Abstrakt
Divocí kopytníci jsou považováni za jedny z hlavních faktorů formujících terestrické
ekosystémy od dob raného Kenozoika. Porozumění jejich interakcím s vegetací je nezbytné pro
utváření představy, jak evropská krajina vypadala před příchodem člověka i jak by v dnešní
době vypadala bez jeho vlivu. Tyto poznatky mají navíc praktický význam nezbytný pro
nakládání s opuštěnou krajinou.
Zatímco je současná evropská divoká fauna ochuzena o řadu velkých spásačů, jakými byl
například pratur (Bos primigenius), historickou zkušenost s těmito býložravci krajina neztratila,
částečně i díky kontinuální pastvě hospodářských zvířat. Na druhou stranu se současná
evropská krajina potýká s populačním nárůstem jelenovitých (Cervidae) a prasete divokého
(Sus scrofa) spojeným se značným dopadem na vegetaci a strukturu krajiny. Vesměs negativně
vnímané působení těchto dominujících druhů bylo převážně studováno v lesním prostředí. Stále
častěji se ale objevují případy, kdy tito kopytníci podporují druhovou bohatost lesního podrostu
a krom toho upřednostňují pastvu v otevřené vegetaci a ovlivňují tak krajinnou heterogenitu
v širším kontextu.
Hlavním cílem této práce je tudíž prozkoumat vliv divokých volně žijících kopytníků na
strukturu, složení a diverzitu vegetace v polootevřené mozaikovité krajině. Vycházím
z předpokladu, že pokud mají kopytníci přístup k otevřenému nelesnímu prostředí, využívají
jej, tím pádem ovlivňují složení vegetace a podporují polootevřenou strukturu, a tedy i
heterogenitu krajiny. Tento obecný předpoklad jsem se pokusila ověřit pomocí manipulativních
terénních experimentů v krajině, která je již téměř sedm desetiletí opuštěná. Konkrétně jsem se
zaměřila na půdní disturbanci, pastvu a okus a jejich vliv na vegetaci. Dlouhodobou reakci
vegetace na půdní disturbanci jsem zkoumala pomocí kombinace uměle vytvořených
disturbancí i přirozených disturbancí způsobených divokým prasetem. Oplocenkový pokus
jsem použila ke zjišťování dopadů pastvy kopytníku na složení vegetace. Dopad okusu dřevin
a následný vliv na sukcesi lesa jsem zjišťovala za pomoci experimentální výsadby stromků.
Výsledky těchto pokusů vesměs podpořily obecný předpoklad. Divocí kopytníci ovlivňují
všechna sukcesní stádia otevřené krajiny v krajinné mozaice. Půdní disturbance způsobené
prasetem divokým přináší bohatou kombinaci plošek různých sukcesních stádií vegetace.
Druhová diverzita je taktéž podporována pastvou kopytníků. Co se týče okusu dřevin, kopytníci

způsobují úmrtnost a omezují růst druhů dřevin klíčových pro vývoj směrem k lesu. Ve
výsledku je tedy možné shrnout, že divocí býložravci v současném složení ovlivňují nelesní
vegetaci a strukturu krajiny mnoha různými způsoby, které ale všechny přispívají
k mozaikovitému charakteru krajiny a k vyšší druhové bohatosti. V opuštěné krajině tedy
kopytníci podporují druhovou bohatost nelesní travinné vegetace a zpomalují zarůstání krajiny
lesem.

