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okrajareálco omezuje 

4. ●2. ●biotické
3. ●1. ●abiotické

faktory 

Distribuce – příčiny

• konkurence (= kompetice)
• vnitrodruhová vs mezidruhová
• exploatační vs interferenční

• predace
• komensalismus
• mutualismus
• parazitismus

• abiotické faktory – „externí“
• biotické faktory – „interní“
(zpětná vazba – koevoluce)

Begon M. et al. 1997:
Ekologie. Vydavatelství UP.

Vztah biotických a abiotických podmínek
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Vztah biotických a abiotických podmínek
svijonožec Chthamalus stellatus

• kontinuita areálu a dynamika zdrojkontinuita areálu a dynamika zdroj--propadlopropadlo
• faktory ovlivňující rozšíření

abiotické podmínky 
biotické podmínky

• hranice areálu
abiotické podmínky
biotické podmínky

• vnitrodruhové mechanismy limitující rozšíření

Distribuce – příčiny
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Nikdo nežije všude – kontinuita areálu

dobrádobrá
euryekníeuryekní
mobilnímobilní
zonálnízonální
vyšší kontinuitavyšší kontinuita

slabáslabáprozkoumanostprozkoumanost
stenoeknístenoekníekologická toleranceekologická tolerance
sesilnísesilnívagilitavagilita
azonálníazonálníbiotopbiotop
nižší kontinuitanižší kontinuita

Kontinuita areálu – heterogenní prostředí
• heterogenní prostředí – různá kvalita ostrůvků prostředí (patches)

• mechanismus: dynamika zdroj – propadlo (variabilita ve fitness)
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source (zdroj) 
• natalita > mortalita
• emigrace > imigrace

sink (propadlo)
• natalita < mortalita
• emigrace < imigrace

metapopulace
• lokální extinkce
• rekolonizace

habitat selection
změna klíčových 
podnětů člověkem 
ochrana přírody

„Source-sink dynamics“

saranče
Nomadacris 
septemfasciata

habitat selection v heterogenním prostředí
• přírodní výběr adaptivní výběr prostředí
• klíčový podnět – korelát úspěšného hnízdění
• klíčový podnět – olistění ukrytí hnízda snížení rizika predace
• narušení vazby „klíčový podnět-kvalita prostředí“ člověkem?

Příkladová studie
nepůvodní akátina vs původní lužní les
(nekvalitní vs kvalitní prostředí?)
Hypotézy:
1. ideal free distribution
2. ideal despotic distribution
3. ecological trap

Remeš V. 2003: Effects of exotic habitat on nesting success, territory 
density, and settlement patterns in the blackcap (Sylvia atricapilla).
Conservation Biology 17: 1127–1133.

Areál a výběr prostředí
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Dynamika zdroj-propadlo a výběr prostředí

59.015.5hnízdní úspěch (%)
0.260.23velikost teritoria (ha)
1220páry/10ha

lužní lesakátina

podrost – jen bez černý
(Sambucus nigra) 

– search image – predátoři

– ale: pseudoreplikace!

– proč jsou pěnice tak 
hloupé, že lezou 
do jámy lvové? 

Mechanismus výběru prostředí

maladaptivní výběr prostředí

conservation biology

H. sapiens: source/sink: 
vesnice vs města do 20. století
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• kontinuita areálu a dynamika zdroj-propadlo
• faktory ovlivňující rozšíření

abiotické podmínkyabiotické podmínky
biotické podmínky

• hranice areálu
abiotické podmínky
biotické podmínky

• vnitrodruhové mechanismy limitující rozšíření

Distribuce – příčiny

Akvatické prostředí – sladkovodní
Termální (teplotní) stratifikace
průhlednost – extrémně čistá voda absorbuje 99% světla do 50-100m
vysoká vodivost a tepelná kapacita
stabilita (vs suchozemské p.)

Mírný pás
letní a zimní stagnace
jarní a podzimní cirkulace

Tropický pás
stabilní, trvalá stratifikace

• horní vrstva: teplá, prokysličená, prosvětlená, málo živin (splavování živin)
• spodní vrstva: chladná, (téměř) anaerobní, afotická (temná), hodně 
usazených živin

relativní chudost (nízká produktivita) hlubokých tropických jezer
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Akvatické prostředí – brakické

teplota, tlak, salinita, okysličenost, prosvětlenostteplota, tlak, salinita, okysličenost, prosvětlenost

Oceánská cirkulaceOceánská cirkulace

slanější voda slanější voda –– vyšší hustota vyšší hustota –– pokles vs ředění deštěm a řekamipokles vs ředění deštěm a řekami

severské oceány severské oceány –– slabý odpar + silný přítok slabý odpar + silný přítok stratifikacestratifikace

tropicktropickéé oceoceáány ny –– silný odpar silný odpar pokles pokles narunaruššeneníí stratifikacestratifikace

cirkulace oceánské vody cirkulace oceánské vody –– x100 x100 –– x1000 letx1000 let

výrazná heterogenita oceánské vody (teplota, salinita)výrazná heterogenita oceánské vody (teplota, salinita)

Jaký je význam globálního patternu abiotického prostředí pro Jaký je význam globálního patternu abiotického prostředí pro 
rozšíření organismů?rozšíření organismů?

pohled na klimatickou mapu světa vysvětlí pramálopohled na klimatickou mapu světa vysvětlí pramálo

mikroprostředí, denní/noční aktivita, ptačí tahy, …mikroprostředí, denní/noční aktivita, ptačí tahy, …

Akvatické prostředí Akvatické prostředí –– mořskémořské
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• kontinuita areálu a dynamika zdroj-propadlo
• faktory ovlivňující rozšíření

abiotické podmínky 
biotické podmínkybiotické podmínky

• hranice areálu
abiotické podmínky
biotické podmínky

• vnitrodruhové mechanismy limitující rozšíření

Distribuce – příčiny

• mezidruhová konkurence
• predace
• parazitismus
• komensalismus
• mutualismus
• vliv člověka – přímý
• vliv člověka – nepřímý
• kombinace vlivů
• přirozené zvětšování areálu

Biotické podmínky
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konkurenční vyloučení
(competitive exclusion)

(spatial separation)

Interspecifická kompetice

Interspecifická kompetice
rostliny kompetují o opylovače

rozdělení časových nik 
(temporal separation)
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Interspecifická kompetice

• nepřirozená situace

• špaček obecný
(Sturnus vulgaris)

• New York 1891

• kompetice o dutiny 
(Sialia sialis, Colaptes auratus)

• kompetice o potravu
(Sturnella magna)

Interspecifická kompetice

• Sciurus vulgaris 
• Sciurus carolinensis
• Velká Británie – introdukce 1889 – 1925, epidemie u S. vulgaris
• Itálie ( celá Evropa?), Jihoafrická rep., Austrálie
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Interspecifická kompetice

• Iberský poloostrov

• degradace prostředí

• introdukce lišky 

• původní fauna
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Interspecifická kompetice: šachovnicová distribuce

checkerboard 
distribution
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Predace

Euglandina rosea Partulidae



14

Predace vs areály
• koexistence & frekvenčně závislá predace
• „nepřítel mého nepřítele je mým přítelem“
• korelace areálů vs koevoluce
• koadaptace
• kospeciace

Parazitace vs areály
• vnitrotělní paraziti
• přirozené experimenty: ptačí malárie kontra havajská avifauna
• hnízdní paraziti
• nepřirozený (?) experiment
• kácení a  vlhovec hnědohlavý (Molothrus ater)
• vlhovec + antropogenní změny v krajině = neštěstí drobných pěvců
• dlouhodobá koevoluce vs náhlá interakce s parazitem
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kachnička karolínská (Aix sponsa)

Komensalismus

datel chocholatý (Dryocopus pileatus)

Mutualismus vs areály

Casearia corymbosa

Tityra semifasciata
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Mutualismus vs areály
• symbiotické řasy v korálech

• opylovači (Nový Zéland – jetel a čmeláci)

• antiherbivorní ochrana
- neotropické akácie a mravenci
- Cecropia a mravenci a herbivoři

• obligátní vs fakultativní vztah

• kolibříci vs rostliny 
- oboustranná zaměnitelnost „partnerů“

Dischidia major (Sumatra)Cecropia

Mutualismus vs areály
• koadaptace neznamená obligátní závislost

• koevoluce: klauni vs sasanky
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Nepřirozené zmenšování areálu

bizon (Bison bison)

Nepřirozené zmenšování areálu

lev (Panthera leo)
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Nepřirozené zmenšování areálu

Rhinoceros sondaicus Rhinoceros unicornis Dicerorhinus sumatrensis 

Nepřirozené šíření –
nezáměrná introdukce

Dreissena 
polymorpha
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Nepřirozené šíření – záměrná introdukce

ondatra pižmová
(Ondatra zibethicus)

• Manihot esculenta (kasava)

• Phenacoccus manihoti (červec)

• Anagyrus diversicornis & Apoanagyrus lopezi (Chalcidoidea)

Záměrná postupná introdukce
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• keystone resources 

• keystone species

• extinction cascade

Primack R. B. et al. 2001: Biologické principy ochrany přírody. Portál, 
Praha.

Vliv člověka na zmenšování areálů

Introdukce jsou většinou neúspěšné
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Kombinace nepřirozeného & přirozeného šíření

Nepřímý vliv člověka
na areály

globální oteplování

• dřívější začátek hnízdění ptáků

• stoupající mořská hladina

• „uphill shift“ malárie (Keňa)

• areály se sunou na sever …

• ale mnoho jiných i na jih!
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Změny areálů: altitudinální šíření
• Velká Británie – latitudinální + altitudinální šíření motýlů

• ČR – 161 spp., 1951 – 2001, ø max. + min. nadm. výšky ve čtverci

• 119 spp. analyzováno

• 12 – 15 spp. stoupalo (2/3 běžné druhy)

• ø výškový posun 60 – 90 m

• problém hrubého měřítka (horské druhy)

• tři mechanismy altitudinálního posunu areálu:

1. ústup z nížin

2. výstup do hor

3. symetrický posun

Konvička M. et al. 2003: Uphill shifts in distribution of butterflies in the 
Czech Republic: effects of changing climate detected on a regional scale. 
Global Ecology & Biogeography 12: 403–410.

Altitudinální šíření
Babočka síťkovaná Araschnia levana
ústup dole, výstup nahoře
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Ohniváček černočárný Lycaena dispar
stabilní dole, výstup nahoře

Altitudinální šíření

Přirozené šíření 
hrdlička zahradní 
(Streptopelia decaocto)

podobně:
zvonohlík zahradní (Serinus 
serinus)

polák chocholačka
(Aythya fuligula)

labuť velká
(Cygnus olor)

hohol severní
(Bucephala clangula)

morčák velký
(Mergus merganser)

psík mývalovitý
(Nyctereutes procyonoides)
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Přirozené šíření 

Ericson P. G. P. et al. 2003: Evolution, biogeography, and patterns of 
diversification in passerine birds. J. Avian Biol. 34: 3-15.

Přirozené šíření: velké měřítko 
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• kontinuita areálu a dynamika zdroj-propadlo
• faktory ovlivňující rozšíření

abiotické podmínky 
biotické podmínky

• hranice areálu
abiotické podmínkyabiotické podmínky
biotické podmínky

• vnitrodruhové mechanismy limitující rozšíření

Distribuce – příčiny

Hranice areálu – fyzikální faktory
• Liebigův zákon minima
• teplota
• srážky (úhrn, distribuce, pravidelnost), vlhkost
• osvětlení
• salinita
• geometric constraint
• disturbance (sopky, hurikány, požáry, záplavy,  

sesuvy, spásání, sešlapávání, pád velkých stromů)
• disturbance a tajga, savana, deštný les, …
• pionýrské (r-) vs klimaxové (K-) druhy
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Abiotické podmínky

Fyzikální limity: zimní 
epiareál

Tyranovec domácí 
(Sayornis phoebe)
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Fyzikální limity: rozšíření obojživelníků

Fyzikální limity: rozšíření plazů
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Fyzikální limity: rozšíření severoamerických ptáků

• kontinuita areálu a dynamika zdroj-propadlo
• faktory ovlivňující rozšíření

abiotické podmínky 
biotické podmínky

• hranice areálu
abiotické podmínky
biotické podmínkybiotické podmínky

• vnitrodruhové mechanismy limitující rozšíření

Distribuce – příčiny
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Kompetice vs areály:
velké měřítko

tarbíkomyš Dipodomys
(pytloušovití, Heteromyidae)

• alopatrie vs sympatrie
• konkurenční vyloučení
(competitive exclusion)

Kompetice vs areály: malé měřítkoKompetice vs areály: malé měřítko
čipmank Eutamias (veverkovití, Sciuridae)
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• kontinuita areálu a dynamika zdroj-propadlo
• faktory ovlivňující rozšíření

abiotické podmínky 
biotické podmínky

• hranice areálu
abiotické podmínky
biotické podmínky

• vnitrodruhové mechanismy limitující rozšířenívnitrodruhové mechanismy limitující rozšíření

Distribuce – příčiny

Adaptace, genový tok vs 
distribuce

slepec slepec Spalax ehrenbergiSpalax ehrenbergi
(slepcovití, Spalacidae)(slepcovití, Spalacidae)

• centrální vs okrajové populace
• okraj areálu –

nepříznivé podmínky
• omezení (constraint) rozšíření
• lokální adaptace
• gen. tok vs přírodní výběr

Jak oblafnout genový tok?
• polyploidie (+ hybridizace)
• chromosomální rasy
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Distribuce vs denzita

• typicky shlukovitá distribuce

• většina jedinců daného druhu na malé části areálu

Distribuce vs denzita

Základní zákonitosti:
• autokorelace
• nejvyšší hustoty ve středu areálu
• na okraji areálu stále menší a vzdálenější populace
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Distribuce vs denzita – mezidruhová úroveň

Distribuce vs denzita



33

Distribuce vs denzita – příčiny

Co z toho všeho vyplývá?
• statický areál na papíře vs časoprostorová dynamika v přírodě
• okraje areálu „pulsují“ (dynamika zdroj-propadlo)
• vždy hraje roli více faktorů
• limitující interakce faktorů (často abiotický X biotický)
• abiotickým faktorům se lze přizpůsobit (časové měřítko!)
• biotickým faktorům se „natrvalo“ přizpůsobit nelze

• potenciální abiotický vs realizovaný biotický areál

• kompetice omezuje areály
• predace zvětšuje areály

• hranice v různých částech areálu – různé faktory:
• tropy – biotické limitující faktory
• sever – abiotické limitující faktory

• vyšší taxony: starší než kontinenty – vliv tektoniky (vikariance)
• nižší taxony: mladší než kontinenty – glaciace, šíření (dispersal)


