
Přednáška 3 
 
- témata seminárních prací 
- bioindikace 
- adaptace 
- populace  



Téma 1: Menotaxe u včel 
 
- Jak si včely předávají informace o zdrojích potravy 
- význam tanečků na plástech 
- Florokonstantnost 
- Pokuste se o úvahu na téma: Proč včely v Evropě v posledních letech výrazně ubývají 
 
 
Studijní materiál:  
 
Jűrgen Tautz: Fenomenální včely. Nakladatelství Brázda 2009 (www.ibrazda.cz) 
 1.vydání. 286 stran. 
 
Publikace Antonína Přidala z Mendelovy univerzity v Brně a Dalibora Titěry z 
Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o., Dol (www.beedol.cz) 
     
 

Fototaxe – směrované pohyby vyvolané světlem (pozitivní = ke zdroji; negativní = od zdroje) 
  
Menotaxe – pohyb v určitém konstantním úhlu vůči světelnému zdroji. Světelný zdroj slouží 
jako orientační bod. Zdroj světla je obvykle slunce (včely) nebo měsíc. Může to být ale též 
umělý zdroj (noční druhy hmyzu – spirálovitý let k lampě) 

http://www.ibrazda.cz/
http://www.beedol.cz/


Téma 2: Nepovedené (ekologicky „objektivně“ škodlivé) a povedné (ekologicky 
přijatelné) introdukce (reintrodukce) živočišných druhů 
 
- CHKO Jeseníky (kamzíci a jejich 100-leté výročí), CHKO Litovelské Pomoraví (případ 
návratu bobra do přírody) 
- možno vybírat vhodné příklady ze zemědělství a lesnictví (záměrné introdukce 
přirozených nepřátel škůdců) 
- není nutno se omezovat na některou taxonomickou skupinu (nejvíce případů je asi u 
hmyzu a savců) 
- Pokuste se o úvahu na téma: Jsou introdukce (reintrodukce = repatriace) živočišných 
druhů z ekologického hlediska přínosem, je možné zaujmout nějaké jednoznačné 
stanovisko? 
 
 
Studijní materiál:  
 
-Příklady lze nalézt prakticky ve všech českých i zahraničních učebnicích ekologie 
- kamzíci: materiály CHKO Jeseníky, Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku 
(Vlastivědný sborník Severní Morava) 
- bobři: materiály CHKO Litovelské Pomoraví 
- mnoho dalších zdrojů literatury dle zvoleného druhu živočicha 
     
 



Introdukce – Zavádění druhů rostlin a živočichů člověkem do oblastí, kde se dříve 
nevyskytovaly. Nemusí však jít vždy z hlediska člověka o činnost záměrnou. Člověk třeba jen 
připraví vhodné podmínky (biotop, hostitelské rostliny) pro to, aby se na novém území mohl 
dříve zde cizí druh vyskytovat. Introdukovaný druh může být na novém území vázán jen na 
určité specifické podmínky (např. skleníky), může se začlenit do přítomného ekosystému. 
Může po čase vymizet (většina nezáměrných introdukcí takto končí) nebo může naopak začít 
expandovat (invazní druhy). 
 
Reintrodukce (repatriace) – Zpětné vysazování druhů na místech, kde se dříve vyskytovaly a 
byly vyhubeny nebo vymřely. Podmínka úspěšnosti: znalost skutečné příčiny (příčin) jejich 
vymizení.  

Příklady introdukovaných druhů živočichů na území střední Evropy: 
 
Záměrně: některé lovné druhy ryb (pstruh duhový, síh severní, amur bílý, tolstolobik bílý), z 
ptáků bažant obecný, ze savců ondatra pižmová, jelenec viržinský, jelen sika, daněk skvrnitý, 
muflon, kamzík (jde o introdukci z Alp do Jeseníků) 
 
Nezáměrně (z hlediska člověka nežádoucí introdukce): severoamerické druhy motýlů 
vzpřímenka akátová (u nás od r. 1989) a klíněnka akátová (u nás od r. 1992) – vazba na dříve 
introdukovaný a invazní druh hostitelské rostliny: trnovník akát  
Klíněnka jírovcová 



Klíněnka jírovcová (housenky minují v listech jírovců maďalů):  
1989 – první záznam výskytu ve střední Evropě (Linec, Rakousko) 



Příklady repatriovaných druhů živočichů na území střední Evropy 
nebo přímo u nás: 
 
Raroh velký, rys ostrovid, bobr evropský,  
Jasoň červenooký (Parnassius apollo) – zatím snad úspěšná reptriace 
druhu, který u nás vymřel v roce 1935, v okolí Štramberku.  

Botanická zahrada a arboretum ve 
Štramberku 



Téma 3: Bioindikace 
 
- vysvětlete pojem bioindikace 
- vyberte několik druhů živočichů, které mohou sloužit jako ekologické 
indikátory 
- popište o čem jejich přítomnost na určitém stanovišti vypovídá (konkrétní 
případy z ČR) 
- není nutno se omezovat na některou taxonomickou skupinu (hmyz, měkkýši, 
plazi, savci) 
 
Studijní materiál:  
 
-Příklady lze nalézt prakticky ve všech českých i zahraničních učebnicích 
ekologie 
-materiály CHKO a NP, obecně chráněných oblastí, časopisy Živa a Vesmír 

Ekologické indikátory upozorňují na míru antropogenních 
vlivů, jsou ukazateli přirozených změn nebo indikují 
vlastnosti abiotického prostředí. 



Indikátory druhové diverzity lučních porostů (např. květnatých luk) – výskyt 
některých denních motýlů, jejichž housenky jsou úzce vázané na některé byliny  
Valašsko, Bílé Karpaty – modrásek černoskvrný 

Indikátory čistoty vod – některé druhy ryb: pstruh duhový, vranky; někteří korýši: 
perloočky, stejnonožci, raci; vodní larvy hmyzu: larvy jepic, pošvatek, komárů; z rostlin 
mnohé druhy řas, sinic, okřehek, vodní mor kanadský   

Larva jepice Larvy komárů 



Střevlíci na orné půdě 

Harpalus rufipes Pterostichus (Poecilus) cupreus 



Calathus fuscipes 

Amara aulica 
Carabus scheidleri 

B. lampros 



Téma 4: Predace 
 

- vysvětlete pojem predace 
- popište několik vztahů predátor - kořist 
- uveďte několik druhů predátorů (nemusí to být pouze hmyz) v praxi 
využívaných k potlačování významu živočišných škůdců v zemědělství, 
vinohradnictví, v ovocnářství, v lesnictví, ve skladech potravin 
- na jednom konkrétním případu popište postup, jak se s predátorem zachází 
(např. od nákupu biologického přípravku po jeho aplikaci), jak se pro možnost 
většího využití predátorů (např. užitečný hmyz) upravují podmínky ve 
sklenících, na poli (např. omezování pesticidů). Prostě, co se musí udělat, aby v 
konkrétním (vybraném) případě predátor posloužil tak, jak člověk očekává. 
 
Studijní materiál:  
-Příklady lze nalézt prakticky ve všech českých i zahraničních učebnicích 
ekologie 
-Studijní materiál (česká a zahraniční literatura) lze dohledat dle klíčového 
slova: latinský název zvoleného druhu 
-  stránky www.biocont.cz, www.bioinstitut.cz, 
- řada publikací (od autorů M. Hluchý, M. Bagar, A. Honěk, O. Pultar, V. Stejskal, 
E. Žďárková a další) 
 

http://www.biocont.cz/
http://www.biocont.cz/
http://www.bioinstitut.cz/
http://www.bioinstitut.cz/


Predace – Jde o vztah, ve kterém je populace jednoho druhu 
potravou populace jiného druhu. Jde tedy o mezidruhovou interakci. 
Predátor obvykle konzumuje podstatnou část těla jedince využívané 
populace. Kořist zpravidla nejdříve zabíjí. Na úrovni populací je to 
vztah dlouhodobý, na úrovni jedinců je to vztah krátkodobý. 

pestřenky 

zlatoočko 



Aphidoletes aphidimyza (Aphidoletes aphidimyza) 

Amblyseius cucumeris (Amblyseius cucumeris) 

Cryptolaemus montrouzieri (Cryptolaemus montrouzieri) 

Phytoseiulus persimilis (Phytoseiulus persimilis) 

Typhlodromus pyri (Typhlodromus pyri) 

Hypoaspis aculeifer (Hypoaspis aculeifer) 

Macrolophus caliginosus (Macrolophus caliginosus) 

Orius laevigatus (Orius laevigatus) 

Amblyseius californicus (Amblyseius californicus) 
Amblyseius degenerans (Amblyseius degenerans) 

V ČR registrované druhy predátorů použitelné v ochraně rostlin 



Téma 5: Parazitace 
 

- vysvětlete pojem parazitace 
- popište několik vztahů parazitoid - kořist 
- uveďte několik druhů parazitoidů v praxi využívaných k potlačování významu 
živočišných škůdců v zemědělství (+ ovocnářství a vinohradnictví), v lesnictví, 
ve skladech potravin 
- na jednom konkrétním případu popište postup, jak se s parazitoidem zachází 
(např. od nákupu biologického přípravku po jeho aplikaci), jak se pro možnost 
většího využití predátorů (např. užitečný hmyz) upravují podmínky ve 
sklenících, na poli (např. omezování pesticidů). Prostě, co se musí udělat, aby v 
konkrétním (vybraném) případě parazitoid posloužil tak, jak člověk očekává. 
 
Studijní materiál:  
-Příklady lze nalézt prakticky ve všech českých i zahraničních učebnicích 
ekologie 
-Studijní materiál (česká a zahraniční literatura) lze dohledat dle klíčového 
slova: latinský název zvoleného druhu 
- stránky www.biocont.cz, www.bioinstitut.cz, 
- řada publikací (od autorů M. Hluchý, M. Bagar, A. Honěk, O. Pultar, V. Stejskal, 
E. Žďárková a další) 
 

http://www.biocont.cz/
http://www.biocont.cz/
http://www.bioinstitut.cz/
http://www.bioinstitut.cz/


Parazitace – Jde o vztah, ve kterém je populace jednoho druhu 
potravou populace jiného druhu. Jde tedy o mezidruhovou interakci. 
Parazitoid obvykle zabíjí a téměř kompletně spotřebovává svého 
hostitele až na konci larválního vývoje. Do té doby s ním žije v úzkém 
endo- nebo ektoparazitickém vztahu. 

Parazitická vosička, 

mšicomar Aphidius ervi 



V ČR registrované druhy parazitoidů (hmyz) 

použitelné v ochraně rostlin 

Aphidius colemani 

Aphidius ervi  

Encarsia formosa  

Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea 

Eretmocerus eremicus (Eretmocerus eremicus) 

Leptomastix dactylopii  

Diglyphus isaea  

Trichogramma brassicae  

Trichogramma evanescens  

Trichogramma pintoi 



V ČR registrované druhy parazitoidů (parazitické hlístice) 

použitelné v ochraně rostlin 

Steinernema feltiae  

Heterorhabditis bacteriophora  

Phasmarhabditis hermaphrodita  



Téma 6: Tritrofický vztah: přirozený nepřítel (např. užitečný druh, 
predátor, paraztoid) ↔ herbivorní druh (např. škůdce, hostitel 
užitečného druhu) ↔ rostlina (např. plodina, hostitel škůdce)  

herbivorní druh 

přirozený nepřítel 

herbivorního druhu 

(parazitoid, predátor) 

rostlina (hostitel 

herbovorního druhu) 



- vysvětlit tento vztah z hlediska postavení jeho členů v potravním řetězci 
- vysvětlit tento vztah z hlediska toku energie 
- jak lze na tomto vztahu demonstrovat princip ekologické stoichiometrie 
- uveďte na konkrétním případu, jak se členové v uvedeném vztahu navzájem 
aktivně ovlivňují 
 
Studijní materiál:  
M.R. Speight, M. D. Hunter, A. D. Watt: Ecology of insects. Wiley-Blackwell, 2008, 596 stran.  
Du, Y., Poppy, G., M., Powell, W. (1996) : Relative importance of semiochemicals from first 
and second trophic levels in host foraging behaviour of Aphidius ervi. Journal of Chemical 
Ecology, 22 : 1591 – 1605. 
Du, Y., Guy, M.,  Poppy, G., M., Powell, W., Pickett, J., A., Wadhams, L., J., Woodcock, C., M. 
(1998) : Identification of semichemicals released during aphid feeding that attract parasitoid 
Aphidius ervi. Journal of Chemical Ecology, 24 : 1355 - 1368. 
Guerrieri, E., Pennacchio, F., Trembley, E. (1993) : Flight behaviour of the aphid parasitoid 
Aphidius ervi (Hymenoptera : Braconidae) in response to plant and host volatiles. Eur. J. 
Entomol., 90 : 415 – 421.  
Guerrieri, E., Poppy, G., M., Powell, W., Trembley, E., Pennacchio, F. (1999) : Induction ans 
systemic repase of herbivore-induced plant volatiles mediating in-flight orientation of 
Aphidius ervi. Journal of Chemical Ecology, 25 : 1247 – 1261. 
Guerrieri, E., Poppy, G., M., Powell, W., Rao, R., Pennacchio, F. (2002) : Plant-to-plant 
communication mediating in-flight orientation of Aphidius ervi. Journal of Chemical Ecology, 
28 : 1703 – 1715. 



Studijní materiál: 
 
Starý, P. (1986) : Creeping thistles, Cersium arvense, as a reservoir of 

aphid parasitoids (Aphidiidae). Acta Ent. Bohemslovac., 80 : 81 – 86. 

Volkl, W. (1992)  : Aphids or thein parasitoids : Who actually benefits from 
ant-attendance ? J. Anim. Ecol., 61 : 273 – 281.  
Miller, J., R., Cowles, R., S. (1990) : Stimulo-deterrent diversion : a 

concept and its possible application to onion maggot control. Journal of 

Chemical Ecology, 16 : 3197 – 3212. 

Hassanali, A., Herren, H., Khan, Z., R., Pickett, J., A., Woodcock, Ch., M.  

(2008) : Integrated pest management : the push- pull approach for 

controlling insect pests and Leeds of cekals, and its potential for other 

agricultural systems including animal husbandry.  Phil. Trans. Soc. B., 

363 : 611 – 621. 

Hluchý, M. (2008) : Aphidius ervi parazitická vosička proti kyjatkám ve 

skleníku. Internetové stránky firmy Biocont Laboratory : 

http://www.biocont.cz 
 

 
 



Téma 7: Praktické využití atraktivity umělých zdrojů světla pro 
některé druhy hmyzu při monitoringu letové aktivity motýlů 
škodících v zemědělství 
 
-vyberte několik druhů motýlů (min. 6 druhů), jejichž letová aktivita 
je v ČR monitorována pomocí světelných lapačů 
- uveďte pro tyto druhy jakou letovou aktivitu vykazují během dne 
(cirkadiánní rytmy) a během roku a jak se liší svými nároky na 
abiotické ekologické faktory 
- srovnejte, jak se letová aktivita vybraných druhů (alespoň 4 druhy) 
meziročně mění na konkrétních lokalitách (alespoň 4 lokality) v ČR 
(pro každý druh berte alespoň 8-leté srovnání: 2006 – 2013) 
- u invazního druhu Helicoverpa armigera demonstrujte na příkladu 
lokality Olomouc, jak je to s jeho výskytem v ČR v posledních letech 
- u druhu zavíječ kukuřičný (O. nubilalis) uveďte, jak monitoring 
letové aktivity slouží k praktickým účelům   



Studijní materiál: 
 
 
Zdroje Státní rostlinolékařské správy ČR (www.srs.cz) 
 
Články J. Rotrekla, P. Kolaříka (na téma zavíječ kukuřičný) v 
časopisech Úroda, Rostlinolékař, Agromanuál 

http://www.srs.cz/




Bioindikace 
 

Ekologické indikátory upozorňují na míru antropogenních 
vlivů, jsou ukazateli přirozených změn nebo indikují 
vlastnosti abiotického prostředí. 

Organismy potenciálně využitelné musí splňovat několik podmínek: 

 

- úzká ekologická valence ke sledovanému ekologickému faktoru (souboru faktorů, 

stanovišti) 

- v případě živočichů není vhodné volit druhy dobře pohyblivé (vybírat druhy pevně 

vázané ke sledovanému stanovišti) 

- volit nápadné druhy 

- dobře rozeznatelné a nezaměnitelné druhy 

- volit krátkověké (rychlé střídání generací) a početné druhy živočichů – zvláště 

pokud jde o snahu zaznamenat a potvrdit přirozené nebo antropogenní změny v 

biotopu 

- u živočichů volit spíše masožravce než býložravce, jde-li o studium abiotických 

faktorů 

- je lepší sledovat větší soubory druhů nebo celá společenstva  

 



modranka karpatská 



Adaptace 
 
Přizpůsobení na vnější podmínky, ke kterým u organismů došlo v 
průběhu evoluce 
 
Většinou se projevují na úrovni druhu, v omezené míře jen na 
úrovni jednotlivých populací 
 
Vliv prostředí → vývojové změny v určitých populacích (v rámci 
druhu) → proces speciace (vznik nových druhů 
 
Co nejsou adaptace: 
-Modifikace (ekomorfózy): jedná se pouze o fenotypovou změnu, 
bezprostřední reakci na působení určitých podmínek, při 
přechodu do jiného prostředí se ztrácí. 
- Aklimatizace: jde o přizpůsobení se organismu na nové 
podmínky bez zjevných změn 



Adaptace 
 
- morfologické 



Adaptace 
 
- Fyziologické: většinou jde o fyziologické odchylky od 
„normálního stavu“ u živočichů žijících v extrémních podmínkách 

Některé druhy hmyzu 

(ale třeba také hlodavci) 

mají schopnost vytvářet 

vlastní metabolickou 

vodu (pouštní druhy a 

druhy živící se na 

suchém uskladněném 

materiálu (obilí, mouka) 



Adaptace 
 
-etologické: souvisejí s chováním živočichů – zvláštnosti při lovu 
potravy, specifické chování při vyhledávání úkrytů (nepříznivé 
podmínky), zvláštnosti při ochraně před predátory 
 

Batesovské mimikry – napodobování druhů s žihadlem (motýli z 
čeledi nesytkovitých, pestřenky, tesaříci), jedovatých nebo 
zapáchajících 
 

 
Nesytka rybízová 

Nesytka sršňová 

Společný výskyt napodobovaného a napodobujícího během evoluce 

Podstatně větší výskyt napodobovaného (vždy neplatí – pestřenky) 



Adaptace 
 
Műllerovské mimikry – vzájemné napodobování jedovatých druhů 

Vřetenuška čičorečková běloskvrnáč pampeliškový 

Oba druhy jsou jedovaté, běloskvrnáč se vyskytuje o 2 – 3 týdny 
dříve a hojněji než vřetenuška → ptáci si na běloskvrnáči ověří jeho 
nepoživatelnost → později se vyskytující vřetenušky z toho mají 
profit 



Adaptace 
 
Mimeze – napodobování živých nebo neživých objektů (kamínků, 
větviček, listu apod.), sem patří i krycí zbarvení 

Housenka píďalky 

(Boarmia consonaria) 



Adaptace 
 
Výstražné (aposematické) zbarvení: žlutočerné nebo 
červenočerné, vytvořilo se u mnohých jedovatých druhů 

sršeň(Vespa crabro) 



Adaptace 
 
Ekotypy: morfologicky, fyziologicky a etologicky vyhraněné 
populace 
 
Vrána obecná černá x vrána obecná šedá 



Adaptace 
 
Konvergence: jedná se o morfologické adaptace; pod vlivem 
působení určitých stejných vnějších podmínek se mohou vyvinout 
podobné morfologické adaptace i u dost odlišných taxonomických 
skupin organismů (kytovci se podobají tvarem těla rybám)  
 
Divergence: jde o opak, pod vlivem různých podmínek může dojít 
k dost výraznému rozrůznění organismů evolučně značně blízkých 
(ploutvonožci x šelmy) 
 
Příkladem divergence je i morfologické a funkční rozrůznění (= 
adaptivní rozrůznění) → Darwin a jeho pěnkavy na ostrovech 
Galapágy 



p. kuželozobá 

p. malá 

p. prostřední 

p. kaktusová 

Darwinovy 

pěnkavy resp. 

pěnkavky 

(Geospizidae) 



Adaptace 
 
Ekologická vikariace: Jedná se o zastupování druhů s podobným 
funkčním zapojením (podobně se chovajících, s podobnou 
ekologickou nikou) v různých oblastech. 
 
Krtek obecný (Evropa) x zlatokrt kapský (jižní Afrika) x vakokrt 
písečný (Austrálie) 

Zlatokrt kapský Vakokrt písečný 



Populace 
 
Vymezení, charakteristika a funkce populace 
Velikost populace a její určování 
Struktura populace 
Vztahy uvnitř populace 
Dynamika populace 
Migralita – stěhování a šíření populace 
Vztahy mezi populacemi 
Potravní vztahy 
Antropogenní ovlivňování početnosti populace 



Populace: Vymezení, charakteristika a funkce 
populace 
 
Jedná se o soubor jedinců téhož druhu na 
vymezeném území. Mezi jedinci v populace je 
možná trvalá výměna genetických informací. Každá 
populace je dokonale přizpůsobena obývanému 
prostředí. Toto prostředí může být příčinou určitých 
adaptací populace (jsou geneticky fixované). Každá 
populace má tedy specifický genofond (= soubor 
genetických vloh všech jejích členů) 



Populace: Vymezení, charakteristika a funkce 
populace 
 
Populaci  (její genofond) utváří, mění: 
-Vnější prostředí (působí jako selekční faktor → 
adaptace) 
- velikost populace 
- mutabilita populace 
- migralita jedinců - tok genů případně únik genů 
(genetic drift) 



Populace: Vymezení, charakteristika a funkce 
populace 
 
Populace unitárních organismů (většina živočichů) 
Populace modulárních organismů (rostliny, houby) 
 
Geneta (klon): populace vzniklá nepohlavní cestou z 
jediného mateřského jedince 

Kormus – soubory jedinců, 
kteří po nepohlavním 
rozmnožování zůstávají 
trvale spojeni (korá 



Populace: Vymezení, charakteristika a funkce 
populace 
 

Kormusy – soubory jedinců, kteří po 
nepohlavním rozmnožování zůstávají trvale 
spojeni (korá 

U rostlin se 

pro to užívá 

pojem 

polykormony 



Populace: Velikost populace (a její určování) 
 
Ukazatele kvantitativního zastoupení populace v prostředí: 
 
1) Abundance (= početnost): 
  - absolutní abundance - (velké druhy savců, dřevin atd.; není možné 

ji vždy vyjádřit) 
  - abundance relativní - (když nelze spočítat všechny jedince je nutné 

použít nějakou metodu odhadu) 
  - hustota populace -  abundance vztažená na jednotku plochy nebo 

prostoru 
  - hrubá populační hustota – jde o vyjádření populační hustoty 

zjišťované na rozsáhlém území v rámci něhož jen některé biotopy 
vyhovují ekologickým nárokům hodnoceného druhu 

  - ekologická populační hustota – abundance přepočtená jen na 
rozlohu skutečně obývané plochy  



Populace: Velikost populace (a její určování) 
 
Metoda opakovaného počítání jedinců na stálých plochách 
(použitelná u méně početných populací živočichů): 



Populace: Velikost populace (a její určování) 
 
Ukazatele kvantitativního zastoupení populace v prostředí: 
 
2) Biomasa: 
Hmotnost všech jedinců populace v daném okamžiku. U živočichů se 

vyjadřuje nejčastěji jako hmotnost živých jedinců, nebo sušiny, 
případně uhlíku, vázané energie. 

  
  - nadzemní 
  - podzemní 
 
Vyjádřena může být absolutně (celková biomasa populace na dané 

území). Účelnější je však pracovat s údaji přepočtenými na 
jednotku plochy (objemu). 



Populace: Velikost populace (a její určování) 
 
Ukazatele kvantitativního zastoupení populace v prostředí: 
 
3) Pokryvnost: 
Vyjadřuje se u rostlinných populací 

Při hodnocení velikosti je nutné počítat s nerovnoměrným 
zastoupením jedinců v prostoru → přizpůsobit situaci způsob 
odběru vzorků, počet hodnotících míst, počet hodnocení 
(opakování hodnocení) atd.  

Prudké kolísání početnosti populací – způsobují je abiotické faktory, 
vnitrodruhové vztahy, mezidruhové vztahy 
 
Extrémní výkyvy početnosti → na populaci (a v podstatě i na celé 
společenstvo) obvykle škodlivý dopad (Alleeho princip) 



Populace: Struktura populace 

Prostorová struktura – disperze jedinců 

 

Zastoupení pohlaví 

 

Věková a velikostní struktura 

 

Sociální struktura 



Populace: Prostorová struktura – disperze jedinců 

 
Disperze – rozmístění jedinců tvořících populaci na vymezeném území 

 

Pravidelná disperze – v přírodních podmínkách vzácná, někdy u teritoriálně 

žijících živočichů; může být založena uměle (sady, pole) 

 

Náhodná disperze – vyskytuje se u živočichů bez sociálních vazeb často ve 

stejnorodém prostředí (larvy potemníka v mouce, housenky mola šatního ve 

skříni), často u jednotlivě žijících parazitů a predátorů (typické pro řadu druhu 

pavouků). Jinak je vzácná – ve složitějších společenstvech 

 

Shloučená disperze – v populacích na určitém území se jedinci obvykle 

shlukují, důvody jsou různé: sociální chování zvířat, shlukování za účelem 

reprodukce, v důsledku vegetativního rozmnožování (kormusy korálů), vliv 

různorodých podmínek prostředí, omezená dostupnost zdrojů (voda, potrava), 

u hmyzu hrají roli agregační feromony, u predátorů a parazitoidů hraje roli 

výskyt hostitelských druhů (jdou za kořistí).  



Populace: Prostorová struktura – disperze jedinců 

 
Disperze – pravidelná x náhodná x shloučená  





In the autumns 2011 a 2012:  
100 % of winter oil-seed rape fields infested with 
Delia radicum larvae  



Confirmed occurrence of club-root (Plasmodiophora brassicae) 
symptomatic plants in winter oilseed rape fields in the the Czech Republic 
course of several last years: 2010 - 2012 (Plachká et al., 2013) 



locality, field Rapotín Hrabenov Hrabová Libina Bludov Plinkout 

Preciptations, year 

mean (mm) 705 730 700 696 667 725 

Temperatures, year 

mean 

7,7 7,3 7,8 7,7 7,8 8,2 (°C) 

altitude (m.n.m) 345 362 290 269 306 306 

Sampling date 18.10.2012 25.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 12.11.2012 12.10.2012 

Acreage 

1,4 7,5 10,5 14,7 24 15 (ha) 

Plants were sampled from 6 x 6 rectangular grid  

10 plants 
sampled per 
each place 

Six fields were 
chosen for more 
detailed 
assessments 



Locality 
Mean root area 

damaged by 
RML (%) 

Mean number of 
plants infested by 

RML; max. 360  (%) 

Libina 8,79 112 (31,11) 

Rapotín 6,91 148 (41,11) 

Bludov 6,59 85 (23,61) 

Hrabová 10,84 136 (37,77) 

Hrabenov 8,18 102 (28,33) 

Plinkout 6,68 127 (35,28) 



locality (date of 
plant sampling) 

field acreage 
(ha) 

RML 

Index of 
aggregation (Ia) 

Index of 
aggregation (Ja) 

Rapotín (18.10.) 1,4 1,49 1,06 

Hrabenov (25.10.) 7,5 1,21 xxx 

Hrabová (29.10.) 10,5 1,45 9,11 

Libina (29.10.) 14,7 1,32 8,86 

Bludov (12.11.) 24 1,36 1,13 

Plinkout (12.11.) 16,2 1,18 xxx 

Aggregation of RML in Rapotín 



Locality 
Mean thickness of 

hypocotyl (mm) 

Correlation (hypocotyl 
thickness x  area 

damaged  by RML) 

Correlation (hypocotyl 
thickness x  portion of 

plants infested by 
RML) 

r (p)* r (p)* 

Libina 8,21 -0,1659 (0,333) -0,1018 (0,555) 

Rapotín 5,59 0,3787 (0,023) 0,1539 (0,370) 

Bludov 8,74 0,2856 (0,091) 0,2438 (0,152) 

Hrabová 7,91 0,5889 (0,000) 0,4722 (0,004) 

Hrabenov 8,22 0,4823 (0,003) 0,4111 (0,013) 

Plinkout 7,93 0,3866 (0,020) 0,0032 (0,985) 

E E 



Locality 
RML x hypocotyl thickness 

Index of asociation (Im) 

Libina 0,97 

Rapotín 3,74 (p = 0,003) 

Bludov 1,54 (p = 0,021) 

Hrabová 2,36 (p = 0,003) 

Hrabenov 3,41 (p = 0,011) 

Plinkout 1,25 (p = 0,096) 



Locality 

number of 
places with 

CRP (max.  36 
places per 

locality) 

CRP2 

Index of 
aggregation 

(Ia) 

Index of 
aggregation 

(Ja) 

Libina 30 2,36 1,02 

Rapotín 5 1,38 9,88 

Bludov 4 1,56 1,02 

Hrabová 1 1,08 xxx 



Locality 

Correlation ( portion of 
CRP x  area damaged  by 

RML) 
RML x CRP 

r (p)*1 
Index of asociation 

(Im) 

Libina -0,5587 (0,000) -2,34 

Rapotín -0,2233 (0,671) 1,03 

Bludov -0,0810 (0,919) 1,11 

Hrabová -0,2686 (0,731) 1,06 



Locality 

mean root 
area 

damaged by 
RML (%) 

Mean 
number 
of plants 
infested 
by RML; 
max. 360  

(%) 

Mean 
thickness 

of 
hypocoty

l (mm) 

Correlation 
(hypocotyl 
thickness x  

area 
damaged  
by RML) 

Correlation 
(hypocotyl 
thickness x  
portion of 

plants 
infested by 

RML) 

number 
of places 
with CRP 
(totally  

36 places 
per 

locality) 

Correlatio
n ( 

portion of 
CRP x  
area 

damaged  
by RML) 

RML x 
CRP 

r (p) r (p) r (p) 
Index of 

asociation 
(Im) 

Libina 8,79 
112 

(31,11) 
8,21 

-0,1659 
(0,333) 

-0,1018 
(0,555) 

30 
-0,5587 
(0,000) 

-2,34 





Populace: Zastoupení pohlaví 

= Sexuální složení: může být v populaci víceméně stálé, může docházet k 

jeho pravidelným i nepravidelným změnám  

 

Sexuální index (hodnoty 0 – 1, nebo v %): vyjadřuje zastoupení samic v 

populaci 

 

-Vysoký SI: populace v rozvoji 

- Nízký SI: populace v úpadku 

 

- parthenogeneticky se rozmnožující druhy: SI dlouhodobě velmi vysoký 

(např. červci, anholocyklické mšice) 

 

- druhy s heterogonií (samci se vyskytují jen v určité fázi vývojového cyklu): 

prudké změny SI, např. druhy mšic obývající venkovní prostředí 



Zdroj: Laštůvka Z., Krejčová P. (2000): Ekologie 

Populace: Zastoupení pohlaví 



Populace: Zastoupení pohlaví 

Sex ratio = poměr pohlaví: podíl samců / podíl samic 

 

Primární: poměr pohlaví při početí resp. splynutí gamet (teoreticky by měl být 

1:1; to však zcela neplatí u mnoha skupin živočichů – typickým příkladem 

jsou druhy blanokřídlého hmyzu: parazitoidi, včely 

 

Sekundární: je poměr pohlaví při narození resp. vylíhnutí jedince 

 

Terciární: poměr pohlaví v dospělosti (v době dosažení pohlavní zralosti) 

 

 

U lidí se obvykle předpokládá poměr zhruba 105 chlapců na 100 dívek. V 

některých lidských společenstvích může být tento poměr vychýlen, a to jak 

náhodnými vlivy, tak i potraty závislými na testech pohlaví a infanticidou. 



země celkem 
při 
narození 

do 15 15–65 nad 65 

 
Slovensko 

0,94 1,05 1,05 0,99 
0,6 

Japonsko 0,95 1,05 1,05 1,01 0,73 

Jihoafrická 
republika 

0,95 1,02 1,01 0,95 0,63 

Lichtenštejn
sko 

0,95 1,01 0,98 0,99 0,73 

Rakousko 0,95 1,05 1,05 1,01 0,68 

Portugalsko 0,95 1,07 1,09 0,98 0,7 

Kambodža 0,95 1,05 1,02 0,94 0,62 

Uruguay 0,95 1,04 1,03 0,98 0,69 

Francie 0,95 1,05 1,05 1 0,7 

Česko 0,95 1,06 1,06 1,01 0,64 

Slovensko 0,95 1,07 1,06 1,02 0,63 

Rumunsko 0,95 1,06 1,05 0,99 0,7 

Itálie 0,96 1,07 1,06 1,02 0,72 

Etiopie 0,96 1,03 1,06 1,01 0,83 

Mexiko 0,96 1,05 1,04 0,94 0,83 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoafrick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoafrick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kambod%C5%BEa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etiopie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko


Poměr pohlaví pro celkovou populaci. Modrá zobrazuje více žen, červená 

více mužů v porovnání se světovým průměrem 1.01 mužů/žen. 



Poměr pohlaví pro obyvatele do 15 let. Modrá zobrazuje více žen, 

červená více mužů v porovnání se světovým průměrem 1.06 mužů/žen. 



7,33 % ♀ 

31,03 % ♀ 

Populace: Zastoupení pohlaví – a jeho změny při osídlování nového 
území (např. okupace porostu herbivorními druhy po přezimování) 



Období kladení 

14.3.: 
Signalizace  
postřiku dle 
současné 
metodiky 

31.3.: 
První zralé 
samičky, 
počátek 
kladení 

Populace: Zastoupení pohlaví – a jeho změny při osídlování nového 
území (např. okupace porostu herbivorními druhy po přezimování) 



14.3.: 
Signalizace  
postřiku dle 
současné 
metodiky 

31.3.: 
První zralé 
samičky, 
počátek 
kladení 

Intenzivní kladení 

Období kladení 

14.4.: 
100% 
samiček 
klade 

Populace: Zastoupení pohlaví – a jeho změny při osídlování nového 
území (např. okupace porostu herbivorními druhy po přezimování) 



Populace: Věková struktura 

Složení populace z hlediska stavu ontogeneze je důležitým ukazatelem jejího 

dalšího rozvoje 

Ontogeneze: individuální vývoj jedince od zárodečného vývoje do zániku 

 

U unitárních organismů rozlišujeme (obvykle) tři věkové kategorie: 

 

- jedince juvenilní (prereproduktivní) 

- jedince adultní (reproduktivní) 

- jedince postreproduktivní 

 

Kohorta: skupina stejnověkých jedinců v populaci 

 

Věkovou strukturu také ovlivňuje: 

- celková délka života 

- délka juvenilního a reprodukčního období 

- specifická úmrtnost v jednotlivých fázích vývoje 

 



Populace: Věková struktura – věkové pyramidy 

- Rozvíjející se populace zpravidla obsahuje vysoký podíl mladých jedinců 

- Ale u druhů s dlouhým obdobím dospělosti a krátkým vývojem mohou v populaci 

převažovat dospělí jedinci a populace přitom může být v rozvoji 

- U mnohých bezobratlých je tomu ale právě naopak – juvenilní (larvální) období 

výrazně převyšuje období adultní 



Populace: Sociální struktura 

Živočichové žijí buď samostatně nebo se sdružují do societ 

Society anonymní x neanonymní 

 

Society otevřené x uzavřené 

 

 

Otevřená anonymní societa: hejno ptáků, hejno ryb 

 

Otevřená neanonymní societa: stádo kopytníků, kolonie 

hnízdících velkých ptáků (např. volavky) 

 

Uzavřená anonymní societa: sociálně žijící hmyz (včely, vosy, 

mravenci…), někteří hlodavci (kasty) 

 

Uzavřená neanonymní societa: tvoří je savci – složitá hierarchická 

struktura (smečka vlků, stádo slonů, tlupa opic), většina jedinců se 

dobře zná  

 


