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Distribuce – popis
• Jak popíšeme a zobrazíme areál?Jak popíšeme a zobrazíme areál?

• Na jaké metodické problémy narážíme?

• Jaké termíny máme pro různé typy rozšíření?

Popisem – text:

• seznam dokladových lokalit (checklist)

• výčet geografických/politických území (když je málo dat)

• extrémy rozšíření (souřadnice okraje areálu S, J, V, Z)

Obrazem – mapa:

• bodová (podceňuje rozsah areálu)

• obrysová (přeceňuje rozsah areálu)

• plošná

• vrstevnicová (kvantilová)

• síťová (přesnost mezi bodovou a obrysovou/plošnou mapou)

• kombinovaná

• areálový kladogram

Zobrazení areálu
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Zobrazení areálu Zobrazení areálu –– popisempopisem

lejsek Ficedula westermanni
(Cameron Highlands, Malajsie)

Zobrazení areálu – popisem
• seznam oblastí

• u rozšířených druhů – kde nežije
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Zobrazení 
distribuce
druhu:
bodová mapa

o – lokalita s dokladovým materiálem

x – bez d. m.

saguaro Carnegiea gigantea (Cereus giganteus)

Zobrazení 
distribuce
druhu:
obrysová mapa

kulík Charadrius leschenaultii
(Goa, Indie)
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Zobrazení 
distribuce
druhu:
plošná mapa

pita Pitta gurneyi
(HBW, díl 8)

Zobrazení 
distribuce
druhu:
plošná mapa
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určovací atlasy – mapy rozšíření:

– žlutá = hnízdění

– modrá = zimování

– zelená = celoročně

– šrafování – jen na tahu

drozd zpěvný (Turdus philomelos)

Zobrazení 
distribuce
druhu:
plošná mapa

Euareál vs epiareál
rybák dlouhoocasý
(Sterna paradisea)

kulík písečný
(Charadrius hiaticula)



6

• vrstevnicová mapa (contour map)

zimní areál (= epiareál) sojky Cyanocitta cristata

Zobrazení 
distribuce
druhu:
vrstevnicová
mapa

• 20% percentily abundance

konkurenční vyloučení v jemném měřítku –
alopatrie nebo sympatrie?

Zobrazení 
distribuce
druhu:
vrstevnicová
mapa
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10′ v.d. x 6′ s.š. = 
12.0 x 11.1 km (133.2 km2)

Zobrazení 
distribuce
druhu:
síťová mapa

Zobrazení 
distribuce
druhu:
kombinovaná
mapa
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Zobrazení distribuce
druhu:
areálový kladogram

Zobrazení 
distribuce
druhu:
různé zdroje!
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Zobrazení distribuce
poddruhů

Zobrazení distribuce
ostatních taxonů
a společenstev

• stejně jako u druhu

• navíc – fotografické zobrazení
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Zobrazení 
distribuce
biodiverzity

Distribuce – popis
• Jak popíšeme a zobrazíme areál?

• Na jaké metodické problémy narážíme?Na jaké metodické problémy narážíme?

• Jaké termíny máme pro různé typy rozšíření?
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Metodické problémy
• neprozkoumanost

• intenzita mapovacího úsilí

Časoprostorová dynamika

• pulsující okraj areálu

• lokální extinkce

• rekolonizace

• vs. ochranářské bludy 
o ohroženosti „okrajových“ 
druhů
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Iruptivní druhy (invaze)
přemnožení, nedostatek potravy

• sovice sněžní

• křivka bělokřídlá

• ořešník kropenatý

• brkoslav severní

Erratický výskyt – zatoulanci
• pelikán bílý

• stepokur kirgizský

• terej bílý

• alka malá

• tuleň obecný

Dynamický areál – údaje z různých časových období
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Dynamický areál – údaje z různých časových období

Metodické problémy
• velikost mapovacího kvadrátu

• jedna populace uprostřed mapovaného území:

• hrubé měřítko – obsazenost 100% čtverců

• jemnější měřítko – obsazenost 11% čtverců

• kvadrát 1m2 drtivá většina souše je lidmi neobydlená
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Rastr vnímání – vliv 
měřítka na distribuci

plamének Clematis fremontii,
Missouri

Rastr vnímání – vliv měřítka na distribuci

• Enallagma cyathigerum (šidélkovití, vážky)

• globální měřítko (~ 1000 km)

• Velká Británie (~ 100 km)

• biotopová mozaika (~ 100m)
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Disjunkce, nebo taxonomický artefakt?

straka iberská (straka iberská (Cyanopica cookiCyanopica cooki))

straka modrá (straka modrá (Cyanopica cyanusCyanopica cyanus))

Cirkumboreální areál, nebo…
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např. vztahy neotropická a 

… etiopská oblast

• ryby – Characidae

• kapustňáci

… Madagaskar

• leguáni

• štětinatci – bodlíni

• jenže:

• Solenodontidae Eulipotyphla [Laurasiatheria]

• Tenrecidae Afrosoricida [Afrotheria]

Afinity mezi zoogeografickými oblastmi –
taxonomické artefakty?

Latimeria chalumnae – endemit Indického oceánu

… jen do roku 1998

Latimeria menadoensis
druh endemický, rod nikolivěk

Endemismus, nebo taxonomický artefakt?
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Hošek J. 2007: Saola. Scientia, Praha.

Pseudoryx nghetinhensis

Změny areálů: objevy nových taxonů
• Plethodontidae, 350 spp.

• disjunktivní rozšíření

Min M. S. et al. 2005: Discovery of the first Asian 
plethodontid salamander. Nature 435: 87-90.
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Metodické problémy: 
Lidský faktor

Grove A. T. & Rackham O. 2003: 
The Nature of Mediterranean 
Europe. An Ecological History. Yale 
University Press, New Haven and 
London 

montado

dehesa
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Metodické problémy: shrnutí
• neprozkoumanost

• intenzita a kvalita mapovacího úsilí

• variabilita rozšíření v prostoru (populační hustoty, okraj areálu)

• variabilita rozšíření v čase (přirozené šíření, introdukce, extinkce)

• údaje z různých časových období 

• „zaokrouhlování“ obrysových map podle možného výskytu
(vhodné ekol. podmínky) 

• vliv měřítka (velikost mapovacího čtverce)

• taxonomické změny u známých taxonů

• objevy nových taxonů

• lidský faktor

Distribuce – popis
• Jak popíšeme a zobrazíme areál?

• Na jaké metodické problémy narážíme?

• Jaké termíny máme pro různé typy rozšíření?Jaké termíny máme pro různé typy rozšíření?
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Typy areálů

• druhový, vyšší taxony

• kosmopolitní (babočka bodláková)

• reliktní (haterie, varan komodský, kulík hnědý v Krkonoších)

• refugium 

• kontinuitní

• disjunktivní (= diskontinuitní)

• ostrůvkovitý – subareály

• endemický (měřítko!)

• bipolární (kruhoústí)

• cirkumpolární (sob)

• cirkumtropický (červoři)

• sympatrický

• alopatrický
Bulgarica 
nitidosa

Disjunktivní kosmopolitní areál

Vespertilio murinus
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Disjunktivní areál – druhový

Disjunktivní areál – rodový
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Disjunktivní areál – čeleďový

Iguanidae

Disjunktivní areál – řádový
Ceratodontidae Neoceratodus forsteri
cirkumtropický, reliktní
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Zonální a bizonální areál

Zonální areál
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Cirkumpolární areál

Bubo scandiaca

Bipolární areál

velryba černá (Eubalaena glacialis)
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Boreo-montánní areál

kos horský
(Turdus torquatus)

ArktoArkto--alpínskýalpínský areálareál

bělokur horský
(Lagopus mutus)
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Klimatický relikt

Ostrůvkovitý výskyt
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Šachovnicovitý výskyt

laločnatka Anthochaera chrysoptera
(Noosa Heads, Austrálie) 

Distribuce tučňáků


