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Biodiverzita 
iako geografický problém 
Míra biologické rozmanitosti určitého území je ovlivňována mnoha 
faktory. Stejně jako ostatní jevy v krajině podléhá geografickým 
zákonitostem, které vyplývají především z klimatických a půdních 
podmínek. 

Biodiverzita neboli biologická rozmani
tost bývá nejčastěj i vyjadřována na 
úrovni jednotlivých rostlinných a živo

čišných druhů . Můžeme ji však zkoumat i na 
úrovni nižších taxonomických j ednotek než 

j e druh (biodiverzita genetická), nebo nao
pak na úrovni celých ekosystémů (biodiver

zita ekosystémová). 
Rozmanitost ži vé př!rody lze vymezovat 

nejen na celoplanetární úrovni, ale také pro 

menší území. Počet druhů, které se v určitém 
území vyskytují, j e závislý na nejnhnějších 

geografických podmínkách. Tyto podmínky 

j sou nejčastěji označovány jako tzv. primár
ní faktory biodiverzity a patří mezi ně napří
klad podnebí a jeho proměnlivost, stupeň na

rušení prostředí nejrůznějšími vl i vy, 

izolovanost území, fyzikální a chemická růz
norodost prostředí aj. Z primární faktorů vy

plývají tzv. sekundární faktory biodiverzity, 

které j sou dány působením vlastní živé slož
ky, a mohli bychom mezi ně zahrnout kon

kurenci , predaci, vývojové stádium biocenó

zy apod. 
Závislost biodiverzity na geografických 

podmínkách 
Významným faktorem, který ovli vňuje 

biodiverzitu, j e produktivita prostředí, kte

rá obecně stoupá od pólú k tropickým oblas

tem, a naopak klesá s nadmořskou výškou 
nebo ariditou prostředí. Obecně lze říci , že 
druhové bohatství se s rostoucí produktivitou 

zvyšuje, ale při překročen í určité mezní hod

noty (například na přehnojených pltdách či 

v eutrofizovaných jezerech) biodiverzita kle

sá, někdy i velmi prudce. Dítvodem tohoto 

poklesu j e přemnožení někol ika druhů na 
úkor ostatních a to pak vede k narušení me

zidruhových vztahl!. Nejvyšší biodiverzity je 

tedy většinou dosaženo při středních hodno
tách produktivity. 

Rozmanitost prostředí biodiverzitu 

obecně spíše zvyšuje. V praxi to znamená, že 
pokud se na určité jednotce plochy střídá ví
ce biotopú na menších ploškách (vysoká mo

zaikovitost krajiny), druhová pestrost zde 

bývá většinou vyšší než na srovnatelné ploše 
s nižší mírou mozaikovitosti krajiny (biotopů 

je méně, ale jejich plochy j sou souvislejší). 

K druhům, které jsou charakteristické pro 
j ednotlivé biotopy, při stupují totiž v prosto-

rově rozmanité krajině druhy ekotonové, te

dy druhy vyskytující se na rozhraní biotopů. 
Pokud je však rozmanitost prostředí příliš 

vysoká, může dojít k vymizení tzv. druhlt 

vnitřního prostředí (např. některé lesní ži vo
čichy nenajdeme v drobných remízcích 

apod.). 
Vliv klimatické proměnlivosti prostředí 

na biodiverzitu závisí především na její před

vídatelnosti . Pokud je kl imatická proměnli

vost sezónní, a proto i předvídatelná, jednot
livé druhy se jí mohou přizpůsobit. Takové 

prostředí mítže za určitých okolností hostit 

i více druhů než prostředí bez sezónních vý
kyvů. Jako příklad zvýšení biodiverzity vli

vem klimatické proměnlivosti bychom moh

li uvést střídání jarního a letního aspektu 
bylinného patra listnatých lesú mírného pásu 

nebo sezónní tahy ptáků . Naopak v klimatic

ky stabilním prostředí se biodiverzita zvyšu
je specializací (např. druhy, které se živí vý

hradně plody), ke které nemůže dojít 

v prostředí se sezónním střídáním klimatic

kých podmínek. 
Poměrně těžko definovatelným faktorem 

je nehostinnost prostředí, j ejíž vnímání j e 

samozřejmě velmi subjektivní. Zjednoduše-

APLIKACE DO VÝUKY 
1 ) Vysvětlete pojem biodiverzito. 
2) Jak ovlivňuje biodiverzitu zeměpisná šířko 

o nadmořská výško? 
3) Které faktory ovlivňují biodiverzitu no ostro· 

vech? 
4) Srovnejte z hledisko biodiverzity následující eko· 

systémy: hospodářsky využívaný smrkový les ve střed· 
nich nadmořských výškách, vytěžená pískovno, horská 
louko, lužní les, rašeliniště, trávník městského parku. 

5) Nojděte alespoň některé z uvedených ekosyslé· 
mů v okolí vašeho bydliště o pokuste se zjistit počet dru· 
hů, které se zde skutečně vyskytují (alespoň no příklo · 
du vybraných skupin organismů - např. bylin nebo 
dřevin) . 

SLOVNÍČEK POJMŮ 
Biocenóza - Společenstvo rostlin, živočichů o mik· 

roorgonismů, které obývají určitý prostor. 
Ekoton - Přechodové pásmo no rozhraní dvou růz· 

ných společenstev (např. louky o lesa). Často zde bývá 
vyšší biodiverzito, protože vedle druhů obou sousedních 
společenstev tu najdeme také tzv. ekotonové druhy, 
které jsou charakteristické právě pro ekotony. 

Eutrofizace - Zvyšování produkce řos ve vodních 
nádržích, které je důsledkem nadměrného přísunu ži· 
vin, především dusíku o fosforu. 

Klimax - (~ové společenstvo, které svým druha· 
vým složením odpovídá podmínkám daného stanoviště. 

Konkurence (neboli kompetice) - Ekologický vztah 
mezi dvěma živými organismy, které usilují o využití 
určitého omezeného zdroje (potravo, prostor oj.). Rozli· 
šujeme konkurenci vnitrodruhovou (mezi jedinci stejné· 
ho druhu) o mezidruhovou (mezi jedinci různých druhů). 

Predace - Ekologický vztah mezi dvěma živočichy, 
při kterém se jeden z nich (predátor) živí druhým (ko· 
řist). 

Sukcese - Zákonitý vývoj zastoupení jednotlivých 
druhů živých organismů no určitém stanovišti. Tento vý· 
voj směřuje ke klimaxu. 

Foto: Izolované ostrovy mají většinou vysoký 
podil endemických druhů. Na snimku je klokan 
Bennetův, který obývá pouze Tasmánii. 
Foto: T. Motěiček 



Počet druhů vybraných skupin živočichů na americkém 
kontinentu dokládá závislost biodiverzity na zeměpisné šířce. 

bancí) na biodiverzitu. 
Disturbance mohou být 
způsobené buď přírod

ními vlivy (požáry, po
vodně, sopečná činnost) 

nebo l idskou činností 

(těžba nerostných suro
vin či vykácení lesa) 
a j sou to události, které 
způsobují významnou 
změnu v " normálním" 
režimu ekosystému. 
Dochází tak ke změně 
podmínek daného pro
středí. Zatímco mírné 
dislllrbance vedou často 

ke zvýšení biodiverzity, 
si lné disturbance nao-
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pak biodiverzitu větši

nou snižuj í. 
Svou roli hraj e také 

evoluční stáří eko
systému. Dlouhodobý 
a nerušený vývoj přispí
vá ke specializaci druhů 
a jejich počet tak stou
pá. Tato zákonitost 
většinou platí i během 
sukcesního vývoje. 
V počátečních stádiích 
sukcese biodi verzita 
většinou rychle roste, ve 
stádiích blízkých klima
xu však může dojít 
i k jej ímu poklesu, j e
hož příčinou bývá ná
stup několika převláda-

j ících druhů ( tzv. 
ekologických domi-
nant). 

Geografické gradi
enty biodiverzity 

Na zákl adě uvede
ných zákonitostí může

me vymezit nejvýznam
něj š í geografické 
gradienty biodi verzity. 
Nejznámějším z nich j e 
zeměpisná šířka . 

Obecně múžeme kon
statovat, že s rostoucí 
zeměpisnou šířkou po

zpracováno podle Lipského. 1998 čet druhů klesá (viz gra-

ně můžeme říci, že nehostinné prostředí se 
vyznačuje extrémními podmínkami, které 
vyžadují od organismú výj imečné přizpíl so

bení. Nemusí to být vždy j en podmínky kli
matické, ale také například podmínky eda
fické (zasolení pltd, mimořádně nízký obsah 
živin), orografické (strmé svahy) aj. Taková 
prostředí většinou hostí méně druhl1 živých 
organi smů. V globálním měřítku však ex
trémní podmínky biodiverzitu zvyšují, pro
lože tyto úzce specializované druhy se často 
jinde nevyskytují. 

Zajímavý je vliv narušení (neboli distur-

fy). Největš ím druho
vým bohatstvím tedy oplývají ekosystémy 
tropů, zatímco polární ekosystémy hostí bio
logických druhú mnohem méně. Ojedinělé 

výjimky tvoří pouze některé skupiny orga
n ismů (např. počet druhů tu leM či tučňákll je 
nejvyšší v polárních oblastech). 

Tato závislost (prokazatelná v suchozem
ských, mořských i sladkovodních ekosysté
mech) je poměrně jasná a všeobecně uznáva
ná. Mnohem méně j asné je však j ej í 
vysvětlení. O to se snaží hned několi k teori í, 
každá z nich však má nějaké nedostatky. Na
přík lad podle teorie prostorové heterogenity 

j e vyšší počet býložravcít i jejich predátorít 
v tropech zpítsoben vyšším počtem rostlin
ných druhů. Příčinu vyššího počtu rostl in
ných druhí1 však již uvedená teorie nevy
světluje. 

Dalším významným gradientem, který 
ovli vňuje biodiverzi tu, je nadmořská výš
k a. S rostoucí nadmořskou výškou počet 
druhí1 klesá. Vedle klimatických podmínek 
tu vstupuje do hry i další faktor a tím je izo
lovanost vrcholových oblastí. Dochází zde 
k tzv. ostrovnímu efektu, který zde v souladu 
s teori í ostrovní biogeografie (viz dále) zpÍI
sobuje nižší druhovou pestrost. Biodiverzita 
je závislá také na hloubce. S rostoucí hloub
kou počet druhů pochopitelně klesá, na moř

ském dně však bývá druhová rozmanitost 
vyšší, a to v některých případech velmi vý
razně. 

Ostrovy 
Speci fické podmínky z hlediska biodiver

zi ty mají ostrovy, a to nejen klasické ostrovy 
pevniny v moři , ale i "ostrovy" určitého typu 
prostředí, obklopené územím s odlišnými 
podmínkami. Podstatné přitom j e, že určité 
organismy nacházejí vhodné podmínky j en 
na těchto ostrovech (ať už v pítvodním či pře

neseném slova smyslu) a okolní prostředí 

jim vhodné podmínky neposkytuje. Ostro
vem v tomto přeneseném významu je tedy 
například j ezero, obklopené "mořem" pevni
ny, skalní výchoz s nelesní vegetací obklope
ný lesem, les obklopený zemědělsky využí
vanými plochami, ale i jeskyně, rašelin iště 

apod. Z hlediska parazita j sou ostrovem do
konce j ednotliví živočichové či rostliny, na 
kterých tento druh parazituje. 

Obecné zákonitosti biogeografie ostrovů 
shrnuli již v roce 1967 M ac A rthur a Wilson 
ve všeobecně známé teorii ostrovní biogeo
grafie. Podle této teorie biodiverzita klesá 
s rostoucí izolovaností a s klesající rozlohou 
izolovaného prostřed í. Počet druhú, které se 
na ostrově vys:•ytují , j e tak určen přísunem 
nových druhů (imigrace), vymíráním druhl1, 
které ostrov již obývají (extinkce), a vzni
kem druhí1 nových (speciace). Izolované ost
rovy tak představují území s poměrně nízkou 
biodiverzitou, často se však j edná o druhy 
endemi tní Uinde se nevyskytuj ící), takže 
v celoplanetárním měřítku přispívají tato 
území ke zvýšení biodiverzity. 
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