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Ekosystémy jsou ovlivňovány průběžnými změnami klimatu, přísunem živin, fragmentací biotopů nebo
změnami biotických parametrů. Většinou je jejich odpověď postupná a průběžná. Přesto studie provedené na
jezerech, oceánech, v korálových útesech, v lesích a v aridních ekosystémech ukazují, že tato postupná a
dlouhodobá změna může být vystřídána náhlými drastickými přechody do zcela rozdílných stádií od výchozího
stavu. Tyto náhlé přechody mohou spustit i často na první pohled nevýznamné změny některých parametrů
ekosystémů. Ty způsobují ztrátu resilience a tím vyvolávají posun k alternativnímu stavu. Výsledky těchto studií
ukazují, že strategie pro udržitelný management takových ekosystémů by měla být soustředěna na podporu jejich
resilience.
Určení maximální únosnosti stability ekosystémů a krajiny v chráněných územích je důležité pro jejich
management a také pro posouzení, jaké je únosné zatížení těchto oblastí z hlediska udržitelného života v nich
(formy rekreačního využití, limity počtu návštěvníků, atd.). Pro konkrétní určení maximální únosnosti stability
ekosystémů a krajiny je třeba vycházet z některých současných studií ukazujících jak jednotlivé ekosystémy a
krajinné segmenty reagují na změnu různých faktorů prostředí (např. Scheffer, Carpenter, Foley, Folkes, Walker,
2001 a další).
Představa, že ekosystémy mohou náhle přejít do jiného stavu vycházejí z teoretických modelů (Holling, 1973,
May, 1977). Ačkoliv tyto modely byly určitou inspirací pro ekology, první experimentální pokusy, které byly
navrženy, byly silně kritizovány (Connell, Soussa, 1983). Zdálo se, že je mnohem jednodušší demonstrovat
posuny mezi alternativními stabilními stádii modelově, než v reálném světě. To je způsobeno částečně tím, že
poznání mechanismů řídících chování prostorově rozsáhlých ekosystémů je všeobecně velmi obtížné, protože
zahrnuje vzájemné vztahy jevů, které se vyskytují v různých prostorových, časových a ekologických měřítcích.
Přesto současné studie poskytly prokazatelné příklady existence alternativních stavů v některých ekosystémech
(Scheffer et al., 1993, Van de Koppel et al., 1997, Carpenter, 2001, Nyström et al., 2000). Předem je třeba říci,
že se v tomto přehledu nebudeme zabývat náhlými změnami popisovanými při přemnožení některých škůdců
(Rinaldi, Scheffer, 2000). Nepokryjeme tak rozsáhlé výsledky o pozitivní zpětné vazbě a mnohočetných
stabilních stavech v biologických systémech zabývajících se přemnožením některých druhů v ekosystémech.
Zaměříme svou pozornost na doložené významné posuny ve ekosystémech a krajině a jejich vysvětlení. Po
teoretickém přehledu budou prezentovány příklady z některých ekosystémů, shrnuty příčiny a diskutovány
praktické možnosti využití výsledků pro management v chráněných územích. Jako case study je přiložena studie
možnosti využití epigeických brouků jako bioindikátorů změn ekosystémů.

Teoretické základy
Vnější podmínky v ekosystémech jako je klima, přísun živin nebo toxických látek, redukce spodních vod,
fragmentace biotopů, sklizeň nebo snížení druhové diverzity často mění stav ekosystému postupně, průběžně s
časem (Vitousek et al., 1997, Tilman et al., 2001). Řada ekosystémů může reagovat plynule a postupně na tyto
změny. Jiné ekosystémy mohou být celkem inertní po určitou mez změn a odpovídají silněji, když podmínky
překročí určitou kritickou hladinu. Rozhodující situace nastane, když se křivka odpovědi ekosystému na určitý
faktor pohybuje zpět. To indikuje pro určité environmentální podmínky, že ekosystém má dvě alternativní stadia,
oddělené nestabilním rovnovážným stavem, což je označováno jako hranice mezi „miskami rovnováhy“ stavu.
Přítomnost alternativních stavů stability má velký vliv na odpověď ekosystému k environmentálním změnám.
Pokud je ekosytém ve stavu na horní větvi křivky, nemůže přejít na dolní větev hladce. Pokud se podmínky
změní tak, že dosáhnou kritického bodu (bod bifurkace, sedla), následuje náhlý posun na nižší větev křivky.
Přitom pokud monitorujeme parametry ekosystému ve stabilním stavu před posunem, je zaznamenána jen malá
změna jeho parametrů. Ve většině případů nepředchází takové katastrofické změně žádná zřejmá výstraha a
první výstražné signály budoucích náhlých změn je obtížné zjistit. Jinou důležitou vlastností je, že pokud
nastartujeme posun ekosystému změnou podmínek zpět na horní větev, není možné obnovit stav totožný před
kolapsem (bod F2). Tato vlastnost, kdy jsou posuny ekosystému dopředu nebo dozadu pozorovány v různých
kritických podmínkách, se nazývá hystereze. Stupeň hystereze se může silně měnit dokonce v jednom a tom
samém ekosystému. Například v v mělkých jezerech můžeme potzorovat zřetelnou hysterezi vlivem přisunu
živin, zatímco hlubší jezera reagují postupně (Carpenter et al., 1999). Bylo publikováno velké množství
matematických modelů popisujících některé ekologické systémy s alternativními stabilními stavy. Příklad
"minimálního matematického modelu" ukazuje takový jednoduchý modelu, který by mohl být použit pro
desertifikaci nebo eutrofizaci jezer. Popisuje změnu v čase (t) určité vlastnosti ekosystému x
dx/dt = a – bx + rf(x)
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Parametr a označuje stabilní (většinou environmentální) faktor, který určuje konstantní změnu x. Ostatní v
rovnici popisují vnitřní dynamiku: b a r určují složky rychlosti, která je závislá na hodnotě x (stavu systému). Pro
jezera je možné si představit například x jako množství živin ve fytoplanktonu způsobujícího turbiditu, a jako
nabídku (přísun), b jako rychlost odstranění živin a r jako interní recyklaci živin (Carpenter et al., 1999). Pro
desertifikaci může být x interpretováno jako plocha neplodné půdy, a jako stupeň destrukce vegetace, b jako
stupeň rekolonizace neplodné půdy rostlinami a r jako rozsah větrné eroze větrem (Scheffer et al., 2000).
Pro r=0, model má jednoduchou rovnováhu při x=a/b. Poslední podmínka však může mít alaternativní stabilní
stavy, např. jestliže f(x) je funkce která prudce zvyšuje bod h, jako v případě funkce:
f(x) = xp/(xp + hp ),
kde exponent p určuje stupeň h. Je třeba vzít v úvahu že model může mít při několikanásobném stabilním stadiu
jen maximum {rf” (x)} b. Tímto způsobem prudší Hillova funkce (jako výsledek vyšší hodnoty p) vytvoří
silnější hysterezi.

Náhlé posuny v ekosystémech
V reálném světě nejsou podmínky prostředí nikdy konstantní. Stochastické jevy, jako např. extrémní podmínky
počasí, oheň nebo přemnožování škůdců, se stále mění (horizontální osa) a často přímo ovlivňují stav
ekosystému (vertikální osa), například vyhubením části populace organismů. Jestliže existuje jen jeden základní
stabilní stav, vrací se systém zpět do stejného stavu jako před extrémním ovlivněním. Na druhé straně, jestliže
jsou přítomny alternativní stabilní stavy, může několik perturbací vychýlit stav ekosystému do jiných „misek
rovnováhy“ a tím do jiného stavu. Pravděpodobnost této změny závisí nejen na vlastní perturbaci, ale také na
rozsahu „misky stability“. Jestliže je rozsah „misky rovnováhy“ v krajinném systému malý, může být i malá
perturbace dostatečná k tomu, aby vytlačila hodnotu „rovnováhy přes kritický vrchol s následným přechodem do
jiného alternativního stadia. Podle Hollinga (1973) používáme pro označení rozsahu „misek rovnováhy“ také
termín resilience. Resilience je definována jako maximum perturbace potřebné pro přechod ekosystému k jinému
stabilnímu stavu.
V systémech s mnohonásobným stabilním stavem mohou mít postupně se měnící podmínky prostředí menší vliv
na stav ekosystému, ale přesto redukují rozsah „misky rovnováhy“. Tato ztráta resiliense způsobuje, že systém je
více křehký a citlivý ve smyslu snadnějšího uvedení do opačného stavu stochastickými podmínkami. Takové
stochastické fluktuace mohou být často ovlivněny externě, přesto však mohou velmi často vyústit ve změnu
interní dynamiky systému. To se může stát v případě, kdy vnějšími podmínky zasáhnou ekosystém v cyklu nebo
v nerovnovážném stavu. Systém, který je ovlivňován za těchto podmínek, se mění často chaoticky dokonce při
absenci externích stochastických sil. Tyto fluktuace mohou vést ke kolizi s hranicemi „misek rovnováhy“ a
následně vyvolat přesun do jiného alternativního stavu. Model indikuje, že takové „nelokální bifurkace“ nebo
„kolize mezi hranicemi misek“ mohou nastat v mořském ekosystému (Rahmstorf, 1996) a v různých
suchozemských ekosystémech (Rinaldi, Scheffer, 2000). V praxi to často bývá slepý nebo interní proces a
externí bifurkace a síly, které posilují fluktuace (Ellner, Turchin, 1995), zároveň vyvolávají změnu (posun) stavu
se vznikem ekosystému s redukovanou resiliencí za hranicemi „misek rovnováhy“. Z hlediska permanentních
fluktuací je termín stabilní stav stěží přijatelný pro jakýkoliv ekosystém. Přesto však pro vysvětlení používáme
„stabilní“ zatímco více správný je termín dynamický režim.

Příklady
Mělká jezera, rybníky
Posun mezi alternativními stavy byl pozorován v jezerech a rybnících (Hrbáček et al., 1961, Carpenter, Ludwig,
1999, Scheffer et al., 1997). Jeden z nejlépe prozkoumaných a nejdramatičtějších případů posunu je náhlá změna
průhlednosti vody a složení vegetace pozorovaná v mělkých jezerech vlivem eutrofizace způsobené člověkem
(Scheffer et al., 1993, Meijer et al., 1994). Průhlednost sloupce vody většiny mělkých jezer je způsoben čirou
vodou s bohatou vegetací makrofyt. Přísun živin tuto situaci v mnoha případech změnil. Je pozoruhodné, že
průhlednost vody se zřetelně neměnila zvýšenou koncentrací živin až po kritický bod, po jehož převýšení se
voda v jezeře náhle změnila z čiré na kalnou (vegetační zákal, vodní květ). Se zvýšením tohoto zákalu vodní
rostliny většinou vyhynuly. S tím byla spojena ztráta biodiverzity živočichů (zvláště ryb). Následující redukce
biomasy řas vyvolala neudržitelnost tohoto stavu. Redukce koncentrace živin však byla nedostatečná k tomu,
aby se obnovila vegetace makrofyt a čirá voda. Ve skutečnosti se obnova čiré vody objevuje při podstatně
nižších koncentracích živin, než byly ty, při kterých došlo ke kolapsu vegetace makrofyt. Experimentální práce
předpokládaly, že rostliny zvýší čistotu vody a následně zvýší své možnosti růstu (Scheffer et al., 1993). To
vysvětluje, že stadium čiré vody je samostabilizační alternativa vody zakalené vodním květem. Redukce
biomasy fytoplanktonu a obnovu vegetace makrofyt způsobuje řada mechanismů, zahrnující redukci živin ve
vodním sloupci, ochranu konzumentů fytoplanktonu jako jsou perloočky rodu Daphnia proti predaci ryb a
prevenci suspenzace sedimentů. Přitom ryby jsou hlavním faktorem v udržování zakalení vody, protože
kontrolují perloočky rodu Daphnia v nepřítomnosti rostlin. Hledajíce náhradní potravu v podobě bentosu
podporují ryby vznik sedimentů a tím podporují zakalení vody. Experimenty na jezerech ukazují dočasnou
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silnou redukci biomasy ryb jako šokovou terapii, která může způsobit, že se jezera vrací zpět do stadia
permanentně čiré vody, jestliže hladina živin není příliš vysoká.

Korálové útesy
Korálové útesy jsou známé svou vysokou biodiverzitou. Na druhé straně mnoho z nich je v současnosti silně
degradováno. Největším problémem je, že mnoho korálových útesů je zarostlé makrofyty. Korálové ekosystémy
se posunují mezi dvěma alternativními stabilními stadii mnohem častěji, než postupnou změnou (Knowlton,
1992, Done, 1991, McCook, 1999). Posun k zarůstání řasami v korálových útesech v Karibském moři je
výsledkem kombinace faktorů, které způsobují, že je systém zranitelný a které způsobují posun z aktuálního
stavu. Tyto faktory zahrnují zvýšený přísun živin jako výsledek změny managementu v moři, zejména intenzivní
lov, který redukuje počty velkých dravých a následně menších herbivorních ryb. Následkem toho mořský ježek
Diadema antilliarum, který je v kompetici s herbivorní rybami živícími se řasami, zvyšuje svoji početnost. V
roce 1981 způsobil hurikán rozsáhlé škody některých korálových útesů, ale vzhledem k vysoké hladině živin
byly řasy, které invadovaly do útesů, kontrolovány mořským ježkem a umožnily rekolonizaci korálů.
Následujícím rokem však byly mořští ježci silně redukováni chorobami. Herbivorní ryby se staly lovem vzácné,
řasy nebyly kontrolovány a zcela porostly korály. Tento stav je velmi těžké změnit, protože dospělé řasy jsou
méně poživatelné pro herbivorní ryby a brání také vývoji (usazení) larev korálů.

Oceány
Dlouhodobé sledování lovu ryb, zdravotního stavu ústřic, abundance planktonu a jiných charakteristik mořského
ekosystému indikují nápadné skoky z jednoho stadia do jiného. Tyto jevy jsou nazývány „posuny režimů“ (Hare,
Mantua, 2000). Důsledky posunu režimu oceánů pro rybářství a koloběh CO2 jsou rozsáhlé, avšak příčiny
posunů jsou málo známé (Hare, Mantua, 2000). Z pohledu velkého významu mořského proudění na ekosystémy
jsou změny cirkulace moře a změny počasí uvažovány jako hlavní síly podporující změny ekosystémů v
oceánech. Je třeba říci, že posuny jsou mnohdy více interpretovány na základě biotických než na základě
abiotických dat, předpokládajíce, že biotická zpětná vazba stabilizuje v určitém stavu společenstva a posuny do
jiného stadia jsou spouštěny více abiotickými vlivy (Hare, Mantua, 2000). V současnosti se ukazuje, že
kompetice a predace jsou v měnícím se mořském společenstvu významnější, než se dříve myslelo (Verity,
Smetacek, 1996). Není proto překvapující, že rybářství může ovlivnit potravní síť a způsobit hluboké změny v
abundanci druhů na různých trofických úrovních (Curry, 2000, Shiomoto et al., 1997, Reid et al., 2000). Takové
napnuté biotické interakce způsobují, že citlivost jednotlivých klíčových druhů k jemným environmentálním
změnám může způsobit velké posuny ve složení společenstev (Hall et al., 2000). To znamená, že při poznání
příčin posunu režimu v mořských ekosystémech může hrát významnou roli souhra vlivů rybářství a klimatických
změn v mořského ekosystému.
Vztahy mořského prostředí a klimatu můhou vést k posunům mezi různými alternativními stabilními stavy, které
jsou mnohem drastičtější, než posuny režimů popsaných u jiných ekosystémů (Rahmstorf, 1996, Taylor, 1999).
Například simulace těchto vztahů indikuje, že postupné klimatické oteplování může vést k zvýšení přítoku
sladké vody do Severního Atlantiku, což zabraňuje vzniku husté hluboké vody, která je hlavní silou „globálního
transportéru“ v oceánu, který transportuje teplou vodu k východnímu pobřeží Severní Ameriky a západní Evropy
(Rahmstorf, 1996). Změna mořského proudění by vyvolala dramatické klimatické změny v těchto oblastech
směrem k silnému ochlazení. Rekonstrukce paleoklimatu ukazuje, že podobné velké posuny se v minulosti staly
a mohou být skutečně velmi rychlé, v měřítku menším než jedna dekáda (Taylor, 1999).

Lesy
Mnohé studie ukazují, že lesní a otevřená travnatá krajina mohou být alternativní stabilní stadia (viz lesostepní
zóna Evropy). Krajina může být udržována bezlesá herbivory (často v kombinaci s pyrogenním faktorem),
protože semenáčky stromů, méně často vzrostlé stromy, jsou herbivory snadno eliminovány. Tím je lesní krajina
relativně stabilní, protože vzrostlé stromy nemohou být rozrušeny herbivory a stín redukuje travní společenstva a
tudíž brání šíření požárů. Existují dobře analyzované příklady z krajiny Botswany a Tanzanie (Walker, 1989,
Holmgren, Scheffer, 2001). Na vybraných lokalitách zde byla pozorována regenerace lesní krajiny během
několika desetiletí od roku 1890. Impulsem bylo silné snížení početnosti herbivorů vlivem epidemií chorob a lov
slonů. Jednou vzniklé lesy nemohly být herbivory zničeny. Současná destrukce lesů člověkem a vysoká
početnost slonů je pravděpodobnou příčinou nevratných změn, přestože počet herbivorů byl opět redukován (což
je ovšem nepříznivé z hlediska strategie národních parků lákajících turisty na velké savce).
V suchých oblastech, v podmínkách absence vzrostlých stromů, může být přílišné sucho překážkou pro přežití
semenáčků dokonce při nedostatku herbivorů. Tím se ještě zvyšuje irreverzibilita ztráty lesů, jak bylo například
popsáno v suchých částech středního Chile (Holmgren, Scheffer, 2001). To znamená, že jen výjimečná
kombinace vlhkých let a deprese populací herbivorů může vyvolat obnovu lesních ekosystémů na rozsáhlejších
územích. Jiný příklad irreverzibilní ztráty lesů je příklad mlžných lesů (Wilson, Agnew, 1992). Kondenzace
vody z mraků v porostu nahrazuje srážky v tomto druhově bohatém ekosystému. Jestliže jsou stromy pokáceny a
přísuny vody přerušeny, vedou výsledné podmínky k vysušení ekosystému a vzniku irreverzibilních podmínek
pro návrat lesa.
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V savaně nebo v lesostepi jsou přírozeným pokryvem střídající se plošky lesíků a skupin stromů s ploškami
stepi. Posun k hustšímu zalesnění (známé jako bush encroachment) je často vyvoláno kombinací střídání ohně a
výpasem herbivorů. Náhodné přírodní ohně redukují rostlinný pokryv a podporují vznik travních ekosystémů.
Přílišný výpas dobytkem redukuje travní ekosystémy a tudíž snižuje příležitost pro vznik přirozených požárů. Při
absenci pyrogenního faktoru se během vlhčích period rozšiřují kohorty stromů a mohou potlačit travinný pokryv
a tím omezit rozšiřování ohně. Tento systém se udržuje až do dob, kdy stromy začínají hynout. Tehdy je
umožněn rozvoj travních ekosystémů, který podporuje vznik přirozených požárů (Walker, 1993, Ludwig et al.,
1997).

Pouště
Dezertifikace – ztráta vegetace v aridních a semiaridních regionech je často citována jako jeden z hlavních
ekologických faktorů měnících tvář současné Země (Kassas, 1995), ačkoliv tempo jakým postupuje poušť na
Sahaře může být pomalejší, než se dříve předpokládalo (Tucker, Nicholson, 1999). Různé řady dat indikují, že
periody rozvoje vegetace a dezertifikace mohou představovat dva střídající se stabilní stavy ekosystémů. Lokální
vztahy půda-rostlina jsou důležité pro určení stability rostlinného pokryvu (Van de Koppel et al., 1997, Rietkerk
et al., 1997). Travní vegetace dovoluje srážkám absorbovat do vrchních vrstev půdy a zvyšuje její dostupnost pro
příjem ostatními rostlinami. Když je vegetační pokryv degradován, odtok vody se zvýší a obsah vody v půdě se
prudce snižuje přesunem do hlubších vrstev, kde není pro většinu rostlin dosažitelný. Vítr a déšť erodují úrodné
vrchní vrstvy půdy a poušť se stává stabilnější a hůře přístupná pro kolonizaci jiných druhů rostlin. Výsledkem
je, že se poušť stává nevhodná pro rekolonizaci travin dokonce i v případě, kdy dojde k částečnému zlepšení
půdních podmínek.
Zpětná vazba mezi vegetací a klimatem může vést k rozsáhlým alternativním stabilním stadiím. V oblasti Sahelu
se střídají období se suchým a vlhkým klimatickým režimem. Například všechny roky od r. 1970 byly
abnormálně suché, zatímco roky od r. 1950 byly většinou vlhké. V jiných částech světa období střídajících se
vlhkých a suchých roků obyčejně nepřesáhla 2-5 let (Rietkerk et al., 1997). Mnoho studií se ptá, proč následuje
posun mezi různými extrémními podmínkami většinou po serii podmínek s průměrnými klimatickými
hodnotami. Nová generace klimaticko-ekosystémových modelů (Zeng et al., 1999, Wang, Eltahir 2000, 2000a)
ukazuje, že samotná vegetace může hrát roli v dynamice klimatických změn, speciálně v udržování dlouhé
mokré nebo suché periody. Mechanismus je pozitvní zpětná vazba: vegetace podporuje srážky a naopak, což
vede k alternativním stadiím ekosystémů.
Potvrzení střídání alternativních stadií v oblasti Sahary a Sahelu je prokázáno z historických dat o prostorově
rozsáhlých posunech mezi pouští a lesostepí (lesem) spojených s klimatickými změnami v severní Africe. V
průběhu ranného a středního holocénu (10.000 – 5.000 let před n.l.) byla většina Sahary mnohem vlhčí než dnes
s rozsáhlým vegetačním pokryvem, s jezery a mokřady (Hoelzmann, 1998, Jolly, 1998). V období asi 5000 let
p.n.l. byly porován prudký přechod k desertifikaci (Clausen, 1999). Kombinací modelů atmosféra-oceán-biosféra
bylo prokázáno, že zpětná vazba zapříčiňující alternativní stabilní stav by mohla být vysvětlena jako náhlý
přechod, přestože klimatický systém se mění pomalu a postupně (Brovkin et al., 1998, Clausen, 1999).
Časové měřítko je v tomto případě velmi dlouhé. Na druhé straně ilustruje ten samý jev alternativní stability,
který byl zjištěn u jiných ekosystémů. Důležitým poznatkem je, že i malé změny prostředí, jako je např. přílišná
pastva (Charney, 1975) zvyšující zatížení ekosystému prašnými částicemi (Nicholson, 2000) nebo nevelké
změny teploty oceánu (Zeng et al., 1999), mohou způsobit totální posun celých krajinných celků překročením
kritického bodu.

Obtíže a slabé stránky sledování náhlých změn
Všechny tyto případy předpokládají posun mezi alternativními stabilními stádii. Na druhé straně poznání
alternativních stabilních stavů je většinou velice komplikované. Pozorování velkých posunů pro ně není
dostatečné, protože systém může odpovídat k postupné změně nelineárně, zejména jestliže nemá alternativní
stabilní stav (Scheffer, 1998). Také možnosti použití statistických metod k posouzení popsaných systémových
vlastností a nedostatek časových řad je slabinou těchto výzkumů (Carpenter, Pace, 1997, Ives, Jansen, 1998,
Carpenter 2001). Pouhá demonstrace pozitivní zpětné vazby je také nedostatečná jako zkouška alternativního
stabilního stavu, protože existuje široké spektrum možností mezi předpokládanou hysterezí a postupnou změnou,
závisející na síle zpětné vazby a jiných faktorech (Scheffer, 1998). Ve skutečnosti nejprůkaznější případy
existence alternativních stabilních stavů jsou založeny na kombinaci přístupů, jako je kombinace pozorování
opakovaných posunů, studium zpětných mechanismů, které směřují k udržování různých stavů a modelování
ukazující, že tyto mechanismy mohou přijatelně vysvětlit terénní data.
Ačkoliv specifické detaily demonstrovaných posunů stavů ekosystémů se liší, jejich přehled (Tab. 1) ukazuje
určité zákonitosti:
• kontrast mezi stavy ekosystémů je obyčejně pozorován posunem v dominanci organismů s různými
životními formami.
• stav posunu je obyčejně spouštěn očividnými stochastickými událostmi jako je přemnožení patogenů, požár
nebo klimatické extrémy.
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•

zpětná vazba, která stabilizuje různá stadia ekosystému, přináší nové biologické, fyzikální a chemické
mechanismy v ekosystémech.
Snad ještě důležitější je fakt, že modely ekosystémů s alternativním stabilním stadiem indikují, že postupná
změna environmentálních podmínek, jako je člověkem způsobená eutrofizace nebo globální oteplování, může
mít zdánlivě malý dopad na stav systémů, ale přesto může změnit „stabilitu misek“ nebo resilience současného
stavu ekosystémů a krajiny a tím zvýšit pravděpodobnost posunu do alternativního stadia ekosystému, který
nastane vlivem přirozených nebo antropogenních změn.

Důsledky pro management
Posun stavu ekosystémů může způsobit velké ztráty ekologických a ekonomických zdrojů a obnova původního
stavu může zahrnovat rozsáhlá a drahá opatření (Maler, 2000). Je velmi obtížné odhadnout resilienci, protože
tyto systémy často postrádají indikátory včasného varování před masivní změnou. Proto je pozornost
výzkumníků často soustřeďována na pokus o předpověď srážek než na sledování ztráty resilience. Tak například
postupné nové změny zemědělství zvětšily zranitelnost jezera Alopka (Florida, USA) k eutrofizaci. Hurikán,
který odnesl v roce 1947 vodní rostliny, inicioval změnu kvality vody (Scelske, 1999, Schelske, Brezonik, 1992).
Postupné zvýšení přítoku živin a potlačení lovu ryb vytvořilo potenciál pro přemnožení řas a jejich přerůstání
přes korály, které bylo ještě podpořeno vyhynutím mořských ježků, kteří kontrolovali řasy (Nystrom et al.,
2000). Postupné zvýšení výpasu snížilo kapacitu australských pastvin pro možnosti přirozeného vypalování a tím
přirozenou kontrolu keřového patra, ale extrémně vlhké roky zpětně iniciovaly posun k dominanci křovin
(Walker, 1993, Tongway, Ludwig, 1997).
Z uvedených důvodů je chápána prevence proti perturbacím často jako hlavní úkol managementu ekosystémů.
To je však často nešťastné nejen proto, že disturbance jsou přirozenou součástí ekosystémů, které zvyšují
diverzitu a renovují procesy (Holling, Meffe, 1996, Paine et al., 1998), ale také proto, že odvracejí pozornost od
zdůrazňování strukturálních problémů resilience. Hlavním smyslem prezentovaných fakt bylo, že úsilí
kontrolovat riziko nežádoucích posunů by mělo být zaměřeno tak, aby docházelo k postupným změnám, které
ovlivňují resilienci více než pouhá kontrola disturbancí. Smyslem managementu je spíše udržování stability na
velkých plochách, než kontrola fluktuací. Domény stability závisí na postupných změnách proměnných jako je
land use, odtok a přítok látek, vlastnosti půdy a biomasa dlouho žijících organismů. Tyto faktory mohou být
prognózovány, monitorovány a modifikovány. V opačném případě stochastické jevy, které vyvolávají posuny
(jako např. hurikány, nemoci způsobující vyhynutí, atd.) jsou obyčejně těžko předpovídatelné nebo
kontrolované. Proto podpora a management resilience stavu ekosystémů je pravděpodobně jediná praktická a
efektivní cesta pro ochranu chráněných území.
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Tabulka 1. Charakteristika některých hlavních posunů stavu ekosystémů a jejich příčiny.
Ekosystem

Stav I

Stav II

Příčiny
posunu z I do
II
Vyhubení
rostlin
herbicidem
Vyhubení
Daphnia
pesticidem
Zničení korálu
hurikánem
Vybití sea
urchins
patogeny

Jezera,
rybníky

Průhledná
voda s vodní
vegetací

Kalná voda s
fytoplanktonem

Korálové
ostrovy

Korály

Makroalgae

Oceány

Různý

Různý

Klimatické
faktory

Lesy

Traviny

Lesy

Pyrogenní
Vyhynutí
faktor
býložravců
Kácení stromů patogeny
Lov
býložravců

Pouště

Travinný
pokryv

Holá půda s
efemery

Klimatické
faktory
Přílišné
vypásání

Příčiny
posunu z II do
I
Vyhubení ryb,
nízká hladina
vody

Předpokládané
hlavní příčiny
hystereze
Pozitivní
zpoětná vazba
na růst rostlin
Trofická
zpětná vazba

Faktor
ovlivňující
resilienci
Kumulace
živin

Není známo

Prevence před
rekolonizací
korály
nechutnými
(pro ryby)
dospělými
řasami
Fyzikální

Kumulace
živin
Klimatická
změna
Rybolov

Klimatické
faktory

Klimatické
faktory

Pozitivní vliv
na růst rostlin
Nechutnost
dospělých
stromů pro
býložravce
Pozitivní
zpětná vazba
na růst rostlin

Rybolov
Klimatická
změna
Přílišné
vypásání
Klimatická
změna
Klimatická
změna
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