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Obsah přednášek:
Vznik a dynamika prostorového uspořádání krajiny: Patch dynamics a vznik mozaikovitosti, vliv
klimatických změn a disturbancí, cyklické změny a alternace společenstev, klíčové druhy; typy
heterogenního prostředí, mozaikovité a fraktálové uspořádání krajiny. Osidlování heterogenního
prostředí: habitat selection, volná vs. despotická distribuce, disperze a její vztah k životní
strategii organismu. Metapopulační dynamika: Dynamika lokální kolonizace a vymírání, role
prostorové struktury a fragmentace prostředí, časoprostorové změny populační početnosti;
nelineární efekty, multiple equilibria, dynamika areálových posunů a velkoplošného ústupu
druhů; model zdroj-propad. Makroekologie  Prostorová distribuce a početnost organismů:
Jádrové a satelitní druhy, vztahy mezi abundancí, rozlohou obývané plochy, tělesnou velikostí a
jinými charakteristikami organismů; pravidlo energetické ekvivalence. Regionální druhová
diverzita a procesy, které ji ovlivňují: Faktory ovlivňující rychlost speciace a extinkce, význam
různých speciačních modů; druhový výběr a koreláty taxonomické diverzity. Makroekologické
jevy spojené s druhovou diverzitou: Vztah k velikosti plochy, k produktivitě prostředí,
latitudinální gradient diverzity; hypotézy vysvětlující tyto jevy, vztah k časoprostorové
proměnlivosti prostředí; globální diverzita a její změny. Udržování druhové diverzity v čase,
ekologická stabilita: Společenstva a jejich časoprostorová kontinuita, individualistický vs.
superorganismální přístup; konvergence a divergence společenstev, problémy s měřítkem a
měřením stability. Změny populačních početností, areálů rozšíření a společenstev v různých
časových měřítkách: typy časové proměnlivosti, křivka záhuby a spektra proměnlivosti.
Samoorganizované kritično, význam vzácných událostí. Ekologické procesy probíhající ve
velkých časových měřítkách: Teorie přerušovaných rovnováh a stáří taxonů; ekologický vs.
evoluční čas, rychlost evoluce a koevoluce; evoluce a ekologie globálního ekosystému.
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