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Proč města?

 specifické prostředí

 velký přísun diaspor (i jako zdroj šíření do okolí)

 nově vznikající biotopy (silné disturbance) 

 mozaikovitost

 preference druhů (pěstování, aplikace herbicidů) 

 ovlivňuje celé prostředí – teplota, zplodiny v ovzduší, kvalita půd, vody....

 obecně velké počty druhů (v porovnání s okolní krajinou), vysoké 
procento nepůvodních druhů (Pyšek, 1993) 

 podíl nepůvodních druhů roste se stupněm urbanizace (Luck & 
Smallbone, 2010) 

 teorie ostrovní biogeografie – závislost počtu druhů na velikosti 
ostrova (McArthur & Wilson, 1967)



Co nás zajímá?

Jsou společenstva ve větších městech druhově bohatší než  
společenstva v menších městech?

Je zastoupení původních a nepůvodních druhů na ploše závislé 
na velikosti sídla?

Je druhové složení městské vegetace ovlivněno velikostí 
města?



Jak to zjistíme?
 biotopy (3 typy)

centrální náměstí               vilová čtvrť                          travnatá plocha

 sídla (3 velikosti)

malá střední  velká

3 500–5 500 obyvatel                  20–50 000 obyvatel > 100 000 obyvatel



Jak to zjistíme?

• velká (> 100 000 obyvatel)
• střední (20–50 000)
• malá (3 500–5 500)



České Budějovice – centrální náměstí

nalezeno 22 druhů nepůvodní druhy např. 
merlík trpasličí
turanka kanadská
lilek rajče
milička menší

původní např.
kuřinka červená



České Budějovice – vilová čtvrť

nalezeno 98 druhů nepůvodní druhy např. 
aksamitník
zlatobýl kanadský
drchnička rolní

původní např.
jílek vytrvalý



České Budějovice – travnatá plocha

nalezeno 130 druhů nepůvodní druhy např. 
topol kanadský
pupalka dvouletá
lebeda rozkladitá

původní např.
hvozdík kropenatý
orobinec širokolistý



Co jsme zjistili?

 15 sídel od každé velikosti – 135 snímkovaných ploch – 835 
druhů

 ve velkých městech je celkově více druhů než v malých a 
středních, a to jak původních, tak nepůvodních

celkové počty druhů:

původní druhy nepůvodní druhy celkem

malá 316 240 556

střední 300 243 543

velká 370 278 648



Celkové počty nalezených druhů   

Co jsme zjistili?

Druhová bohatost (počty druhů na plochu)



Co jsme zjistili?

Rozdíly v druhovém složení

malá střední velká

A B B

centrální náměstí vilové čtvrti

malá střední velká

A A B

travnaté plochy

malá střední velká

A A

B B

Celkové počty nalezených druhů

původní druhy nepůvodní druhy



Závěrem

 Společenstva ve větších městech jsou druhově bohatší než  
společenstva na srovnatelně velkých plochách v menších 
městech.

 Zastoupení nepůvodních druhů na ploše je závislé na velikosti 
sídla. Platí jen pro některé typy biotopů.

 Druhové složení městské vegetace je ovlivněno velikostí města.
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