
4.2. Výstavba lesa  

  T -  4.2.1. Analytické znaky fytocenóz   (40)  

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 



= jejich vlastnosti, kterých lze použít k jejich 
charakteristice a popisu 

Rozeznáváme znaky: 

• Analytické 

• vztahují se k jedné konkrétní v přírodě se vyskytující 
fytocenóze 

• Syntetické 

• vztahují se k souboru fytocenóz, které mají velmi podobné 
vlastnosti 

Fytocenózy popisujeme na miniareálu 
= fytocenologické ploše, pomocí tzv. fytocenologického 
snímku 

Znaky fytocenóz  



1. Abundance (četnost) 

 = počet jednotlivých druhů na fytocenologické 
ploše vyjádřený absolutně nebo relativně různými 
metodami (odhad, sčítání, váha ...) 

2. Dominance (pokryvnost) 

 = plocha vertikálního průmětu nadzemních částí 
jednotlivých druhů na horizontální průmětnu 
fytocenologické plochy (vyjadřuje se v % nebo podle 
kombinované stupnice abundance a dominance  

Viz. uč. str. 219 
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3. Sociabilita (družnost) 

= vyjádření vzájemné polohy jednotlivých členů populace  

Str. 219 

4. Vitalita (životnost) 

  = sleduje zda rostlina má na fytocenologické ploše 
úplný nebo neúplný životní cyklus 

5. Stratifikace (patrovitost, etážovitost) 

 = boční pohled (nárys), vyjadřuje se pomocí pater 
označných velkým písmenem E s indexem. 
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Pro studium patrovitosti lesních fytocenóz se používá Zlatníkova klasifikace 
startifikace lesních fytocenóz: 

I stromy nadúrovňové, vyšší než stromy hlavní úrovně  

II stromy hlavní úrovně 

III stromy podúrovňové, vyšší než polovina výšky stromů hlavní úrovně  

IV jedinci vyšší než 1,3 m do poloviny výšky stromů hlavní úrovně  

V jedinci do výšky 1,3 m 

 V1 jehličnatí jedinci alespoň s jedním bočním prýtem + listnatí 
  jedinci bez děložních lístků 

 V2 semenáčky (jedinci jehličnatí bez bočních prýtů + listnáče s 
  děložními lístky) 

Str. 70 obr. 144 
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• Co rozumíme znaky fytocenóz, 

• jaké znaky používáme, 

• porovnejte analytické a syntetické znaky, 

• charakterizujte zatím známé analytické znaky,  

• definujte Zlatníkovu klasifikační stupnici 
patrovitosti. 

Opakování 



Sešity, učebnice str. 143 - 145 

Domácí úkol 



Příště? 


