pro tok energie; export 

biomasy 

 Žádní herbivoři, ale semenožravé a 

hmyzožravé druhy cca 40% 



U ptáků hodnotíme … 

 Počet snůšek = průměrný počet hnízdění za 

sezónu 

 Počet vajec = průměrný počet snesených vajec 

 Počet mláďat = průměrný počet vylíhnutých mláďat 

 Hmotnost =  v gramech čerstvé biomasy dospělých 

ptáků 

 Denzita = počet jedinců na 1 ha 

 Počet dní, během nichž se druh na lokalitě 

vyskytuje 



Bezobratlí fytofágové 

 Velice pestrá skladba – nadzemní i 

epigeická zvířena 

 2/3 v bylinném patru hmyz – 

dvoukřídlí, ploštice, křísové, mery, 

mšice, červci, blanokřídlí 

 V epigeionu brouci (zoofágní 

střevlíkovití, drabčíkovití), 

chvostoskoci, roztoči a pavoukovití, 

mravenci 



Zvířena bezobratlých na konkrétním příkladu lučního 

porostu v Německu (Bones et Geiler 1971) v % 

Bylinné patro Povrch půdy 

jedinců druhů jedinců druhů 

Dvoukřídlí 44,7 29,0 4,7 13,0 

Ploštice 
18,0 12,2 2,0 3,3 

Stejnokřídlí 

Blanokřídlí 9,0 24,1 9,7 14,5 

Brouci 4,7 24,5 30,0 42,3 

Chvostoskoci 9,0 0,7 18,7 2,0 

Ostatní dospělý hmyz 5,8 5,4 0,1 1,0 

Larvy hmyzu 1,5 - 5,6 - 

Pavouci 2,8 1,8 9,4 4,2 

Roztoči 3,7 1,3 9,3 13,3 

Plži 0,8 1,0 2,8 4,0 

Stejnonožci 

- - 7,7 2,4 Mnohonožky 

Stonožky  



 Značná část hmyzích fytofágů je více 

či méně specializovaná na některé 

druhy rostlin  druhová i početní 

skladba fauny se mění v závislosti na 

fytocenologii lučního společenstva 



 Spitzer (1978) sledoval motýli v jižních 

Čechách – zjistil 204 druhů 

◦ Pro ovsíkovou louku 12 druhů 

◦ Pro totenovou 12 druhů 

◦ Pro smilkovou 13 druhů 



 Z celkového počtu druhů bezobratlých 

v bylinném patře tvoří cca polovinu 

fytofágové, ¼ zoofágové, ¼ 

saprofágové 

 V epigeionu převládají zoofágové, ¼ 

fytofágové, ¼ saprofágové 



Predátoři  

 Savci – liška, lasička, hranostaj, rejsek 
obecný, krtek 

 Ptáci – káně lesní, poštolka plus dalších 
cca 30 hmyzožravých a všežravých 
druhů  

 Plazi a obojživelníci – ještěrky, užovka 
obojková, žáby 

 Hmyzí predátoři – dravé formy 
blanokřídlého a dvoukřídlého hmyzu, 
brouci, ploštice, kobylky, cvrčci, 
stonožky, pavouci, sekáči, roztoči. 



◦ Draví členovci mají velký význam v půdě 

◦ Jejich kořistí je edafon  fungují jako 

regulační faktor 

◦ Tvorba trusu, výměšků, exuvií, 

organických odpadů a mrtvolek 



Paraziti  

 Každý živočich může být napaden 
parazitem, ten zas hyperparazitem  
prodloužení trofického řetězce 

 Nejčastěji prvoci, hlísti, roztoči. Vši 
všenky, blanokřídlí, dvoukřídlí, blechy 

 Luční porosty na vlhkých místech 
představují velmi dobré životní 
prostředí pro mezihostitele parazitů, 
kteří posléze napadají hospodářská 
zvířata i člověka. 



3. Živočichové v dekompozičním bloku 

 Vstupuje největší množství primární 

produkce 

 Bez zásahu člověka vstup do 

dekompozice cca 90% nadzemní 

produkce luční fytomasy 

 Dále výstupy z pastevně-kořistnického 

řetězce  zdroj dusíku 
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Zopakování … 



Dekompozice  

 Proces začíná již na povrchu půdy, 

pokračuje ve svrchních horizontech 

půdy 

 Největší množství živočichů je do 15-

20 cm hloubky 

 Postupně ubývá co do druhů i 

početnosti 



Skladba a početnost půdní fauny 

 Značná početnost (menší formy), 

rychlý metabolismus 



 Početnost půdních organismů 
obrovská - klesá se zvětšující se 
velikostí těla 

 Na 1 m2 do hloubky 30 cm: 
◦ Prvoci 109-1010 

◦ Hlístice 106-107 

◦ Roztoči 105 

◦ Chvostoskoci 105 

◦ Roupice 105 

◦ Žížalovití 200-800 jedinců 



Opadanka  

 Pro detritofágy potravní zdroj, úkryt 

 Mikroklima vlhčí, menší teplotní 

výkyvy 

 Různé pH 

 Nekrofágové, koprofágové 



Potrava, její asimilace a 

exkrementy detritofágů 
 Odumřelá rostlinná hmota 

 Vhodnost opadanky – druh, stáří, 

prostorové rozmístění v půdním profilu 

 Vedle opadanky konzumují i půdní 

mikroflóru, mikrofaunu, trus i minerální 

částečky půdy 

 

 asimilační schopnost živočichů  



Asimilační schopnost - účinnost 

 Jaký podíl přijaté potravy je stráven a zažit a jaký 

podíl odchází nestráven ve formě exkrementů 

Skupina živočichů Asimilační účinnost % 

Žížaly 1 

Různonožci 15 

Stejnonožci 15-30 

Mnohonožky 6-15 

Roztoči 10-65 

Plži – na opadu 50-75 

        - na mršině 78-88 



 Faktem je, že většina energie přijaté 
ve formě potravy prochází zažívacím 
traktem detritofágů netknutá a odchází 
trusem zpět do půdy 

 Pro půdotvorný proces má největší 
význam trus žížal – organická hmota 
rozmělněná na jemné části, dokonale 
promísená s minerálními částicemi 

 Metabolismus detritofágů v lučních 
půdách je zřetelně vyšší než v lese. 



Podíl živočichů na 

dekompozičním procesu 

 Požírají velké množství rostlinného 

materiálu 

 Konzumují i bakterie a houby 

 Intenzivní interakce mezi živočich y a 

mikroflórou 

 Živočichové rozmělňují opad a tím 

zvětšují prostor pro kolonizaci 

bakteriemi a houbami 



OPAD 

Živočišní 

dekompozitoři 

Baktérie 

houby 

Minerální 

částice 

Anorganické 

živiny 

Jemnější 

směs 

Rozpuštěné 

org.látky 

Hrubě rozpadlá 

hmota 

predátoři 

trus 

vyluhování 

Uvolňování 

živin 

zvětrávání 



 Zvyšováním povrchové plochy detritu 

zlepšují živočichové kapacitu opadu 

pro udržování vlhkosti  podpora 

produkce mikroflóry 

 Mycélia hub lépe pronikají natrávenou 

hmotou 

 Se zmenšováním částic detritu se 

neustále zjednodušuje i jeho chemická 

struktura 



 Huminové složky kombinovány s 

půdou a organickým detritem 

 Stálé zpracování substrátu živočichy 

přináší homogenní směs 



Spotřeba opadu 

 Žížaly až 50% 

 Brouci+dvoukřídlí 6% 

 Mnohonožky 5% 

 Stejnonožci 3% 

 Plži 1% ….. 

 Asimilační schopnost je však malá, 

cca 10% 



4. Interakce živočichů s 

rostlinstvem a půdou 

 Fytofágové odnímají jen 10% z 

primární produkce  mylný názor 

zanedbatelnosti živočichů v lučních 

ekosystémech 

 Živočich  

◦ Ovlivňuje populace rostlin 

◦ Populace jiných živočichů 

◦ Své prostředí 



Kladný vliv 

 Činnost opylovačů 

 Zajímavá funkční vazba rostlina –
mšice – tvorba medovice – půdní 
bakterie – obohacování půdy dusíkem 

 Přebytečná medovice plná cukrů skapává na půdu a 
poskytuje tak potravu mikroorganismům  zrychluje se 
fixace N  zvýšené rozrůstání kořenů  absorpce fosforu 

 

 V oblasti nor lepší zásobenost půdy 
vodou, lepší vzrůst rostlin, 
heterogenita 



Záporný vliv 

 Krtek sporadický – naryje až 50 m 

chodeb za den, ale krtiny (až 8 za 

den) + hnízdní krtiny mohou při max. 

aktivitě zasypávat až 20% povrchu 

louky 

 Hraboši – destrukce půdy i porostu 

 Králíci – vliv na druhovou skladbu 

 Pastva – selektivní, interakce s půdou 

a porostem, změny živočišné cenózy 



5. Vliv sečení porostu na luční 

faunu 
 

 Každá seč je destrukční zásah 

 Likvidace drobných živočichů v 

květech, na semenech a nadzemních 

částech rostlin 

 Po seči roste tlak predátorů 

 Strniště je i špatný úkryt pro hraboše 



6. Vliv hnojení na luční faunu 

 Mění skladbu rostlinných druhů a tím i 

zoocenózu 

 Statková přirozenější 

 Na podzemní zvířenu spíše negativní 

vliv 

 Hnojení louky urychluje počáteční fáze 

dekompozičního procesu  zrychlení 

rozpadu opadanky a koncentrace 

zvířat k povrchu 



Závěr - shrnutí 

 

 Živočichové jsou neodmyslitelnou 

funkční složkou lučního ekosystému 

 Jejich význam nelze hodnotit jen podle 

toku energie a koloběhu látek 

 Významné interakce s ostatními 

složkami ekosystému 




