
4.2. Výstavba lesa  

T - 4.2.2. Syntetické znaky fytocenóz (42)  

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



• vztahují se k souboru fytocenóz velmi podobných 
vlastností 

• vytříděním velmi podobných snímků jednotlivých 
fytocenologických ploch získáme soubory představující 
určité typy fytocenóz = proces typizace 

• po vytřídění údaje ze snímků (analytické znaky) 
přepíšeme do fytocenologické tabulky a jejich 
zpracováním získáme syntetické znaky, které se již 
vztahují na typ fytocenózy = proces syntézy 

 

Pozn.: Dostatečný počet fytocenologických snímků je 10  

Syntetické znaky fytocenóz 



1. Prezence (přítomnost) 

 zkoumá výskyt druhu ve fytocenologické tabulce 

2. Konstance (stálost) 

 vyjadřuje prezenci druhu ve fytocenologické tabulce v %; =  

 počet snímků v nichž je druh zastoupen 

 celkový počet snímků ve fytocenologické tabulce 

vyjadřuje se 5-ti členou stupnicí konstance; Prakticky nad 50 % - stálý druh,  
25 -50% - přídatný druh, pod 25% - náhodný druh 

3. Fidelita (věrnost) 

 určuje stupeň vázanosti druhu na určitou fytocenózu 

hodnotí se 5-ti členou stupnicí: 1 -náhodné druhy, 2 – průvodní druhy, 
3-5 - charakteristické druhy 

Syntetické znaky fytocenóz 

= x 100 



4. Pokryvná hodnota druhu 

je průměrem ze středních hodnot dominance (pokryvnosti) určitého druhu 
ze všech snímků (= poměr střední pokryvnosti druhu v jednotlivých fytoce-
nologických snímcích k počtu snímků ve fytocenologické tabulce) 

5. Význačná druhová kombinace 

je komplexní znak tvořený souborem charakteristických rostlinných druhů 
(druhy se stupněm fidelity 3-5 a zároveň s třídou konstance IV. a V.) 

6. Koeficient příbuznosti 

slouží pro objektivnější zařazování fytocenologických snímků do 
fytocenologické tabulky 

Jaccardův QJ = c/(a+b-c), Sôrnsenův QS = 2c/(a+b) a další. 

Kde:  a - počet druhů ve snímku A 

 b - počet druhů ve snímku B\ 

 c - počet společných druhů 

Syntetické znaky fytocenóz 



Základní jednotka vzniklá procesem analýzy rostlinných společenstev a 
syntézy těchto znaků na základě velmi blízké podobnosti se v obecné 
fytocenologii nazývá asociace. V lesnické typologii pak lesní typ. 

• Lesní typ je základní jednotkou různosti růstových podmínek. 

• Lesní typ definoval Zlatník (1956) a jeho definice zní:  

 „Lesní typ je soubor přirozených a změněných biocenóz a 
jejich vývojových stádií včetně prostředí, tedy biogeocenóz 

vývojově k sobě patřících“. 

• Je to jednotka z úzkým ekologickým rozpětím pro růst dřevin, jejich 
produkci a obnovu a v důsledku toho i pro žádoucí druhovou a 
prostorovou skladbu lesů a podobnost hospodářských opatření. 

Lesní typ 



• Charakterizujte syntetické znaky, 

• vyjmenujte jednotlivé znaky, 

• vysvětlete, co je výsledkem typizace, 

• jak se nazývá základní jednotka lesnické typologie ? 

• Uveďte definici lesního typu dle Zlatníka 

Opakování 



Učebnice str. 146 - 147, tabulka 27 str. 222, sešit, 
opakovací otázky str. 147 

Domácí úkol 



Příště? 


