
Dynamika krajiny 
 
 

disturbance a disturbanční režimy • krajinná rovnováha, 
stabilita, rezilience • vliv krajinného uspořádání na 
ekologické procesy (pattern-process) • fragmentace 
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DISTURBANCE A DISTURBANČNÍ REŽIMY 

Co je disturbance? 

- přechodná událost, která zabíjí, potlačuje nebo narušuje jednoho nebo více jedinců, 
čímž přímo či nepřímo otevírá prostor pro kolonizaci a rozvoj nových jedinců téhož či 
jiného druhu, tedy pro sukcesi 
 

- tvoří hlavní zdroj prostorové i časové heterogenity přírodních společenstev, přední 
selekční mechanismus v evoluci životních strategií a hybnou sílu koloběhu živin 
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DISTURBANCE A DISTURBANČNÍ REŽIMY 

Co je disturbance? 

- disturbance obvykle nezasáhne ve stejnou dobu celý ekosystém, ale vytváří volné 
plošky (patches), na nichž následuje kolonizace 
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DISTURBANCE A DISTURBANČNÍ REŽIMY 

- disturbance obvykle působí po krátkou dobu: 

 

• větrné bouře, hurikány – hodiny až dny 
• požáry – hodiny až měsíce 
• povodně – hodiny až týdny 
• sopečné erupce – dny až týdny 

Co je disturbance? 
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DISTURBANCE A DISTURBANČNÍ REŽIMY 

FREQUENCY  průměrný počet disturbancí na daném území v čase  

INTENSITY udává fyzickou energii disturbance na jednotku plochy a času 
(např. teplo uvolněné při požáru, síla větru u větrné smršti, …) 

RESIDUALS zbytkové organismy či propagule, které přežily disturbanci 

RETURN INTERVAL průměrná doba mezi jednotlivými disturbancemi 

SEVERITY rozsah ovlivnění/narušení organismů, společenstev či ekosystémů 

SIZE velikost narušeného území (za časový interval, nebo během jedné 
disturbance) 

DISTURBANCE    vs.    DISTURBANČNÍ REŽIM 
 

 
 prostorová a časová dynamika disturbancí 

v dlouhém časovém horizontu 
individuální přechodná událost        vs.        
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DISTURBANCE A DISTURBANČNÍ REŽIMY 

Typy disturbancí 

Dle typu činitele: 
• biologické 
• fyzikální 
• kombinované 
 

Dle původu činitele: 
• endogenní 
• exogenní 
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• Interakce makroklimatických podmínek, terénu a vegetace 
 

Faktory ovlivňující disturbance 

Příklad 
 
Škody na lesních porostech v Nové Anglii 
způsobené hurikány se odvíjí od 
charakteristik samotného hurikánu (tj. 
směr a rychlost větru), topografie terénu a 
výšky a druhového složení lesa. 
 
(Boose et al. 1994) 
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VLIV KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ NA DISTURBANCE 



• Krajinná struktura a šíření disturbance 
 

Faktory ovlivňující disturbance 

 prostorová homogenita často přispívá k šíření disturbance 
 šíření škůdců v agroekosystémech, šíření požáru, atd. 

 v některých případech je ovšem šíření disturbance podporováno prostorovou 
heterogenitou 
 fragmentované lesní porosty působí jako útočiště větších populací zvěře, jež 

následně ničí okolní zemědělské plodiny, případně původní druhy v 
samotném lesním fragmentu 
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VLIV KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ NA DISTURBANCE 



• Krajinná struktura a šíření disturbance 
 

Faktory ovlivňující disturbance 
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Pravděpodobnost vývratu 
roste s délkou okrajů a 
rozdrobením lesa na malé 
plošky  
 
(Franklin & Forman 1987) 

VLIV KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ NA DISTURBANCE 



• Krajinná struktura a šíření disturbance 
 

Faktory ovlivňující disturbance 
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Obaleč  
Western spruce budworm 
(Choristoneura occidentalis) 
 
Šíří se epidemicky v lesích s 
vysokou hustotou stromů a 
spojitostí lesních porostů. 
 
Zvýšená krajinná 
heterogenita (způsobená 
požáry a intenzivní těžbou 
dřeva) výrazně omezuje 
vznik a šíření kalamitních 
infestací. 
 
(Swetnam & Lynch 1993) 

VLIV KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ NA DISTURBANCE 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Choristoneura_fumiferana_larva.jpg


VLIV KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ NA DISTURBANCE 

• Krajinná struktura a šíření disturbance 
 

Faktory ovlivňující disturbance 
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Ne/podporuje tedy krajinná struktura šíření disturbancí? 
 
Záleží na tom, zda se disturbance šíří jedním typem krajinného pokryvu, či zda se šíří 
mezi různými typy krajinného pokryvu. 
 

vs. 

(Franklin & Forman 1987) (Swetnam & Lynch 1993) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Choristoneura_fumiferana_larva.jpg


VLIV DISTURBANCÍ NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Krajinná mozaika vytvořená disturbancí 
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Disturbance nepůsobí v krajině rovnoměrně – míra jejího působení  se liší v různých 
částech krajiny a dochází tak ke vzniku složitého heterogenního uspořádání. 
 

Yellowstone NP  
 
1988 fires created a complex 
pattern of burned and unburned 
areas across the landscape, and 
the burned areas themselves had 
widely variable severities within 
them. 
 



VLIV DISTURBANCÍ NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Krajinná mozaika vytvořená disturbancí 
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Disturbance nepůsobí v krajině rovnoměrně – míra jejího působení  se liší v různých 
částech krajiny a dochází tak ke vzniku složitého heterogenního uspořádání. 
 



VLIV DISTURBANCÍ NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Krajinná mozaika vytvořená disturbancí 
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Povodně 
Sezónní povodně jsou přirozeným procesem jejichž potlačování může představovat 
zásadní disturbanci většiny říčních ekosystémů. 
Extrémní povodně ovšem mohou způsobit v říční krajině rozsáhlé škody. 
 
 



VLIV DISTURBANCÍ NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Disturbance vs. katastrofa 
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Povodně 
 

• pravidelná jarní povodeň je epizodickým jevem, jež nepředstavuje pro místní 
společenstva větší problém 

• letní přívalová povodeň může mít pro tutéž krajinu fatální dopad 
 
 

Photo: I.H. Tuf 

Příklad 
Společenstva bezobratlého 
edafonu lužního lesa po letní 
povodni v roce 1997 byla 
zdecimována a obnovovala se 
řadu let. 



VLIV DISTURBANCÍ NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Managementové strategie napodobující disturbance 
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• kotlíková těžba imitující přirozené procesy obnovy lesa 
• řízené požáry, např. sekvojové lesy v amerických NP  
• řízené záplavy lužního lesa 



KONCEPT KRAJINNÉ STABILITY A ROVNOVÁHY 
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• ekosystémy/krajina jsou 
dynamické, otevřené 
vnitřním i vnějším faktorům 
 

• disturbance a sukcese 
ovlivňují rozmezí variability 
(range of natural variability) 
krajinné struktury, kompozice 
a funkce 
 

• range of variability – vhodný 
rámec pro management 
ekosystémů a krajiny 

Posun od ekvilibria k dynamickému pohledu 
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Stabilita (eko)systému je schopnost odolávat vlivu vnějších i vnitřních faktorů, a je 
charakterizována pružností a odolností 

Charakteristiky stability 

sukcesní stádium rezistence rezilience 

iniciální nízká nízká 

blokovaná stádia střední vysoká 

zralé vysoká-maximální nízká 

rezilience rezistence 

Pružnost (rezilience) 
schopnost vrátit se do původního stavu 

Odolnost (rezistence) 
schopnost vyhnout se změně 

KONCEPT KRAJINNÉ STABILITY A ROVNOVÁHY 
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Shifting mosaic steady-state concept 

Upper panels show a landscape at different times in which the shadings indicate different stand 
ages (Y = young, M = mature, O = old) and their locations through time. The lower panels depict 
the proportion of the landscape occupied by each age class, which remains constant through 
time. The shifts occur in response to disturbance and succession. 
Adapted from Lertzman and Fall, 1998. 

KONCEPT KRAJINNÉ STABILITY A ROVNOVÁHY 
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State-space diagram of 
the temporal and 
spatial parameters that 
illustrates regions that 
display qualitatively 
different landscape 
dynamics. 
 
Turner et al. 1993 

KONCEPT KRAJINNÉ STABILITY A ROVNOVÁHY 
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systém v ekvilibriu stabilní systém nestabilní systém 

malé a málo časté 
disturbance 

střední velikost a četnost 
disturbancí 

velké a časté disturbance 

a/nebo a/nebo a/nebo 

rychlé zotavení pozvolné zotavení pomalé zotavení 

KONCEPT KRAJINNÉ STABILITY A ROVNOVÁHY 



KONCEPT KRAJINNÉ STABILITY A ROVNOVÁHY 

Historical range of variability (HRV) 
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FRAGMENTACE 
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Měnící se distribuce zdrojů vlivem změn krajinného využití zásadním způsobem 
ovlivňuje distribuci druhů. 
 
Fragmentace – ztráta přirozené spojitosti krajinné struktury 
 

Srovnání fragmentace krajiny v ČR na základě metodiky UAT v 
letech 1980 a 2005 a prognóza pro rok 2040. Zelené oblasti 
jsou doposud nefragmentované. Jejich podíl na rozloze státu v 
čase strmě klesá. 
Anděl et al. 2008 



FRAGMENTACE 
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Figure 1 
Five ways in which landscapes can be modified by 
humans (redrawn from Forman, R.T. 1995: Land 
Mosaics. The Ecology of Landscapes and Regions. 
Cambridge University Press, New York). 

Figure 2 
Landscape alteration states (following McIntyre, S. and Hobbs, R. 1999: 
Conservation Biology, 13, 1282–1292, A framework for conceptualizing 
Human effects on landscapes and its relevance to management 
and research models). 



FRAGMENTACE 
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Figure 3  
States of landscape condition: Intact (top left), Variegated (top right), Fragmented (bottom left), and Relictual 
(bottom right). (photos by Richard Hobbs). 



FRAGMENTACE 
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Fragmentace představuje hrozbu pro mnoho druhů. Na jejich populace působí 
prostřednictvím těchto procesů: 
 
• ztráta habitatu (habitat loss) 
• degradace habitatu (habitat degradation) 
• rozparcelování a izolace habitatu (habitat subdivision and isolation) 

 



FRAGMENTACE 
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Ztráta habitatu (habitat loss) 

Přístup ke vhodnému habitatu je nezbytný pro přežití a reprodukci všech druhů. 
  
Ztráta habitatu je proto hlavním faktorem ovlivňujícím vymírání druhů na celém 
světě. 
 
 

The relative impacts of 
different threatening 
processes on species in the 
USA (redrawn from 
Population Action 
International 2000 and 
based on data in  Wilcove et 
al. 1997). Note that 
percentages do not add to 
100% because many species 
are influenced by several 
threatening processes. 



FRAGMENTACE 
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Ztráta habitatu (habitat loss) 

http://www.sussexcountyweather.net/wp-content/uploads/2010/05/polar-bear.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Apollo_butterfly.JPG


FRAGMENTACE 
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Degradace habitatu (habitat degradation) 

Degradace habitatu je charakterizovaná pomalým poklesem vhodnosti habitatu pro 
daný druh způsobeným 1) úbytkem potravy a/nebo 2) zhoršení úkrytových podmínek. 
 
Tento proces může ve finální fázi vést až ke ztrátě habitatu. 
 


