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BIOTOPY

Hvozdík kartouzek – Dianthus carthusianorum

Redakce časopisu Nika pojala záměr
seznámit čtenáře s pestrým výčtem
různých typů biotopů a společenstev
organismů, které a která jsou
v České republice k zastižení. Staré
známé heslo „Poznej a chraň“
v sobě skrývá pravdivou, ověřenou
moudrost, a tak se domnívám, že
výprava do zachovalých a typických
částí přírody, které u nás ještě zbyly,
může být jen a jen přínosná. Než se
ale do nich společně vydáme,
považuji za nutné vysvětlit několik
pojmů a přístupů.

aždému alespoň trochu biologicky
informovanému čtenáři je asi jasný
pojem druhová (a obecně biologická)
pestrost, druhová diverzita. Ne vždy si ale
lidé uvědomují, že tato diverzita je podmíněna pestrostí krajinného reliéfu, podmínek neživé přírody (abiotických faktorů
jako je voda, vlhkost, teplota, kyselost či
alkalita prostředí a míra jeho osvětlení),
celých souborů populací dalších organismů
(tzv. biotických faktorů) a že je v ní obsažena i genetická diverzita populací jednotlivých druhů rostlin a živočichů.
Česká republika je nesmírně pestrá
z hlediska geologie a geomorfologie a její
umístění v centru Evropy, na křižovatce
migračních cest a osídlovacích vln v době
klimatických změn ledových a mezi– resp.
poledových dob, ještě posiluje různorodost
její přírody. Od období atlantiku, teplého
období datovaného podle pylových analýz
zhruba kolem roku 4000 před naším
letopočtem, se k vlivům na přírodu střední

K

22

NIKA 5/2008

Skalní výchozy a hrany srázů téměř bez půdy
představovaly a představují v zalesněné krajině útočiště
světlomilných rostlin a živočichů; roste na nich azonální
vegetace keřů a sklaní stepi; dojde-li k odlesnění, mohou
se tato společenstva druhotně rozšířit

BIOTOPY A SPOLE
ČESKÉ REPUBLIKY

Evropy připojuje i činnost neolitických
zemědělců, bez které by se pravděpodobně
neudržela až do dneška řada společenstev
a druhů stepního charakteru, což představuje další příčinu obohacení její květeny
i zvířeny.
Aby se v té veliké různorodosti přírodovědci vůbec vyznali a zorientovali, snažili
se a snaží ji nějak utřídit, kategorizovat,
„rozškatulkovat“. Existuje proto řada možností a klíčů. Základním a nejsnáze zvládnutelným způsobem je klasifikace podle rostlinných druhů a společenstev. Vodítkem jsou
zde geobotanika a fytocenologie, dvě botanické vědy, které studují rostlinná společenstva v závislosti na prostředí a ekologické
zákonitosti jejich vývoje a existence. (Ekologická disciplina, která se zabývá ekologií
společenstev a vztahy mezi jejich složkami,
se nazývá synekologie. Jak vidíme, ekologie
je relativně mladá, leč složitá biologická
věda, nikoliv „ideologie“, jak proklamují
někteří biologicky nevzdělaní politici).
Při veškeré složitosti rostlinných společenstev je jejich klasifikace relativně jednodušší a zvládnutelnější než v případě
živočichů a je vlastně již v podstatě zvládnutá. Někteří zoologové se snaží podobnou
metodikou utřídit také společenstva živočišných druhů, ale zatím tyto jejich pokusy
dopadají spíše uměle a velmi zjednodušeně. Proč? Na rozdíl od rostlin se živočichové aktivně pohybují, přizpůsobují,
během svého vývoje často mění prostředí
za jiné, vyhledávají úkryty, jsou na lokalitách k zastižení jen někdy (mnozí bezobratlí jako dospělí jen několik hodin nebo
dnů v roce – vzpomeňme na jepice), jsou
mnohem přizpůsobivější než rostliny
a hlavně jich je větší počet druhů, někdy
až o několik řádů víc než druhů rostlin. Jsou
ale mezi nimi i velmi citlivé, na prostředí
extrémně závislé druhy (ekologové jim říkají stenoekní), jejichž přítomnost či absence

může jedno rostlinné společenstvo rozdělovat na desítky dalších dílčích typů cenóz.
Tohle složité vysvětlování jsem bohužel
nemohl vynechat, protože bez něj by nešlo
pochopit následující. U typů rostlinných
společenstev, která navštívíme v našich
„literárních exkurzích“, totiž budou uvedena i jejich odborná cenologická označení.
Fytocenologickému systému se snaží přiblížit i další, pro praxi ochrany přírody vytvořené systémy, které také bude dobré
uvést.

Dymnivka dutá
– Corydalis cava
patří také do garnitury
hájových jarních bylin a je
typická pro lužní lesy

ČENSTVA
Přirozený bukový les, typický pro vyšší polohy,
je zonálním stupněm mezi
doubravami a horskou smrčinou
Typickými azonálními společenstvy jsou agrocenózy;
i monokultura obilovin má však navíc řadu druhů
plevelů a specializovaných druhů živočichů; dřeviny
umožňují existenci hájových druhů rostlin a živočichů
i v krajině, která byla téměř odlesněna

Stěžejní je fytocenologické členění
na svazy, podsvazy a asociace, což jsou
základní jednotky tohoto systému. Na rozdíl
od systematických taxonů (druh, rod, čele,
řád atd.) se zobecněně nazývají syntaxony
nebo cenotaxony.
Z praktických, zjednodušených systémů
členění fytocenóz jsou to hlavně systém
používaný v programu Natura 2000
(zařazení lze vyjádřit čtyřmístným kódem;
European Commission 1999), potom systémy programů Smaragd (Emerald,
Endangered Natural Habitat Types) a Corine (Commission of European Communities
1991). Složitější (a pravděpodobně jinde
než ve střední Evropě nepoužitelný) systém

Sasanka hajní – Anemone nemorosa
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Kulturní krajina je charakteristická převahou azonálních společenstev, rostlinných kultur a agrocenóz; přesto může mít vysokou druhovou pestrost, kterou zvyšuje tzv. okrajový
efekt; mozaika cenóz a jejich kontakt na hraničních švech vytváří podmínky pro existenci druhů specializovaných právě na taková rozhraní (ekotony)

Kakost luční
– Geranium pretense
je rostlina lučních
porostů

společenstva, s výjimkou bezlesých velehorských stupňů.
Pokud něco (lavina, drancující člověk,
sesuv půdy, požár) zničí klimaxové společenstvo, začíná vývoj k němu znovu.
Uvolněnou plochu osídlují postupně různé
druhy organismů a jejich společenstva od
vzduchem se šířících „pionýrských“ druhů
po složitější a trvalejší osídlení. Rychlost
tohoto vývoje k obnovení klimaxu je případ
od případu různá a vývoj samotný
se nazývá sukcese, jednotlivá „vývojová stadia“ klimaxu se označují jako sukcesní stadia. (Tyto pojmy jsou velmi důležité
a v průběhu našich exkurzí se bez nich
neobejdeme).
Všechna dočasně stabilizovaná sukcesní stadia vývoje cenózy ke klimaxu a ostatní společenstva, tedy například společenstva
vod, skal a bezlesých ploch, se nazývají
(podle toho, že téměř nejsou vázána na

Horské smrčiny představují poslední výškový stupeň lesa v horách

lesních fytocenóz vytváří lesnická typologie
(Zlatník 1976).
Společenstva rostlin se mění nejen podle
různých podmínek stanoviš , ale také (obecněji) podle nadmořské výšky (s korekcí
zeměpisné šířky); lze s určitým zjednodušením srovnávat vegetační stupně jednotlivých rovnoběžkových pásem s vegetačními stupni výškových pásem. Společenstvům zákonitě vznikajícím v závislosti
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na nadmořské výšce (a také zeměpisné
šířce) se říká zonální, a pokud v nich nepůsobí nějaké dlouhodobě přetrvávající vlivy,
které negují jejich vývoj, směřují – rychleji
či pomaleji – ke konečnému stadiu vývoje
společenstva, které optimálně zhodnocuje
sluneční energii. Protože tento vývoj
je v podstatě důsledkem klimatu (daného
nadmořskou výškou a zeměpisnou šířkou),
nazývá se klimax. V České republice a jinde
ve střední Evropě jsou klimaxem lesní

Žebrovice různolistá
– Blechnum spicant

Luční společenstva jsou azonální, vznikají a udržují se činností býložravců nebo člověka

Společenstva stojatých vod jsou rovněž azonální;
často se výrazně liší v důsledku různé kyselosti či alkality vody a obsahu v ní rozpuštěných živin

Ve vyšších polohách, nad všemi lesními zónami, pokračují vegetační stupně klečového pásma a horské tundry

Azonální charakter má také většina společenstev
vodních organismů, i když – jako zde, v případě horské
bystřiny – jsou také do značné míry určována reliéfem
krajiny a její nadmořskou výškou

výškové stupně) azonální. Pro praxi ochrany přírody je důležité, že zatímco klimax,
pokud porůstá dostatečně velkou plochu,
se udržuje samovolně a dlouhodobě (má
autoregulační schopnost) a při menším
a krátkodobém poškození je schopný regenerovat do původního stavu, azonální společenstva mívají mnohem složitější původ.
Spoluvytvářejí je velmi často populace
živočichů (lidí, slonů, kopytníků, korálů)
a jejich ochrana a ochranný management
jsou vždy také mnohem složitější než v případě klimaxu. Tak například u přírodě
blízkých agrocenóz je pro jejich zachování
potřeba uplatňovat klasické hospodářské
zásahy jako pastvu nebo kosení.
V příštích číslech časopisu Nika budeme
„cestovat“ napřed po zonálních klimaxových společenstvech, a to od nížin velkých
říčních úvalů až vzhůru k horám. Potom přijdou na řadu ty ostatní, neméně cenné
a leckdy mnohem zranitelnější a jedinečN
nější azonální části přírody.

www.ochranaprirody.cz
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