Abstrakt
Ekologická stechiometrie je užitečným nástrojem pro pochopení ekologické dynamiky a
souvisejících procesů. Existují pouze vzácné informace o koloběhu živin a dynamice živin v
systému rostlinné půdy v v oblastech po těžbě uhlí. Různé druhy rostlin si vyvinuly vlastní
strategie a využívají živiny odlišně, což může ovlivnit koloběh živin a následný návrat živin do
půdy. V disertační práci jsem se zabývala ekologickou stechiometrii jako jedním z klíčových
faktorů, které řídí vývoj půdy v lokalitách po těžbě uhlí. V obecném úvodu jsou shrnuta známá
fakta např. o vlastnostech rostlin, procesu dekompozice, koloběhu živin a možné důsledky pro
rozvoj půdy a rekultivační postupy. V oblastech po těžbě uhlí je však stále vztah mezi listy,
opadem rostlin a půdou málo prozkoumán. Výsledky disertační práce jsou prezentovány v pěti
článcích, z nichž tři byly publikovány, jeden byl submitován a jeden rukopis je připraven k
publikaci v mezinárodním časopise s IF. V první předložené publikaci byl studován vliv půdní
fauny (zejména žížal) na rozvoj půdy. Pvývoj půdy se výrazně lišil mezi lokalitami zalesněnými
různými dřevinami a byl silně ovlivněn přítomností a aktivitou půdní fauny, zejména pak
bioturbací žížal. Druhá publikace se zabývá životním cyklem Penthetria holoserica a její korelaci
s poměrem C: N olšového opadu. Životní cyklus P. holosericea není závislý na sezónních změnách
v kvalitě a množství dostupné potravy. Třetí publikace se zaměřila na kompetiční strategii trávy
Calamagrostis epigejos o živiny. C. epigejos reabsorbovala většinu živin před senescencí listů na
starších plochách a reabsorbovala mnohem méně v mladších plochách spontánní sukcese. C.
epigejos snížila dostupnost N pro jiné druhy rostlin, zejména pak na začátku vegetačního období
na jaře, a to zejména na místech živinově chudších, kde C. epigejos může použít N uskladněný
během předchozí sezóny. Ve čtvrté publikaci bylo studováno, zda přidání N do systému má
negativní vliv na vývoj půdy, což je důležité zejména na půdách živinově chudých. Na
rekultivovaných lokalitách, vyšší množství dusíku uvolněného z opadu rostlin způsobilo vyšší
ztrátu živin (Ca, Mg, K, P) z ekosystému, což může vést k dřívějšímu vyčerpání živin na těchto
lokalitách. A poslední publikace se zaměřila na sezónní změny ve složení listů a opadu
dominantních stromů. Ve studii bylo zjištěno rozdílné složení listů mezi jednotlivými dřevinami i
mezi lokalitami, zejména v koncentraci N, Ca, Mg, K a obsahu ligninu. Tato práce poskytuje širší
pohled na ekologickou stechiometrii a její vliv na rozvoj rostlinné a půdní fauny, zejména
v oblastech po těžbě uhlí. Práce také shrnuje důsledky vlivu rostlin na vývoj půdy a možné
doporučení pro rekultivační postupy.

