
3. Patterny globální diverzity 

živočichů

(macroecology crash-course)



Obecný pattern 1: Species-area relationship (SAR)





Obecný pattern 2: Endemic area relationship (EAR)

Ceballos & Brown, 1995. Conserv. Biol. 9, 559–568.



Ceballos & Brown, 1995. Conserv. Biol. 9, 559–568.



Obecný pattern 3: Occupancy-area relationship (OAR)

(A) Scale-area plots for two British plant species. The circles and solid line represent

Gladiolus illyricus; triangles and dashed line represent Lathyrus japonica. 

(B) The distribution of British G. illyricus populations at successively finer resolutions. Each 

grid displays a subset (circled) of the previous grid at 100-fold higher resolution (indicated 

below). The finest grid (1 mm resolution) is hypothetical, to illustrate the potential use of pixel 

data to represent cover. 

species’ probability of occurrence increases with the spatial scale, and is 

based on the observation that species distributions tend to be self-similar, or 

fractal-like in nature

Kunin WA, 1998, Science 281: 1513-1515



Nizozemské pestřenky (Diptera: Syrphidae): Se změnou škály se zdánlivě mění stav fauny

Keil P, 2011, Ecography 34, 392-401 



Obecný pattern 4: Species abundance distribution (SAD)

Rozložení abundance ve společenstvech 

… většinou extrémně nerovnoměrné – většina abundance něco málo hojných 

druhů, mnoho druhů vzácných



Aplikace: SAD křivky se mohou lišit mezi různě narušenými společenstvy

Journal of Applied Ecology
Volume 52, Issue 2, pages 443-454, 18 DEC 2014 DOI: 10.1111/1365-2664.12380
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12380/full#jpe12380-fig-0003

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpe.2015.52.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12380/full#jpe12380-fig-0003


Obecný pattern 5: Occupany – abundance relationship (ONR)

… široce rozšířené druhy mívají početnější populace



ALE ne vždy to platí (… zejména ne uvnitř skupin, zde savčí řády)



Jiný příklad neplatnosti pravidla: Ptáci 

Indopacifických malých ostrovů

Též: ptáci a motýli afrických hor, motýli dalekého 

severu… 

Interpretace: 

Izolace preferuje druhy, 

jež jsou 

- generalisté

- drobní

- málo disperzní 

=> velké abundance



Obecný pattern 6: Similarity–distance relationship (= decay of similarity)

S geografickou vzdáleností se snižuje podobnost společenstev (stoupá β-diverzita)

Baselga A, 2013, Nature Communications 4, Article number: 1892

Potápníci v Evropě – barcoding celých „společenstev“

červeně DRUHY, modře HAPLOTYPY



Poslední ca dekáda – snaha najít sjednocující teorii biodiversity

Jones KE, Phil. Trans. R. Soc. B (2011) 366, 2554–2563



Geographic patterns in mammalian biodiversity. 

Davies T J et al. PNAS 2008;105:11556-11563

©2008 by National Academy of Sciences

(a) The latitudinal gradient in species-richness. The solid line shows the median; gray 

bands demarcate the interquartile range; species are counted in every latitudinal band 

(100 km north to south) in which they occur. 

(b) A map of species richness within 100 × 100-km grid cells, ranging from deep blue 

(minimum = 0 species) to deep red (maximum = 258 species). 

(c) The latitudinal pattern of mean geographic range size; details as for a. 

Geografické patterny 1 – latitudinální gradient



Species richness maps for (a) all the species, (b) bats only and (c) all species other than bats, 

showing how bats influence the overall latitudinal diversity gradient. 

všechny druhy

všichni bez netopýrů

netopýři

Buckley L B et al. 2010, Proc. R. Soc. B doi:10.1098/rspb.2010.0179



species

genera

families

orders

Global richness - ptáci

Residuals: generic given species

Residuals: familial given generic

Residuals: orders given families

Thomas GA, 2008, Global Ecology and Biogeography 17, 340–351.



Situace v mořích: co do N_spp podobná, ale vyšší biomasa „jedlých“ ryb na 

severu



Hypotézy vysvětlující latitudinální gradient

GEOMETRICKO-GEOGRAFICKÉ

Mid-domain effect – více druhů uvnitř zemských mas, kde se areály překrývají

Geographical area h. – rovníkové oblasti jsou ve skutečnosti větší, více pevniny

Species-energy h. – dostatek energie (a vody) zvyšuje počet jedinců, tím i speciaci… 

Climate harshness h. – jen málo druhů toleruje nepříznivé klima

Climate stability h. – fluktuující klima zvyšuje míru extinkcí a nezvyšuje míru speciací 

HISTORICKO-EVOLUČNÍ

Historical perturbation h. – temperátní a severní šířky se vzpamatovávají z ochuzení 

během glaciálů, dosud nedosáhly ekvilibria..

Evolutionary rate h. – vyšší rychlost evoluce v tropech… 

Effective evolutionary time h. – druhová bohatost je proporční evoluční době, po které 

ekosystém fungoval… 

BIOTICKÉ

V tropech mají být užší mezidruhové vazby, tím pádem vyšší specializace… 



Aliabadian M, et al., 2008, Contributions to Zoology, 77

Konkrétně mid-domain efekt je poměrně špatně podpořen – pěvci Palearktidy

Reálný pattern Simulovaný mid-domain effect



Hillebrand, H. 2004, American Naturalist 163:192-211. 

Metaanalýza 600 gradientů: sklon a síla přímky ukazuje sílu vztahu

=> kombinace klimatu/energie a plochy 

Výjimky: 

lumci, mšice, mořští ptáci, tučňáci, sladkovodní zooplankton



Můry v Alpách – nahoře pozorovaný, dole bias-corrected pattern.

J. Beck et al., 2010, Basic and Applied Ecology 11, 714–722

Geografické patterny 2: altitudinální gradient

Klima?

Srážky?

Altitudinální SAR? 

Mid-domain efekt?

Přesah nížinných a 

horských faun? 

Efekt evoluce a speciace?



Altitude–diversity relationship for eight sampling periods, for all 

Macrolepidoptera and the two most abundant and speciose families.



Altitudinal centres (mean, weighted by 

abundance), minima and maxima for 

moth species (y-axes, sorted by 

altitudinal centre) collected during 

summer months. If diversity peaks (Fig. 

2) would be due to an overlap of 

distinct highland and lowland faunas, 

there should be only few species with 

their altitudinal centre at mid-

elevations.

CO Z TOHO?

- našli vztah k teplotě, ale poměrně 

slabý (prostá altituda fitovala 

těsněji, než teplota)

- popřeli nedostatek vody, mid-

domain effect, přesah faun. 

=> effects of phylogenetic 

history (netestovali) 



Geografické patterny 3: poloostrovní efekt



Beta-Diversity of Amphibians, Birds, and Mammals Mapped Continuously across the 

Continental Western Hemisphere

Nejen v klasicky bohatých oblastech, ale i kde je 

- velká heterogenita

- více biomů pohromadě

- okraje biomů

(A) Obojživelníci. 

(B) Ptáci

(C) Savci

Geografické patterny 3: β-diverzita

Tj. turnover druhů mezi habitaty (lokalitami, čtverci…)

McKnight MW et al., 2007, PLoS Biol 5(10): e272.



Geographic Distribution of Amphibian, Bird, and Mammal High and Low Beta-Diversity 

Overlap

Spatial overlap in beta-diversity (βsim-d) for percentage sets of each taxon's lowest (left) and 

highest (right) 2.5% of βsim-d grid cells is shown. Primary colors indicate grid cells unique to one 

taxon (yellow, amphibians; blue, birds; red, mammals), secondary colors indicate overlap 

between two groups, and white indicates overlap of all three groups. The height of the grid cells 

reflects the number of overlapping groups. Note the greater degree of spatial coincidence in high 

βsim-d than in low βsim-d.



Severoameričtí savci – jak se 

mění druhy mezi čtverci na 

mapě?

Qian H, 2009, Global Ecology and 

Biogeography 18, 111–122
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(= PCA klimatických dat)

Mezi zónama nejlépe 

vysvětlí klima

Uvnitř zón přibývá, 

směrem k jihu, vliv 

heterogenity prostředí



Geografické patterny 4: Rapoportovo pravidlo?

„Areály druhů se zvětšují ve vyšších zeměpisných šířkách…“

obojživelníci savci

Na severu to funguje, 

na jihu ne

ALE – sever je 

mnohem větší 



Whitton FJS, 2012, Global Ecology and Biogeography 21, 179–190

Distribuce velikostí areálů se liší mezi oblastmi

(obojživelníci)



Po zapracování 

- velikosti oblasti

- prostorové korelace

… vychází sezonalita klimatu jako nejlepší (záporný) prediktor 

velikosti areálu

… tj. kde je sezónní klima, tam jsou areály velké

=> Rapoport asi platí jen na severní polokouli

Globální sezonalita klimatu (světlý = sezónní)



Medián velikosti areálů

Minimum velikostí areálů

Variance ve velikostech areálů

Medián šířkového 

rozsahu

Minimum šířkového rozsahu
Species richness

Jak je to s ptáky, coby „makroekologickým modelem #1?

Orme CDL et al., 2006, PLoS Biol 4(7): e208. 



Velikost areálů NESLEDUJE prostý latitudinální pattern

Nejmenší areály: 

1. na ostrovech

2. v horách

3. na jižní polokouli



Geografické patterny – specializovanost (stále u ptáků) 

Belmaker J, 2012, Journal of Biogeography 39, 193–203.



(a, b) The relationships across 

realms and biome-realms. 

(c, d) Black points represent fine-

grained assemblages; coloured 

dots 12,100 km2 grid cells 

(e, f) Richness–specialization 

associations for 12,100 km2 grid 

cells within each of the major 

realms. 

Belmaker J, 2012, Journal of Biogeography 39, 193–203.

- i na fakt velkých škálách strmý 

gradient

- aditivní efekt s klimatem na 

druhovou bohatost

=> Nebude to souviset se 

současnou kompeticí, ale se 

speciací v druhově bohatých 

faunách



A co tažní ptáci – zamávají s tím? 

(A) Rozdíl v počtu druhů mezi 

červnem (ČERVENĚ bohatší) a 

lednem (MODŘE bohatší) 

(B) Počet migrujících druhů 

(C) Počet stálých druhů

Somveille M, et al., 2013, PLoS ONE 8: e70907 



Počet druhů ohrožených 

migrantů

Počet druhů migrantů s 

malými areály



Opomíjeli jsme plazy – co plazi? 

Global species richness distribution of the sampled reptile assessment (Nterr/fw = 1485; 

Nmarine = 22), showing number of species and proportion of species in sample per grid cell. 

Terr/fw – terrestrial and freshwater species.

Böhm M et al, 2013, Biological Conservation, 157, 372–385



Příčiny ohrožení plazů

1. Počet druhů

2. Proporce druhů

1/5 druhů plazů globálně ohrožena 

1/5 „data defficient“ 

- nejvíc ohrožených ve sladkých 

vodách, tropech, na ostrovech ….

- nejvíc DD ve střední Africe a JV 

Asii, a mezi podzemními druhy



A co akvatické biotopy?

Tisseuil C et al., 2013, Journal of Animal Ecology 82, 365–376.



Partial effect of full simultaneous autoregressive (SAR) model 

predictors on (a) species richness and (b) endemicity for the 

five freshwater taxa.

Tisseuil C et al., 2013, Journal of Animal Ecology 82, 365–376.



- signifikantní korelace mezi taxony 

- konvergence mezi druhy  konvergentní evolucí (povodí) 

- co se týče vysvětlené variability, pak 

klima/produktivita > historie/disperse > heterogenita

-obojživelníci vykazují nejsilnější korelace s ostatními 

=> dobrý indikátor



Global Ecology and Biogeography
Volume 23, Issue 1, pages 40-51, 2013

-7083 freshwater spp (mammals, amphibians, 

reptiles, fishes, crabs, crayfish)

- a distinct lack of spatial congruence between 

different taxonomic groups, a lack of congruence 

among three commonly used metrics of biodiversity

- the risk of extinction consistently higher than for 

their terrestrial species

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.2014.23.issue-1/issuetoc


Empirical species richness

Species richness patterns 

of 475 mammals and 1103 

birds endemic to sub-

Saharan Africa.

Model - current climate

Model – last glacial maximum

Levinsky I, 2013, Global Ecology and Biogeography, 22, 351–363.

Aplikace – hledání refugií

1. Krok – modelování areálů v minulosti



6 refugiálních oblastí:

Horní Guinea, Kamerunská vysočina, Konžská pánev, Etiopská vysočina, Angola-

Namibie, JV Jižní Afrika

2. Krok – odfiltrování „neutrálních“ patternů

LGM richness residuals maps

po zahrnutí mid-domain efektu

po zahrnutí evapotranspirace 

(„water-energy model“)



Aplikace – hot-spoty a threat-spoty

- Jihoameričtí hlodavci

Amori G et al., 2013, Mammalia 77, 1-19

Species richness IUCN – threatened 

species

Zatímco druhová bohatost +/- kopíruje známé hot spots, počty ohrožených druhů ne… 



Lomolino MV & Channell R, 1995, Journal 

of Mammalogy 76, 335-347

Aplikace – jak vlastně druhy vymírají? 

!!!

Okrajové populace, ostrovní izoláty 

apod. mnohdy přežily déle.



Tj., demografické jevy v původní 

populaci

Tj., postupné „nakažlivé“ šíření 

zhoubných vlivů („extinction forces“)

Chanell & Lomolino, 2000, Journal of Biogeography 27, 169–179.

Jak vlastně druhy vymírají? Teoretické zdůvodnění.



Zbytkové areály 

ohrožených druhů proti 

C – části zbytkového 

areálu, který spadal do 

centra areálu

Jak vlastně druhy vymírají? Empirický test 

(pro ohrožené savce a ptáky)

= > contagion hypothesis lépe podpořená 

=> má smysl pečovat i o okraje areálů



Diverzita vs. vzácnost vs. ohroženost

Grenyer H et al., 2006, Nature 444, 93-96



Všechny druhy

Vzácné druhy

Ohrožené druhy



Comparison of diversity centers for small-ranged vertebrates with the 25 

original Myers biodiversity hotspots and the 34 hotspots from Hotspots 

Revisited.

Jenkins CN et al, 2013, PNAS 110, E2602-E2610



Fig. 5. Species discoveries since 1950. 

Maps show only species having range 

maps.



Prioritní ekoregiony, založené na vzácných (small-ranged) obratlovcích

ZÁVĚRY autorů: 

• Prioritní území založené na různých taxonech se často nekryjí. 

• Územní ochrana v prioritních územích (19%) je větší, než světový průměr 

(13%) (ale nestačí) 

• Prioriotní území se liší od Myersových hotspotů

• Záleží na škále analýzy

• Při plánování ochrany třeba mít co nejpřesnější mapy – výskytu i biotopu/ů



Hypothetical phylogeny of seven species 

(A–G) with Evolutionary Distinctiveness 

(ED) scores. Numbers above each branch 

indicate the length; numbers below show 

the number of descendent species.

Co když se do map přidá fylogeneze? 

EDGE projekt (Evolutionarily Distinct Globally Enangered)

EDGE = ln(1+ED) + GE * ln(2)

kde GE = vážená ohroženost dle RDB IUCN

EDGE scores for 4182 mammal species, by threat 

category. Colours indicate the Red List category: 

Least Concern (green), Near Threatened and 

Conservation Dependent (brown) .. atd. 

Isaac NJ, et  al., 2007, PLoS ONE 2: e296. 



Safi K, et al., 2013, PLoS ONE 8(5): e63582



Závěry: 

Malý překryv savčích a obojživelníčích zón (jiná fylo-historie)

Savčí ED: Afrika, neotropická oblast. 

Obojživelníčí ED: Severní Amerika

Savčí EDGE: JV Asie, J Afrika, Madagaskar. 

Obojž. EDGE: J a Stř. Amerika

… šlo je jen špatně popsat obvyklými envrironmentálními proměnnými



Vliv heterogenity prostředí. 

Zhao S, 2005, Can. J. Zool., 1368-1374 

Čína: obratlovci ve 211 rezervacích.





•Figure 1. Vertebrate species richness pattern of China at the scale of 100×100 km.

Luo Z, Tang S, Li C, Fang H, et al. (2012) Environmental Effects on Vertebrate Species Richness: Testing the Energy, 

Environmental Stability and Habitat Heterogeneity Hypotheses. PLoS ONE 7(4): e35514. doi:10.1371/journal.pone.0035514

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0035514

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0035514


•Table 1. The best-fit models among the VSR and energy, environmental stability, and habitat heterogeneity variables, based on AIC-based 

model selection.

???

Vypadá to, že heterogenita je důležitá na menších škálách. 



Hloubkový gradient: podobné rysy jako gradient altitudinální

Smith KF, Brown JH, 2002, Global Ecology and Biogeography 11, 313-322

1. Diversity decreases rapidly, a 

peak at less than 200 m, very 

low diversity in the abyss.

2. Depth range distributions support 

Rapoport's rule, being narrowest 

in species-rich surface waters.

3. Depth distributions exhibit a high 

degree of nestedness.



Lidská populace vs. diverzita

Steck & Pautasso, 2008, Acta Oecol. 34, 303–310

Human population, grasshopper 

and plant species richness in 

European countries 

Pautasso & Powell, 2009, Oecologia 160, 839-846

Aphid biodiversity is positively 

correlated with human population 

in European countries

Šílenství? 

Asi jo, ale lze si představit, že lidé 

osídlují primárně biodiverzitou 

bohatá území.



Vackar, D, 2012, Landscape Ecology 27, 1279-1290

Důkaz – na rozloučenou – z Česka



Jiná pozoruhodná aplikace – areály savců 

Sofistikovaným 

modelováním: Tlak člověka 

na ně má větší vliv, než 

„přírodní“ faktory.



• Nejdůležitější actual 

evapotranspiration (AET) 

(energie důležitější u pólů, voda u 

rovníku).

• human impact důležitý 

srovnatelně



2017

Hmotnost 

savců 

mean / max

- namodelovali hmotnosti z enviro- a socio- prediktorů

- v modelech minimalizovali human impact => přepočetli modelovanou 

hodnotu hmotnosti 

Všimněte si Bergamannova pravidla!



median maximum

% rozdíl median % rozdíl maximum



Stále však platí 

Bergmanovo 

pravidlo 

… více na severu, 

než na jihu

„minimum impact“

současná realita



Historic and prehistoric 

human-driven extinctions 

have reshaped global 

mammal diversity patterns

Faurby & Svenning, 2015, 

DIVERSITY AND 

DISTRIBUTIONS, 21, 1155-

1166




