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Početné populace 
kopytníků: 

Krajina opuštěná od roku 1953. 

Stoupá plocha druhotných lesů 
dominovaných hlohem (Crataegus sp.). 

Otevřené trávníky (Festuco-
Brometea) zde ubývají. 

jelen evropský 
(Cervus elaphus), 
jelen sika (Cervus 
nippon), prase 
divoké (Sus scrofa) 

METODY 
 

Sekundární sukcese opuštěné krajiny může vést ke ztrátě 
dříve běžných biotopů jako jsou například otevřené 
trávníky. Jejich úbytek během posledních 60 let jsme 
sledovali pomocí dat dálkového průzkumu. Jedním  
z faktorů, který by mohl tento proces zmírnit je pastva 
divokých kopytníků, jejíž vliv jsme zkoumali v terénu. 

ÚVOD 

ZÁVĚR 
 

VÝSLEDKY 
 

Vývoj jsme hodnotili  
pomocí série leteckých  
snímků od VGHMÚř a ČÚZK.  
Na jednotlivé snímky jsme použili 
poloautomatickou objektově 
orientovanou klasifikaci s využitím 
programu Trimble eCognition. 
 
V roce 2012 jsme založili 
oplocenkový experiment,  
složený z 24 párů pasených  
a oplocených ploch velikosti  
3×3 m.  
 
Každoročně měříme výšku  
a objem vegetace a provádíme 
fytocenologický  
průzkum vegetace. 

 

Opuštěná krajina dlouhodobě zarůstá sekundárním lesem a křovinami.  
V poslední době však můžeme sledovat snižující se rychlost tohoto 
procesu. Některá bezlesí zůstávají díky extrémním podmínkám (např.  
na mělké půdě), velká část je pak přímo udržovaná pastvou velkého 
množství kopytníků, jejichž vliv se nám podařilo prokázat experimentálně. 

Mohou divocí kopytníci zpomalit sekundární sukcesi v opuštěné krajině? 

Výzkum byl financován grantem GAUK 630112. 

 

STUDIJNÍ 
OBLAST 
 

Vojenský újezd Hradiště, 
okolí bývalé obce Tocov  
o velikosti 2,5×2 km. 

Zpracování dat:  
ArcMap 10.4,  
R Studio / R 3.3.3 

 
Klasifikace snímků: Trimble 
eCognition Developer 9.2 

SOFTWARE 

Postupem času se vegetace v oplocených plochách čím dál více liší od 
pasených ploch. Nejvíce profitují keře hlohu (Crataegus sp.), trnky 
(Prunus spinosa) a růže (Rosa canina).  
V oplocenkách mírně klesá počet druhů (neprůkazně), což částečně 
potvrzuje naší obavu o úbytku druhů v opuštěné krajině, na pasených 
plochách však k úbytku nedochází. Objem dřevin v oplocenkách se 
zvyšoval 3,4 krát rychleji než mimo ně (průkazně) a vliv kopytníků na 
udržení bezlesí je tedy značný. 

bezlesí 
dřeviny 

PC s Intel Core i7-2600K, 
16 GB RAM, NVIDIA 550, 
SSD + HDD 

HARDWARE 
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