8

Přílohy

Tabulka 1 Příklady vědeckých článků zabývajících se faktory ovlivňujícími populační dynamiku druhů rostlin
Vztahy a interakce mezi stanovištními podmínkami, klimatem a populační dynamikou rostlin
Článek

Rostlinný druh

Vyhodnocova
cí metoda

Ekosystém

Faktory fixní
(stanovištní
podmínky)

Faktory měnící
se mezi roky
(klima)

Citlivá životní stadia na
faktor

Interakce faktorů

Aplikace
modelů pro
plánování
zásahů

1

Hypericum
cumulicola

Integral
projection
model (IPM)

Floridská
(rozmarýnová)
křoviska

Stanovištní
nahloučenost,
nadmořská
výška

Doba od
posledního požáru

Semenáčků málo,
schopnost přežití narostla
po nedávném požáru.
Jednoletých rostlin a
kvetoucích dospělců –
pokles s dobou od požáru
a s nižší nadmořskou
výškou, ve vyšších
nadmořských výškách
oheň způsobil přírůstek
jedinců

Nahloučené populace s
možností ohně na stanovišti
opakujícím se dříve než za 40
let mohou přežít více než 200
let (mají nejnižší
pravděpodobnost vymření)

ANO

2

Gentianella
praecox subsp.
bohemica

Periodic
matrix model

Polopřirozené
vlhké pastviny a
louky

Management:
bez
managementu,
sečení nebo
sečení s
bránování

Extrémní suchý
rok

Pro rostlinu je důležitá
tvorba semenné banky
(aby mohlo v případě
velmi suchého roku dojít
k obnovení populace),
vytvoření kvetoucích
jedinců pro tvorbu další
generace (pokud to této
životní fáze nedojdou je
to znak blížící se
extinkce)

Při extrémním suchu a
zachování managementu
dojde k obnovení populace
další rok ze semenné banky.
Problém by nastal u velmi
častého opakování suchých
let za sebou.

ANO

3

Ardisia
escalonioides

Megamatrix
analysis

Keřové patro v
subtropickém
lese, jižní Florida

4

Carlina vulgaris

Stochastic
integral
projection
models

Západní, centrální
and jižní Evropa,
introdukována do
Severní Ameriky
a na Nový Zéland

5

Primula farinosa

Populationand
habitat
transition
matrices

Louky na ostrově
Öland, jižní
Švédsko

Skály,
nedostatek půdy
a vody v létě.
Nyní změnou
klimatu se
situace horší

Klima, vliv
zejména suchého
léta. Celkově
změna klimatu,
příležitostně se
vyskytují i
záplavy a
zamrzání a
rozmrzání půdy

Suchá léta zdecimovala
všechny semenáčky a
dospělé rostliny a pro
přežití populace byla
klíčová semena a jejich
životaschopnost a
dormance v semenné
bance.

Suchá léta a nedostatek srážek
zdecimovali populaci, přežila
pouze semena. Při opakování
disturbancí a nepříznivých
vlivů dojde ke snížení
populační růstové rychlosti.
Záchranou populace je možná
regenerace ze semenné banky.

NE

6

Ligularia sibirica

Transition
matrix model,
regeression
analyses,
LTRE

Relikt mokřadů v
ČR a na
Slovensku

Habitaty: s
vysokým anebo
nízkým
obsahem
dusíku, lokality
bez
managementu

Herbivoři, půda,
světlo, lokality s
managementem
(sečení), hladina
spodní vody

Životaschopnost a
klíčivost byla s nížena
nebo úplně znemožněna
vlivem hrebivorů, klíčový
vliv mělo přežívání
dospělých reprodukce
schopných jedinců

Rostliny si ukládají živiny do
kořenového systému a dokáží
tak přečkat nepříznivé výkyvy
přírodních faktorů. Semena
mají nízké přežíváním v
semenné bance (cca 2 roky)

Je zmíněno,
ale nedochází
k přesnému
definování,
proto NE

Nedostatek
světa v podrostu

Pády stromů,
hurikánem
vytvořené světliny
mají pozitivní
efekt na keřovou
vegetaci. Sucha,
oheň, mráz mají
negativní vliv na
vegetaci

Důležité je zachování
oddenků a kořenů v zemi
pro případnou regeneraci
nadzemních částí v
případě jejího zničení při
extrémních mrazech,
suchu či po pádu stromu
na vegetaci.

Bez opakování hurikánů
docházelo k uzavírání
stromové koruny což
způsobilo nedostatek světla
podrostu. Mrazy působily
zničení podrostu a jeho
následnou obnovu z kořenů a
oddenků (což způsobilo
vyčerpání rostlin a dlouhou
dobu růstu). Opakovaná
dlouhotrvající sucha ovlivnila
reprodukční schopnost a
decimovala populace.

NE

NE

Klima,
stochasticita

7

Dracocephalum
austriacum

Transition
matrix model

Kamenité stepy a
slunné svahy v
ČR a na
Slovensku

8

Boltonia
decurrens

Periodic
matrix model,
stochastic
matrix model,
LTRE

Záplavové zóny
podél řek Illinois
a Mississippi,
vlhké a bahnité
okraje lužních
lesů

Každoroční
periodické
záplavy
způsobily
adaptaci rostlin
na tuto
disturbanci

Zarůstání stromy
a keři, populace
trpí suchem a
vysokými letními
teplotami
(zejména v ČR)

Semena, semenáčky a růst
mladých dospělých rostlin
jsou klíčové fáze.
Dlouhodobá
životaschopnost semen v
semenné bance může druh
zachránit v případě změn
klimatu a stanovištních
podmínek od možné
extinkce a může přispět i
ke genetickému
obohacení populace.
Přežívání dospělých
jedinců schopných
reprodukce má nejvyšší
dopad na změny
populační růstové
rychlosti.

Vývoj může být ovlivněn
aktivitou opylovačů.

ANO
(zmiňuje jisté
možnosti a
vliv
genetických
problémů)

Zastavení
vylévání řek z
koryta kvůli
regulaci toku
hrázemi, vodními
přehradami,
úpravou břehů.
Pokles srážek ve
vegetačním
období rostlin

Stavba přehrad zamezuje
šíření semen, snižuje
genetickou variabilitu.
Dochází k fragmentaci
lokalit a úbytku vhodných
habitatů. Načasování
kvetení a množství semen
se řídí podle doby, kdy se
vyskytnou záplavy a jak
intenzivní budou deště v
průběhu roku. Bez
disturbancí populace
během 3 až 5 let zanikne.
Rostlina netvoří
semennou banku s dlouho
dormantními semeny.

Změna vodního režimu vede
až ke změně životního cyklu
rostliny. Z jednoletého
životního cyklu na dvouletý
až klonální.

ANO

9

Actaea spicata

Integral
projection
model (IPM),
Stochastic
integral
projection
model

Podrost v lese, les
opadavý nebo
smíšený či
případný přechod
na smrkový les,
Švédsko

Druh obývá
stinná, spíše
suchá a na
živiny bohatá
stanoviště

Obsah draslíku v
půdě, predace
semen, množství
světla v podrostu,
změna opadavých
lesů na smíšené
případně až
smrkové lesy

Semena byla často ničena
predátory. Velikost rostlin
se zmenšila při nedostatku
draslíku v půdě.

Změnou struktury lesa z
opadavého na smíšený či
smrkový dochází k snížení
obsahu draslíku v půdě
(změna složení opadu), což
působí úbytek druhu v
podrostu. Vliv na pokles
populace (menší, než vliv
draslíku) má i predace semen.

Zmiňuje, že
lze použít, ale
ne jak, NE

10

Pseudoroegneria
spicata,
Hesperostipa
comata, Artemisia
tripartita

Integral
projection
model (IPM)

Stepní
(pelyňková)
vegetace, sucho
tolerantní traviny
a keře, Idaho,
USA

Suší stepní
stanoviště

Pokles srážek
během roku,
nárůst teploty v
letním období,
množství sněhové
pokrývky a
období po jakou
dobu se sníh na
půdě udržel,
načasování
srážek, vymrzání
meristémů

Klíčový přechod pro
rostliny byl růst a
přežívání. Management
typu spásání měl efekt na
velikost genet
sledovaných travin

Nedostatečné množství sněhu
způsobilo nedostatek vláhy a
vymrzání pupenů a
nadzemních meristémů.
Pokles srážek způsobil pokles
stochastické růstové rychlosti
u H. comata, nárůst teploty
naopak zvýšil stochastickou
růstovou rychlost u A.
tripartita.

Zmínka, ale
doporučují
další výzkum,
NE

11

Androsace
elongata,
Arenaria
serpylifolia,
Myosotis
ramosissima,
Saxifraga
tridactylites,
Veronica arvensis

Megamatrix
analysis

Vytrvalé louky a
pastviny Českého
středohoří, ČR

Louky a
pastviny s
heterogením
složením

Vznik otevřených
plošek po
disturbanci
mravenčí
aktivitou, druhy
ovlivněné
aktivitou
mravenců,
hromadění a
přemisťování
půdy mravenci

Aktivitou mravenců bylo
nejvíce ovlivněno klíčení
a semenná produkce
rostlin.

Semenná banka vytrvalá po
řadu let a umožňuje rostlinám
přečkat nepříznivé podmínky.
Druhy nevyužívají ke svému
šíření myrmekochorii.
Hromadění půdy může
semena zasypat a znemožnit
jim klíčení. Ani jeden ze
sledovaných druhů není
dobrým kompetitorem (proto
osidlují mravenci uvolněná
místa).

NE

12

Pityopsis aspera

Matrix model,
regressiondesign LTRE

Travinné porosty
v borových lesích,
Severní Florida,
Jižní Georgia,
USA

Subtropické,
humidní klima,
vliv ohně je
regulován,
požáry jsou
regulovány a
záměrně
prováděny v
průměru 1 ročně
či jednou za 2
roky

Vliv ohně,
populační hustoty
a tím vyvolanou
kompeticí, sucho

Hustota populace a tím
vzniklá kompetice o
zdroje ovlivňovala
všechna životní stádia
rostliny. Hustota měla
veliký vliv zejména na
starší jedince v populaci a
abiotické faktory potom
na mladší jedince,
zejména semenáčky.

Vliv sucha může nahradit vliv
hustoty. Požár ovlivnil
pozitivně kvetení rostlin v
roce po požáru. Uvolnění
živin a prostoru pro růst.
Kvetení = rostliny chtěli
"uprchnout" z prostředí o
veliké kompetici. Vliv ohně
se projevil vysušením půdy a
následným nedostatkem vody
na stanovišti.

NE

13

Bromus tectorum
(invazivní druh,
posuzována
možnost omezení
jeho areálu
zacílením na
nejcitlivější
životní stádium
vývoje)

Periodix
matrix model,
LTRE
analysis

Východní úpatí
Sierra Nevady,
západní části
pánve Great Basin
Desert, většinou
písečné pláně a
skály pokryté
křovinami

Vyšší
nadmořská
výška,
každoroční
pravidelná
řízená pastva
(krávy)

Výška sněhové
pokrývky, doba
tání sněhu, doba
po kterou je zem
pokryta sněhem,
počet dnů s
teplotou nad 0°C,
půdní vlhkost

Citlivé životní stádium je
zejména semenáček a
potom proces klíčení a
přežívání.

Větší sněhová pokrývka
negativně ovlivnila množství
biomasy a počáteční
přežívání. Populace se chová
nestandardně i při absenci
sněhové pokrývky. Změnou
množství sněhu (srážek) došlo
ke změnám půdních
vlastností, dostupnosti prvků
v půdě, jako je fosfor, draslík,
NO3- a NH4+

NE

Čísla v Tabulce 3 značí článek, který byl blíže charakterizován: 1) Predicting landscape-level distribution and abundance: Integrating demography, fire, elevation
and landscape habitat configuration (Quintana-Ascencio et al., 2018), 2) Effect of land use and climate change on the future fate of populations of an endemic
species in central Europe (Bucharova et al., 2012), 3) Hurricane disturbance and the population dynamics of tropical understory shrub: Megamatrix elasticity
analysis (Pascarella and Horvitz, 1998), 4) Integral projection models for population in temporally varying environments (Rees and Ellner, 2009), 5) Linking
environmental and demographic data to predict future population viability of a perennial herb (Torang et al., 2010), 6) Population dynamics of the endangered,
long-lived perennial species, Ligularia sibirica (Heinken-Smidova and Munzbergova, 2012), 7) Comparative population biology of critically endangered
Dracocephalum austriacum (Lamiaceae) in two distant regions (Dostalek and Munzbergova, 2013), 8) Stochastic flood and precipitation regimes and the
population dynamics of a threatened floodplain plant (Smith et al., 2005), 9) Incorporating environmental change over succession in an integral projection
model of population dynamics of a forest herb (Dahlgren and Ehrlen, 2011), 10) Climate influences the demography of three dominant sagebrush steppe plants
(Dalgleish et al., 2011), 11) Population dynamics of annuals in perennial grassland controlled by ants and environmental stochasticity (Dostal, 2007), 12)
Effects of density and fire on the vital rates and population growth of a perennial goldenaster (Gornish, 2013), 13) Effects of climate and snow depth on Bromus
tectorum population dynamics at high elevation (Griffith and Loik, 2010)

