
4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí  

  T -  4.3.10.  Indikační hodnota rostlin   (52) 

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



Každá fytocenóza je význačná svou výstavbou, 
strukturou, vztahy a dynamikou. 



Indikačně působí celé fytocenózy se všemi jejich 
synuziemi (Pozn.: synuzie = společenstvo se stejnou životní 
formou a podobnými  nároky na prostředí) 

Ale indikovat mohou i jednotlivé synuzie zvlášť. 

Zvláště významná je synuzie bylinného patra 
 

!!! význam studia předmětu LEB !!! 

 

Každá fytocenóza tedy „odráží“ dané 
podmínky a je tedy i jejich ukazatelem 

= indikátorem 



Stejně jako dřeviny, ale mnohem více rostliny přízemního patra 
vyjadřují jak klimatické podmínky, tak i vlastní stanoviště a 
vlastnosti prostředí. 

Velmi citlivě reagují na humusové poměry a svrchní půdní 
horizont, ve kterém jsou ZCELA zakořeněny a jejich výskyt  tak 
indikuje: 

• Humusovou formu 

• Bohatost živin 

• Vlhkost 

• Světlo 

• Teplo 

 

A právě přízemní patro indikuje (vyjadřuje) podmínky 
prostředí jednotlivých lesních typů 

(odtud častý  termín fytoindikátory).  



!!! Bylinné patro také reaguje rychle na prosvětlení a v tzv. 
světlostních stadiích nastupují jiné druhy s velikou pokryvností, 

někdy i tzv. buřeň buď trávovitá, nebo bylinná a keře !!! 



• jsou pomůckou pro přehlednější třídění rostlin 
podle ekologických nároků  

• jsou možností používat je jako indikátory urči-
tých vlastností prostředí biocenózy lesa  

• dávají soubornou představu o výsledném 
vlivu jednotlivých faktorů na příslušném 
stanovišti 

 

Ekologické skupiny rostlin 



• vyjadřuje vlastnosti určitého prostředí, tj. kombinaci 
vlhkosti (suchosti) a bohatosti (chudosti) půdy 

• bylo vytvořeno 17 ekologických skupin rostlin, které 
jsou pojmenovány podle reprezentativních 
(zástupných) rostlinných druhů: 

ESR (ekologická skupina rostlin) 



1 Hrachor panonský 
± vápnomilné druhy 

(teplých poloh) 

2 Tolita lékařská suché, bohaté půdy 

3 Kopretina chocholičnatá vysýchavé, bohaté půdy 

4 Strdivka nící mírně vlhké, bohaté půdy 

5 Mařinka vonná čerstvé, bohaté půdy 

6 Kakost smrdutý 
nitrofilní druhy 

půdy bohaté dusíkem 

7 Bělomech sivý velmi chudé půdy 

8 Kostřava ovčí suché, chudé půdy 

9 Bika hajní mírně vlhké, chudé půdy 

10 Šťavel kyselý čerstvé, středně bohaté půdy 

11 Mochna nátržník střídavě vlhké půdy 

12 Metlice trsnatá vlhké, středně bohaté půdy 

13 Čistec lesní vlhké, bohaté půdy 

14 Ostřice oddálená (půdy) mokré s proudící vodou 

15 Lilek potměchuť (půdy) mokré se stagnující  vodou 

16 Rašeliníky na rašelinách 

17 Podbělice alpská na půdách s vysokohorským klimatem 

Ekologické skupiny rostlin 



Výpočtem pak dostaneme procentické zastoupení 
jednotlivých ekologických skupin rostlin (ESR) v určitém 
lesním typu, tzv. ekologické spektrum. 

Použitím kombinované stupnice pokryvnosti a stálosti 
lze vyjádřit ekologickou váhu jednotlivých druhů podle 
ekologických skupin rostlin.  





• Znalost základní škály lesních rostlin jako indikátorů 
lesního prostředí s velkou vypovídající schopností je 
tedy pro dnešního lesníka velmi nutná a výhodná. 

• Je však nezbytně nutné znát významné rostlinné 
druhy ve všech stadiích jejich vývoje - od jarních 
lístečků bez květu až po jejich suchý stav.  



1. V čem spočívá indikační hodnota rostlin? 

2. Uveďte ekologické skupiny rostlin pro typologický průzkum 
HÚL ? 

3. V čem tkví výhoda znalosti základní škály lesních rostlin? 

Opakování 



Sešit, učebnice str. 153 a 211 - 213  

Domácí úkol 



Příště? 


