
Trávnaté ekosystémy



Grasslands – stepi + savany + vysokohorské trávnaté spoločenstvá – pokrývajú až 40% pevniny - 41-56 
miliónov km2,  v trópoch 15 miliónov km2



Poaceae – 12 000 spp. v 600 gen., trvalky aj jednoročné,
Vznik koncom druhohôr, rozšírili sa pred 8-3 mil. rokov





Savany sú udržované klímou a disturbanciami

Disturbancia- krátkodobá udalosť spôsobujúca merateľnú zmenu vo 
vlastnostiach spoločenstva (biomasa) resp. faktor odstraňujúci biomasu

• Krátkodobá = udalosť vyskytujúca sa ako pulz oveľa kratší ako dĺžka života 
dominantných druhov spoločenstva (sucho vs. klimatická zmena)

• zabraňuje kompetičnému vylúčeniu

Vlastnosti: 

1. Dĺžka trvania

2. Intenzita

3. Frekvencia

4. Rozloha





Grazers - spásači



Browsers - ohrýzači



Predátori – ovplyvňujú hustotu a distribúciu koristi a takto nepriamo aj vegetáciu



Savany



Obdobie sucha 4 mesiace (bližšie k rovníku) až 8-9 mesiacov (smerom k obratníkom)
Zrážky 500-1500 mm, niekedy viac, pri obratníkoch 1 obdobie dažďov, bližšie k rovníku 2
Priemerné mesačné teploty najteplejšieho mesiaca bližšie k rovníku 30-35 °C, 
pri púšťach 25-30 °C, najchladnejší mesiac bližšie k rovníku 13-18 °C, k púšťam 8-13 °C



Afrika – 90 spp. kopytníkov, 708 spp. vtákov, 



z caribského (arawackého) slova pre krajinu bez lesov s veľkým množstvom trávy, špan. sabana
20% súše, 50% Afriky, 65% Austrálie, 45% Južnej Ameriky, medzi 10° a 30 °



Cyperaceae-šachorovité
Gramineae-trávy

V savane zvyčajne 30-60 druhov tráv, 6-10 dominantných

Fabaceae=Leguminoseae-
bôbovité

Bylinná etáž



C4- fotosyntéza, objavená r. 1966 M. D. 
Hatch a C. R. Slack, v Austrálii, r. 1966, Hatch-
Slackov cyklus. U niektorých rastlín tropického 
pôvodu (cukrová trstina, kukurica, proso). 
Počas tmavej fázy u týchto rastlín sú prieduchy 
zatvorené a teda neprebieha fotorespirácia. 
Energetický efekt takejto fotosyntézy je vyšší 
ako pri C3 rastlinách. 
Výhodná v teplých, suchých a na dusík 
chudobných pomeroch. Iba 277 molekúl H2O na 
1 molekulu fixovaného CO2 oproti 833 
molekulám H2O pri C3 fotosyntéze.
V evolúcii sa objavila nezávisle viac ako 40-krát 
– konvergentná evolúcia
Vzniká ňou 5% zemskej biomasy, u 3% (7600 
spp.) rastlinných druhov, 30% terestrickej fixácie 
CO2 , 46 % druhov tráv, predstavujú 61% C4 
druhov



Primárna produkcia biómov



Pestrosť habitatov



BIODIVERZITA
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RAUNKIAER (1934)



trávnatá savana –
krátkosteblová, 
dlhosteblová

krovinatá savana

stromovitá savana, savanový les



Hysteréza – cesta z jedného stavu do druhého a späť sú odlišné 



Chudobné oxisoly, laterity,
pH ca 4,9, často toxické koncentrácie Al, 

na starých, hlboko zvetraných a vylúhovaných 
materských horninách 

Guayanská oblasť, Brazília, záp. Afrika

Bohatšie, mladšie ultisoly, pH = 6,2, na 
kryštaliniku vých. a juž. Afrika

Pôdy



Vertisoly, pH=6-7,5, pomerne bohaté, na 
bazaltoch, vápencoch, veľa ílu, v období  sucha 

tvoria charakteristické praskliny

Lateritické zlepence – vytvárajú podpovrchovú nepriepustnú vrstvu, dočasné 

zaplavovanie

V pôdach málo článkonožcov (asi 1/10 oproti miernemu pásmu, veľa dážďoviek –

až 180 tisíc ex, 170 kg/ha, ročná produkcia dážďoviek 460 kg/ha, kamenné čiary





Lesnatá savana (savanna woodland) 

– stromy (nad 8 m), rozostupy väčšie ako priemer koruny, umožnený rast vysokých (nad 
0,8 m) tráv v podraste



Parková savana (savanna parkland) – stromy (pod 8 m) v skupinách, zvyšok tráva (40-80 cm)

– v Afrike Vachellia (=Acacia), Terminalia, Adansonia digitata





hydraulic lift



trávnatá savana (savanna grassland) – stromy chýbajú



krovinatá savana – vrchná etáž tvorená krami





savana s dominantným druhom stromov

– morichal (Mauritia flexuosa), Venezuela



savana s dominantným druhom stromov 

–Pinus caribea, Belize



Dreviny - Gondwana

Bombacaceae
Adansonia sp.

Bombacaceae
Ceiba sp.

Proteaceae
Protea sp.

Combretaceae
Terminalia sp.



Dreviny - kozmopolitné

Leguminoseae
Acacia sp., pôvodne 1300 spp.

Myrmex sp.



Myrtaceae
5650 spp, 130-150 gen.

Eucalyptus sp., viac ako 700 spp.



Isoberlinia doka

(Sudán, 500-1500mm/r)

Vachellia tortilis

(Sahel, do 500mm/r)

Miombo: Brachystegia, Isoberlinia, Julbernardia

Mucha tse-tse

(Glossina palpalis)





Přibližné cesty a čas (černá čísla) šíření moderního člověka po Zemi. Červená čísla 
označují počet druhů megafauny (zde nad 100 kg) žijících v pleistocénu/přežívajících
v holocénu.S použitím Lundgren et al.: Ecography, 2017, DOI: 10.1111/ecog.03430

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-3/velci-bylozravci-zmeny-klimatu-i.html

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-3/velci-bylozravci-zmeny-klimatu-i.html


Biomasa predátorov 1,4 % biomasy kopytníkov, odoberajú 10-16 % biomasy kopytníkov, 

ovplyvňujú početnosť a distribúciu koristi a tak aj vegetáciu – herbivory požierajú 

vegetáciu a tak potláčujú oheň



biomasa herbivorov 6-29 t/km2, hovädzí dobytok 2-3 t/km2, ranče v Európe a S. Amerike 

3,7-5,6 t/km2, v savane biomasa kopytníkov 2-15x vyššia ako hov. dobytka



Antilopa gerenuk 

(Litocranius walleri)

Žirafa 

(Giraffa camelopardalis)

Antilopa dik - dik

(Madoqua sp.)

pštros Struthio camelus

potravná a habitatová

selekcia

browsers a grazers, spásanie 

v rôznych úrovniach



sezónnosť využívania prostredia, migrácie, 

pastevný poriadok







Sloni (Petr Pokorný) 



vplyv ohňa – potláčanie drevín, podpora tráv





19 spp. termitov na km2, skonzumujú až 50% produkcie trávneho krytu, termitové savany



hrabáč kapský Orycteropus afer

šupinavce Manis spp.



Zrážky 500-1500mm ročne, 

od decembra do marca





Eucalyptus, Acacia, Melaleuca,  trávy Aristida contorta, Triodia, Plectrachne, Astrebla, Dichanthium 



Macropus agilis

Macropus antilopinus















Savana Guarayaca v okolí osady Uruyén so zvyškami tropického pralesa



Brocchinia hechtioides





Oblasť La Grand Sabana je obývaná indiánmi kmeňa Pemón, ktorí savanu často 
vypaľujú; savana Guarayaca v okolí osady Uruyén pod Auyantepui





Savana Guarayaca bezprostredne po vypálení neďaleko osady Uruyén



Po vypálení savany najskôr regeneruje šachor Bulbostylis paradoxa nazývaný „mierda 

de perro“; Canaima





Vypálené plochy savany v okolí Roraimy



Ostrovčekovité zvyšky lesa na savane v okolí Roraimy



Byrsonima crassifolia

Curatella americanaBowdichia virgilioides



Na vlhkých a močaristých miestach rastie palma „moriche“ (Mauritia flexuosa); 
savana Guarayaca













Na savane je možné vidieť termitiská; savana Guarayaca



Termity (Isoptera) sú bežnými obyvateľmi savany; savana v okolí Roraimy









Mravce rodu Atta a Acromyrmex dokážu spracovať veľmi ťažko stráviteľnú vegetáciu 
sekundárnej savany vďaka symbiotickému spolužitiu s hubami; savana Guarayaca





Voda v riekach na savane je čistá jantárovohnedej farby; rieka Uruyén





Juhoamerické savany - llanos - zaberajú vo Venezuele plochu 300 000 km2, v 
Kolumbii 200 000 km2, Trávy rodov Andropogon, Aristida, Paspalum, Trachypogon



Zebu (Bos primigenius indicus)



Vodné byvoly (Bubalus bubalis)



jeleník bielochvostý (Odocoileus virginianus)





Caños a galériové lesy







Mravčiar veľký (Myrmecophaga tridactyla)













líška maikong (Cerdocyon thous) puma (Feliz concolor)

jaguár americký (Panthera onca)



cerrados









vlk hrivnatý

(Chrysocyon brachyurus)

aguti zlatý (Dasyprocta leporina)

paka nížinná (Cuniculus paca)






