
Organismy v krajině 
 
 
 

krajinné uspořádání a jeho vliv na organismy, populace a 
společenstva • teorie ostrovní biogeografie • metapopulační 

teorie • zdroje a propady  
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MacArthur & Wilson (1967) 
 
TOB vysvětluje dynamiku rostlinných a živočišných druhů na ostrovech v závislosti na 
rozloze ostrova a jeho vzdálenosti od pevniny.  



TEORIE OSTROVNÍ BIOGEOGRAFIE (TOB) 

37 

Rozloha a vzdálenost od pevniny 

ROZLOHA = area effect 

 

velké ostrovy podporují 
více druhů díky větší  

heterogenitě prostředí a 
nižší pravděpodobnosti 

extinkce velkých populací 
 

VZDÁLENOST OD PEVNINY 
= isolation effect 

 

ostrovy blíže k pevnině 
podporují více druhů 

vlivem větší imigrace a 
rekolonizace  
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Species-area relationship (SAR) 

= závislost množství druhů na velikosti ostrova  
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Paralela s patch-matrix modelem  
 – ostrovy jednoho typu habitatu v moři okolní matrice 
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Aplikace SAR v ochraně biodiverzity 
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Limitace modelu 

• předpoklad ekvilibria – model nepočítá s rolí disturbance 

• velikost ostrova a vzdálenost od pevniny ztrácejí  na důležitosti se zvýšenou 
schopností dispersalu kolonizujících druhů 

• v určitých situacích je více než velikost ostrova důležitější kvalita habitatu a 
mezidruhová kompetice 

• problém aplikovat model na ekologicky různorodé skupiny druhů 

• v druhové ochraně je často mnohem důležitější JAKÉ DRUHY se na daném 
území nacházejí, než jejich MNOŽSTVÍ 

I přes kritiku je teorie ostrovní biogeografie důležitým podkladem pro 
navrhování či hodnocení efektivity chráněných území a existuje obrovské 
množství empirických dat potvrzujících, že počet druhů narůstá se 
zvětšujícím se územím.  
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Levins (1970) 
 
Koncept metapopulace je založen na teorii, že populace jsou prostorově strukturovány 
do souborů více či méně oddělených místních rozmnožujících se populací, přičemž na 
dynamiku místních populací i celé metapopulace má značný vliv migrace jedinců mezi 
místními populacemi. 
 
Přežití metapopulace je zajištěno rovnováhou mezi extinkcí a rekolonizací → 
organismy jako druh mohou přežít i přes trvalé lokálně nepříznivé ekologické 

podmínky. 

čas t čas t+1 
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Lokální populace 
interakce na úrovni jednotlivých 
organismů ovlivňující demografii 
 

Metapopulace 
Soubor lokálních populací 
propojených migrací 
 
Areál rozšíření druhu 
zahrnuje všechny lokální 
populace a metapopulace 
 
Hanski & Gilpin 1991 
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Ploška stanoviště (habitat patch) = lokalita na níž existuje lokální populace 
 

Lokální extinkce (local extinction) = vymření lokální populace z dané plošky 
 
Rekolonizace (recolonization) = obnovení lokální populace prostřednictvím imigrantů 
 
Populační turnover (population turnover) = frekvence s jakou je populace obnovována 
 
Doba přežívání populace (population persistence time) = jak dlouho je schopna 
populace se udržet 
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Typy metapopulací 

Mainland/Island 
(Pevnina/satelitní ostrov) 
 
„Pevnina“ (jádrová populace) 
je odolná vůči vymírání, 
zatímco populace na 
ostrovech opakovaně vymírají 
a znovu vznikají díky 
kolonizaci. 

mainland 

islands 
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Typy metapopulací 

Source/Sink populations 
(Zdrojové a propadové 
populace) 
 

Ve zdrojové populaci dochází k 
nadprodukci jedinců, kteří 
emigrují do svého okolí. 
Propadová populace je naopak 
v trvalém demografickém 
útlumu, jež bez přísunu jedinců 
ze zdrojových populací  vede k 
zániku populace.  

source 

sink 

sink 

source 

Likvidace zdrojové populace tak může mít katastrofické následky pro celou metapopulaci. 
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Typy metapopulací 

Patchy populations 
(Ploškovité populace) 
 
Populace s velmi dobrým 
propojením prostřednictvím 
dispersalu, které tak v 
podstatě fungují jako jediná 
populace. Lokální vymírání je 
okamžitě nahrazeno kolonizací 
a jednotlivé organismy mohou 
žít během svého života v 
několika ploškách. 

patch 
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Typy metapopulací 

Nonequilibrium 
populations  
(Nerovnovážné populace) 
 
Lokální vymírání je projevem 
úpadku celé metapopulace a 
většinou po něm nenásleduje 
rekolonizace. 

 

habitat loss 

occupied unoccupied 
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Pravděpodobnost přežití populace 

Levins (1970) 
 
Většina populací  má určitou pravděpodobnost vyhynutí, jež je větší než nula , tzn. 
populace nakonec vyhyne.  
 
Pokud je populace fragmentovaná na skupinu menších subpopulací, pravděpodobnost 
extinkce subpopulací je malá, lokální vymírání je vyrovnáno rekolonizací z okolních 
subpopulací.  
 
Pravděpodobnost přežití populace lze vypočítat prostřednictvím tohoto vzorce: 

Přežití  je možné (p’ > 0) pouze v případě, 
kdy pravděpodobnost extinkce  m, je menší 
než pravděpodobnost kolonizace c. 
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Teoretický model vs. realita 
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Implikace pro management krajiny 

1. Vhodný habitat. Mnoho metapopulací není v rovnováze vlivem destrukce 
stanovišť a je jen otázkou času kdy izolované populace vymřou → ochranářský 
management proto musí směřovat k obnově a/nebo zvětšení vhodných plošek 
habitatů. 
 

2. Počet plošek habitatu. Čím více plošek habitatu pro metapopulace, tím lépe - 
zvláště v případě vysoké dynamiky lokálního prostředí, kdy se zvyšuje 
pravděpodobnost, že by všechny metapopulace mohly vymřít zároveň. 
 

3. Rozmístění plošek. Vzdálenost plošek musí být  odpovídající pro  specifický typ 
dispersalu daného druhu. Pravděpodobnost kolonizace musí  převyšovat 
pravděpodobnost extinkce.  Musí být zajištěn pohyb organismů krajinou. 
 

4. Kvalita habitatu. Variabilita kvality může být žádoucí, aby vyvážila negativní efekt 
plošně působících vlivů, např. počasí (sušší místa dovolují přežití populace v letech s 
vysokými srážkami, vlhčí místa v letech s nízkými srážkami). 
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