
4.2. Výstavba lesa  

  T -  4.2.1. Analytické znaky fytocenóz II.  (41)  

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



1. Abundance (četnost) 

2. Dominance (pokryvnost) 

3. Sociabilita (družnost) 

4. Vitalita (životnost) 

5. Stratifikace (patrovitost) 
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6. Frekvence (častost výskytu) 

 = jak často se jednotlivé druhy účastní na druhové 
výstavbě fytocenózy v souboru dílčích zkoumaných plošek 
(udává se absolutně, relativně nebo graficky; Prakticky se 
400 m2 rozdělí na 100 plošek 2x2m) 

7. Denzita (hustota) 

 = poměr plochy na níž se na fytocenologické ploše 
vyskytuje určitý druh k jeho abundanci (početnosti), tedy 
plocha na jednoho jedince druhu na fytocenologické ploše 
(výhodné při sledování přirozené obnovy) 
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8. Homogenita (stejnoměrnost) 

 = pravidelnost a stejnoměrnost výskytu jednotlivých 
 druhů na fytocenologické ploše. 

9. Ekoelementy 

 = vyjádření nároků na světlo, teplo, voda, reakce, obsah N 

10.  Aspekt 

 = vyjádření proměn fytocenózy  během roku 

11. Biomasa 

 = kvantitativní znak = hmotnost určité populace v dané 
 vrstvě (v lese nad 7 cm v 1,3 m =  hroubí … dendrometrie) 
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12. Florelementy 

 = sleduje se výskyt určitých druhů, vázaných na 
konkrétní území (botanicky se území ČR člení do 3 fytogeografických 

oblastí, které zahrnují 99 fytogeografických okresů) 

13. Životní formy rostlin 

• Fanerofyty - přezimují pupeny ve výšce nad 25 cm nad zemí 

• Chamaefyty - přezimují pupeny ve výšce do 25 cm nad zemí 

• Hemikryptofyty - přezimují pupeny na povrchu půdy 

• Kryptofyty - přezimují pupeny v půdě nebo ve vodě 

• Terofyty - jednoletky přezimující v semenech 
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Část fytocenózy tvořená rostlinami stejné životní 
formy a podobných ekologických nároků 

Např.: Synuzie keřového patra  

 

 

SYNUZIE 



 Edifikátory 

   = druhy budující fytocenózy 

 

Asektátory 

   = druhy přídatné 

 

Tab. 26 str. 217 

 

Podle úlohy ve struktuře společenstva rozlišujeme 



• Vyjmenujte analytické znaky fytocenóz, 

• charakterizujte dnes vysvětlené znaky, 

• co je to synuzie a aspekt ? 

Opakování 



Učebnice str. 143 - 145, tabulka 26 str. 217, sešit 

Domácí úkol 



Příště? 


