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Abstrakt
České středohoří je ojedinělým územím, ve kterém se střetávají elementy
středoevropské, subatlantické a kontinentální vegetace. Proto je toto území velmi druhově
bohaté a vždy bylo v centru zájmu českých botaniků, kteří věnovali velkou pozornost
především stepním společenstvům. Přirozená lesní společenstva však zůstávala na okraji
zájmu a jejich problematice se věnovalo relativně málo studií. Dosud nevznikla práce, která
by se zabývala složením a ekologií přirozené lesní vegetace celé oblasti Českého středohoří
včetně milešovské části. Topografie Milešovského středohoří a výskyt kuželovitých kopců
různé nadmořské výšky, různé rozlohy a různého geologického složení umožňuje studium
prostorového rozložení druhové diverzity v krajině a vlivu abiotických faktorů na lokální
druhovou diverzitu. Na území Českého středohoří lze rozdělit přirozenou lesní vgetaci do
třinácti asociací, na jejichž rozložení v krajině má vliv gradient nadmořské výšky, pH půdy,
vlhkost a orientace svahu ke světovým stranám. Ve své budoucí diplomové práci se budu
zabývat rozložením druhové diverzity přirozených lesních společenstev, jejich druhovou
skladbou a abiotickými vlivy, které ji ovlivňují. Také provedu vyhodnocení změn druhové
skladby přirozené lesní vegetace za posledních padesát let.

Abstract
The České středohoří mountains is a unique area where elements of Central European
subatlantic and continental steppe flora meet, therefore the species richness of this area is very
high. The České středohoří has been special interest to Czech botanists who dealt
predominantly with the steppe vegetation, whereas natural forest communities of this region
including its specific part called Milešovské středohoří have been explored only marginally.
The topography of the Milešovské středohoří and presence of cone-shaped hills of various
elevation, size and geological composition allows for research of spatial pattern of the species
diversity at both the landscape and community level as well as of the influence of abiotical
factors on local species diversity. It is possible to divide natural forest vegetation in the České
středohoří into thirteen associations. Their distibution pattern in the landscape is determinated
by elevation, acidity and moisture of soil and aspect to cardinal points. In my future diploma
thesis I will study spatial pattern of the species diversity, the species composition of the
natural forest vegetation and abiotical factors that influence the vegetation. I also will evaluate
changes of the species composition of the natural forest vegetation during the last fifty years.
Klíčová slova: Abiotické podmínky, České středohoří, druhová diverzita, lesní společenstva.
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1. Úvod
Oblast Českého středohoří představuje ojedinělý krajinný prvek našeho území, a to jak
geologickou stavbou celého geografického celku, tak díky své ojedinělé biodiverzitě
(Mackovčin & Sedláček 1999). Tato oblast byla vždy v centru pozornosti českých botaniků a
geobotaniků (Kubát 1970, 1986; Martinovský 1957, 1959, 1967). Ojedinělost tohoto území
totiž spočívá kromě jiného v tom, že se zde střetávají elementy středoevropské subatlantické
flory s elementy kontinentální stepní vegetace (Domin 1904). Jako klasickou geobotanickou
studii, která zde vznikla lze označit například výzkum na Oblíku, který probíhal v 70. letech
minulého století a který přinesl cenné poznatky o ekologii xerotermní vegetace (Slavíková et
al.1983). Mezi nejvýznamnější fytocenologické studie území Českého středohoří patří práce
Kolbeka (1975) a Tomana (1981).
Charakteristickým prvkem Českého středohoří jsou kuželovité kopce pokryté stepní
nebo lesní vegetací. Zatímco stepní vegetace byla předmětem četných studíí právě díky
výskytu elementů stepní flory (např. Kolbek 1975; Slavíková et al. 1983; Kubíková et al.
1997), lesním porostům se věnovalo poměrně málo prací, přestože tento typ porostu plošně
nepoměrně převyšuje vegetaci stepní. Ve svém přehledu flory a vegetace Českého středohoří
uvádí Domin (1904) popis a charakteristiku lesních společenstev, avšak první ucelená
fytocenologická práce o lesní vegetaci pochází z 50. let minulého století (Klika 1951). Na tuto
práci navázal svým studiem z veneřické oblasti Českého středohoří Kolbek (1969). Dosud
však nebyla zpracována ucelená studie přirozených lesních společenstev celé oblasti, včetně
skladby a ekologie lesních porostů kuželových kopců milešovské části Českého středohoří.
Fragmentace krajiny Českého středohoří vlivem lidské činnosti má velký vliv na
druhovou diverzitu přirozených společenstev a fungování ekosystému (Kubíková & Kolbek
1997). Na mnoha územích došlo za posledních padesát let ke změnám, které zatím nebyly
vyhodnoceny. Například dochází k ruderalizaci a následnému šířením nitrofilních druhů
(Impatient parviflora; Vojta et al. 2006, nepublikované údaje ).
Topografie milešovské části Českého středohoří a přítomnost kuželových kopců
různého geologického složení, nadmořské výšky a rozlohy představuje mimořádné modelové
území pro studium prostorového rozložení diverzity v krajině a zároveň vlivu abiotických
parametrů na diverzitu druhů na lokální úrovni. Různá rozloha lesní vegetace na vrcholech
kopců vytváří předpoklady pro různou početnost souborů druhů (species pool) na dané
lokalitě a vytváří tak příhodný model ke studiu vlivu species pool na druhovou diverzitu
rostlinných společenstev.
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Obr.1. Satelitní mapa milešovské (západně od toku Labe) a verneřické (východně od toku
Labe) části Českého středohoří znázorňující komplexy lesní vegetace (tmavé plochy; zdroj:
Mapové podklady © USGS & NASA. Datasource: Global Land Cover Facility,
http://www.mapy.cz)

2. Charakteristika území
České středohoří je neovulkanické pohoří ležící mezi Krušnohorskou soustavou a
Českou křídovou tabulí (Czudek 1972). Oblast je zhruba vymezena souřadnicemi 13º43´a
14º32´východní délky a 50º18´ a 50º52´ severní šířky. Z hlediska geomorfologického tvoří
dva výrazně odlišné podcelky, Milešovské a Veneřické středohoří.
Milešovské části, dominují zalesněné kuželové kopce vulkanického původu složené
z čedičů a znělců (Obr. 1), které jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti (Kunský &
Zoubek 1968). Nejvyšším vrcholem této oblasti a zároveň celé oblasti Českého středohoří je
Milešovka (836 m. n. m.). Mezi další dominanty patří například vrcholy Lovoše (569 m. n.m)
nad Lovosicemi, Kletečné (705 m n.m.) nebo Hradišťanu (751 m n.m.). Mezi nimi je
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roztroušeno mnoho dalších středně velkých a menších kopců, které dokreslují celkový ráz této
části Středohoří.
Veneřická část je oproti části milešovské charakterizována jen málo zvlněnou lesnatou
rovinou, která je tvořena zbytky čedičové denudační úrovně o nadmořské výšce okolo 600 m
n.m. s ojedinělými vyvýšenými vrcholy.
České středohoří spadá do oblasti mírně teplého klimatu (Quitt 1971). Jednotlivé části
Středohoří se však od sebe jak teplotně, tak celkovými úhrny srážek výrazně liší a do určité
míry jsou ovlivňovány reliéfem krajiny. Jihozápadní část Středohoří je vlivem srážkového
stínu Krušných hor (eventuelně Doupovských hor) sušší. Směrem na severovýchod je území
vyšší a tudíž i srážkově bohatší a s nižšími teplotními průměry. Kubát (1970) zdůrazňuje
kontinentalitu jako další faktor, který se výrazně uplatňuje v xerotermní části Středohoří,
zatímco severovýchod území je znatelně oceaničtější.
Kubát (1970) navrhnul fytogeografické členění území na výše zmiňované oblasti
Milešovské a Veneřické středohoří, ke kterým přidává na jihozápadě Lounské středohoří, kde
se vyskytují kavylové stepi. Část Milešovskou charakterizuje výskyt šípákových doubrav a
submediteránní flory, zatímco pro Veneřickou oblast jsou typické bučiny a místy též
doubravy (Kubát 1970).
Vzhledem k přírodnímu bohatství zde byla roku 1976 vyhlášena CHKO o rozloze
1063 km2, která zahrnuje téměř celý geografický celek České středohoří (1265 km2). Na
území CHKO se nachází 5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek,
12

přírodních

rezervací

a

18

přírodních

památek

(Anonym,

http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/).

3. Diverzita
Druhová bohatost patří mezi základní charakteristiky struktury společenstev (lokality,
ekosystému) a udává celkový počet druhů daného systému. Pojem druhová diverzita, jak ho
chápeme dnes, byl vystavěn na Gleasonově (1922) zjištění, že kumulativní počet rostlinných
druhů je zhruba lineárně závislý na logaritmu zvětšované plochy. Druhová diverzita se tak
stává organizační charakteristikou společenstva. Lze ji uvést do vztahu s faktory prostředí a
také je uváděna do vztahů se stabilitou a produktivitou společenstva.
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3.1 Typy diverzity (Whittaker 1960, 1970)
α diverzita
Pojmem α diverzita většinou rozumíme prostý počet druhů (taxonů) ve sledovaném
vzorku (biocenóze).
β diverzita
Tento typ diverzity vyjadřuje rozsah diferenciace jednotlivých biocenóz z opačných
konců gradientu, tj. stupeň nepodobnosti vzorků v určité ekoklině. Vyjadřuje obrat druhů
mezi společenstvy. Pro vyhodnocení je možné použít různé indexy podobnosti, např.
Jaccardův index.
γ diverzita
Gama diverzita vyjadřuje celkovou diverzitu oblasti (krajiny) a skládá se z α a β
prvků. Lande (1996) oživil myšlenku aditivního vztahu mezi α a β diverzitou, který je
vyjádřen vztahem:
_
Dγ = Dα + Dβ

Tento aditivní vztah a z něj vyplývající hierarchické uspořádání jednotlivých složek
diverzity nám umožňuje studovat prostorové rozložení druhové diverzity. Úplnou (γ)
diverzitu, kterou lze vyjádřit ze souboru vzorků na jakékoli prostorové škále (např. lokalita –
společenstvo – soubor společenstev), lze rozdělit na průměrný počet druhů pozorovaných
uvnitř vzorku (α diverzita) a na průměrný počet druhů ve vzorku chybějících (β diverzita;
Veech et al. 2002).
Beta diverzita je vyjádřena v jednotkách druhového bohatství, a tak může být přínos α
a β porovnáván na celé prostorové škále (Wagner et al. 2000; De Vries &Walla 2001;
Fournier & Loreau 2001; Gering et al. 2003; Summerville et al. 2003). Lze to představit právě
na příkladu Českého středohoří, kde nám hierarchii může tvořit například soubor
fytocenologických snímků společenstev na lokalitě (kopci)– soubor lokalit (kopců) – celá
krajina. Ze souborů snímků zjistíme průměrný počet druhů, tedy α diverzitu, a obrat druhů
mezi snímky, β diverzitu, sledované lokality. Prostým součtem všech přítomných druhů
získáme celkovou (γ) diverzitu lokality. Posuneme-li se o další hierarchickou úroveň výš, z γ
diverzit jednotlivých lokalit spočítáme průměr a získáme tak průměrnou α diverzitu této vyšší
úrovně, z celkového počtu druhů na lokalitách a obratu druhů mezi lokalitami stanovíme β
diverzitu. Takto můžeme postupovat až k celkové diverzitě nejvyšší prostorové úrovně,
přičemž při nárůstu úrovní prostorové škály, a tedy i při nárůstu heterogenity prostředí,
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můžeme pozorovat, že se nárůst celkové diverzity posouvá z její α do β složky diverzity
(Obr.2; Loreau 2000).

Obr. 2: Vztah mezi α, β a γ diverzitou. Při nárůstu γ diverzity postupně narůstá i průměrná α
diverzita, avšak od určité míry celkové diverzity se průměrná α diverzita již nezvyšuje a velká
část diverzity se tak přenese z α do β (Loreau 2000).

4. Přehled lesních společenstev Českého středohoří
V Českém středohoří můžeme sledovat přímé vlivy hospodaření člověka. To
vedlo k masivnímu odlesnění v nižších polohách na hlubších úživnějších půdách. Původní
lesní společenstva tak lze většinou nalézt jen na vrcholech a příkrých stráních kopců, kde
terén a chudé půdy nedovolovaly zemědělsky či lesnicky hospodařit (Klika 1951).
Obecná charakteristika syntaxonů je čerpána z publikace Mapa potenciální
přirozené vegetace České republiky (Z. Neuhäuslová et al. 2001).

4.1 Syntaxonomické členění lesů v Českém středohoří
4.1.1 Třída: Querco – Fagetea
Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae
Svaz: Quercion pubescenti-petraeae
Jedná se o teplomilné bazifilní doubravy, které se nacházejí na půdách středně až
velmi bohatých živinami s obsahem CaCO3. Půdy jsou často velmi skeletovité. Asociace
7

tohoto svazu je možné nalézt především v planárním a kolinním stupni teplých a suchých
oblastí.
●Asociace: Lathyro versicoloris-Quercetum pubescenti
Hrachorová doubrava patří mezi vzácnější společenstva nížinného, kolinního až
submontánního stupně nejteplejších oblastí. Její rozšíření není nikde velkoplošné, často se
vyskytuje v mozaice s jinými xerofilními společenstvy. Hrachorová dobrava je rozšířena
v Milešovském středohoří, kde osidluje svahy jižní orientace a vrcholové hřebeny, zatímco
v části veneřické nebyla zaznamenána. Tato jednotka je edafickým klimaxem na živinami
bohatých substrátech. Hrachorová doubrava osidluje příkré svahy s mělkou půdou, která je
velmi skeletovitá s nepříliš mocnou vrstvou humusu. Jednotka se vyznačuje vysokým
obsahem listové opadanky a příznivou formou humusu. Půdy jsou často vysychavé.
V hrachorových doubravách dominuje Quercus pubesces a často zde najdeme, na rozdíl od
dubohabřin a českých subtermofilních doubrav, výrazně teplomilné druhy (např. Lathyrus
pannonicus, Arabis pauciflora).
Významné druhy: Lathyrus versicolor, Primula canescens, Cornus mas, Dictamnus
albus, Melampyrum cristatum, Orchis purpurea, Vicia tenuifolia, Quercus pubescens, Acer
campestre.
●Asociace: Lithospermo-Quercetum
Toto společenstvo je v mnoha směrech velmi podobné s asociací Lathyro versicolorisQuercetum pubescenti. Zasahuje ostrůvkovitě i do subxerotermních oblastí. V Českém
středohoří lze tuto asociaci pozorovat ve Veneřickém středohoří, v Milešovském středohoří
společenstvo přechází do Lathyro versicoloris-Quercetum pubescenti. Půdy mají, na rozdíl od
hrachorových doubrav, vyrovnanější vlhkostní režim. Ve stromovém patru dominuje dub
zimní (Quercus petraea) a jasan (Fraxinus excelsior), zatímco v bylinném patře vyniká silná
dominance kamejky Lithospermum purpurocaeruleum.
Významné

druhy:

Lithospermum

purpuro-coeruleum,

Bupleurum

falcatum,

Campanula persicifolia, Trifolium alpestre, Polygonatum odoratum, Quercus robur, Q.
petraea, Acer campestre.
●Asociace: Brachypodio pinnati-Quercetum
Teplomilné bazofilní doubravy jsou dnes vzácné, i když byly typickou vegetací
v teplých a suchých pahorkatinách různých částí Čech. Jejich rozšíření bylo vždy maloplošné.
Tato asociace osidluje mírné, ale i příkřejší jižní svahy. Porosty mohou v milešovské části
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Českém středohoří vystoupat do výšky 400 m n. m., ve Veneřickém středohoří o této asociaci
nejsou záznamy. Půdy jsou na minerálně středně až velmi bohatých substrátech (čediče,
spraše). Odpovídají eutrofním hnědozemím s hlubším profilem a v létě mají tendenci
k vysychání. Teplomilné bazofilní doubravy jsou charakterizovány dominancí válečky
Brachypodium pinnatum, chybí zde mnohé náročnější druhy termofytika. Slabě se zde
vyskytují nitrofilní druhy.
Významné druhy: Brachypodium pinnatum, Campanula bononiensis, Polygonatum
officinale, Quercus pubescens, Q.petraea
●Asociace: Querceto-Caricetum humilis
Společenstvo s tímto názvem popsal na území Českého středohoří J. Klika (1951).
Nejspíše se jedná o zarůstající společenstva ze svazu Festucion valesiaceae. V milešovské
části Českho středohoří se vyskytuje hojně na hřebenech nebo na svazích exponovaných
k jihu. O výskytu tohoto společenstva ve Verneřickém středohoří nejsou záznamy.
Významné druhy: Carex humilis, Festuca sulcata, Fragaria moschata, Melampyrum
vulgatum, Quercus petraea.
Řád: Fagetalia
Svaz: Carpinion
Tento svaz představuje mezofilní lesy s převahou listnáčů, zřídka s příměsí Abies alba nebo
Picea abies. Osidluje mezotrofní až eutrofní stanoviště planárního, kolinního, případně
submontánního stupně.
●Asociace: Melampyro nemorosi-Carpinetum
Černýšová

dubohabřina

představuje

klimaxovou

vegetaci

planárního

až

suprakolinního stupně našeho území. Co se týče výškového rozpětí, je tato asociace velmi
variabilní. Osidluje různé tvary reliéfu (nížinné roviny, terénní deprese, svahy). Nepreferuje
žádnou orientaci svahu. Černýšové dubohabřiny jsou zaznamenány z Milešovského i
Veneřického středohoří. Půdy tohoto společenstva, vznikající na různých geologických
substrátech, odpovídají všem typům. Nejčastější jsou kambizemě s různým množstvím živin a
s velkými rozdíly v aciditě. Černýšová dubohabřina je charakteristická častým výskytem
stanovištně náročnějších druhů, např. Hepatica nobilis. Oproti ostřicovým dubohabřinám
v této asociaci chybí nebo se vyskytuje jen řídce Carex pilosa nebo Dentaria bulbifera. Ve
stromovém a keřovém patře je nízký podíl Fagus sylvatica.
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J. Klika (1951) rozlišuje ve Středohoří 5 subasociací podle zastoupení různých
dominantních druhů:
1. Querco-Carpinetum festucetosum heterophyllae charakterizováno kyselým až bazickým
substrátem
2. Querco-Carpinetum poetosum nemoralis
3. Querco-Carpinetum asperuletosum
4. Querco-Carpinetum brachypodietosum silvaticae
5. Querco-Carpinetum alnetosum
Zatímco první tři subasociace sledují gradient půdní reakce (Querco-Carpinetum
asperuletosum – bazický substrát, Querco-Carpinetum festucetosum heterophyllae – bazický
až kyselý substrát, Querco-Carpinetum poetosum nemoralis – kyselý substrát.), u posledních
dvou jednotek lze pozorovat závislost na gradientu vlhkosti (Querco-Carpinetum
brachypodietosum silvaticae – vlhké i sušší půdy, Querco-Carpinetum alnetosum –
podmáčené půdy).
Kolbek (1969) rozlišuje v Českém středohoří další dvě subasociace:
1. Galio-Carpinetum (= Melampyro nemorosi-Carpinetum) typicum
2. Galio-Carpinetum (= Melampyro nemorosi-Carpinetum) primuletosum veris
První asociace preferuje nízké pH půdní reakce, pohybující se mezi 4.6 až 5.5, a málo
skeletovité půdy. Společenstvo Galio-Carpinetum primuletosum veris osidluje půdy
provzdušněné, kamenité, s pH 6.4.
Svaz: Alnion incanae
Jedná se o hygrofilní až mezohygrofilní listnaté lesy. Výjimečně jsou tyto lesy s příměsí
smrku (Picea abies). Tento svaz je vázán na periodocky nebo epizodicky zaplavované oblasti
nížin až montánních poloh. Je výrazně ovlivňován pohyblivou hladinou podzemní vody.
●Asociace: Stellario-Alnetum glutinosae (Alno-Fraxinetum- sensu Kolbek 1969)
Asociace se vyskytuje na aluviích kolem potoků, silně zamokřeném terénu, v lesích
s olší a jasanem. Jedná se o nitrofilní společenstvo se stálou hladinou spodní vody. V oblasti
Českého středohoří je toto společenstvo rozšířeno jen fragmntárně. Půdy jsou bez skeletu,
hlinitojílovité. Stromové patro má silný zápoj, keřové a bylinné patro je bohatě rozvinuto.
Významné druhy: Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Lysimachia vulgaris,
Stachys sylvatica, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa.
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Svaz: Tilio-Acerion
Tato společenstva se skládají z listnatých, zřídka smíšených (příměs Taxus baccata nebo
Abies alba) lesů na sutích a balvanitých rozpadech s nevyzrálými půdami. Osidlují kolinní až
montánní stupeň. Charakteristickým znakem jsou hákovité tvary kmenů dřevin, jež jsou
důsledkem pohybu sutě. V suťových lesích dominují ušlechtilé listnáče, které mají vazbu na
balvanité rozpady, jako např. Acer platanoides, Acer pseudoplatanus nebo Ulmus glabra.
Příměs pak tvoří lípy Tilia cordata a Tilia platyphyllos. Sukcesně starší společenstva se
vyznačují výskytem Carpinus betulus v nižších polohách a Fagus sylvatica v polohách
vyšších a na severních expozicích.
●Asociace: Lunario-Aceretum (Aceri-Fraxinetum – sensu Klika1951)
Asociace představuje roklinový nebo svahový suťový les s převahou Lunaria rediviva
v bylinném patře. V Českém středohoří se vyskytuje tato asocaiace na východních expozicích
a ve vyšších nadmořských výškách (350 až 730 m). Jedná se o porosty s dobře zapojeným
stromovým patrem. Keřové patro je vyvinuto do 2,5 m, často však úplně chybí. V bylinném
patře nejdeme charakteristickou kombinaci druhů této asociace.
Významné druhy: Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus
glabra, Ribes grossularia, Lonicera xylosteum, Urtica dioica, Geranium robertianum,
Lamium maculatum, Dryopteris filix-mas, Mercurialis perennis, Lunaria rediviva.
Podsvaz: Eu-Fagenion
Tato jednotka zahrnuje bučiny, jedlobučiny a lipové bučiny s častým výskytem bylin,
případně trav. Květnaté bučiny jsou vázané na silikátové půdy submontánních a montánních
poloh.
●Asociace: Tilio platyphylli-Fagetum
Lipová bučina s Tilia platyphyllos je charakteristická svou strukturou, kterou tvoří
bylinné a stromové patro, zatímco keřové patro je nesouvislé. Výskyt tohoto společenstva je
endemický v Milešovském středohoří. Osidluje severní svahy s nadmořskou výškou 450 až
650 m a severní až severovýchodní orientací. Půdy čedičových nebo folitových substrátů jsou
vysoce skeletovité a patří k mezotrofním až eutrofním varietám kambizemě. Mezi
charakteristické druhy tohoto společenstva patří např. Galium sylvaticum nebo Stellaria
holosteum. Chybí zde zástupci rodu Dentaria.
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Významné druhy: Fagus sylvatica, Tilia platyphyllos, Grossularia uva-crispa, Actea
spicata, Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Galium odoratum, Calamagrostis
arundinacea, Melica nutans.
●Asociace: Dentario enneaphylli-Fagetum
Bučina s kyčelnicí Dentaria enneaphyllos je tvořena stromovým i dobře vyvinutým,
většinou souvisle zapojeným, bylinným patrem. Naproti tomu keřové patro buď zcela chybí, a
nebo je vyvinuto jen částečně. Toto společenstvo je vázáno převážně na svahové polohy
Milešovského středohoří s nadmořskou výškou nad 400 m a nepreferuje orientaci svahu vůči
světovým stranám. Osidluje půdy minerálně středně silných hornin, které patří mezi
skeletovité kambizemě (mezotrofní až eutrofní varieta). Bučina s kyčelnicí devítilistou je
charakterizována hlavně tímto diferenciálním druhem a častou příměsí Festuca altissima.
J. Klika (1951) rozlišuje dvě subasociace podle přítomnosti jedle (Abies alba):
1. Fagetum montanum sudeticum
2. Fagetum submontanum sudeticum – charakterizováno nepřítomností jedle
Významné druhy: Fagus

sylvatica,

Actea

spicata,

Dryopteris filix-femina,

Galeobdolon luteum, Viola reichenbachiana, Dentaria enneaphyllos.

4.1.2 Třída: Quercetea robori-petraeae
Svaz: Genisto germanicae-Quercion
Jednotka je tvořena listnatými nebo smíšenými doubravami (Quercus robur, Q. petraea)
s příměsí Abies alba nebo Pinus sylvestris. Byliné patro je druhově chudé s dominancí trav,
sítinovitých nebo keříčků. Tento svaz osidluje živinami chudé substráty v planárním až
kolinním stupni.
●Asociace: Luzulo albidae-Quercetum petraeae
Jedná se o acidofilní bikové doubravy, které jsou edafickým klimaxem na chudých
substrátech (ruly, žuly, kyselé břidlice apod.) planárního a kolinního stupně se
subkontinentálním klimatem. V Českém středohoří osidluje toto společenstvo svahy
s nadmořskou výškou 350 až 500 m n. m. a jižní a východní expozicí. Půdy jsou kyselé až
silně kyselé, občas vysychavé. V acidofilních bikových doubravách chybí náročnější listnáče,
např. Carpinus betulus, Fagus sylvatica nebo Sorbus aucuparia. Klika (1951) rozlišuje 3
subasociace podle stupně kyselosti půdní reakce:
1. Quercetum (medioeuropaeum) festucetosum ovine – nejkyselejší reakce
2. Quercetum (medioeuropaeum) luzuletosum
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3. Quercetum (medioeuropaeum) deschampsietosum – nejméně kyselá reakce
Významné druhy: Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Deschampsia flexuosa,
Rubus fruticosus agg., Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus.
●Asociace: Molinio arundinaceae-Quercetum
Toto společenstvo tvoří světlé čtyřpatrové březo-dubové porosty s dominancí Quercus
robur, ke kterému přistupuje Betula pendula (případně B. pubescens), Quercus petraea,
Populus tremula nebo Sorbus aucuparia. V keřovém patru převládá Frangula alnus a
v bylinném Carex brizoides nebo Molinia arundinacea. Bezkolencové doubravy najdeme
v kolinním stupni, ale vzácně i výše. V Českém středohoří osidlují zejména fonolitové
podklady. Půdy jsou silně kyselé, těžké hlinité nebo jílovitohlinité. Jsou chudé na živiny a
ovlivňované srážkovou vodou, která stagnuje na nepropustném podloží.
Významné druhy: Betula pubescens, Quercus robur, Q. petraea, Frangula alnus,
Molinia arundinacea, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus.
Svaz: Quercion petraeae
Teplomilné doubravy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea) nebo dubu letního
(Quercus robur) osidlující chudé půdy silikátových substrátů v relativně chladnějších a
vlhčích polohách planárního a kolinního stupně.
●Asociace: Potentillo albae-Quercetum
Jedná se o druhově bohaté doubravy (Quercus petraea, Q. robur) s příměsí Carpinus
betulus, Tilia cordata, vzácněji Fagus sylvatica, Sorbus torminalis a Sorbus aria. V keřovém
patru je zastoupena Frangula alnus, Corylus avellana, Rosa sp. a další druhy. V bylinném
patře dominuje Poa nemoralis, Convallaria majalis a v některých porostech Calamagrostis
arundinacea. Výškové rozšíření mochnových doubrav je v intervalu nadmořských výšek 200
až 400 m. Ve veneřické části Českého středohoří vystupují až do nadmořských výšek 450 m
a osidlují svahy se sklonem do 30º a jižní až západní expozicí. Osidlují zde převážně
ultrabazické a bazické čediče. Půdy jsou těžšího charakteru, a typické pro ně je povrchové
odvápnění, což umožňuje současný výskyt acidofytů i bazifytů teplomilných doubrav.
Významné druhy: Quercus petraea, Lathyrus niger, Potentilla alba, Betonica
officinalis, Festuca ovina, Serratula tinctoria.
●Asociace: Viscario-Quercetum
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Toto společenstvo uvádí ve své práci J. Kolbek (1969). Vyskytuje se na vlhčích,
pohyblivějších sutích se západní expozicí se sklonem svahu okolo 30º. Asociace je známa
z Veneřického středohoří. Je tvořena třemi až čtyřmi patry se slabým zápojem patra
stromového, ve kterém dominuje Quercus robur. Pokuď není stromové patro vůbec vyvinuto,
je silně zastoupeno patro keřové s dominancí Corylus avellana. Charakteristickým znakem je
zastoupení druhu Viscaria vulgaris a Silene nutans. Půda je hlubší, drobně hrudkovitá
s drobným skeletem, hlinitá. Půda vystupuje ostrůvkovitě z okolní sutě.
Významné druhy: Viscaria vulgaris, Silene nutans, Astragalus glycyphyllos,
Melampyrum cristatum, Cytisus nigricans, Quercus robur, Corylus avellana.
4.1.3 Sukcesní stádia lesa (Klika 1951):
1. stadium se Sorbus aucuparia
Toto vývojové stádium bývá přítomno jak na sutích, tak na hlubších půdách pasek.
V bylinném patře dominuje Calamagrostis arundinacea. Vývoj směřuje k acidofilní
doubravě.
2. stadium s Betula verrucosa – Sorbus aucuparia
Nalezneme ho na výše položených (650 m) severně orientovaných svazích. Vývoj porostu
směřuje k suťovým lesům svazu Tilio-Acerion.
3. stadium s Populus tremula
Osidluje také severní expozice výše položených svahů.

Na druhové složení lesní vegetace v Českém středohoří má zřejmý vliv gradient
nadmořské výšky, orientace svahu ke světovým stranám, pH půdy a vlhkosti.
Acidofilní doubravy svazu Genisto germanicae-Quercion jsou vázané na kyselé půdy
silikátových hornin planárního a kolinního stupně. Vzácně mohou společenstva tohoto svazu
vystupovat i do submontánního stupně. Lesy asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum
vystupují do nadmořské výšky 400 až 450 m n. m. a jednotlivé subasociace lze pak rozdělit
podle gradientu kyselosti, popřípadě vlhkosti. Ve vyšších nadmořských výškách (cca od 450
m n. m.) pak nalezneme bučiny. Vlhčí západní a severní polohy podporují větší expanzi bučin
svazu Eu-Fagion, přičemž na severních svazích lze najít endemickou asociaci Tilio
platyphylli-Fagetum. Na suchých a teplých hřebenech a svazích jižního kvadrantu jsou
porosty se šípákem (Quercus pubescens) a jemu blízkých asociací (hrachorová a kamejková
doubrava, nerozlišené bazifilní teplomilné doubravy). Na četných suťových polích můžeme
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pozorovat sukcesi. Nastupují zde některé typické dřeviny jako Tilia cordata, T. platyphyllos,
Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior nebo Ulmus glabra.

4.1.4 Přehled lesních společenstev Českého středohoří - Tabulka: Kurzívou počet druhů
v typickém snímku v publikaci Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (Z.
Neuhäuslová et al. 2001). Standartním písmem počty druhů ve snímcích J. Kliky a J.
Kolbeka.
Asociace
Lathyro versicolorisQuercetum
Lithospermo-Quercetum

Brachypodio pinnatiQuercetum

Querceto-Caricetum
humilis
Melampyro nemorosiCarpinetum
Stellario-Alnetum
glutinosae
Lunario-Aceretum
Tilio platyphylli-Fagetum
Dentario enneaphylliFagetum
Luzulo albidaeQuercetum petraeae
Molinio arundinaceaeQuercetum
Potentillo albaeQuercetum
Viscario-Quercetum

Ekologie
Bazické, živinami bohaté,
vysychavé mělké půdy.
Jižní orientace.
Bazické půdy
s vyrovnaným
vlhkostním režimem,
jižní orientace.
Bazické, živinami bohaté
půdy s tendencí
k vysychání. Mírné i
strmější svahy. Jižní
orientace.
Bazické mělké půdy.
Jižní orientace.
Všechny typy půd
s velkými rozdíly
v aciditě. Všechny
orientace svahu.
Aluvia potoků, silně
zamokřený terén. Půdy
hlinitojílovité bez skeletu.
Sutě, příkré svahy
s východní expozicí.
Vysoce skeletovité
mezotrofní až eutrofní
půdy. Severní expozice.
Mezotrofní až eutrofní
skeletovité půdy. Bez
preference orientace
svahu.
Kyselé občas vysychavé
půdy. Jižní a východní
expozice.
Kyselé těžké hlinité nebo
jílovitohlinité půdy chudé
na živiny.
Bazické těžké půdy na
povrchu odvápněné. Jižní
a západní expozice.
Pohyblivější vlhčí sutě se
sklonem svahu do 30º.
Půda je hlubší, hlinitá
s drobným skeletem.
Západní expozice.

Nadmořská výška
0 – 800 m n.m.

Počet druhů
50 – 65
56 – 61

0– 800 m n.m.

50 – 65
21 – 25

0 – 400 m n.m.

50 – 65

250 – 500 m n.m.

25 (snímek byl ochuzený)

0 – 450 m n.m.

35
14 – 42

0 – 200 m n.m.

58

350 – 730 m n.m.

21
9 – 55
37
25 – 40

450 – 650 m n.m.
400 – 800 m n.m.

35
(3 - ) 8 – 15

350 – 500 m n.m.

31
12 – 20

200 – 400 m n.m.

28

200 – 450 m n.m.

38
23 – 42

Cca 500 m n.m.

20 – 28
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5.1 Cíle budoucí diplomové práce
Za základní cíl své budoucí diplomové práce si kladu studium druhové diverzity
přirozených lesních společenstev Milešovského a Veneřického středohoří a srovnání dnešní
druhové skladby a diverzity s údaji o lesních společenstvech za posledních padesát let.
Dílčí cíle práce se budou sestávat z hodnocecení současné diverzity přirozených
lesních společenstev a jejich zmapování. Provedu zhodnocení jejich druhové skladby
v kontextu lesní vegetace České republiky a vyhodnotím změny v druhové skladbě lesní
vegetace za posledních pět dekád. V rámci mapování lesních společenstev provedu analýzy
vztahu jednotlivých lesních společenstev a abiotických podmínek prostředí jako jsou
geologie, vlastnosti půdy, sklon a orientace svahu ke světovým stranám. Poté kvantifikuji
prostorovou strukturu druhové diverzity rostlin přirozených lesních společenstev na lokálním
a krajinném měřítku (α, β a γ diverzita). Dále se pokusím kvantifikovat vliv abiotických
faktorů prostředí, velikosti celkového počtu druhů (species pool) dané lokality a její
konektivity v rámci krajiny na druhovou skladbu a diverzitu přirozené lesní vegetace Českého
středohoří.

5.2 Navrhovaná metodika
Důležitou součástí mé terénní práce bude fytocenologické snímkování přirozených
lesních společenstev. Na základě podkladů o přirozené vegetaci území (NATURA 2000) a
pomocí GIS bude vybrána a priori lokalizace jednotlivých snímků tak, aby byly eliminovány
z našeho výběru nepůvodní lesní porosty, mýtiny, cesty apod. a zároveň, aby výběr zahrnoval
potřebnou kombinaci abiotických podmínek (tj. sklon terénu, orientace atd.). Po předběžném
průzkumu terénu, který proběhl v srpnu 2006, bylo rozhodnuto, že snímky budou pořizovány
stratifikovaně náhodně a velikost snímkovacích ploch bude 15x15 m. Použita bude standardní
metodika fytocenologického snímkování (např. Moravec a kol. 1994). Složení druhů
jednotlivých snímků budu vyhodnocovat pomocí mnohorozměrných statistických technik a
snímky budou vyhodnoceny v kontextu fytocenologického systému.
Výchozí data pro hodnocení změn za posledních padesát let budou Klikovy
fytocenologické práce v Českém středohoří z 50. let a Kolbekovy práce ze 70. let minulého
století. Opakovaným snímkováním na lokalitách dřívějších snímků bude možné zjistit změny
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lesní vegetace mezi jednotlivými časovými úseky. Nejspíše se mi nepodaří přesně lokalizovat
historické snímky z 50. let, použiji proto metodu opakovaného snímkování navrženou
Hédlem (2001). Pro lokalizaci snímků ze 70. let byla předběžně domluvena spolupráce
s jejich autorem doc. Kolbekem. Pro vyhodnocení změn druhové skladby v čase použiji
mnohorozměrné statistické techniky (ordinace).
Na každé snímkovací ploše odeberu půdní vzorek pro fyzikální a chemické analýzy,
pomocí nichž zjistím pH, vodivost, kapilární kapacitu půdy a zastoupení N, C, P, Ca, Na, K.
Také budu zjišťovat sklon a orientaci svahu, geologické podloží a potenciální přímou radiaci.
Pomocí přímých ordinačních technik otestuji těsnost vztahu mezi druhovou skladbou snímků
a abiotických faktorů lokalit.
Při hodnocení prostorového rozložení druhové diverzity na lokální a krajinné úrovni
budu vycházet z hierarchického uspořádání studijních ploch, kdy nejnižší hierarchickou
úrovní budou stratifikovaně náhodně umístěné snímky, které náleží každému lesnímu
společenstvu, nadřazenou hierarchickou úrovní bude dané společenstvo na lokalitě, další
nadřazenou úrovní bude soubor lokalit, na nichž se společenstvo nachází a nejvyšší úrovní
bude celé území. Za použití aditivního vztahu α a β diverzity (Loreau 2000; Veech et al.
2002) budu schopna stanovit podíl obou složek v jednotlivých hierarchických úrovních a
jejich příspěvek ke γ diverzitě na krajinné úrovni (Crist et al. 2003). Budu moci porovnat
prostorovou strukturu v rámci jednotlivých lesních společenstev a mezi nimi a zhodnotit efekt
velikosti species pool. Dále se pokusím porovnat

pozorované a očekávané podobnosti

v druhové skladbě mezi jednotlivými lokalitami. Tyto rozdíly budu testovat proti údajům o
velikosti a geografické vzdálenosti lokalit, geologickém podloží, apod.
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