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Disturbancia je „prerušenie stabilného a nerušeného 
stavu“

Ekológia je náuka o vzťahoch medzi organizmami 
navzájom a ich prostredím

Disturbančná ekológia sa teda zaoberá prudkými 
zmenami v relatívne ustálených vzťahoch po náhlom 
narušení prostredia, či časti ekosystému.



Obsah a 
harmonogram



Cvičenia

Cvičenia budú zamerané na tvorbu a obhajobu semestrálnej práce. 
Témou práce má byť spracovanie vybranej témy do formy odborného 
textu s rozsahom 5 000 – 8 000 slov. Rozhodujúci však nie je rozsah, 
ale obsah. V závere semestra bude práca prezentovaná a obhajovaná. 
Témy pre tento rok sú nasledovné:

Frekvencia a intenzita lesných disturbancií v oblasti Strednej 
a Východnej Európy

Význam požiarov v dynamike rôznych typov biómov



Podmienky pre udelenie zápočtu, hodnotenie

Účasť na cvičeniach a hlavných cvičeniach. Vypracovanie, odovzdanie 
a obhajoba semestrálnej práce v stanovenom termíne. Počet bodov 
získaných za semestrálnu prácu nerozhoduje o udelení zápočtu.

Za semestrálnu prácu je možné získať 50 bodov, ktoré sa prenášajú ku 
skúške. Pri skúške je možné získať 50 bodov a bude pozostávať z testu 
a ústnej skúšky. Maximálny počet bodov je 100.



Ekosystémy nie sú v stabilnom stave, ide skôr o tzv. 
dynamickú rovnováhu. 

V stave dynamickej rovnováhy ekosystémy reagujú na 
vonkajšie podnety a ich zmeny sú formované i) postupnou 
sukcesiou alebo ii) náhlymi narušeniami (disturbanciami).

Sukcesia je objektom štúdia na predmete Dynamika 
vegetácie. Tu sa zameriame na disturbancie.

Dynamika ekosystémov

Na úvod pár základných termínov



Jav, pri ktorom dôjde ku 
náhlej zmene 
dostupnosti zdrojov 
(nárast, pokles), narušeniu 
štruktúry ekosystému 
(stromy, pôda), často 
spojenom s vysokou 
mortalitou organizmov

Disturbančná udalosť (Disturbance event)



Činiteľ, ktorý spôsobí 
disturbanciu
- abiotický, biotický, 
antropogénny
- vietor, hmyz, oheň ...
- selektívny, hromadný

Disturbančný činiteľ (Disturbance agent)



biotický selektívny škodca (príklad huby) 

Disturbančný činiteľ (Disturbance agent)



Oheň - abiotický (antropogénny) „neselektívny“ škodca

Disturbančný činiteľ (Disturbance agent)



vietor            hmyz        oheň

Sekvencia za sebou 
nasledujúcich 
disturbancií, každá 
vyvolaná tou predošlou; 

reťaz – jednoduchá 
trajektória
sieť – súbor viacerých 
disturbančných línií

Disturbančná „reťaz“, „sieť“ (Disturbance chain, cascade, network)

„traktor“          erózia



Obnova ekosystému (Ecosystem recovery)

Sukcesia (Succession)

Proces návratu do preddisturbančného stavu, 
ide o sukcesiu – zmenu druhového zloženia v čase



Disturbančný režim (Disturbance regime)

Kombinácia disturbančných činiteľov, ktoré sú typické pre istú oblasť 
i) určitý typ disturbančnej reťaze (siete) charakteristický pre typ ekosystému, alebo 
priestor (Vysoké Tatry – vietor + lykožrút) 
ii) kombinácia časová – opakované a rovnaké disturbancie v čase (lavíny v lavínovom 
žľabe)



Disturbančný režim (Disturbance regime)

disturbančný režim v 
lavínovom žľabe blokuje 
rozvoj lesa (blokovaná 
sukcesia – arrested
succession)



Črta, vlastnosť 
ekosystému, ktorú si 
ekosystém nesie ako 
pozostatok po 
disturbančnej udalosti
(napr. depresie po vývratoch, mŕtve drevo)

Disturbančné „dedičstvo“ (Disturbance legacy)



rovnorodá štruktúra

jazvy na kôre po pôžiari

Disturbančné „dedičstvo“ (Disturbance legacy)



Disturbančná reťaz, ktorá vráti 
ekosystém do pôvodného 
stavu, opäť náchylnému voči 
tej istej disturbančnej reťazi

Disturbančná „slučka“ (Disturbance loop)

Burton, P. J., Jentsch, A., & Walker, L. R. (2020). The ecology of 
disturbance interactions. BioScience, 70(10), 854-870.



Časové omeškanie istého 
javu po udalosti, ktorá ho 
vyvoláva

(dôležité pri manažmente znižujúcom riziko 
následných disturbancií)

Omeškanie (Lag)

Burton, P. J., Jentsch, A., & Walker, L. R. (2020). The ecology of disturbance 
interactions. BioScience, 70(10), 854-870.



Disturbancie sa vyskytujú v rôznych škálach, od cm po km

Veľkosť disturbancií

Mikrodisturbancie pri pastve dobytka 
umožňujú napr. regeneráciu orchideí

Rozsiahle požiare, napr. Yellowstone



Intenzita disturbancií

Povrchový prízemný požiar

Korunový požiar



Frekvencia disturbancií
Od minút po storočia
Periodické - neperiodické



Málo intenzívna, každé dva týždne, 
líniový charakter

Rôzne kombinácie veľkosti, intenzity a frekvencie

Málo intenzívna, kontinuálna, 
veľkoplošná



Zosuv – rôzne intenzívny, rôzne veľký, neperiodický 

Rôzne kombinácie veľkosti, intenzity a frekvencie



Základné disturbancie v krajine

POLIA – orba, intenzívna a veľkoplošná disturbancia raz ročne

LÚKY – kosenie, stredne intenzívna a veľkoplošná raz ročne

PASIENOK – pastva, málo intenzívna, plošne variabilná, vysoká frekvencia

LES – lesná ťažba alebo kalamita

• výchovná ťažba –málo intenzívna, 
raz za 10 – 20 rokov

• obnovná ťažba – intenzívna, raz za 
120 rokov

• kalamita – tiež rôzne intenzívna a 
veľká



Prítomnosť voľných ník = nulová konkurencia

Adaptácie rastlín – R (ruderálny) stratégovia 
– jednoročky, buriny, mechanizmy rýchleho 
šírenia (napr. ľahké semeno)

Disturbancie a biodiverzita



Prítomnosť voľných ník = dobrá regenerácia pionierskych drevín

Disturbancie a biodiverzita

Foto: K. Ujházy



Disturbance paradox







Disturbancie a biodiverzita

Absencia disturbancií (disturbančného režimu) – sukcesia (šírenie konkurenčne silnejších 

druhov ako veľké trávy, dreviny) – pokles diverzity



Nabudúce

Terénne cvičenia v okolí Zvolena


