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1. KVANTITATIVNÍ ROSTLINNÁ EKOLOGIE A
VĚDA O VEGETACI - ÚVOD

1.1 Charakteristika vegetace

Slovníky obvykle definují vegetaci jako soubor rostlin ("plant collectivelly"). Tato definice je však z
hlediska rostlinné ekologie zcela neadekvátní, i když často vyhovuje pohledu studentů a učitelů, kteří
vidí vegetaci jako "strašnou a neznámou masu zeleně, zahalenou v odborné termíny a latinské názvy".
Tato kniha se koncentruje na sběr a analýzu vegetace a primárním cílem bude nalezení smyslu a význa-
mu pro "hroznou a neznámou masu zeleně". V tomto textu budeme hovořit o kvantitativní rostlinné
ekologii, která je součástí ekologie. Často zasahuje kvantitativní rostlinná ekologie do oblastí, které jsou
doménou vědy o vegetaci, která zahrnuje populační biologii rostlin, produkční ekologii a studium dyna-
miky vegetace a strategie rostlin. Většina studentů rozumí pod termínem "popis a analýza vegetace"
soubor metod na sběr vegetačních dat, na které navazuje jejich analýza, většinou používající komplex
matematických metod. Naším cílem bude ukázat, že kvantitativní rostlinná ekologie a věda o vegetaci
mohou být především více ekologické než matematické, neboť variabilita vegetace může být správně
pochopena a vysvětlena pouze pohledem ekologa. Budeme vycházet z následující definice:   "vegetace
je vždy integrální částí ekosystému (TANSLEY, 1935) a může být studována pouze s plným pocho-
pením její role uvnitř ekosystému". Vegetace nemůže být separovanou a izolovanou entitou uvnitř
ekosystému.

Základními stavebními kameny vegetace jsou jednotlivá rostlinná individua. Každá rostlina je klasi-
fikována pomocí hierarchického systému (identifikace), který používá pečlivě vybraná morfologická
kritéria. Individua jednoho druhu, rostoucí společně, vytvářejí populaci. Soubor všech rostlinných popu-
lací daného území vytváří rostlinné společenstvo. Rostlinnému společenstvu se budeme věnovat pozdě-
ji, avšak je důležité zdůraznit, že primární důležitost v hodnocení společenstva má přítomnost/nepří-
tomnost příslušného druhu. Dalším důležitým údajem je abundance (početnost) příslušného druhu. 

Význam vegetace lze vidět ve třech sférách. Za prvé - ve většině suchozemských částí Země s vyjím-
kou studených a teplých pouští je vegetace nejnápadnějším fyzickým reprezentantem ekosystému. Pokud
ekologové hovoří o rozdílných typech ekosystémů, obvykle tím rozumí rozdílné vegetační typy. Za
druhé - většina vegetace je výsledkem primární produkce, tedy procu akumulace energie slunečního
záření do zelené hmoty prostřednictvím fotosyntézy. Čistou primární produkcí rozumíme množství
zelené biomasy, ktere je vyprodukováno určitým vegetačním typem na dané ploše za určitý časový úsek.
Ta zároveň reprezentuje základnu trofické pyramidy. Všechny další organismy, ať už se jedná o predá-
tory či detritofágy jsou závislé na této "základně". Za třetí - vegetace slouží jako prostředí, uvnitř které-
ho organismy žijí, rozmnožují se a umírají. Vzaty společně tyto 3 body ukazují na neoddiskutovatelný
význam vegetace a demonstrují potřebnost metod pro její popis a analýzu.

1.2 Proč se studuje vegetace?

Existuje mnoho situací, které vyžadují studium vegetace. Nejobecnějším příkladem je využití vegeta-
ce při zjišťování a popisování rozdílných vegetačních typů (rostlinných společenstev) vědou zvanou
fytocenologie; dále při:  mapování vegetace; studiu vztahů mezi rostlinnými druhy a faktory prost-
ředí; studiu vegetace jako prostředí pro živočichy; ochraně přírody; studiu vlivů člověka na rost-
linná společenstva apod.

Poměrně užitečné se jeví rozlišení prováděného studia do studia (a) akademického ~ teoretického a
(b) aplikovaného. V případě (a) je vegetace popisována a analyzována významněji pro sebe sama (=
základní výzkum), zatímco v případě (b) jsou data o vegetaci sbírána a analyzována za účelem vyřešení
konkrétního problému, často spojeného s ochranou přírody a managementem.

1.3 Vědecký přístup

Jako je to u všech věd, jsou popis a analýza vegetace sjednoceny v logickou a systematickou
formu. Všechny popisy a analýzy vegetace musí mít smysl (účel). Sběr a analýza vegetačních dat

9



představuje hlavní  formu popisu a klasifikace ekosystémů. Nicméně - pouhý popis a zjištění variability
vegetace není jediným cílem vědy o vegetaci. Velice důležitým aspektem studia vegetace je otázka
"proč?" a odpověď na ní, např. "Proč je plocha s příslušnou vegetací odlišná od jiné?", "Proč jisté druhy
nacházíme společně na určitých lokalitách a jiné ne?", atd. 

Pokud se chceme pokusit odpovědět na takové otázky a poskytnout vysvětlení, musíme mít určitý
pohled či lépe řečeno teorii. V jakékoliv vědě existuje v příslušném časovém okamžiku určitý stupeň
poznání a všeobecně akceptované teorie. Na základě tohoto existujícího stupně poznání je vybudován
určitý vědecký přístup a dochází k testování hypotézy vystavěné na pozorované variabilitě vegetace a
jejích příčinách. Tento přístup je obecně zván jako tzv. deduktivní. Pořadí aktivit ukázaných na Obr. 1.1
je obecně popisováno jako vědecká metoda. Velká část vědců pracuje tímto způsobem a nazývají se tak
racionalisté. Je důležité upozornit na to, že hypotézy jsou generovány na základě existujícího stupně
poznání a teorie, a sběr a analýzy dat jsou založeny na tom, zda akceptujeme nebo zamítáme hypotézu.

Testování hypotéz a  jejich akceptování jako pravdivých nebo nepravdivých je středobodem procesu
zvaného dedukce. Při studiu vědeckých publikací lze nabít dojmu, že většina teorií je spíše přijímána
než prohlášena za nepravdivé. Hovoříme zde o tzv. logickém pozitivismu. Jiný pohled mají relativisté
(KUHN, 1962; 1970). Kuhn argumentuje, že historie vědy demonstruje, že většina vědeckých prací se
nesoustřeďuje na zkoušení platnosti existujících teorií a vytváření nových, ale raději vědci tíhnou k
akceptování existujících teorií a užívají jich k "rozřešení hádanky" na jejich konkrétních případech.
Dobře postavené teorie a koncepce, které jsou obecně ověřeny a otestovány, jsou tzv. paradigmata.
Koncept ekosystému je dobrým příkladem takového paradigmatu. Většina vědců pracuje za obecného
akceptování těchto paradigmat. Hovoříme o tzv. normální vědě. Pouze vyjímečně je při rozsáhlejším
výzkumu shromážděno velké množství dat a jsou provedeny dosti radikální změny, což může vést k
drastické revizi stávajících paradigmat - vědecké revoluci. 

Mnohem kontraverznější pohled zastává Feyerabend, který napadá vědecké metody (generování
hypotéz, verifikace, zamítnutí) vcelku a argumentuje, že existuje mnoho různých směrů a cest k
vědeckým výsledkům, z nichž více méně velká část není natolik precizní, než by si vědci dokázali
připustit. Jeho tvrzení zní: neexistuje žádná jediná vědecká metoda, ale řada alternativních postupů, které
se mohou v určitém případě dublovat, a tak se střetáváme s různými stupni objektivity. Končí tím, že
jediný princip, který může být aplikován ve všech případech, je "anything goes" ("něco jde"). Možná se
tento pohled zdá extrémní, ale lze ho vhodně aplikovat v případě kvantitativní rostlinné ekologie a vědy
o vegetaci.

V mnoha částech světa není možné vytvářet hypotézy okamžitě, neboť základní popis vegetace zde
může kompletně chybět, nebo může být extrémně generalizován. Nejlepším příkladem jsou tropy. Pokud
se týká výsledků - jsou pak čistě deskriptivní v charakteristice a induktivní v přístupech. Indukcí

rozumíme sběr dat bez předchozího
formulování nějaké teorie, a jestliže je
nutné, vysvětlení je odvozeno ze
sebraných dat (Obr. 1.1). Myšlenka
indukce pochází od Francise Bacona
(počátek 17. století). Bacon argumentuje,
že pouze po sběru veškerých dostupných
informací o daném objektu můžeme
vytvářet validní hypotézy. Taková data
jsou pak výrazně jištěna, neboť sběr a
další hodnocení není založeno na
zaujatém odhadu či hypotézách. Problémů
induktivního přístupu je mnoho a výrazné
jsou především u neurčitých procesů
sběru velkého množství dat, která nemo-
hou být okamžitě použitelná. 

Většina vědeckých výzkumů zahrnuje
jak indukci, tak dedukci. Vegetace určité
plochy může být popisována a analyzová-
na bez a priori hypotézy a výsledkem je
poznání hlavních vegetačních typů a
jejich kontroly prostředím a vlivy člově-
ka. Studium výsledků pak může vést přes
procesy generování hypotézy, testování a
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Obr. 1.1. Deduktivní a induktivní přístup při vědeckém výzkumu.



dedukci k mnohem detailnější práci na specifických otázkách, které vyvstaly z původního přehledu.
Většina prací o vegetaci však zůstává stále čistě deskriptivní a končí přehledem vegetačních typů a jejich
kontrolujících faktorů - často s minimální snahou vysvětlit. Idealisticky řečeno by tento postup měl být
startovacím bodem detailních výzkumů specifických problémů, a měl by zahrnovat dedukci, generování
a testování hypotéz.

Mnoho vědců používá při vědecké práci tzv. Chamberliniho metodu mnohonásobných pracovních
hypotéz (CHAMBERLIN, 1890; 1965). Tato metoda pracuje s takovým množstvím různých hypotéz, kolik
jich je možných na vysvětlení určitého jevu. Tvorba hypotéz je následována sérií experimentálních studií
postavených tak, aby potvrdily nebo zamítly vytvořené hypotézy. Předpokladem je, že zůstane taková
hypotéza, která poskytuje vhodné vysvětlení. Vědci, užívající tuto metodu, se nazývají probabilisté.
Obdobnou myšlenku vytvořil William of Occam (1300-1349), který tvrdí, že nejjednodušší a nejpřímější
vysvětlení se zdá být vhodné tam, kde je dobrý důvod očekávat mnohem složitější vysvětlení.

Závěrečným stádiem vědecké práce je predikce. Pokud je hypotéza generována, testována a akcep-
tována, stává se vhodnou pro předpovídání (predikci). Zvlášť významná je predikce pro ochranu přírody
(management apod.).

1.4 Měřítka studia

Ekosystém můžeme definovat od měřítka individuálního listu po úroveň celosvětové biosféry.
Všechny úrovně ekosystémů mohou být
viděny jako subsystémy biosféry.
Jednotlivý subsystém zaujímá stále menší
plochu. Tak se střetáváme u vegetace
jako u nejnápadnější složky ekosystému
se stále menšími a menšími jednotkami
od biosféry přes formace až k indivi-
duální rostlině a listu (Obr. 1.2).

Nejranější práce v rostlinné ekologii a
biogeografii se koncentrovaly na světové
biomy a vegetační formace, které repre-
zentují hlavní subsystémy biosféry.
Bohužel, většina těchto studií byla
extrémně generalizována. Od počátku
tohoto století se začínají objevovat
studie, které se zaměřují na nižší úroveň -
rostlinné společenstvo. Proč - za  prvé:
je to úroveň, na které mohou být popula-
ce a individua daného druhu identifi-
kovány a použity pro charakteristiku

vegetace na ploše od několika m2 po km2; za druhé: úroveň rostlinného společenstva vyhovuje člověku
jako vědci svými rozměry; za třetí: na úrovni rostlinného společenstva se dají nejlépe studovat lidské
vlivy (význam v ochraně přírody).

Jedním z největších problémů v ekologii je bohatost a konfliktní užití terminologie.

1.5 Koncepce rostlinného společenstva

Podívá-li se ekolog z nějakého kopce kdekoliv na světě do krajiny, ve které převažuje přirozená a
polopřirozená vegetace, hlavní rozdíl v "patternu" krajiny bude viditelný u rostlinných společenstev.
Hlavní rozdíly jsou založeny na rozdílné fyziognomii vegetace - např. les a louka. Takové vegetační
typy taktéž reprezentují  hlavní subtypy krajiny zvané ekosystémy. Mnoho jemnějších změn krajiny je
odráženo různou barevností rozdílných ploch se stejnou fyziognomií. Variabilita těchto barev reflektuje
rozdílné floristické složení a stáří. Významná část rostlinné ekologie se zaměřuje právě na charakteristi-
ku a popis těchto ploch jako rozdílných rostlinných společenstev. Tak se koncept rostlinného společenst-
va stává absolutně fundamentálním pro celou disciplínu. 

Rostlinné společenstvo je definováno jako soubor rostlinných druhů, rostoucích společně na
určitém stanovišti, které vykazují vzájemnou asociaci nebo afinitu. Myšlenka asociace je velice
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Obr. 1.2. Rozdílné úrovně studia ekosystémů a vegetace (Rowe, 1961)



důležitá: znamená, že jisté druhy se na určitých stanovištích (= v určitém prostředí) vyskytují výrazněji
společně než by se dalo statisticky očekávat. Jiné skupiny rostlin rostou společně v jiných podmínkách
prostředí. Většina stanovišť je tedy charakterizována jistými asociovanými druhy, které tak mohou být
charakterizovány jako rostlinné společenstvo.

1.5.1 Limitující faktory prostředí

Důvodem, proč určité
druhy rostou společně v
určitém prostředí, je podob-
nost jejich nároků k hlavním
faktorům (např. světlo, teplo,
obsah živin v půdě, voda).
Mají také obdobné schop-
nosti tolerance aktivit živo-
čichů a člověka (např.
spásání, sekání, vypalování,
sešlapávání, rozrušování aj.).

Vezměme  jeden faktor
prostředí, např. půdní
vlhkost (osa x) a vynesme
abundanci určitého druhu na
osu y. Výsledkem je rozlo-
žení hodnot abundance
druhu odpovídající přibližně
normálnímu rozložení ~
Gaussově křivce (Obr. 1.3).

Tato variabilita abundance druhu jako odpověď na měnící se faktor prostředí se nazývá gradient
prostředí. Jestliže je
několik druhů
asociováno ve spole-
čenstvu, pak jejich
křivky abundance ve
vztahu ke zvolenému
faktoru prostředí mají
podobný průběh.
Nicméně - studium
odezvy druhů k
faktorům prostředí
ukazuje, že průběh
křivek je velmi varia-
bilní (Obr. 1.4). Šířka a
výška křivky jednot-
livého druhu mohou
být velmi různé a indi-
kují tak rozdíly v
rozsahu tolerance
(Zákon tolerance).
Také forma křivky může vzácně odpovídat idealizovanému stavu (viz Obr. 1.3). Častěji však bývají křiv-
ky strmé nebo naopak ploché, bimodální aj. (AUSTIN ET AL., 1984; AUSTIN ET SMITH, 1989). 

Objevuje se ale další komplikace. Rostliny, které rostou společně na jednom stanovišti, ovlivňuje
vždy více než jeden faktor. Pak má jednotlivý druh rozdílné křivky pro každý faktor prostředí. Vhodnost
nebo nevhodnost daného stanoviště pro vybraný druh může být určena pozicí daného stanoviště na
křivkách odezvy vybraného druhu. Pro některé faktory může být stanoviště umístěno v centrální části
křivky (tedy nejvhodnější pro existenci druhu), pro jiné může být stanoviště umístěno na okraji křivky (v
zóně intolerance). Pokud některý z bodů leží mimo křivku, podmínky na stanovišti jsou nevhodné pro
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Obr. 1.3. Gaussova (též normální) křivka odpovědi rostlinného druhu k jednomu faktor
prostředí a zóny tolerance.

Obr. 1.4. Překrývající se Gaussovy křivky druhových odezev vůči jednomu faktoru
prostředí.



růst druhu. Faktor, který způsobil nevhodnost stanoviště pro vybraný druh, se nazývá hlavní limitující
faktor. Víme již, že růst rostliny determinuje řada faktorů. Nepříznivé podmínky vyjádřené nevhodností
jednoho faktoru mohou být někdy kompenzovány jiným faktorem (např. nedostatek vody pohnojením) -
kompenzačním faktorem (Zákon substituce faktorů). 

V této souvislosti se využívá konceptu tzv. niky. Nika je definována jako soubor všech důležitých
vlastností prostředí, za kterých individua daného druhu mohou přežívat, růst a rozmnožovat se (BEGON ET

AL., 1990). Vyjadřuje tedy zárověň funkci organismu v ekosystému, jeho zapojení do koloběhu látek a
toků energie, jeho "chování" v ekosystému, jeho adaptaci na prostředí, tedy jeho životní strategii.

Porozumění těmto faktům je nezbytně nutné pro pochopení pojmu rostlinné společenstvo. Jestliže
druhy rostou navzájem v asociaci, většina z nich mívá obdobnou, i když pouze velmi vzácně identickou
křivku odezvy.

1.5.2 Diskuse o existenci rostlinného společenstva (Co je to rostlinné společenstvo?)

Otázka rostlinného společenstva je již velmi dlouho problémem, na jehož řešení je stavěna celá další
myšlenková konstrukce. Myšlenka rostlinného společenstva byla výrazně diskutována prvními rostlinný-
mi ekology. Dva američtí ekologové - F. E. Clements a H. A. Gleason - reprezentují nejvíce extrémní
body pohledu.

1.5.2.1 Clementsův pohled na rostlinné společenstvo

CLEMENTS (1916; 1928) viděl rostlinné společenstvo jako jasně popsatelný a definovatelný objekt,
který reprodukuje sebe sama se schopností regulace na dané ploše země. Clementsův pohled na spole-
čenstvo je znám jako tzv. organismální koncept. Jednotlivé rostlinné druhy skládající vegetaci
přirovnává k jednotlivým orgánům a částem těla živočichů či člověka. Vezmeme-li všechny tyto části
společně, získáváme tzv. superorganismus (~ rostlinné společenstvo), který může být funkční pouze
tehdy, nechybí-li žádný z rostliných druhů.1

V severní Americe Clements definoval tři hlavní vegetační skupiny, které nazval klimaxy: lesy,
křoviny a louky. Jednotlivé typy dále rozdělil do mnoha formací a tyto do tzv. asociací, které jsou popsa-
telné na základě jedné nebo více charakteristických dominant. Clements také viděl tyto asociace jako tzv.
klimaxová společenstva, která existují již dostatečný čas relativně stabilně a tak dosáhla vyrovnanosti
ve vztahu ke klimatu. Z tohoto důvodu je jeho společenstvo známo jako klimatický klimax a teorie jako
monoklimaxová.  

Pokud aplikujeme Clementsův pohled na koncept gradientu prostředí, pak distribuce druhů podél
gradientu viditelně vytváří rozdílná společenstva (viz Obr. 1.5a, b). Druhy rostoucí společně mají
obdobný rozsah tolerance  a druhy s nižší abundancí jsou výrazně korelovány s dominantami.

1.5.2.2 Gleasonův pohled na rostlinné společenstvo

GLEASON (1917; 1926; 1939) viděl vegetaci jako kontinuum. Argumentuje, že rostlinné druhy
odpovídají individuálně na variabilitu faktorů prostředí, které se mění kontinuálně v čase a prostoru. V
praxi to tedy znamená, že příslušná druhová kombinace zaznamenaná v nějakém konkrétním bodě na
povrchu země je unikátní (autor sice používá pojmu rostlinná asociace, ale ne ve smyslu klasifikačním).
Každý druh má rozdílnou distribuci a toleranční rozmezí - různou šířku, výšku a průběh křivky (Obr.
1.4). Druhové složení určité plochy není určováno pouze výsledkem výběru prostředím, ale také
migrací. Daná plocha je neustále zasypávána propagačními částicemi rostlin. Úspěšnost těchto druhů na
ploše závisí na kombinaci faktorů prostředí s tolerančním rozsahem invadujících druhů. GLEASON argu-
mentuje, že kombinace faktorů prostředí společně s  různými tolerančními rozmezími příslušných druhů
zapříčiňují vždy rozdílnou kombinaci a abundanci druhů.  Graficky lze jeho pohled zobrazit grafy d,e v
Obr. 1.5. Snímkování podél takových gradientů vždy produkuje záznamy s rozdílnou kombinací a abun-
dancí druhů a snímky tak nelze rozklasifikovat do jasně definovaných rostlinných společenstev.

Z těchto důvodů je Gleasonův koncept znám jako tzv. individualistický koncept rostlinného spole-
čenstva. Vzato do extrému, ačkoliv rostlinné společenstvo existuje ve smyslu skupiny rostlin v nějakém

1 CLEMENTS  sám toto označení nepoužil. V Evropě jeho názory narazily na ostrou kritiku (např. GAMS, 1918). Označení "organismální
pojetí" bylo však později použito i v širším nebo dokonce odlišném smyslu. WESTHOFF (1970) považuje za zastánce tohoto pojetí všechny autory,
pro něž rostlinné společenstvo představuje organizovaný systém. MIRKIN (1986) odvozuje organismální pojetí z definice asociace předložené na
mezinárodním botanickém kongresu v Bruselu v r. 1910 jako základní jednotky klasifikačního systému analogické Linnéovu druhu.
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bodě v prostoru, tyto skupiny nemohou být identifikovány jako kombinace asociovaných druhů
opakující se v prostoru. Jeho
pohled je tedy zcela opačný
pohledu Clementse. 

Je nutno upozornit, že
ještě před GLEASONEM to byl
ruský ekolog L. G. RAMENSKIJ

(1924), široce ignorovaný v
západní literatuře, který
publikoval obdobné myšlen-
ky ještě několik let před
Gleasonem (přitom zcela
nezávisle). Tento autor (na
podkladě mnoha tisíc kvanti-
tativních analýz vegetace -
hlavně luční) shrnul své
názory do těchto pravidel:

(1) Pravidlo kontinua
vegetačního krytu se opírá o
překrývající se křivky kvanti-
tativního zastoupení populací
hojnějších druhů podél
ekologického transektu v
terénu.

(2) Pravidlo ekologické
individuality rostlinných
druhů praví, že každý druh
je rozložen svým vlastním
způsobem podél měnících se
podmínek prostředí..., že
neexistují dvě shodné křivky
kvantitativního rozložení
různých druhů, a že druhová
specifičnost rozložení je
výrazem fyziologické konsti-
tuce každého druhu. 

(3) Pravidlo mnohorozměrnosti vegetačního krytu vyjadřuje skutečnost, že proměnlivost vegetace
nesleduje pouze jeden ekologický gradient, nýbrž "mnohorozměrný prostor" gradientů ekologických
faktorů, které svými rozmanitými kombinacemi vytvářejí proměnlivost ekotopů (cf. MORAVEC, 1989). 

Porovnáme-li názory Gleasona a Ramenského, pak oba dva formulovali téměř týmiž slovy princip
individuality druhů, avšak v pohledu na rostlinné společenstvo ve smyslu pouhé koincidence výskytu
různých jedinců na témže místě, jež závisí pouze na koincidenci stanovištního výběru a migrace opakuje
Gleason dřívější redukcionalistické stanovisko.

1.5.2.3 Jiné pohledy na rostlinné společenstvo

I dnes trvají diskuse o koncepcích rostlinného společenstva. Nicméně, většina ekologů souhlasí s
existencí rostlinných společenstev, které se opakují v prostoru. Jejich pohled tak leží někde mezi
Clementsem a Gleasonem. 

1.5.2.3.1 Integrované pojetí

Toto pojetí vzniklo jako odpověď na nedostatky organismálního a individualistického pojetí (stojí
však blíže individualistickému). V současnosti je integrované pojetí přijímáno hlavně fytocenology
curyšsko-montpellierského směru. Zakladatelem tohoto pojetí je TANSLEY (1920), který ve své práci
odmítl Clementsovo ztotožnění rostlinného společenstva s organismem, avšak pokládal je za organickou
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Obr. 1.5. Pět příkladů rozdílných hypotetických patterns druhových abundancí
podél gradientu prostředí (faktor se mění s uniformní rychlostí podél celého 
gradientu).



entitu integrovanou dynamickou rovnováhou konkurenčních vztahů mezi jedinci téhož druhu a různých
druhů (v roce 1935 pro něj použil termín ekosystém).

Integrované pojetí odmítá názor individualistů, že rostlinná společenstva jsou pouhým součtem
jedinců druhů vybraných stanovištěm, a rovněž názor, že individualistické chování druhů a vegetační
kontinuum znemožňují klasifikaci vegetace.

Integrovaný přístup lze vyjádřit těmito body:
(1) Fytocenózy jsou funkčními celky, které představují více než jen pouhou sumu jednotlivých
složek vybraných abiotickým prostředím.
(2) Integrace fytocenózy je výsledkem vzájemných vztahů mezi jejími složkami a projevuje se

především v její schopnosti autoregulace.

1.5.2.3.2 Pojetí reálných vegetačních jednotek

Většina kvantitativních ekologů, kteří užívají
klasifikační metody, má tendenci vidět dané spole-
čenstvo blíže pohledu CLEMENTSE, protože definice
klasifikace předpokládá, že vegetační snímky (dru-
hové složení a abundance) mohou být seskupovány
do typů. Jiní pracovníci (většinou v Americe) argu-
mentují, že klasifikace záznamů do skupin je
nemožná. Místo toho mohou být vegetační snímky
seřazeny podél gradientů prostředí jako kontinuum za
použití ordinačních technik (Obr. 1.6). Tento trend
odpovídá pohledu GLEASONA (WHITTAKER, 1951;
GOODALL, 1966; MCINTOSH, 1967B; 1986).

V současnosti je nejvíce realistickým pohledem na
rostlinné společenstvo tzv. community-unit theory a
předpoklad, že vegetace určitého regionu má charak-
ter mozaiky. Tyto myšlenky pocházejí z práce WHIT-

TAKERA (1953) a WHITTAKERA ET LEVINA (1977), kteří
zavádějí termín climax pattern. WHITTAKER argumen-

tuje, že v rámci určitého
vybraného regionu existují
všestranně podobné
podmínky (ve smyslu
faktorů prostředí a
biotických tlaků) na
různých konkrétních loka-
litách. Pokud se tyto
kombinace opakují, pak se i
vegetace opakuje a vytváří
se tak mozaika (Obr. 1.7).
Toto pojetí tedy uznává
existenci reálných,
víceméně odlišitelných
vegetačních jednotek v
přírodě, nikoliv pouze v
hierarchické struktuře klasifikačního systému. Jinými slovy - vegetační jednotky jsou skutečnými přírod-
ninami (= entitami) a nikoliv pouze kategoriemi (tj. logickými třídami) našeho poznání1.

Nicméně - ne všechny plochy mohou být zařazeny do jednoho z několika zjištěných typů. Jejich
hranice nejsou zřetelné (oproti idealizovanému stavu na Obr. 1.7) - často jeden lesní typ přechází přes
přechodné pásmo - ekoton - do jiného. Většinou lze 60 - 80 % vegetace zařadit do definovaných typů a
zbývajících 20 - 40 % vytváří transitionální zóny čili ekotony mezi typy. Tyto ekotony jsou přehlíženy a
většina výzkumníků se koncentruje pouze na jasně definované vegetační typy.

1 Toto pojetí je obdobou názorů, že druhy jsou reálnými přírodními výtvory a nikoliv pouze taxonomickými kategoriemi.
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Obr. 1.7. Topografická distribuce vegetačních typů na idealizovaném západně 
orientovaném pohoří (Great Smokey Mountains, USA; Whittaker, 1956).

Obr. 1.6. Ordinačnímu schématu (nahoře) je ekvivalentní
nehiearchická klasifikace (dva klasifikační stromy se 
zaměnitelnými hladinami) (Holubičková, 1980).



1.5.2.4 Recentní literatura zabývající se charakteristikou rostlinného společenstva a pragmatické řešení
problémů vyplývajících z výše uvedených poznámek

Jak ukazují výše uvedené kapitoly, potýká se současná rostlinná ekologie s řadou rozporů a
problémů. Řešení těchto problémů je spojeno se změnou paradigmat - tj. nebudeme se omezovat na
fenomény demonstrované pouze v určité prostorové a časové škále a nebudeme se na ně koncepčně
vázat. Naopak, vždy si musíme být vědomi toho, v jaké škále pracujeme a že k dobrému porozumění
problému je vhodné dívat se i z hlediska sousedních škál. 

Cílem nové vegetační vědy není jen popsání a zařazení jednotlivých společenstev do systému. Tím
by se měla zabývat pouze okrajově. Daleko důležitější se jeví porozumění společenstvům. A zde právě
hierarchický přístup ke studovaným fenoménům z hlediska různých škál může nesmírně přispět (KRAHU-

LEC ET LEPŠ, 1989). 
I ve vědě o vegetaci se stále více začíná prosazovat hypoteticko-deduktivní přístup, který vede k

formulaci testovatelných hypotéz. Teorie je považována za užitečnou pouze tehdy, je-li schopna
poskytnout testovatelné predikce (= předpovědi). KEDDY (1987) považuje právě za velký nedostatek
ekologie společenstev skutečnost, že kromě sbírání dat a sporů o koncepce trpí malou schopností tvořit
testovatelné hypotézy. 

Velice zajímavá diskuse o problému rostlinných společenstev byla publikována ekology SHIPLEY ET

KEDDY (1987), kteří zkombinovali rozdílné pohledy na rostlinné společenstvo s generalizací hypotéz a s
ideou mnohonásobných pracovních hypotéz. Tito autoři rozlišují dva typy hypotéz:

(1) hypotézy o mechanismech; a
(2) hypotézy o uspořádání, strukturálních zákonitostech (= pattern).

První je třeba testovat pomocí manipulativních experimentů, druhé pomocí pozorovaných zákonitostí
ve struktuře při použití vhodných statistických metod. Jak se ukazuje, jednou z brzd vývoje je skuteč-
nost, že přístupy studující vegetaci induktivně a deduktivně nejsou plně propojeny. 

AUSTIN (1980;  1987) publikoval nový model individualistického komplexu, který odmítá veškeré
existující názory na odpovědi druhu na prostředí, avšak později připouští (AUSTIN ET SMITH, 1989), že
jeho model vyžaduje další validizaci a testování. Hlavním závěrem je, že doposud neexistuje adekvátní
obecný model druhové odpovědi na prostředí a že současné modely jsou příliš zjednodušené. Zatímco
modely druh/prostředí stále vyžadují verifikace, je mnoho aspektů rostlinných společenstev, které nebyly
vůbec objasněny (viz MCINTOSH, 1986; GREIG-SMITH, 1986).

1.5.3 Důležité vlastnosti rostlin

1.5.3.1 Rostlinné strategie

Rostliny, které rostou společně, obvyk-
le dokazují, že mohou koexistovat navzá-
jem. Většina raných ekologů byla vysoce
deterministická a měla tendenci vidět
kombinaci faktorů prostředí jako jediný
kontrolní prvek rostlin. Nyní se obecně
soudí, že vlastnosti rostlin samých jsou
také velmi důležité. Tyto vlastnosti jsou ve
vztahu s fyziognomií a fyziologií rostlin a
zahrnují ideu rostlinných strategií (GRI-

ME, 1979; TILMAN, 1988) a rostlinné popu-
lační ekologie (HARPER, 1977; SILVERTOWN,
1987; SILVERTOWN ET DOUST, 1993). Skrz
evoluci získává jednotlivý druh soubor
vlastností, které zvyšují jeho šance přežít v
určitých podmínkách. Řada složek různých
životních cyklů produkuje různé strategie.
Reprodukční mechamismy (semena x
klonální růst x vegetativní reprodukce),
růstová forma, doba klíčení, kvetení atd.
jsou všechno příklady rozdílné
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Obr. 1.8. Rozdíly mezi chováním 4 druhů rostoucích volně v přírodě
a v nekonkurenčním prostředí laboratoře (Rorison, 1974).



fyziognomie a fyziologie jednotlivého druhu. Žádné druhy nemají shodné strategie, avšak obdobné stra-
tegie mohou umožnit rostlinám koexistovat na jisté lokalitě. Podobnost strategií však na druhou stranu
může způsobit přímou kompetici (= konkurenci) mezi sebou navzájem.

1.5.3.2 Kompetice a koexistence

V daných podmínkách prostředí druhy mohou kompetovat o místo (pozici) a koexistovat s jinými
druhy, které zde již mohou být. Mechanismů kompetice je mnoho (např. růstová forma, efekt stínění,
velké množství opadu a stařiny, alelopatie). Rozlišujeme kompetici mezi individui jednoho druhu (int-
raspecifická kompetice) a mezi individui různých druhů (interspecifická kompetice). Často druhy
přežívají uvnitř společenstva právě proto, že zde byly první a obsadily prostor. 

Význam kompetice, interakce a koexistence ukazuje např. Obr. 1.8. RORISON (1974) publikoval
výsledky experimentů tolerance vybraných druhů v terénu a v laboratoři podél stejného gradientu.
Výsledné křivky abundance jsou velmi rozdílné jak mezi druhy, tak i mezi laboratoří a terénem pro
příslušný druh (fyziologická x ekologická křivka). Tyto křivky jsou velmi dobrým důkazem interspeci-
fické kompetice (posun ekologické amplitudy v přirozených společenstvech v důsledku kompetice!).

1.6 Časový faktor při studiu vegetace

1.6.1 Koncept sukcese a klimaxu

Rostlinná společenstva jsou od povahy dynamická. Ve všech částech světa se sezonalitou klimatu
dochází i k sezónním změnám v presenci/absenci a abundanci jednotlivých druhů. Během mnohem
delších časových úseků se složení společenstva mění podle principů sukcese a klimaxu. Sukcese zahr-
nuje imigraci a extinkci druhů společně se změnami jejich relativní abundance. Primární sukcese začíná
na holém povrchu, kde nebyla doposud žádná vegetace. Taková místa jsou obvykle malá (ve světovém
měřítku) a jsou nejčastěji reprezentována plochami vytvořenými člověkem (např. mostecké výsypky) či
sesuvy půdy a obnažením horniny, vznikem nových vulkanických ostrovů (např. Krakatoa, 1883) aj.
Různé skupiny rostlin obsazující daný prostor v příslušném čase se nazývají sukcesní stádia (seral
stages). Sekundární sukcese probíhá na plochách, kde byla původní vegetace odstraněna, nebo modifi-
kována v mladší sukcesní stádia. Konečným produktem sukcese je klimaxové společenstvo.

Zatímco sukcese zahrnuje změny v druhovém složení během času, koncept klimaxu je založen na
myšlence relativní stability. Sám koncept klimaxu je však dosti kontraverzální. CLEMENTSE (1916) lze
považovat za původce myšlenek sukcese a klimaxu (sám prvně tyto myšlenky aplikoval). CLEMENTS též
publikoval koncept klimatického klimaxu domnívajíc se, že všechna společenstva daného regionu
směřují k rovnováze s regionálním klimatem vyjádřené určitým druhovým složením a strukturou. Z
tohoto důvodu hovoříme o tzv. monoklimaxové teorii. TANSLEY (1935) argumentuje, že pozorování
společenstev ukazuje, že ačkoliv teoreticky většina vegetace může dosáhnout rovnováhy s klimatem, je
tato myšlenka nerealistická, protože nutné časové období pro dosažení této rovnováhy je příliš dlouhé.

Také faktory prostředí mimo
klimatu - půda (edafické),
topografie (geomorfolo-
gické), biotické mohou
udržovat společenstvo v
relativně stabilním stavu po
srovnatelně dlouhé časové
období. Tak propaguje
polyklimaxovou teorii,
pomocí níž tvrdí, že v
daném regionu mohou být
společenstva v relativně
stabilní rovnováze s
některým nebo s kombinací
výše uvedených faktorů.

Teorie klimatického
klimaxu byla bedlivě
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Obr. 1. 9. Spektrum biotické kontroly rostlinných společenstev (Bakker, 1979).



zkoumána v posledních 20 letech kvartérní ekologií a paleoekologií (BIRKS ET BIRKS, 1980). Ukazuje se,
že světové klima je mnohem dynamičtější během čtvrtohor a tak i myšlenka stabilních klimaxových
společenstev existujících v dlouhých časových úsecích musí být postavena v otázku!

Ačkoliv je koncept dlouhodobě stabilních klimaxů velmi diskutován, není pochyb o tom, že před
příchodem člověka (zemědělce) existovaly extenzivní regionální vegetační typy v celých pásech podél
Země. Problémem současnosti je pouze nepatrná zachovalost této původní vegetace. Ve většině případů
pak studium rostlinného společenstva zahrnuje různé formy sukcesních změn - hovoříme o tzv. plagio-
či biotických klimaxech zapříčiněných lidskými aktivitami (Obr. 1.9). Velké množství prací zabý-
vajících se teorií sukcese a klimaxu bylo publikováno v posledních letech: CRAWLEY (1986), VAN DER

MAAREL (1988A), LUKEN (1990) aj. 
Hlavní diskuse se v současnosti soustřeďuje na to, zda-li je validní vidět sukcesi jako proces na úrov-

ni společenstva, kde různá sukcesní stádia navazují jedno na druhé, nebo je více realistické koncentrovat
se na úroveň individuálního druhu a procesy imigrace, interakce, extinkce.

1.7 Problémy kvantitativní ekologie

1.7.1 Temperátní a tropická ekologie

Většina ekologických teorií a metod pochází od vědců pracujících v temperátní zóně (S Amerika,
Evropa). Zatímco mnoho myšlenek a technik lze transferovat i do jiných biomů, některé ne. Tento
problém je nejvíce nápadný v tropech (hlavně v deštných pralesech). Výzkumy během posledních deseti-
letí ukazují, že koncepce rostlinného společenstva, sukcese a klimaxu, druhové bohatosti a diverzity
vyžadují drastickou revizi, pokud jsou používány v tropech (blíže DESHMUKH, 1986; PROCTOR, 1985;
1990). Obdobné problémy přináší aplikace metod popisu a analýzy vegetace. Standardní metody jako
používání kvadrátů či metod klasifikace a ordinace mohou být zcela nevhodné či vyžadují velké modifi-
kace při práci v pralese (WHITMORE, 1990). 

1.7.2 Design sběru dat

Designu sběru se věnuje méně pozornosti, než by si vyžadoval. Existují např. důležité rozdíly v
přístupu studia vegetace metodami induktivními oproti použití experimentů zahrnujících generování
hypotéz a jejich testování, které může vyžadovat náhodné snímkování (deduktivní přístup).

1.7.3 Složitost technik pro klasifikaci a ordinaci 

Data o rostlinném společenstvu jsou mnohorozměrná (multivariate). Obvykle jsou sbírány údaje o
snímcích a druzích, které vytvářejí tzv. datovou tabulku (matici) či též matrix. Vzhledem k počáteční
neuspořádanosti a variabilitě dat je nutné použít metod provádějících redukci dat - rozumí se tím takové
techniky, které udělají pořádek v chaosu a hledají hlavní směry variability souboru. Obecně jsou tyto
metody velmi obtížné na pochopení. V tomto směru je nutné je vidět spíše z ekologického hlediska.

1.7.4 Výběr metody pro klasifikaci a ordinaci

V současnosti je možné vybírat z celé řady různých metod, avšak každá má své výhody a nevýhody.
Jak pro ordinaci, tak i pro klasifikaci existují nejméně 3-4 metody obecně užívané a každá z metod v
sobě zahrnuje dalších 15-20 podtypů. Některé metody se drží dlouho v oblibě, některé jsou brzo nahra-
zeny jinými.

Nejpopulárnější metodou pro klasifikaci je TWINSPAN, zatímco DECORANA a CANOCO jsou
nejvíce používané metody pro ordinaci. Ačkoliv bylo publikována celá řada srovnávacích studií těchto
metod, neexistuje zcela spolehlivý test na výběr příslušné metody na příslušná data. Blíže Kap. 7.

1.7.5 Spojení indukce (deskriptivní ekologie) a dedukce (experimentální ekologie)

Většina prací užívajících metod popisu a analýzy vegetace je deskriptivní a induktivní v přístupu.
Cílem je sesnímkovat vegetaci v určitém území a pak provést generalizaci metodami fytocenologie, nebo
zjištovat variabilitu společenstev ve vztahu k faktorům prostředí. Dalším logickým krokem by mělo být
formulování hypotézy a její experimentální ověření. Jak ukazují KENT ET BALLARD (1985), jsou (v r. 1985)
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známy pouze dva jasné případy prací, které od deskripce přecházejí přes testování hypotézy k experi-
mentálnímu studiu.

1.7.6 Community versus individualistická rostlinná ekologie

Do r. 1975 bylo prioritním objektem studia rostlinné společenstvo. Od r. 1975 se část ekologů vedená
HARPEREM (1977), GRIMEM (1979), SILVERTOWNEM (1987) dala cestou studia individuálních rostlinných
druhů a jejich jedinců. Tento přístup produkuje řadu velmi hodnotných poznatků o procesech determi-
nujících ekologii individuálních jedinců. Někteří autoři zamítají klasický přístup k rostlinnému spole-
čenstvu úplně - např. kniha "Plant Ecology" napsaná CRAWLEYEM (1986)  společenstvo zcela ignoruje.

Individuální přístup je někdy popisován jako příklad redukcionismu, který předpokládá, že odpově-
di mohou být nalezeny studiem fenoménů na nižší a nižší úrovni (od individuálního druhu níže).
Opačným pohledem je holistický pohled. Holismus tvrdí, že porozumění může být dosaženo pohledem
na rostlinné společenstvo a ekosystém jako na kompletní entitu, kde jsou zkoumány všechny druhy
společně. Oba přístupy jsou oprávněné. Kritickým bodem je otázka, který z obou přístupů je důležitější.
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2. POPIS VEGETACE V TERÉNU

2.1 Úvodní poznámky

Metody popisu vegetace použité v konkrétním projektu závisí na mnoha faktorech:
(a) účel přehledu - vlastnosti a charakteristiky popisované vegetace se mohou lišit podle cíle
výzkumu;
(b) rozsah studia - velmi rozdílné metody používáme při studiu vegetace na ploše tisíců km2 opro-
ti metrům čtverečním;
(c) typ stanoviště - rozdílné metody jsou nutné pro různé typy prostředí a životní formy (např.
metody vhodné pro lesy na JV USA jsou zcela nepoužitelné pro tropické savany v Z Africe);
(d) dostupné zdroje - peníze, vybavení, čas a lidé.

Dále vyvstává řada dalších, neméně důležitých, otázek:
(1) Je nutné určit všechny přítomné druhy ?
(2) Jesliže ano, existuje již konkrétní publikovaná flóra, která by nám pomohla ?
(3) Budou zjišťována data o prostředí, a jestliže ano - která mohou být měřena a jsou-li dostupná
příslušným vybavením a zdroji ?
(4) Jaký typ analýzy vegetace užít ? Jisté typy analýzy dat vnucují podmínky formě sběru dat v
terénu!
(5) Má být do studia vegetace zahrnuta i její dynamika ? Období jednoho roku výzkumu může být
nebezpečně krátké - informace o sukcesi může být velmi cenná.
(6) Tam, kde se na výzkumu podílí více pracovníků, bývá problém zabezpečit relativní objektivitu
ve sběru dat.
(7) Měla by být stanovena určitá rovnováha mezi rychlostí a přesností při výběru metod studia
vegetace. Často bývá čas vhodný ke studiu vegetace limitován sezonalitou klimatu, popř. počasím
či hmotnými zdroji. Je maximálně vhodné snažit se získat co nejlepší a nejvíce použitelná data v
co nejefektivnějším časovém období.

Konečně - je nutné vidět získaná data ("field data") jako pouhou část celého projektu. Sbět dat by
tedy neměl být nikdy izolován od cílů, metod a závěrů analýzy dat.

2.2 Fyziognomická a floristická data

Metody popisu vegetace se rozpadají podle objektu studia do dvou kategorií:
(a) fyziognomické nebo strukturální - popis je založen na vnější morfologii, životní formě, stra-
tifikaci a rozměrech příslušného druhu;
(b) floristické - je identifikován druh a je zaznamenána jeho presence/absence a abundance.

Fyziognomické a strukturální metody se využívají předně ke studiu a klasifikaci vegetace v malém
rozlišení uvnitř rozlehlých územích (formace světové vegetace). Floristické analýzy se obvykle aplikují
na velké rozlišení uvnitř malých ploch (na úrovni rostlinného společenstva). Nicméně, fyziognomické a
strukturální metody mají své použití i na úrovni společenstva, např. u klasifikace stanovišť.

2.3 Techniky popisu vegetace založené na její fyziognomii a struktuře

2.3.1 Raunkaierova klasifikace životních forem

Jedna z nejznámějších fyziognomických technik popisu vegetace (RAUNKAIER, 1934; 1937). Raun-
kaier rozdělil rostliny do několika skupin podle výšky, ve které se nacházejí obnovovací orgány
příslušného druhu, schopné  přečkat pro druh nepříznivé období a umožnit mu růst v další vhodné
sezóně. Jeho klasifikace je založena na předpokladu, že morfologie druhů je úzce kontrolována klima-
tem. Zatímco v humidních tropech je všeobecně vhodné prostředí, v jiných prostředích se nedostává
rostlině v určitém časovém období dostatečně vlhkosti, slunečního záření či tepla, a rostlina tak vykazuje
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různé stupně adaptace. Odpovědí je především pozice obnovovacích orgánů ve vztahu k povrchu půdy.
Přehled 5 hlavních kategorií uvádí Tab. 2.1.

Tab. 1. Hlavní kategorie Raunkaierova klasifikačního systému.

1. skupina:  FANEROFYTY
zahrnuje druhy s obnovovacími orgány (o.o.) umístěnými nad zemí
(a) stálezelené fanerofyty bez obnovovacích orgánů
(b) stálezelené fanerofyty s obnovovacími orgány
(c) opadavé fanerofyty s obnovovacími orgány
tyto jednotlivé typy lze klasifikovat podle výšky umístění o.o.:
(1) megafanerofyty (> 30 m)
(2) mezofanerofyty (8-30 m)
(3) mikrofanerofyty (2-8 m)
(4) nanofanerofyty (< 2 m)

2. skupina: CHAMAEFYTY
zahrnuje druhy s obnovovacími orgány umístěnými nad povrchem země do 2 m (dřeviny a byliny)
(a) polokeře - po hlavní vegetační sezóně horní větve odumírají a pouze dolní části rostliny přežívají

nepříznivé období
(b) pasivní chamaefyty - při náporu nepříznivých podmínek větve slábnou, klesají k povrchu půdy a

stávají se méně zranitelné díky izolaci sněhu, opadu apod. Tak získává druh určitou ochranu před
stresem

(c) aktivní chamaefyty - větve se vytvářejí pouze těsně nad povrchem a zde i přečkávají nepříznivé
období

(d) polštářovité chamaefyty - jedná se o modifikaci pasivního typu, kde větve jsou rozmístěny
navzájem tak blízko sebe, že nemohou přerůstat a vzájemné propletení vytváří částečně izolovaný,
nízký polštář

3. skupina: HEMIKRYPTOFYTY
všechny nadzemní části rostliny odumírají za nepříznivých podmínek a obnovovací orgány jsou zalo-
ženy na úrovni povrchu půdy
(a) protohemikryptofyty - listy jsou lépe vyvinuty výše na stonku. Spoře vyvinuté listy chrání obno-

vovací orgány v časných stádiích růstu
(b) rostliny s částečnými rozetami - vytvořené listy vytvářejí rozetu na bázi rostliny první rok růstu.

Následující rok se mohou vytvářet prodloužené větve
(c) rostliny s rozetami - listy jsou omezeny na bazální rozetu s prodlužujícím se stvolem, který nese

exkluzivně generativní orgány

4. skupina: KRYPTOFYTY
rostliny s obnovovacími orgány nebo stonkovými útvary, které přežívají nepříznivé období pod povrc-
hem země nebo ve vodě
(a) geofyty - rostliny s podzemními orgány jako např. cibule, rhizomy, hlízy, ze kterých rostlina

vyrůstá následující sezónu
(b) helofyty - rostliny, jejichž obnovovací orgány vytrvávají pod vodou a jejichž stonky vyrůstají nad

vodní hladinu
(c) hydrofyty - druhy s obnovovacími orgány, které leží pod vodou a přežívají nepříznivé období

oddenky nebo oddělenými vegetativními pupeny (turiony), které klesají na dno

5. skupina: TEROFYTY
rostliny, které přežívají nepříznivé období ve formě semen. Druhy jsou tedy jednoleté a dokončí svůj
životní cyklus během 1 vhodné vegetační sezóny
6. skupina: EPIFYTY

Aplikace klasifikace životních forem zahrnuje kategorizaci všech rostlin ve studovaném území do
Raunkaierových skupin (tzv. "biologické spektrum"). Výsledky jsou presentovány diagramy. Struktura
a životní formy dvou výrazně odlišných prostředí ukazuje příklad dominance fanerofytů v tropickém
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pralese (Obr. 2.1) oproti mnohem větší diverzitě různých typů adaptací (a tedy i životních forem) v
savaně (Obr. 2.2).

Ačkoliv se spektra životních forem
většinou užívají na úrovni formací, mohou
být vhodně použita i na úrovni společenst-
va. Jestliže je srovnáváno v určitém
menším území několik různých prostředí,
údaje o životních formách mohou poskyt-
nout více informací než floristické údaje.
Např. studium kolonizace opuštěných půd
v průmyslových a městských oblastech,
které jsou výrazně modifikovány aktivitou
člověka. Je zde řada mikroprostředí a z
toho vyplývá i široké rozmezí různých
typů životních forem.

2.3.2 Strukturálně-fyziognomická klasi-
fikační schémata Dansereaua, Küchle-
ra a Fosberga

Tato schémata jsou si navzájem dosti
podobná, nicméně se zde objevují rozdíly v
přístupu.

2.3.2.1 Dansereauova metoda

DANSEREAU (1951, 1957) navrhl popis-
nou metodu založenou na 6 souborech krité-
rií: (a) životní forma rostliny; (b) velikost
rostliny; (c) pokryvnost; (d) stálozelenost/o-
padavost; (e) velikost a tvar listů; (f) textura
listů. Není vyžadována detailní informace o
přítomnosti druhů mimo dominant. Technika
je vhodná pro rychlé zhodnocení velkých

ploch málo zkušeným pracovníkem. Každá z dominant příslušného území je popsána symbolem s
příslušným tvarem a případným stínováním a šrafováním (viz Obr. 2.3) a následně je vytvořen diagram
("symbolic profile diagram") a systém písmen spojený s dělením uvnitř každé kategorie. Tato metoda,
ačkoliv je logická a lehká, nebyla šířeji aplikována (navzdory její schopnosti aplikace v jakékoliv části
světa). Důvodem byly dosti abstraktní symboly v diagramu a zjištění, že tato metoda vyžazuje často
modifikace pro danou oblast.

2.3.2.2 Küchlerova metoda

Küchlerova metoda (KÜCHLER, 1961) je metoda hierarchická, spojená s dělením vegetace do dvou
kategorií: dřeviny a byliny. Uvnitř 1. kategorie je dále rozlišeno 7 typů, u 2. kategorie 3 typy (Tab. 2.2).
Výsledky jsou presentovány formou vzorce, ve kterém se užívají písmena a číslice. Systém byl vyvinut
pro vegetační mapování.

2.3.2.3 Fosbergova metoda

Fosbergova technika (FOSBERG, 1961) je významná z důvodu, že byla použita v IBP. Smyslem meto-
dy je provést klasifikaci vegetace na celosvětové úrovni. Jsou užívána strukturální kritéria, neboť s
floristickými kritérii jsou v celosvětovém měřítku velké problémy. Také porovnávání mezi rozdílnými
částmi světa založené na floristice může být nevhodné.

Klasifikace je hierarchická a začíná s dělením vegetace na uzavřené, rozptýlené a otevřené typy.
Uvnitř každého typu je popsána série 31 formačních tříd (2. úroveň). Jako hlavní užívaná kritéria jsou
použity výška a kontinuita vegetace. Další dělení uvnitř těchto tříd na 3. úrovni je možné užitím kritéria
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Obr. 2.2. Spektrum životních forem v savaně (Nigérie)

Obr. 2.1. Spektrum životních forem v hlavních formacích
světové vegetace (Slavíková, 1986).



opadavosti/vždyzelenosti. 4. úroveň
využívá vlastnosti textury listů, velikosti
listů a růstové formy dominantních druhů.
Na této úrovni může být mapování jedno-
tek v terénu prováděno popisem tzv.
formační skupiny.

2.3.3 Vzorkování (= snímkování) pro
fyziognomický a strukturální popis

Metody vzorkování pro fyziognomický
a strukturální popis byly pouze vzácně
diskutovány, což je považováno za hlavní
důvod, proč jsou velmi kritizovány.
Fyziognomický či strukturální popis vege-
tace je obvykle vytvořen na ploše, kterou
výzkumník považuje za "typickou či repre-
zentativní". Toto je samozřejmě jediná
realistická cesta aplikace této metody -
avšak vybízí k otázce - co je to reprezenta-
tivní plocha ? Výběr rezprezentativní ploc-
hy závisí na stupni podobnosti s vegetací
zájmového regionu a je často ovlivněn i
malou zkušeností pracovníků. Tak je vždy
přítomna subjektivita. Nicméně - všechny
výše uvedené popisné metody slouží jako
praktický pomocník pro sběr a organizaci
dat o vegetaci na úrovni
region-kontinent-svět.

2.3.4 Klasifikace stanoviště 

Strukturální přístup k popisu vegetace je dobře ilustrován popisem stanoviště klasifikačním systé-
mem ELTONA A MILLERA (1954). Metoda byla původně určena jako rychlá metoda pro klasifikaci stano-
višť pro zoology, ale může být použita obecně  pro celé ekosystémy. Hlavním předpokladem metody je
to, že strukturální komplexita vegetace (reprezentována stupněm patrovitosti nebo stratifikovaností) je v
korelaci s diverzitou stanoviště, která bude podporovat diverzitu živočichů a v menší míře i diverzitu
rostlin.

Původně byly popsány 3 hlavní typy stanovišť: (a) terestrické, (b) vodní a (c) přechodné stanoviště
mezi (a) a (b) (Obr. 2.4). Terestrické stanoviště vzhledem k jeho největšímu významu bylo rozděleno na
základě výšky dominant do 4 kategorií: otevřené povrchové typy (výška vegetačního pokryvu pod 0,2
m), bylinný typ ("field layer type", 0,2 - 2 m), keřový typ (2 - 8 m) a lesní typ (dospělé stromy nad 8 m).

Metoda poskytuje rychlé zhodnocení struktury a diverzity ekosystému, pokud zaznamenáváme
společně s typem i jeho rozlohu ve studovaném území. Příklad: pokud jsou přítomna všechna 4 patra,
např. okraj opadavého listnatého lesa nebo otevřené lesy, je stanovištní a druhová diverzita vysoká. Ploc-
hy s otevřenými nízkými loukami mají nižší diverzitu stanovišť a tak i nižší diverzitu živočichů a mnoh-
dy i rostlin.

Další zlepšení metody  přineslo počítání rostlinných druhů v kvadrátech, rozmístěných v jednotlivých
stanovištních typech zjištěných v terénu.

Lineární typy stanovišť (okraje silnic, meze,...) mohou být počítány k tzv. okrajovým typům ("edge")
a jejich délku lze poměrně lehce zjistit. 
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Obr. 2.3. Přehled symbolů užívaných pro konstrukci diagramů pomocí
Dansereauovy metody a příklad D. diagramu z lesního typu Quercus-
Taxus (Anglie).



Klasifikace stanovišť má dvě velké výhody - jednoduchost a rychlost. Je velice vhodnou metodou pro
sběr údajů o struktuře a funkci ekosystémů a může sloužit i jako obecný ukazatel. Techniku lze adapto-
vat do všech typů prostředí.

Tab. 2.2. Přehled Kuchlerovy metody pro strukturální popis vegetace.

KATEGORIE ŽIVOTNÍCH FOREM
Základní životní formy Speciální životní formy
Dřeviny Lezci (liány) C
širokolisté vždyzelené B Stonkové sukulenty K
širokolisté opadavé D Trsnaté druhy T
úzkolisté vždyzelené E Bambus V
úzkolisté opadavé N Epifyty X
bezlisté O
poloopadavé (B + D) M Listové charakteristiky
Bylinné druhy tvrdý list (sklerofyl) h
graminoidní druhy G měkký list w
dvouděložné H sukulentní list k
lišejníky, mechorosty L velké listy (> 400 cm2) l

malé listy (< 4 cm2) s
STRUKTURÁLNÍ KATEGORIE

Výška (stratifikace) Pokryvnost
8  = > 35 m c = kontinuální (> 75 %)
7 = 20 - 35 m i = přerušovaná (50 - 75 %)
6 = 10 - 20 m p = parková (25 - 50 %)
5 = 5 - 10 m r = vzácně (6 - 25 %)
4 = 2 - 2,5 m b = sporadicky (1 - 5 %)
3 = 0,5 - 2 m a = většinou chybí (< 1 %)
2 = 0,1 - 0,5 m
1 = < 0,1 m

2.4 Metody popisu vegetace založené na floristickém složení

2.4.1 Problémy floristických dat

Popis vegetace na základě jejího floristického složení je možný pouze identifikováním individuálních
druhů. S floristikou se pojí tři problémy: (a) identifikace druhů; (b) otázka, zda-li zjišťovat data o abun-
danci jednotlivých druhů a jestliže ano - jak měřit abundanci; (c) problém zapisování (snímkování).

2.4.1.1 Identifikace druhů

Pokud má být popis vegetace vědecký, je nutné užívat latinské binomy. Pro Evropu je z klíčů vhodná
kniha  TUTIN ET AL. (1964-1980): Flora Europaea; z klíčů použitelných v ČR pak DOSTÁL (1989); HEJNÝ

ET SLAVÍK  (ed.) (1988, 1989, 1993, 1995). V některých částech světa jsme však postaveni před problém
absence systematického popisu druhů. Pak je jediným řešením před studiem vegetace zjistit druhové
složení. V takové situaci však identifikace nemístně zatěžuje pracovníka, a pak je vhodnější použít struk-
turální či fyziognomické metody, které identifikují pouze dominantní druhy. 
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2.4.2 Zkusná ploška (= kvadrát) - vzorkovací rám pro záznam rostlinných druhů

2.4.2.1 Zkusné plochy a koncept minimálního areálu

Obvyklým prostředkem vzorkování vegetace pro floristický popis je zkusná ploška (zkusná plocha,
kvadrát). Nejčastěji se používají plochy čtvercové, méně častěji obdélníkové a kruhové. Účelem
kvadrátové metody je zjistit standardní plochu pro další výzkum společenstva. Velikost kvadrátu je
velmi důležitou charakteristikou a může kolísat podle typu rostlinného společenstva. Metody, navržené
pro stanovení optimální velikosti kvadrátu pro příslušný vegetační typ (= velikost plochy, ve které jsou
přítomny nejčastěji se vyskytující druhy), jsou založeny na konceptu minimálního areálu (minimiareál)
a tzv. "species-area curves" (CAIN, 1938). Nejčastěji užívaný přístup je odvozen z metodologie Braun-
Blanquetovy školy. Postup začíná u nejmenšího možného kvadrátu - obvykle obsahujícího 1-2 druhy. Po
zjištění druhového složení zdvojnásobíme velikost kvadrátu a opět zapíšeme druhové složení. Obdobně
postupujeme několikrát po sobě až do velikosti rámu, kdy už výrazně nepřibývají nové druhy (Obr. 2.5).
Poté vyneseme získané hodnoty do grafu (osa x... rozměr rámu, osa y... počet druhů) a získáme tzv. "spe-
cies area curve". Minimální plochu (minim-areál) pro příslušné společenstvo získáme spuštěním kolmice
na osu x z bodu křivky, kde dochází k výraznému optickému zlomu křivky. Pro další výzkum se doporu-
čuje plocha o málo větší, než je minimiareál. Doporučuje se provést několikanásobné opakování, abyc-
hom získali věrohodnější výsledky. Podrobněji viz MORAVEC (1974).

V praxi je mnohem obtížnější definovat minimiareál, jehož myšlenka je navíc obklopena mnohými
komplikacemi. Důvodem je především původ metody v C-M škole subjektivní klasifikace, kde je vege-
tační zápis - snímek - záměrně vybrán, aby představoval homogenní a reprezentativní zápis společenstva.
Metodu lze využít pouze v případě homogenní vegetace a ne v místech okrajů či ekotonů. Pokud
používáme metodu v nehomogenním prostředí, pak počet druhů ukazující minimiareál pro část plochy
(relativně homogenní) může při zdvojnásobení plochy výrazně stoupnout, pokud jsme již rámem zasáhli
do ekotonu či do druhého společenstva. Ještě závažnějším problémem je celá myšlenková koncepce
minimiareálu. Již z definice je patrná závislost na pojetí, co se považuje za pravidelně se vyskytující
druhy. Hledání minimiareálu je klasickým pokusem o vyřešení jedné rovnice o dvou neznámých - řešení
existuje nekonečně mnoho. Teprve tehdy, když jsme schopni odstranit jednu neznámou - zde uvést, které
druhy se na ploše musí vyskytovat - jsme schopni zjistit minimální velikost této plochy. Obvykle použí-
vané grafické nalezení minimálního areálu je naprostým artefaktem měřítka, které jsme použili
(Obr. 2.6, KRAHULEC ET LEPŠ, 1989; MORAVEC, 1973). Jak ukazuje Obr. 2.6, "optické body zlomu" jsou při
použitých různých měřítcích jinde! Obdobně závislost počtu druhů na logaritmu plochy (Obr. 2.6e)
ukazuje, že nelze určit plochu, kde dochází ke zlomu, tj. není možné určit plochu odpovídající
minimiareálu!

V novější době vzniklo několik nových metod na zjišťování minimiareálu, ale nepřinesly (kromě
složitosti) nic nového - stále se musíme rozhodnout, co má ve společenstvu být. Statisticky je lze formu-
lovat takto: nalezení nejmenšího výběru (tj. velikosti čtverce, popř. i počtu), který bude dobře reprezen-
tovat daný základní soubor. Výsledek je pak závislý na vymezení základního souboru (tj. onoho homo-
genního společenstva) a na naší definici kritéria "dobře reprezentovat" (např. aby s 95 % pravděpodob-
ností zachytil více než 80 % druhů základního souboru). Tudíž odhad parametrů bude předpojatý v
závislosti na rozsahu prostředí vymezeném definicí společenstva (AUSTIN, 1985; CIT.  KRAHULEC ET LEPŠ,
1989).

V případě minimiareálu je též nutné rozlišovat kvantitu a kvalitu - došlo k rozlišení kvalitativního a
kvantitativního minimálního areálu. V případě kvantitativních dat však vyvstává otázka - jakou
hodnotu vybereme - pokryvnost, biomasu apod. Je známo, že každá z těchto hodnot začíná být homo-
genní na jiné velikosti plochy.

Jaké lze učinit závěry: (a) pro určitý účel studia vegetace existuje optimální velikost plochy
"snímku"; (b) neexistuje však jediná velikost plochy (tj. minimiareálu), objektivně a bez dalších podmí-
nek určitelná, jednoznačně charakterizující společenstvo; (c) existuje hiearchie struktur a záleží jen na
autorovi, aby si vybral hladinu. Pak je možno určit velikost plochy1.

Určitou alternativu (pokud se chceme vyhnout zjišťování minimiareálu), která vyplývá ze zkušeností
fytocenologů, nám nabízí obecné údaje o doporučované velikosti kvadrátů při studiu hlavních vege-
tačních typů v Tab. 2.3. K těmto údajům je však nutno přistupovat obezřetně.

1 Klasičtí fytocenologové berou obvykle tu úroveň, kde je "společenstvo" opticky homogenní a má +- stejné stanovištní podmínky (a
záleží jen na schopnostech a znalostech fytocenologa, jak jemný dovede být jeho pohled). To je také příčinou výrazně odlišných počtů spole-
čenstev popsaných z různých zemí (cf. MIRKIN, 1985; VIZ KRAHULEC ET LEPŠ, 1989).
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Tab. 2.3. Doporučená velikost kvadrátů pro studium
hlavních vegetačních typů.

Vegetační typ Velikost kvadrátu
Mechová a lišejníková spol. 0,5 x 0,5 m
Louky, bylinná rašeliniště 1 x 1 m - 2 x 2 m
Keřová rašeliniště, spole-
čenstva vysokých bylin

2 x 2 m - 4 x 4 m

Křoviny 10 x 10 m
Lesy 20 x 20 m - 50 x 50 m

Klasický kvadrát má obvykle čtvercový dřevěný či
kovový rámek a bývá rozdělen do sítě ok o zvolených
rozměrech (nejčastěji 10 x 10 cm) pomocí drátů (Obr.
2.7). Vnitřní síť zvyšuje přesnost záznamů (pokud
zjišťujeme abundanci), neboť jednotlivé kvadrátové
oko je hodnoceno samostatně.

2.4.2.2 Pattern vegetace a velikost kvadrátu

Koncept pattern vegetace odpovídá způsobu,
jakým jsou individua příslušného druhu rozmístěna
uvnitř společenstva. Zjištěný pattern je proto závislý
na velikosti kvadrátu (srovnej Kap. 2.4.2.1). Druhy
mohou být rozmístěny (a) náhodně či (b) nená-
hodně. Skupina (b) se rozpadá na případy (b1) pravi-

delného (=rovnoměrného) a (b2)
nepravidelného (=shlukovitého)
rozmístění (Obr. 2.8; Tab. 2.4). Z výše
uvedeného vyplývá, že mimo velikost
rostliny je důležitý vztah mezi velikostí
rámu a způsobem rozmístění individuí
příslušného druhu. Tak např. užitím
stejné velikosti kvadrátu na stejně
velkých plochách o stejném počtu indi-
viduí s různým způsobem rozmístění
(pattern) je (a) mnohem vyšší pravdě-
podobnost zachycení jedinců pravi-
delně rozmístěných než u (b) případu s
jedinci se shlukovitou disperzí; u
náhodně rozmístěných jedinců (c) je
pravděpodobnost někde uprostřed mezi
(a) a (b). Většina druhů má tendenci
shlukovat se, nejvzácnější je pravidelné
rozmístění (pouště, umělé výsevy) a
náhodné rozmístění (iniciální spole-
čenstva) (KERSHAW ET LOONEY, 1985).

Největším problémem studia
pattern zůstává to, že každý druh má ve
společenstvu rozdílné rozmístění a
velikost, a tak by měla být teoreticky
vyžadována i rozdílná velikost kvadrátu. Problém lze redukovat, pokud vybereme největší velikost rámu
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Obr. 2.5. Postup při zvětšování plochy kvadrátu
použitého při studiu minimiareálu (a) a výsledná
(b) "species-area curve".

Obr. 2.6. Různé způsoby vyjádření počtu druhů (S) na velikosti plochy (A):     
a-c - vyneseno v různém měřítku (pozorujte optický bod zlomu!); d - zá-
vislosti logaritmů plochy a počtu druhů; e - závislost počtu druhů na loga-
ritmu plochy (nelze určit zlom!) (Krahulec et Lepš, 1989; data z listnatého
lesa v Českém krasu).



vhodnou pro všechny druhy.
Alternativou je užití "nested
quadrats" s rozdílnou velikostí
kvadrátu pro velikostně odlišné
subsystémy vegetace. Např. v
lese užijeme pro bylinné patro 1
m2, 5 m2 pro keře a 20 m2 pro
stromové patro. Pokud však
užíváme rámy s rozdílnými
rozměry, je nutno získaná data
analyzovat odděleně.

Nejnovější metodou řešící
některé problémy velikosti kvadrátů a pattern vegetace je fraktální geometrie (PALMER, 1988), která
bude hrát významnou roli v budoucnosti.

2.4.2.3 Trvalé plochy

Studie zabývající se dynamikou vegeta-
ce, sukcesí či studiem vlivu managementu
na vegetaci vyžadují vybudování trvalých
ploch (permanent quadrat), na kterých jsou
údaje o druzích zaznamenávány v určitých
časových intervalech po delší časové
období. Rohy trvalých ploch jsou výrazně
označeny barevnými kolíky zapuštěnými
pevně do země, do kterých je možné zasu-
nout rám se sítí pro přesnější zhodnocení
změn vegetace (např. PRACH ET HROUDOVÁ,
1985).

Tab. 2.4. Typy rozmístění populace a  odpovídající statistické a ekologické charakteristiky (DYKYJOVÁ ET AL., 1989).

Rozmístění populace Odpovídající rozdělení
počtu individuí ve
zkusné jednotce

Poměr variance a
střední hodnoty
rozdělení

Vzájemný poměr výskytu
individuí

Nejčastější ekologické
odchylky od náhodnosti

pravidelné
(rovnoměrné)

např. binomické, i jiná <1 Výskyt jednoho individua
v jednotce snižuje pravdě-
podobnost výskytu jiného
individua

Vnitrodruhová konkuren-
ce, teritoriální chování

náhodné Poissonovo   1 Výskyt individuí je
navzájem nezávislý

shlukovité kontagiózní (např. nega-
tivně binomické)

>1 Výskyt jednoho individua
v jednotce zvyšuje
pravděpodobnost výskytu
jiného individua

Způsob rozmnožování,
heterogenita prostředí

2.4.3 Metody zjišťování abundance

2.4.3.1 Presence/absence nebo-li kvalitativní data

Při zjišťování abundance je důležité mít na paměti rozdíl mezi presencí/absencí a abundancí. Jak už
pojmy ukazují, při presenci/absenci je pouze zjišťován výskyt druhu uvnitř kvadrátu a nezajímají nás
žádné další údaje. Data jsou kvalitativní. Rozhodnutí, zda-li zjišťovat data a abundanci, závisí na cíli
projektu a na zdrojích. Zjišťování kvalitativních dat je rychlé, ale získané výsledky reprezentují nejjed-
nodušší formu dat o vegetaci. Všechny následující metody zjišťování abundance v sobě implicitně zahr-
nují zjišťování presence/absence a mohou být vždy na tuto formu redukovány.
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Obr. 2.7. Konvenční čtvercový kvadrát s oky.

Obr. 2.8. Základní typy disperze (Slavíková, 1986).



2.4.3.2 Zjišťování abundance nebo-li kvantitativních dat

Metody zjišťování abundance můžeme rozdělit do dvou typů:
(1) subjektivní - zjišťujeme vizuálně, hodnoty jsou tak méně přesnější;
(2) objektivní - používáme metod, jimiž zjištěné hodnoty jsou přesnější.

2.4.3.3 Subjektivní metody

2.4.3.3.1 Frekvenční symboly

Nejvíce subjektivní a popisnou metodou je použití frekvenčních symbolů: DAFOR stupnice - domi-
nantní (d), abundantní (a), frekventovaný (f), příležitostný (o), vzácný (r), se zpřesňujícími charakteristi-
kami "lokálně", "velmi". Tuto metodu používáme pro charakteristiku druhů na větších plochách. Jiným
příkladem je ACFOR stupnice abundancí: abundantní, obecný, častý, příležitostný, vzácný. V podstatě si
však každý může vytvořit vlastní stupnici.

2.4.3.3.2 Stanovení pokryvnosti vizuálně

Pokryvnost je definována jako plocha povrchu země uvnitř kvadrátu, která je obsazena nadzemními
částmi jednotlivých druhů při pohledu shora. Obvykle je stanovována vizuálně v procentech, ale složitá
stratifikovanost vegetace často způsobuje, že součet jednotlivých hodnot přesahuje 100 %. Používají se
různé škály. Řada pracovníků užívá stupnici 0-100 % s intervaly 5 - 10 %. Velmi často se užívají Domi-
nova a Braun-Blanquetova stupnice, které rozčleňují  rozmezí 0-100 % do 10 či 7 kategorií (blíže viz
KLIKA, 1955; MORAVEC ET AL., 1994; SLAVÍKOVÁ, 1986). Použití těchto metod je závislé na typu vegetace.
Zapisovatel má tendenci přeceňovat kvetoucí, atraktivní a nápadné a dále jemu známé druhy a zároveň
podceňovat ostatní. Nicméně - metoda je rychlá a problémy subjektivity mohou být u zkušenějších
pracovníků přehlédnuty (blíže LEPŠ ET HADINCOVÁ, 1992). Metoda je výhodná tam, kde je obtížné identi-
fikovat jednotlivé jedince (např. u trav).

2.4.3.4 Objektivní metody

2.4.3.4.1 Denzita (= hustota)

Denzitou rozumíme počet jedinců příslušného druhu uvnitř kvadrátu o známé ploše. Rozdělením
kvadrátu se může zvýšit přesnost při počítání jedinců. Většina monokarpických druhů má charakter
jasně identifikovatelných jedinců, zatímco bylinné polykarpické druhy reprezentuje řada rozdílných
růstových forem (viz trávy). U druhů s výběžky je těžké vyloučit spojení. Denzita je často používána na
úrovni studia druhů, pouze vzácně při studiu celého společenstva. Metoda je časově náročná a její
výsledky v podstatě závisí na velikosti kvadrátu (jehož velikost musí být konstantní), neboť počet indivi-
duí zjištěných v kvadrátu je závislý na velikosti kvadrátu. Denzita je též ovlivněna patternem druhů ve
vztahu k velikosti kvadrátu. Konečně, srovnávání hustot pro velikostně rozdílné druhy užitím téže veli-
kosti kvadrátu je nesmyslné, protože uvnitř téže plochy může růst mnohem více jedinců drobných druhů
v porovnání s velkými druhy.

2.4.3.4.2 Frekvence

Frekvence je definována jako pravděpodobnost nalezení druhu v dané snímkované ploše nebo v
kvadrátu. Proces zjišťování frekvence zahrnuje náhodné rozmístění série kvadrátů uvnitř vybrané plochy
a zapsání presence/absence druhů v jednotlivém kvadrátu nebo v jednotlivých subkvadrátech kvadrátu.
Počet kvadrátů by měl být aspoň 50. Technika je časově náročná a zjištěná frekvence závisí na velikosti
kvadrátu, velikosti rostliny a pattern vegetace.

28



2.4.3.4.3 Stanovení pokryvnosti dotyko-

vou metodou ("point-quadrat")

Objektivního zhodnocení pokryvnosti
lze dosáhnout užitím dotykové metody
("point-quadrat"; POISSONET ET POISSO-

NET, 1969). Používá se horizontálně
umístěný "cover pin frame" rám, ze
kterého jsou spuštěny na zem jehly (cca
10; Obr. 2.8). Jehly jsou umístěny
vertikálně k povrchu země a jsou
spouštěny směrem dolů a zaznamenávají
se dotyky špiček jehel s rostlinami. Tato
procedura se opakuje 10 x podél kvadrá-
tu, čímž se získá 100 vzorků. Průměr
jehly by měl být co nejmenší, neboť
průměr jehly je pozitivně korelován s
výslednou hodnotou pokryvnosti. Různý
průměr jehly také zvýhodňuje druhy s
určitou textůrou, tvarem a velikostí listů -
často nebývají zvláště některé drobné a
vzácné druhy vůbec zaznamenány. Jestli-
že je při spouštění jehly zaznamenán více

jak 1 dotyk, pak mohou celkové hodnoty pokryvnosti přesáhnout 100%. Metoda je značně pomalá a její
výsledky do jisté míry závisejí na pattern vegetace. Její užití je problematické ve vysoké vegetaci, zatím-
co nejlepších výsledků bylo dosaženo na nízkých loukách a u iniciálních společenstev. Metodu lze užít i
na zjišťování vertikální struktury,  listové plochy (reference v češtině - KUBÍKOVÁ ET REJMÁNEK, 1973).

2.4.3.4.4 Biomasa, produkce

Údaje o biomase jsou pouze vzácně používány přímo ke zjištění abundance, neboť vyžadují značný
čas a námahu. Pro porovnání mezi různými vegetačními typy je nutné transformovat data do relativní
formy.

2.4.3.4.5 Frekvence větvoví a kořenů a data presence/absence

V jakékoliv práci musí být jasně uvedeno, zda-li druhy, které zaznamenáváme v kvadrátu, zde i
koření, nebo do kvadrátu přesahují svými nadzemními částmi.

2.4.3.4.6 Ohraničená, neohraničená a částečně ohraničená data

SMARTT ET AL. (1974) vytvořili užitečné rozložení měr abundance do následujících typů:
(a) neohraničená měření - bez pevného horního limitu: biomasa, denzita;
(b) částečně ohraničená měření - limit je sice 100 %, ale přítomnost řady pater zapříčiňuje překro-
čení pokryvnosti nad 100%: procentuelní pokryvnost;
(c) ohraničená měření - mají pevný horní limit: frekvence

2.4.3.5 Porovnání efektivnosti různých měr abundance

SMARTT ET AL. (1976) porovnávali efektivnost jednotlivých měr abundance jejich použitím na stejných
plochách. Závěry ukazují, že ačkoliv míra vybraná pro daný projekt může primárně záviset na účelu, pro
který jsou data sbírána, měření pokryvnosti, i odhadnuté subjektivně, bylo dobrým přiblížením k více
přesnějším mírám jako frekvence a biomasa. Dalším důvodem, proč se subjektivní metody často použí-
vají, je jejich relativně přesný popis odpovídající Raunkaierově J-křivce čili Raunkaierovu zákonu
frekvence (Obr. 2.9). Toto pravidlo říká, že počet druhů ve společenstvu v pěti frekvenčních třídách  
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Obr. 2.8. Zařízení používané pro dotykovou metodu (Kubíková et 
Rejmánek, 1973).



0-20 (A), 20-40 (B), 40-60 (C), 60-80 (D),
80-100 (E) lze vyjádřit následovně:

A > B > C > < D < E

Graf ukazuje, že (jak se dá očekávat)
nejvyšší počet druhů se vyskytuje s nejnižší
frekvencí, ale druhý nejvyšší počet druhů
byl zaznamenán u skupiny s nejvyšší frek-
vencí. Tyto údaje mohou být interpretovány
mnoha způsoby a opět se zde potýkáme se
závislostí na velikosti kvadrátu, rostliny a
pattern. Nicméně - lze usoudit, že největší
procento druhů se vyskytuje buď s nejnižší
či s nejvyšší frekvencí. Tentýž princip lze
aplikovat na pokryvnost, kde u mnoha
společenstev (ne u všech) se vyskytuje
několik dominant s vysokou frekvencí a
pokryvností společně s řadou asociovaných
druhů s nízkou frekvencí a pokryvností.

Tak obvykle tato menší variabilita v záznamech procentuální frekvence a pokryvnosti nevýznamně
ovlivňuje výsledky zmiňovaných analýz.

2.4.3.6 Line-intercept methods

V prostředí, kde je vegetace řídká (pouště, polopouště), není kvadrátová metoda vhodná. Místo ní se
používá line-intercept method. Obvykle se natáhne provázek o délce 10 m náhodně v porostu a jsou
zaznamenávány všechny druhy, které se ho dotýkají. Pokryvnostní data mohou být zjišťována měřením
úseku provázku, který se dotýká příslušného jedince. Metoda může být dále upravována, např. si všímá-
me dotyku pouze na jedné straně pásma (určitá obdoba transektu, viz níže). 

2.4.4 Design sběru vegetačních dat

Sběru dat pro popis a analýzu vegetace  byla a je věnována malá pozornost. Autoři tuto kapitolu
téměř vždy odbývají.

2.4.4.1 Stratifikované snímkování

Většina prací v rostlinné ekologii využívá stratifikovaného sběru. Principem stratifikace rozumíme
to, že vegetace příslušného studovaného území je ještě před vlastním sběrem rozdělena na základě hlavní
a obvykle velmi zřejmé variability uvnitř zájmového území do několika typů. Kvadráty jsou pak
alokovány do těchto rozdílných typů za použití různých snímkovacích strategií. Stratifikace je normálně
prováděna iniciálním průzkumem plochy a/nebo na základě leteckých fotografií. Hlavní vegetační typy
jsou pak zjištěny primárně na základě rozdílných růstových forem, fyziognomie a struktury vegetace a
dělení je zjemněno sekundárním dělením podle dominant. Lze využít i dalších třídících kritérií - rozdílný
management, geologie atp.

Některé formy stratifikovaného snímkování lze doporučit, neboť lze hlavní zdroje variability vegeta-
ce popsat ještě před vlastním snímkováním. SMARTT (1978) hovoří o tzv. "flexibilním" systematickém
modelu. Design snímkování je založen na předpokladu, že čím výraznější je diverzita a heterogenita
vegetace příslušného území, tím intenzivněji by mělo být prováděno snímkování. Přístup zahrnuje
zakreslení sítě primárních samplovacích bodů na celé studované ploše, čímž definujeme kostru. Analýza
stupně variability floristického složení mezi těmito primárními body pak umožňuje sekundárním samplo-
vacím bodům umístění do ploch, ve kterých nacházíme největší změny mezi dvěma primárními body.
Pokud je zde změna malá, není potřeba dalšího samplování. Z výše uvedeného vyplývá, že se zvyšující
se variabilitou vegetace stoupá i počet snímků.
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Obr. 2.9. Raunkaierova J-křivka (Kershaw et Looney, 1985).



2.4.4.2 Náhodné snímkování

Striktní aplikace náhodného snímkování znamená, že každý bod uvnitř zvolené plochy má stejnou
pravděpodobnost, že bude vybrán pro zápis. Náhodný snímek získáme tak, že vytvoříme mřížku koor-
dinát na ploše a výběrem dvou čísel z tabulky náhodných čísel (popř. použitím čísel vygenerovaných
generátorem náhodných čísel) a jejich přenesením do systému koordinát identifikujeme příslušný bod
pro zápis. Tabulky náhodných čísel jsou dostupné ve většině statistických učebnic. Mnohdy je obtížné,
např. vzhledem ke členitému terénu, křovinám, v lese, systém koordinát vytvořit. Zde se využívá alterna-
tivních metod - např. náhodné "házení", náhodné "walk" procedury. Tyto metody však nezajišťují
úplnou náhodnost!

Většina popisných prací o vegetaci, které jsou induktivní v přístupu, nevyžaduje náhodné
snímkování. V těchto případech se využívá různých forem stratifikovaného samplování (viz výše).

Nicméně - pokud aplikujeme deduktivní přístup užívající generování a testování hypotéz, pak je
zcela nutné použít náhodné snímkování, neboť většina statistických metod testování hypotéz je založena
na předpokladu, že všechny snímky jsou vzájemně nezávislé. Příkladem použití této metody je studium
vztahů rostlina/prostředí za využití korelace a regrese.

2.4.4.3 Systematické snímkování

Systematické snímkování zahrnuje umístění samplovacích bodů do pevně fixované pravidelné
mřížky. Velikost samplovacího intervalu je extrémně důležitá a bývá obvykle pevně stanovena (např. po
100 m). Jestliže jsou kvadráty rozmístěny po pevných vzdálenostech, musí být zajištěno, že se samplo-
vací interval neshoduje s nějakým pattern vegetace nebo s nějakým pravidelně rozmístěným kontrolorem
prostředí. Např. pokud budeme studovat louky a transekt bude veden pouze po depresích a hřbetech,
získáme pouze neúplná, jistým způsobem od skutečnosti odtržená data.

2.4.4.4 Transekty 

Používání transektů je v ekologii velmi populární. Transektem rozumíme úsečku, podél níž jsou
zapisovány vegetační snímky. Transektů se nejčastěji používá na plochách, kde dochází k rapidním
změnám ve vegetaci, nejčastěji v důsledku gradientu prostředí. Většina transektů je tak znenáhodněna ve
svém umístění, ačkoliv je možné umístit začátek a konec transektu náhodně a pak teprve provést zápis.
Klasickým příkladem jsou transekty podél narůstající nadmořské výšky, podél měnící se geologie, skrz
ekotony apod. Hlavním cílem je užití transektů v situacích, kdy je směr změn vegetace jasně určitelný a
popisuje maximum variability na co nejkratší vzdálenosti.

Tam, kde jsou kvadráty rozmístěny kontinuálně vedle sebe podél transektu, získáváme pásový tran-
sekt (belt transect). Obr. 2.10 ukazuje příklad popisující změny pokryvnosti vybraných druhů jednoho
kopce ve Skotsku. Jiným dobrým příkladem je studium vlivu rekreace a sešlapu na změnu vegetace -
používáme krátké transekty. Pokud sbíráme data o abundanci, můžeme zjišťovat korelaci mezi abun-

dancí a jednotlivými fakto-
ry prostředí.

Transekty, které prochá-
zejí napříč plochami něko-
lika tisíc km2 a zahrnují
odpovídající gradienty
prostředí nazýváme grad-
sekty (gradsects; AUSTIN ET

HEYLIGERS, 1989). Tyto
gradsekty zahrnují repre-
zentativní část variability
prostředí na dané ploše.

2.4.4.5 Mřížky a isonomy

Pro specializované a
detailní studie bývá tran-
sektová metoda
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Obr. 2.10. Výsledný kontinuální transekt vybraných druhů z úpatí na vrchol jednoho 
kopce ve Skotsku (Tivy, 1982).



modifikována. Transekt je začleněn do mřížky. Velký počet kvadrátů je umístěn navzájem sousedně do
mřížky a v každém kvadrátu zjišťujeme jak abundance druhů, tak informace o prostředí. Zakreslením
hodnot abundance a faktorů prostředí pro jednotlivý kvadrát (= buňku mřížky) získáváme vrstevnicový
diagram nebo-li isonom. Separátní vrstevnicové diagramy můžeme získat jak pro jednotlivé druhy, tak
pro jednotlivé faktory prostředí. Metoda poskytuje přehledné vizuální korelace mezi rozmístěním druhů
ve vztahu k faktorům prostředí.

2.4.4.6 Plotless snímkování

Jak už bylo napsáno výše, v jistých vegetačních
typech, kde je vegetace pouze řídce rozmístěna, je
použití kvadrátů limitováno. Např. v lese vyžaduje stro-
mové patro velké kvadráty, zatímco bylinné patro může
být zcela neproniknutelné. Ve velmi nezapojených
porostech největší problémy způsobuje velké procento
holého povrchu; tak se stává důležitou přítomnost/nepří-
tomnost a vzdálenosti mezi jednotlivými individui. Bylo
vyvinuto několik technik na vyřešení tohoto problému,
které jsou kolektivně nazývány plotless sampling.
Nejjednodušší metodou je metoda nejbližšího indivi-
dua (CLARK ET EVANS, 1954). Postup začíná umístěním
náhodného snímkovacího bodu do studované plochy o
známé velikosti. Dále zjišťujeme vzdálenost od tohoto
bodu ke všem n-individuím jednotlivého druhu postu-
pem vyplývajícím z Obr. 2.11 (např. pro druh A)
ležících ve čtverci. Tento postup je několikrát opakován.

Denzita jednotlivého druhu je pak vypočítána následovně:

= průměrná vzdálenost k nejbližšímu sousedovi,r a = Σ ri
n

ri = změřená vzdálenost od bodu k individuím,
n = počet individuí na ploše.

Očekávaná vzdálenost může být spočítána jednoduše pro velké populace, kde je náhodný pattern:

 = denzita ogranismů,ρ = n
velikost plochy

pak
 = očekávaná vzdálenost k nejbližšímu individuu,r e = 1

2 ρ

dále změříme odchylku pozorovaného a očekávaného náhodného pattern jako poměr

 = Index agregace.R = r a
r e

Jestliže je disperze náhodná, pak je R =  1,  při shlukové je R ~ 0 a při pravidelné disperzi je R > 1
(max. 2,15).

Test signifikance pro odchylku od náhodnosti je následující

, kdez = r a−r e
sr

z = standardní odchylka,
sr = standardní chyba očekávané vzdálenosti = , n = počet jedinců na ploše.0.26136

nρ

Test je nestranný pouze když zahrneme do analýzy i hraniční pás. Často však ekologové neužívají
formy hraničního pásu, neboť si přejí maximalizovat velikost plochy. Testování může být chybné, pokud
počet ploch zahrnutých do analýzy klesá pod 100 - pak test favorizuje pravidelnou disperzi. Pokud |z|
dosahuje hodnot menších než 1,96, akceptujeme nulovou hypotézu náhodné disperze.

Review metod týkajících se plotless sampling čtenář nalezne v kompendih MUELLER-DOMBOIS ET

ELLENBERG (1974), KREBS (1989).
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Obr. 2.11. Metoda nejbližšího individua.



3. VLASTNOSTI DAT O VEGETACI

3.1 Tabulace a manipulace s daty

Většina metod analýzy vegetačních dat bývá aplikována na data založená na floristice. Fyziogno-
mických a strukturálních dat lze jen vzácně využít pro statistické zpracování.

3.1.1 Tabulka ~ the raw data matrix

Výsledné údaje o plochách (snímcích, kvadrátech) a jejich floristickém složení se většinou sestaví v
tzv. tabulku (= matici, raw data matrix). Nejčastěji jsou plochy ve sloupcích a druhy na řádcích. Často
bývají druhy a snímky vyměněny - hovoříme o tzv. transponované matici = tabulce (transposed
matrix). 

Řazení druhů v matici záleží na cíli projektu a typu analýzy. Často bývají druhy řazeny od druhů s
nejvyšší frekcencí (= počet snímků, ve kterých se druh vyskytuje, vyjadřovaný obvykle jako relativní
hodnota) po druhy s nejnižší frekvencí.

Uvnitř tabulky jsou obsaženy konkrétní údaje buď o presenci/absenci či o jisté formě dat o prostředí.
Presence/absence je nejčastěji vyjádřena hodnotami 0 či 1 (ne/ano). V případě absence druhu u abundan-
ce je buď příslušné políčko prázdné či je v něm 0. Důležitou charakteristikou většiny tabulek je to, že
jsou řídké, tj. že je zde velké procento nul nebo prázdných políček. U většiny matic počet nul převažuje
nad počtem zaplněných polí.

Velká péče musí být věnována přípravě tabulky, zvláště si musíme dát pozor na chyby při
přepisování z terénního zápisníku.

3.1.2 Mnohovariabilní data a mnohorozměrné analýzy

Floristická data zaznamenaná v matici jsou mnohova-
riabilní. Každý druh nebo kvadrát začleněný do matice
reprezentuje potenciální zdroj variability a každá proměnná
nebo kvadrát představuje extra rozměr = dimenzi. Říkáme,
že data jsou mnohorozměrná a metody používané na jejich
analýzu jsou mnohorozměrné.

Abychom pochopili, jak pracují tyto metody, je nutné
vysvětlit pojem druhový a snímkový prostor. Tab. 3.1
zobrazuje data pro 6 druhů ve 3 kvadrátech. Obr. 3.1 ukazu-
je tyto druhy v 1-rozměrném prostoru kvadrátu X, Obr. 3.1b
zobrazuje tyto druhy uvnitř 2-rozměrného snímkového
prostoru kvadrátu X a Y, zatímco Obr.
3.1c zobrazuje druhy v 3-rozměrném
prostoru kvadrátu X, Y, Z. Pozice
jednotlivého druhu je tak určena koor-
dinátami jeho hodnot v kvadrátech X,
Y, Z. Jakýkoliv další přidaný kvadrát
zvýší n-rozměrný prostor na n+1
rozměrný prostor. Ačkoliv je jedno-
duché popsat tento stav matematicky,
není geometricky možné zobrazit více
jak 3 rozměry. Je samozřejmě možné
zkonstruovat diagram s kvadráty defi-
novanými v druhovém prostoru - opět
ale narážíme na geometricky limito-
vané 3-rozměrné diagramy. Obr. 3.1d
ukazuje 3 kvadráty X, Y, Z defino-
vané v prostoru prvních 3 druhů.
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Obr. 3.1. Geometrický model druhů v prostorů snímků: (a) 1 rozměr,
(b) 2 rozměry, (c) 3 rozměry; (d) snímky X, Y, Z v 3-rozměrném
druhovém prostoru (druhy a, b, c).



Tab. 3.1. Tabulka 3 ploch x 6 druhů sloužící k ilustraci geometrického modelu druhů v prostoru snímků a snímků v
prostoru druhů.

Snímek

Druh X Y Z

a 2 7 2

b 6 0 9

c 8 1 5

d 1 9 6

e 5 3 5

f 9 4 4

3.1.3 Redundance (nadbytek) a šum (noise)

Matice druh/snímek má často střední až velký obsah redundance, což znamená,  že mnoho snímků si
je navzájem velmi podobných a tak dochází k duplikování variability dat. Taktéž má řada druhů obdobné
rozmístění podél gradientu prostředí, a tak je opět variabilita aktivně duplikována. Byla proto vyvinuta
řada metod, které se koncentrují na redukci dat. Původní data (obsahující velké % redundance) jsou
redukována při zachování hlavních zdrojů variability eliminací duplikace nebo-li redundance.

Další vlastností dat je šum (noise). Šum je nejlépe vysvětlitelný ve smyslu druhové odezvy k prost-
ředí. Jestliže vezmeme dva snímky téhož lokálního rostlinného společenstva, ačkoliv si budou navzájem
velmi podobné, pouze vzácně budou identické (např. v 1. snímku bude druh mít pokryvnost 70%, ve 2.
90%). Obdobná variabilita se vyskytuje u všech dalších druhů. Pozorované rozdíly mezi snímky mohou
být částečně vysvětleny velice lokálními rozdíly faktorů prostředí, lokální variabilitou biotických tlaků
atp. Nicméně - tyto malé zdroje variability jsou méně důležité v porovnání s mnohem významnějšími
rozdíly na úrovni mezi snímky společenstva či dokonce mezi odlišnými společenstvy.

Na této rozšiřující se škále se data původního společenstva stávají "noisy", protože přibližně iden-
tické snímky vykazují variabilitu, která nemá silnější ekologický význam na širší škále. Všechny soubory
dat tak obsahují dva typy variability: (1) jednu, která je významná a zajímavá ve vztahu druh/prostředí, a
(2) druhou, velmi detailní variabilitu stojící stranou zájmu, která interferuje s (1) a rozmazává celkový
obraz.

3.1.4 Typy dat

Data v maticích můžeme rozlišit do několika výrazných typů, s nimiž se pojí i příslušný statistický
aparát:

(1) nominální (kvalitativní, [nominal]) - tento typ dat je bez numerických hodnot a nelze ho
zařadit ani do tříd. Data presence/absence se kódují jako +- či 1/0. Hodnoty nemají vztah navzá-
jem. Data mohou být zařazena do sérií označených jménem, např. trávy, keře, stromy atp. Na tyto
data nelze použít aritmetiku;
(2) ordinální (pořadové, [ordinal]) - takováto data mohou být umístěna v řadu podél kontinua.
Typickým příkladem jsou jednodušší škály abundance. S těmito daty mohou být prováděny 4
základní aritmetické operace. Je však třeba dbát na to, že např. rozdíl mezi "1 a 2" nemusí být
stejný jako mezi "3 a 4". Proto i počítání průměru a dalších statistických hodnot může být nebez-
pečné a zavádějící;
(3) intervalové (kvantitativní, kardinální, [interval]) - mají pevnou jednotku měření a tak
mohou být rozdíly mezi hodnotami srovnávány (např. teplota: rozdíl 3 stupňů znamená tentýž
rozdíl kdekoliv na celé škále). Specifické je však postavení nuly - není pevné. Nulová hodnota
stupnice je dána definicí a její pozice na číselné ose je víceméně libovolná. Poměr dvou hodnot
závisí na užitých jednotkách (5oC = 41oF; 10oC = 50oF);
(4) poměrné (kvantitativní, [ratio]) - obdobné (3), ale s pevně fixovanou nulou. Tak je možné
definovat poměr. Poměr je nezávislý na jednotce, ve které je velikost znaku vyjádřena. Tedy jestli-
že jeden kvadrát má plochu 2 m2 a druhý 4 m2, pak je druhý 2x větší než první.

Pro naše účely jsou rozdíly mezi (3) a (4) nevýznamné.
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3.2 Hodnocení vazeb a podobnosti mezi druhy a snímky

3.2.1 Míry ekologické podobnosti mezi druhy (Mezidruhové vazby)

Zjišťování mezidruhových vazeb je jednou z nejstarších statistických metod užívaných v ekologii.
Mezidruhové vazby mohou sloužit jako podklad pro další numerické zpracování, nebo i jako charakteris-
tika sama o sobě. Základní filozofie je následující: zjišťujeme zastoupení dvou sledovaných druhů v
určitém počtu nezávislých jednotek. Na základě těchto údajů potom usuzujeme na vzájemnou závislost
výskytu nebo mohutnosti populace studovaných druhů. Z tohoto postupu je zřejmé, že výraz mezidru-
hová vazba lze chápat v uvozovkách. Je zřejmé, že se jedná o korelaci výskytu, nikoliv o kauzální
závislost!

Metoda je běžně užívána nejen pro dva, ale nejčastěji pro všechny druhy v kvadrátu a později počítá-
me vazbu pro všechny dvojice. Data můžeme použít k výpočtu charakteristik síly vazby nebo pro statis-
tický test nezávislosti výskytu. V prvním případě počítáme popisnou charakteristiku, vyjadřující podob-
nost rozšíření, ve druhém nejdříve formulujeme nulovou hypotézu (= druhy A a B se vyskytují na sobě
nezávisle) a tu potom statisticky testujeme.

3.2.1.1 Hodnocení mezidruhových vazeb na základě kvalitativních údajů

K charakterizaci mezidruhových vazeb na základě kvalitativních dat (tj. presence/absence) ve
zkusných plochách se nejčastěji využívá čtyřpolních tabulek (nejjednodušší případ tzv. kontin-
genčních tabulek). Údaje o výskytu druhů A a B uspořádáme do následující tabulky:

Druh A
přítomen nepřítomen

Druh B přítomen a b m = a + b
nepřítomen c d n = c + d

r = a + c s = b + d N = a + b + c + d

a je tedy počet vzorků, v nichž se vyskytují oba druhy společně, b je počet vzorků, které obsahují
pouze druh B, c pouze druh A a d je počet vzorků, v nichž není přítomen ani jeden z obou druhů. m, n, r,
s jsou marginální součty a N je celkový počet sledovaných vzorků. Na základě této tabulky usuzujeme na
vzájemnou závislost druhů. Pokud použijeme statistického testu (tj. ptáme se, zda lze zamítnout nulovou
hypotézu o nezávislosti výskytu druhů), použijeme testovací kritérium χ2, které má pro čtyřpolní tabul-

ku výpočetní tvar  (tento test je ve všech statistických učebnicích). χ2 = (ad−bc)2N
mnrs

Někteří autoři doporučují tzv. Yatesovu korekci na kontinualitu (při této korekci se odečítá hodno-
ta 0,5 od frekvencí vyšších než hodnota očekávaná v případě nezávislosti a přičítá hodnota 0, tam, kde
jsou hodnoty frekvencí nižší než v případě nezávislosti). Použití korekce je diskutabilní - dává velmi
konzervativní test, ve kterém je pravděpodobnost chyby prvního druhu nadhodnocena (viz Kap. 4.4.2.1).

Přesáhne-li hodnota testovacího kritéria kritickou hodnotu při zvolené hladině významnosti,
zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti a prohlašujeme, že sledované druhy se nevyskytují na
sobě nezávisle. Je-li ad > bc říkáme, že druhy vykazují kladnou vazbu, je-li ad < bc, mluvíme o vazbě
záporné. Pokud hodnota testovacího kritéria nepřesáhla kritickou hodnotu, nemůžeme nulovou
hypotézu zamítnout. Neznamená to ale, že ji automaticky přijímáme. Chceme-li však přesto učinit
závěr o vztahu sledovaných druhů, je nutné vzít v úvahu i sílu testu (uvědomme si, že v testech kontro-
lujeme pouze pravděpodobnost chyby prvního druhu - o pravděpodobnosti chyby druhého druhu větši-
nou mnoho nevíme). Hodnota testovacího kritéria ani jí odpovídající hladina významnosti nemohou být
měřítkem síly vazby, protože jsou závislé na počtu pozorování a na marginálních součtech. Srovnejme
např. tyto dvě tabulky:

Tabulka 1 Tabulka 2
Druh A                      Druh A                      

+ - + -
Druh B   + 10 20 100 200

- 20 100 200 1 000
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Hodnota χ2 pro tabulku 1 je 3,798, zatímco pro tabulku 2 37,95. Přitom intuitivně chápaná síla vazby
je v obou případech stejná. Stejně tak ovšem intuitivně tušíme, že tabulka 2 poskytuje podstatně více
spolehlivější materiál pro zamítnutí nulové hypotézy.

Sílu vazby můžeme charakterizovat některým z četných koeficientů kontingence (viz GOODALL,
1973). Zde budeme věnovat pozornost dvěma nejčastěji užívaným koeficientům Q a V (YULE, 1912).

Za dobrou míru závislosti je považován poměr ad/bc, který se označuje Y, a také ty koeficienty,
které lze vyjádřit jako funkci Y. Y má tu nevýhodu, že nabývá hodnot od nuly do nekonečna (očekávaná
hodnota pro nezávislost je 1). Z tohoto hlediska je vhodný koeficient Q

, Q = ad−bc
ad+bc

který lze vyjádřit jako funkci Y a nabývá hodnot z intervalu [-1,+1]. Hodnota koeficientu není
ovlivněna počtem pozorování (jeho hodnota je 0,428 pro obě tabulky). Očekávaná hodnota v případě
nezávisloti je 0. V některých případech je vhodné rozlišovat tzv. kompletní (b = 0 nebo c = 0) a abso-
lutní (b a c = 0) vazbu. Kompletní vazba je maximálně možná při daných marginálních četnostech (tj.
při daných frekvencích druhů). Při absolutní vazbě jsou frekvence obou druhů shodné. Koeficient Q tyto
vazby nerozlišuje, v obou případech dosahuje své maximální hodnoty, jedné. Tyto vazby rozlišuje koefi-
cient V, který je odvozen z kritéria   χ2:

.V = ad−bc
mnrs

Je to vlastně s příslušným znaménkem. tento koeficient nelze vyjádřit jako funkci Y. V případěχ2

N

nezávislosti je roven 0, v případě absolutní vazby je jeho hodnota 1, v případě kompetní vazby je hodno-
ta menší a je určena hodnotami marginálních četností.

Přesnost odhadu stoupá se zvětšujícím se počtem pozorování a odhad při stejném počtu pozorování
bude nejpřesnější pro vyváženou tabulku, tj. pokud frekvence druhů budou blízké 50%. Naopak pro
druhy s frekvencí blízkou 100% a 0% je odhad velmi nepřesný.

V ekologickém výzkumu jsou někdy používány koeficienty vazby, které pracují jen s prvními třemi
políčky čtyřpolní tabulky (tj. a, b, c). Před užitím těchto koeficientů je nutno varovat. Teoretický rozbor i
terénní zkušenosti ukazují, že hodnoty koeficientů jsou závislé především na frekvencích jednotlivých
druhů, a to tak, že tato závislost zcela překryje případnou závislot mezi druhy.

3.2.1.2 Hodnocení mezidruhových
vazeb na základě kvantitativních
údajů

Užití korelačního koeficientu
jako dobré míry závislosti je však
vázáno na podmínku dvoj-
rozměrného normálního rozložení
základního souboru (a z něj vyplý-
vající linearity vztahu), která bývá
často u dat nesplněna. Pro ověření
linearity vztahu nám dává často
mnohem přehlednější informaci
vynesení bodového diagramu pro
příslušnou dvojici druhů. Je třeba
upozornit, že zatímco hodnota kore-

lačního koeficientu průkazně odlišná od nuly odpovídá závislosti (korelační), hodnota blízká nule nazna-
čuje lineární nezávislost. Korelační koeficient může nabýt hodnoty 0 i v případě úplné (determinitické)
kvadratické závislosti (Obr. 3.2).

Odchylka od normality je zvláště výrazná, pokud jsou frekvence sledovaných druhů velmi nízké.
Nejmenší problémy naopak činí u druhů s frekvencemi blízkými 100% (kde jsou naopak neúčinné meto-
dy vycházející z kvalitativních údajů). Odchylka od normálního rozložení není na překážku užití koefi-
cientů pořadové korelace (např. Spearmanův koeficient) (Kap. 5.2).
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Obr. 3.2. Dva druhy vykazují kvadratickou závislost. Hodnota korelačního
koeficientu je rovna nule.



3.2.1.3 Studium vazeb ve vícedruhovém
společenstvu

Při studiu rostlinných nebo živočišných
společenstev studujeme většinou všechny
přítomné druhy, ne pouze vybranou dvojici.
Přitom se v praxi často provádějí výše popsané
statistické testy pro všechny dvojice druhů. Na
základě výsledků potom získáme vazby
průkazné na zvolené hladině významnosti
(většinou 5% a 1%). Výsledky potom prezentu-
jeme ve formě diagramů mezidruhových
vazeb (Obr. 3.3). Na základě toho potom
uvažujeme o ekologických skupinách druhů.

Tento postup v sobě skrývá určité nebezpečí
z hlediska matematické statistiky. Jedná se
hlavně o to, že pravděpodobnost chyby prvního
druhu alespoň v jednom dílčím testu může být s
přibývajícím počtem druhů značně vysoká
(blíže např. LEPŠ IN LEPŠ ET ŠMILAUER, 1994). Je

proto nutné si uvědomit, že výše uvedená analýza vazeb v mnohodruhovém společenstvu je spíše explo-
rativní analýzou, než striktním testováním hypotéz. Proto je třeba při interpretaci dat mít na paměti, že v
případě náhodného, vzájemně nezávislého výskytu druhů je střední hodnota počtu zjištěných průkazných
vazeb (jako důsledek chyby prvního druhu) rovna  (kde α... hladina významnosti pro dílčíαS(S − 1)/2
test; S... počet druhů). Blíží-li se zjištěný počet vazeb této hodnotě, je nutné uvažovat o tom, že všechny
vazby jsou důsledkem chyby prvního druhu.

3.2.2 Příčiny mezidruhových vazeb

Výsledky studia mezidruhových vazeb v mnohodruhovém společenstvu bývají často podkladem pro
další numerické zpracování. Někdy ovšem interpretujeme výsledky přímo - zvláště při průkazném
výsledku se ptáme: co je příčinou toho, že výskyt (kvantitativní zastoupení) druhů není navzájem
nezávislé.

První možnou příčinou je trofický vztah. Většinou ale studujeme společenstva organismů téže
trofické úrovně. Potom bývá užitečné rozlišit aktivní a pasivní vazbu. Obě mohou být jak kladné, tak
záporné. V případě aktivní vazby jeden druh modifikuje prostředí takovým způsobem, že zvýhodňuje
nebo znevýhodňuje druh druhý: např. konkurence (= snížení hladiny zdroje), alelopatie, modifikace prot-
ředí (poskytnutí ochrany před přímým slunečním zářením apod.). Pojem zvýhodnění je nutno chápat
relativně - většinou nenalézáme na stanovištích takové dvojice samostatně, ale v interakcích s ostatními
druhy.

Pasivní vazba je výsledkem stejné (kladná vazba) nebo různé (záporná vazba) reakce druhů na
měnící se podmínky prostředí, a to jak biotické, tak abiotické. Za pasivní kladnou vazbu můžeme pova-
žovat společný výskyt jarních terofyt v děrách mezi trsy trav nebo společný výskyt dvou vlhkomilných
druhů ve sníženinách vlhkých luk.

Je třeba mít vždy na paměti, že uvedené příčiny mohou působit současně a protichůdně, nemusí se
vždy prostorově manifestovat a případný výsledek našeho zkoumání je závislý i na užitém typu a veli-
kosti zkusných ploch: např. druhy si silně konkurují - budou tedy při užití malých ploch vykazovat
zápornou vazbu -, ale stejně reagují na změnu vlhkosti půdy - při užití větších ploch zjistíme vazbu klad-
nou. Obecně platí, že výsledky získané z malých ploch jsou více citlivé na konkurenční vztahy mezi
druhy, zatímco větší plochy odrážejí spíše ekologické reakce druhů na změnu prostředí (LEPŠ IN LEPŠ ET

ŠMILAUER, 1994).

3.2.3 Míry podobnosti mezi jednotlivými vzorky (snímky)1

Zatímco při zjišťování mezidruhových vazeb máme možnost rozhodnout se  buď pro statistický test
nebo pro deskriptivní charakteristiku síly vazby, při porovnávání podobnosti snímků prakticky vždycky

1 Ve stejném smyslu, v jakém je zde užíváno výrazu míra podobnosti jsou v literatuře užívány i výrazy " koeficient podobnosti ", "
index podobnosti" nebo i " podobnost", similarita.
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Obr. 3.3. Diagram mezidruhových vazeb získaný na základě 
zjišťování přítomnosti druhů v 50 náhodně umístěných čtvercích
50x50 cm na travnatém úhoru s keři. Dvě čáry - kladné vazby s
P<0,01, jedna čára s 0.01>P<0.05, přerušovaná čára - záporná
vazba s P<0,05. Blíže Lepš et Šmilauer, 1994. 



užíváme podobnost jako deskriptivní charakteristiku. Dva snímky nejsou dostatečným materiálem pro
případný test nulové hypotézy: oba snímky pocházejí z téhož společenstva. Pokud chceme usuzovat na
základě podobnosti snímků na podobnost společenstev, narážíme vždy na problém definice rozsahu
společenstva, a reprezentativnosti vzorků (počet a velikost snímků). Zde bychom měli pečlivě rozlišovat,
zda je naše studie popisného charakteru, to jest studií ve které hledáme opakovatelné typy společenstev,
které mají sloužit k navrhování hypotéz (v tom případě dáváme přednost zachycení co největšího
množství typů) nebo zda se jedná o studii zaměřenou na testování hypotéz (aplikujeme statistické
testování a proto musíme dodržet zásadu náhodného odběru vzorků). Přitom velikost snímků se bude
lišit podle účelu studia - jiná bude, pokud studujeme "mikrospolečenstva" (tj. shluky opakujícího se
floristického složení v rámci porostu), jiná při studiu společenstev typu CM klasifikace a jiná při
sledování krajinných celků.

Měr podobnosti snímků je užíváno velké množství a stále jsou navrhovány nové. Výběr je vždy do
značné míry subjektivní a záleží i na autorově " taxonomické" příslušnosti.

Chceme-li použít některé míry podobnosti, je třeba znát některé její vlastnosti:
(1) Zda je určena pro kvalitativní nebo pro kvantitativní data (některé míry je možné užít pro oba
typy).
(2) Zda je její hodnota závislá jen na složení dvou srovnávaných snímků, nebo i na složení celého
souboru, v jehož rámci jsou uvedené snímky srovnávány.
(3) Zda se jedná o míru podobnosti (čím podobnější, tím vyšší hodnota) nebo nepodobnosti (čím
podobnější, tím nižší hodnota). Zvláštním případem měr nepodobnosti jsou ty, které můžeme
chápat jako "vzdálenost". Ty musí splňovat požadavky: (a) vzdálenost dvou totožných snímků je
nulová, vzdálenost různých snímků je kladná; (b) vzdálenost snímků A a B je rovna vzdálenosti
snímků B a A; (c) součet vzdáleností snímků A a B a snímků B a C musí být větší nebo roven
vzdálenosti snímků A a C (pravidlo trojúhelníka). Podmínky (a) a (b) bývají splněny u většiny měr
nepodobnosti, podmínka (c) však u mnoha splněna není.
(4) U všech měr je nutné znát chování v extrémních situacích, tj. v případě, že se jedná o shodné
snímky nebo naopak srovnávané snímky nemají společný druh.
(5) Zda se jedná o míru vhodnou pouze pro srovnávání dvou snímků, nebo zda pomocí ní lze
srovnávat i dvě skupiny snímků.

3.2.3.1 Hodnocení podobnosti snímků na základě kvalitativních dat

Údaje o srovnávaných snímcích uspořádáme nejprve do tabulky:

Počet druhů ve snímku A

přítomno nepřítomno

Počet druhů ve
snímku B

přítomno a b

nepřítomno c d

(obdoba čtyřpolní tabulky pro zjišťování "vazby druhů", kde a je počet druhů přítomných v obou
snímcích, b je počet druhů přítomných pouze ve snímku B, c je počet druhů přítomných pouze ve
snímku A a d je počet druhů, které chybí v obou snímcích).

Nejužívanějšími mírami podobnosti dvou snímků jsou:
(a) Jaccardův koeficient

,J = a
a+b+c

často je koeficient násoben 100 a dává tak procentuelní podobnost. Disimilarita (= nepodobnost)
je pak:

, nebo .Dj = b+c
a+b+c 1, 0 − Sj

(b) Sørensenův koeficient:

,S = 2a
2a+b+c
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disimilarita (= nepodobnost) je pak

, nebo . Ds = b+c
2a+b+c 1, 0 − Ss

Obdobně lze tyto hodnoty převést na procenta.

Ačkoliv byl Sørensenův koeficient poprvé publikován v roce 1948, je velmi podobný Jaccardovu.
Sørensenův koeficient je však používán častěji, neboť dává vyšší váhu druhům přítomným v obou
kvadrátech či snímcích než druhům, které se vyskytují pouze v jednom snímku.

Oba dva koeficienty lze užít jak na kvalitativní, tak na kvantitativní data. Oba dva jsou měrami
podobnosti - při úplné shodě dosahují hodnoty 1, v případě žádného společného druhu je hodnota koefi-
cientu rovna 0.

(c) Pro porovnání skupin snímků lze využít zobecněnou formu Sørensenova koeficientu, kterou
navrhl ČEŠKA (1968):

, S =
2Σ j C1jC2j

Σ j C1j+Σ j C2j

kde Cij je procentické zastoupení j-tého druhu v i-té skupině snímků. 

Jacquardův a Sørensenův koeficient porovnávají dva snímky bez ohledu na celý soubor. Maximální
možná hodnota obou (a,b) koeficientů je dána poměrem počtu druhů, které obsahují. Mějme např. dva
snímky o 10 a 3 druzích, z nichž 3 druhy u druhého snímku jsou totožné se 3 druhy z prvního snímku.
Hodnota koeficientů je: J=0,23; S=0,375, tedy velmi nízká. Tato skutečnost v některých případech odpo-
ruje naší intuitivní představě. Srovnáme-li např. faunu dvou různě velkých ostrovů ze zoogeografického
hlediska, bude počet druhů na jednotlivých ostrovech závislý na jejich velikosti. Pokud na menším
ostrově nalezneme pouze druhy, které se vyskytují také na větším ostrově, je zřejmá zoogeografická
příbuznost obou ostrovů (bez ohledu na počet druhů na velkém ostrově). Mechanická aplikace koefi-
cientů vede v těchto případech k protiintuitivním výsledkům (LEPŠ IN LEPŠ ET ŠMILAUER, 1994).

3.2.3.2 Hodnocení podobnosti snímků na základě kvantitativních dat

Rozhodnutí o způsobu výpočtu míry podobnosti musí vycházet z odpovědi na následující 3 otázky:
(1) Míry podobnosti hodnotí zároveň rozdíly v druhovém složení a v kvantitativním zastoupení.
Jaký je poměr významu obou?
(2) Porovnáváme pouze proporce jednotlivých druhů, nebo jejich celkovou kvantitu?
(3) Budeme klást větší důraz na dominanty, nebo bude význam všech druhů pro klasifikaci stejný?

Vraťme se k jednotlivým otázkám:
(1) Poměr vlivu kvantitativního zastoupení populací a druhového složení na výslednou hodnotu
podobnosti je určen především výběrem vhodné důležitostní hodnoty druhu, popř. její transfor-
mací. Extrémním případem je redukce na údaje typu presence/absence - kvantitativní zastoupení
zcela zanedbáváme. Podrobněji Kap. 7 a VAN DER MAAREL (1979). Rozdíly jsou též mezi jednot-
livými měrami podobnosti. Kvantitativní zastoupení silně ovlivňuje Euklidovskou vzdálenost,
zatímco míry podobnosti vycházející z informační statistiky podstatně více berou v úvahu druhové
složení.
(2) Porovnávat proporce, nebo absolutní velikosti populací? O této otázce má smysl uvažovat
tehdy, pokud se podstatně liší součty důležitostních hodnot v jednotlivých snímcích. V takovém
případě provedeme standardizaci (podrobněji Kap. 7) po snímcích, tj. přepočteme důležitostní
hodnoty tak, aby poměry zůstaly zachovány a součet důležitostních hodnot byl 1 (nebo 100%).
Budeme je užívat, pokud jsme užili nestejně velkých vzorků. Obecně této metody užijeme v
případě, kdy nechceme, aby se rozdílnost součtů důležitostních hodnot v různých snímcích odrazi-
la na konečné hodnotě podobnosti. Příklad: mějme 2 snímky - 1. snímek...druh A 1%, B 4%, C
5%; 2. snímek...A 10%, B 40%, C 50%. Poměrné zastoupení je stejné, liší se ale celková pokryv-
nost. Při floristicky pojaté klasifikaci můžeme považovat společenstva za totožná - zastoupení
druhů si přesně odpovídá. Při ekologičtějším pohledu bude celková pokryvnost důležitým znakem
společenstva, první snímek popisuje otevřené, druhý snímek uzavřené společenstvo a standardiza-
ci budeme považovat za nevýhodu.
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Nejužívanějšími měrami (ne)podobnosti jsou:
(a) procentická podobnost (DAHL ET HADAČ, 1941):

, PS =
2Σ i min(xi,yi)

Σ i(xi+yi)

kde xi, yi jsou důležitostní hodnoty i-tého druhu ve srovnávaných snímcích a min xi, yi  jsou nejme-
nší skóre druhu i, který se vyskytuje v obou kvadrátech.  Dosahuje hodnoty 1 pro úplnou shodu;
pokud srovnávané snímky nemají žádný společný druh, je jeho hodnota 0. Doplněk k jedné je
mírou nepodobnosti. Užijeme-li pro tento koeficient binárních dat (0,1), je shodný s koeficientem
Sørensenovým. Je v podstatě totožný s Czekanowského koeficientem (1913) a používá se ho v
Bray-Curtisově polární ordinaci (Kap. 6).

(b) Euklideovská vzdálenost
(distance):
Tento koeficient je založen na
Pythagorově větě o
pravoúhlém trojúhelníku, že
čtverec nad přeponou je roven
součtu čtverců nad odvěsnami.
Jestliže se druhy X a Y vysky-
tují ve snímcích 1 a 2, podob-
nost nebo-li "distance" mezi
těmito dvěma snímky v
geometrickém prostoru druhů
X,Y je definována takto (Obr.
3.4):

SE = (X1 − X2)2 + (Y1 − Y2)2

pro více než 2 druhy pak

,Dij =
m

k=1
Σ (Xik − Xjk)2

kde  Dij = Euklideova vzdále-
nost mezi snímky i a j; m =
počet druhů; xjk = abundance
druhu k ve snímku i; xjk =
abundance druhu k ve snímku
j.
Čím nižší je hodnota koefi-

cientu, tím si jsou snímky podobnější. Pro zcela shodné snímky je její hodnota 0, horní mez není
dána. Z tohoto důvodu je proto považován tento koeficient za koeficient nepodobnosti
(disimilarity).
Vzhledem k výše uvedené absenci horní meze se užívá často pro data standardizovaná po
snímcích (ORLOCI, 1978), kde každý snímek má "jednotkovou délku", tzn. že součet čtverců důle-
žitostních hodnot všech druhů je jedna: . Horní mez (v případě, že vzorky nemajíXi =

xi

Σ i xi
2

žádný společný druh) je potom . Míra je nazývána tětivová vzdálenost (chord distance).2

Míry, jejichž hodnota závisí nejen na srovnávaných dvou snímcích, ale na celém souboru, jsou užívá-
ny především pro výpočet vstupní matice podobností pro ordinaci.

Měr podobností je mnoho. Kterou vybrat pro zhodnocení ekologických dat? Míry podobnosti nejsou
nějakým "zcela objektivním" měřítkem, jsou spíše výsledkem naší snahy kvantifikovat intuitivní předsta-
vu o vzájemné podobnosti snímků. Výběr vhodné míry může usnadnit jen dobrá znalost míry podobnos-
ti, kterou chceme použít.
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Obr. 3.4. Euklideova vzdálenost mezi dvěma snímky (1,2) v prostoru
dvou druhů (X,Y).



3.3 Diverzita a druhová bohatost

MAGURRAN (1988) provedl srovnání řady metod na zjišťování divezity a končí závěrem, že pojem
diverzita je těžké definovat. Druhová bohatost, která znamená pouhý počet druhů ve snímku, ploše či
ve společenstvu, je často považována za diverzitu. Když ekologové hovoří o vysoké diverzitě, často tím
myslí společenstvo obsahující velký počet různých druhů. Většina metod měřících diverzitu zahrnuje
dvě součásti: za prvé - druhovou bohatost a za druhé - relativní abundanci (vyrovnanost či nevyrovna-
nost) druhů ve snímku či ve společenstvu. Úplná vyrovnanost 5 druhů ve snímku by znamenala při 100%
pokryvnosti jejich distrubuci 20,20,20,20,20 %. Diverzita je tak zjišťována (a) záznamem počtu druhů a
(b) jejich relativních abundancí. Obě dvě komponenty mohou být zjišťovány odděleně a bývají používá-
ny s různou váhou v různých typech indexů diverzity.

3.3.1 Alfa a beta diverzita

WHITTAKER (1965) rozlišil dva typy diverzity - alfa a beta diverzitu. Alfa diverzita reprezentuje
počet druhů uvnitř vybrané plochy nebo společenstva. Beta diverzita je rozdíl mezi druhovou diverzitou
ploch nebo společenstev. Beta diverzita je též někdy zvána "habitat diversity", neboť reprezentuje
rozdíly ve druhovém složení mezi rozdílnými plochami nebo prostředími a prudkost změn těchto stano-
višť. Čím menší a více početnější jsou části mozaiky, tím vyšší je beta-diverzita. Alfa diverzita zůstává
počtem druhů uvnitř jednotlivé části dané mozaiky.

3.3.2 Indexy diverzity

Bylo popsáno velké množství indexů diverzity. Řada indexů je často známa pod různými názvy.
Indexy jsou pokusem o objektivní vyjádření populační heterogenity společenstev a všechny mají tu
společnou vlastnost, že stoupají nejen s přibývajícím počtem přítomných populací, ale i s tendencí ke
stejnému zastoupení všech populací (viz výše). Svého minima pak dosahují v případě monocenóz.
Hlavní rozdíly mezi navrženými indexy spočívají v tom, jak je jejich hodnota ovlivněna uvedenými
dvěma složkami: druhovým bohatstvím a zastoupením populací (REJMÁNEK, 1975). Indexy diverzity jsou
na rozdíl od druhového bohatství od určité velikosti vzorku podstatně méně závislé na jeho dalším
zvětšování (PIELOU, 1966). Rostlinná společenstva je (teoreticky) možné srovnávat pouze tehdy, pokud
byly při výpočtu indexů použity vstupní údaje získané stejnou metodou ze stejného počtu snímků (ploch
apod.) (JURKO, 1986) (Tab. 3.2, 3.3).

3.3.2.1 Shannonův index diverzity

Shannonův index diverzity je odvozen z informační teorie. Index je někdy správně nazýván
Shannon-Wienerův, ale obvykle je nesprávně identifikován jako Shannon-Weaverův. Index vyžaduje
náhodné snímkování z "nekonečně velké" populace a též vyžaduje, aby všechny druhy ze společenstva
byly zahrnuty do snímku. A právě poslední předpoklad není vždy jednoduché splnit a většinou se před-
pokládá, že ekologové znají, co je to úplné druhové složení společenstva?!

Index se počítá následovně:

,  H = −
s

i=1
Σ piln pi

kde s = počet druhů; pi = zastoupení individuí nebo abundance druhu i vyjádřené(á) jako proporce
celkové pokryvnosti; ln = log basen. Nejčastěji se jako ln base používají 2 a 10. Avšak výběr log base
musí být konstatní, pokud srovnáváme diverzitu mezi snímky.

Hodnoty indexu se pohybují nejčastěji mezi 1,5 a 3,5, ačkoliv ve vyjímečných případech může
hodnota vystoupit přes 4,5 (Tab. 3.3).

Jestliže používáme jako vstupní data údaje ze snímků, pak je pravá hodnota pi neznámá, ale je stano-
vena jako ni/N, kde N... součet pi všech druhů ve snímku.

H´ je citlivý ke struktuře různých charakteristik rostlinného společenstva jako jsou: počet druhů,
jejich pokryvnost, součet pokryvnosti všech druhů, částečně k dominanci. Dává též více váhy obecným
druhům (Tab. 3.2, 3.3).
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Za konstatntního počtu populací je pak nejvyšších hodnot indexu diverzity dosaženo při stejném
zastoupení všech populací. S těmito potenciálními maximy můžeme konkrétní hodnoty indexu diverzity
porovnávat a získáme tak míru vyrovnanosti (REJMÁNEK, 1974; 1975):

Vyrovnanost (Equitabilita)1      ,J = H
Hmax .

= i=1

s
Σ piln pi

ln s

kde s = počet druhů; pi = zastoupení individuí nebo abundance druhu i vyjádřené(á) jako proporce
celkové pokryvnosti; ln = log basen.

3.3.2.2 McIntoshův index diverzity (U)

MCINTOSH (1967) publikoval následující index diverzity:

,U =
i=1

s
Σ ni

2

kde U = McIntoshův index diverzity; s = počet druhů; n = počet individuí nebo abundance druhu i
ve snímku.

Index vychází z Euklideovy vzdálenosti. Výsledek závisí na celkové abundanci ve snímku (N = ),Σ ni
a  je možné spočítat index dominance (D) s využitím N následovně:

  D = N−U
N− N

(čím je index nižší, tím mají snímky vyšší diverzitu), a

míru vyrovnanosti (E) následovně:

.E = N−U
N−N/ s

3.3.2.3 McNaughtonův index  dominance

MCNAUGHTON (1967) publikoval index dominance jako poměr důležitostních hodnot dominantních
druhů k celkové pokryvnosti. S jednou dominantou ve společenstvu má index tvar , seCi = 100 ×Nd1/N
dvěma dominantami pak , atp. Nd1 = procentuelní hodnota důležitosti prvníC2 = 100 × (Nd1 +Nd2)/N
dominanty, Nd2 totéž pro druhou dominantu atd., N = součet Ndi. Tak lze odvodit obecný vzorec pro
n-dominant

Cn = 100
i=1

n
Σ Nd

N

Za dominanty jsou považovány pouze ty druhy, jejichž pokryvnost přesahuje 40% a vyskytují se v
daném společenstvu nejméně 2x. Průměrná procentuelní pokryvnost dominant používaná ve výpočtu se
násobí jejich aktuální konstancí ve společenstvu, ne celkovou (společnou) konstancí těchto druhů ve
společenstvu. Např. pokryvnost druhu v 5 snímcích je 60,15,40,15,80%, tj. průměrná pokyvnost je 42%,
krát konstance (5) je 210, což je hodnota důležitosti tohoto druhu. Avšak průměrná pokryvnost druhu
přesahující 40% - abychom ho považovali za dominantu - (60,40,80) je v průměru 60%, krát jeho kons-
tance (3) je 180.

MIRKIN ET ROSENBERG (1983) podle počtu (sub)dominant rozlišují C1 = solo-dominantní, C2 = ko-do-
minantní, Cn = mixodominantní strukturu společenstva. Pokud se jedná o Blaun-Blanquetovu školu, je za
dominantu považován druh oceněný 3-5 stupněm BB stupnice.

Dominance je schopnost druhu být v početní převaze nad jinými. Ve fytocenóze je její převažování
nejčastěji zapříčiněno antropickými (sešlap, monokultury apod.) či přírodními faktory (vlhkost, nedosta-
tek či naopak přebytek N aj.).

1 Někdy se označuje jako E či e.
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Dominanty v porostech příslušného společenstva obvykle snižují diverzitu, neboť jejich vlivem
klesá druhová bohatost a vyrovnanost abundancí jednotlivých druhových populací (MCNAUGHTON,
1967). Dominance též snižuje hodnotu významnosti ostatních druhů, i když počet druhů nemusí výrazně
klesnout (JURKO, 1986) (Tab. 3.2, 3.3).

Index lze velmi vhodně využívat v ekologickém výzkumu, zvláště při studiu sukcese, resilience po
destruktivním zásahu, při studiu konkurence, produkci biomasy apod.

3.3.2.4 Hillův index diverzity (N2)

Hillův index diverzity (HILL, 1973) zahrnuje do výpočtu prostorový podíl příslušného druhu
následovně:

 .N2 =
(Σ xi)2

Σ xi
2

Hillův index bere zřetel na prostorový podíl příslušného druhu, který je obvykle lineární funkcí
pokryvnosti jednotlivého druhu. Maximálně dosahuje hodnoty 100 (pouze teoreticky), minimálně 1
(čisté monokultury). Ve střední Evropě se i u nejvíce diverzifikovaných společenstev pohybuje v
rozmezí max. 40-50 (JURKO, 1986). Čím více je dominantních druhů, tím nižších dosahuje index hodnot
(Tab. 3.2, 3.3). Nejblíže má tento index k Simpsonovu indexu. Index je vzhledem ke své jednoduchosti
využitelný pro srovnávání velkého množství společenstev, např. ve výzkumu krajiny.

Tab. 3.2. Tabulka zahrnující přehled hlavních parametrů, které ovlivňují indexy diverzity (3 ... vysoce; 2 ... středně, 1 
... málo; 0 ... neovlivňuje) (JURKO, 1986).

Cn N2 H´ e c

Celkový počet druhů ve společenstvu 0 1 1 3 1

Průměrný počet druhů ve snímku 0 0 0 0 0

Hodnota významnosti druhu 2 3 3 1 3

Součet hodnot významnosti všech druhů 2 3 3 1 3

Počet dominant 3 1 1 1 1

Hodnoty významnosti dominant 3 2 2 1 2

Průměrná pokryvnost společenstva 0 0 0 0 0

Stálost druhů ve společenstvu 1 3 3 1 3

Počet sporadických druhů 0 1 1 3 1

Počet snímků 2 3 3 3 3

Tab. 3.3. Doporučené stupnice pro hodnocení indexů diverzity (JURKO, 1986).

5-ti stupňová 10-ti stupňová Cn
1 N2 H´ c1

1velmi nízká Iextra nízká <5 <1,5 <0,5 >0,9

IIvelmi nízká 5-15 1,5-2,5 0,5-1,0 0,7-0,9

2 nízká III středně nízká 15-25 2,5-3,8 1,0-1,7 0,7-0,55

IV nízká 25-35 3,8-5,0 1,7-2,5 0,55-0,45

3 střední V slaběji střední 35-45 5,0-7,5 2,5-3,3 0,45-0,30

VI střední 45-55 7,5-10,0 3,3-4,0 0,30-0,20

4 vysoká VII středně vysoká 55-65 10,0-12,5 4,0-5,0 0,20-0,15

VIII vysoká 65-75 12,5-15,0 5,0-7,0 0,15-0,10

5 velmi vysoká IX velmi vysoká 75-85 15,0-30,0 7,0-10,0 0,10-0,05

X extra vysoká >85 >30,0 >10,0 <0,05
1 platné pouze pro jedno patro; c  je reciproká hodnota diverzity (čím vyšší c, tím nižší  H´).
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3.3.2.5 Simpsonův index koncentrace dominance

Index dominance (SIMPSON, 1949) měří důležitost jednotlivého druhu ve vztahu ke společenstvu jako
celku následovně:

c =
s

i=1
Σ (xi/N)2

Většina společenstev s vysokým inde-
xem koncentrace má nízkou úroveň domi-
nance, i když toto tvrzení lze brát s urči-
tou rezervou. Index reaguje citlivě hlavně
na rozmístění abundance druhů. Vzhle-
dem ke kvadratické hodnotě důležitosti je
citlivý ke vzácným a sporadickým
druhům. Mezi c a H´je velmi silná korela-
ce ve všech vegetačních patrech, nicméně
hodnoty indexu c jsou inverzní (tedy čím
vyšší H´, tím nižší c). Simpsonův index je
méně precizní na nízkých úrovních diver-
zity (Tab. 3.2, 3.3).

 

3.3.3Křivky dominance-diverzity
(Dominance-diversity curves; rank
abundance diagrams)

Aplikace jednočíselných indexů diver-
zity k charakteristice komplexní struktury
společenstva byla často kritizována,
neboť se tak ztrácí velká část původní
druhové informace. Z tohoto důvodu řada
vědců v čele s WHITTAKEREM (1965; 1975)

vynesla do grafu propor-
cionální abundanci druhů ve
snímku (souboru snímků,
ploch apod.) na logaritmické
škále proti jejich ranku od
nejvíce do nejméně abun-
dantních (Obr. 3.5). Typ (for-
ma) výsledné křivky
dominance-diverzity je
užíván k popisu vyrovnanosti
druhového složení a relativní
dominance druhů ve spole-
čenstvu. Dominance je v
opačném vztahu s vyrovna-
ností. Různé termíny, jako
"geometrická série", "log
serie", "log normální", "bro-
ken stick ~ zlomená tyč" se
používají pro pojmenování
výsledné křivky (GRAY,
1987).

Uveďme si příklad. HUTC-

HINGS (1983) sestrojil křivky
dominance-diverzity pro
druhy stepních vápencových
luk na různých místech
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Obr. 3.5. Křivky dominance-diverzity zobrazující typické formy
4 modelů rozložení druhových abundancí: (a) geometrická série,
(b) log série, (c) log normal, (d) broken stick. V tomto grafu je
abundance jednotlivého druhu vynesena na logaritmické škále
od nejvíce abundantních druhů po nejméně abundantní (Magu-
rann, 1988). 

Obr. 3.6. Křivky dominance-diverzity luční vegetace na vápenci na různě
orientovaných stráních ukazují, jak dominance a diverzita kolísá během
roku (Hutchings, 1983).



nížiny v JV Anglii (Obr. 3.6). Jeho snahou bylo studovat vliv aspektu a sezonality na dominanci a diver-
zitu vybraného společenstva. Obr. 3.6 ukazuje křivky dominance-diverzity pro J a Z orientované stráně.
Nejvíce strmé křivky indikují dominanci pouze několika druhů a nevyrovnanost.

WHITTAKER (1965) ukazuje, jak mohou být tyto křivky interpretovány za využití konceptu druhové
niky. Křivky dominance-diverzity jsou tak pomůckou ukazující, jak jsou zdroje v daném místě rozděleny
mezi druhy. Příklady v českém prostoru: PYŠEK (1990).

3.3.4 Interpretace indexů diverzity

Bylo již uvedeno, že indexy diverzity jsou založeny na druhové bohatosti a vyrovnanosti druhových
abundancí. Nicméně, interpretace a srovnání indexů je stále založena spíše na druhové bohatosti než na
obou kritériích. Oddělení obou komponent též není bez problémů (viz některé indexy vyrovnanosti).
Proto je spíše preferován Shannonův index, protože druhové abundance jsou při výpočtu tohoto indexu
standardizovány proporcionálně. Blíže se tomuto problému věnoval přehledně MAGURRAN (1988).

Stále se vyskytují argumenty o ekologické významnosti vysoké diverzity. Většina těchto argumentů
předpokládá, že diverzita je rovna jenom druhové bohatosti a ignorují relativní druhovou abundanci a
vyrovnanost. Většina ekologů považuje vysokou druhovou divezitu jako významnou vlastnost spole-
čenstva či ekosystému a hojně ji využívá jako rozhodující kritérium při ekologických a ochranářských
hodnoceních. Kdybychom srovnali frekvenci užití různých kritérií při ochranářském hodnocení

vybraných území (viz USHER,
1986), pak je druhová bohatost
nejužívanějším kritériem použitým
téměř ve všech pracích. Pak násle-
dují tyto kritéria v klesajícím
pořadí: vzácnost (prostředí či
druhů), původnost, plocha, hrozba
zásahu člověka, vzdělávací hodno-
ta, vědecká hodnota atd. Z výše
uvedeného vyplývá, že druhová
diverzita by měla být pouze jedním
z faktorů, které mohou být užity při
výběru lokalit z hlediska ochrany
přírody.

Dlouhou dobu se mělo za to, že
existuje vztah mezi diverzitou a
stabilitou (GOODMAN, 1975;
WALKER, 1989). Avšak neexistuje
žádný automatický vztah mezi
vysokou diverzitou nebo druhovou
bohatostí a stabilitou společenstva-
/ekosystému (např. FRANK ET

MCNAUGHTON, 1991 kontra RODRI-

GUEZ ET GÓMEZ-SAL, 1994). Řada
druhově chudých společenstev je extrémně stabilní (např. vřesoviště), zatímco řada druhově bohatých
společenstev (např. vápencové louky) vykazuje určitý stupeň nestability. PIELOU (1975) tak shrnuje, že
stabilita ekosystému/společenstva je neodmyslitelně spjata se stabilitou prostředí. Stabilní prostředí bude
vždy podporovat stabilitu bioty a během času, v závislosti na faktorech jako pozice na prostorové škále a
na speciaci, může počet druhů a bohatost růst.

SHMIDA a WILSON (1985) publikovali velmi zajímavý přehled faktorů, které ovlivňují druhovou diver-
zitu na různých škálách (Obr. 3.7). Nejvíce diskutovaná diverzita na úrovni lokálního společenstva je
popisována SHMIDOU a WILSONEM jako niche relations (Whittakerova alfa diverzita). Diverzita prudce
stoupá na úrovni habitat diversity (Whittakerova beta diverzita) a je dále akcelerována mass efektem,
který je reprezentován šířením propagačních částí individuí z území o vysoké diverzitě do málo
vhodných ploch, kde mohou dosáhnout životaschopnosti (i když jsou sterilní). Tyto lemové druhy z
přilehlých ploch okolo daného typu společenstva či prostředí mohou významně zvyšovat druhovou
diverzitu. Tento efekt též vysvětluje vysokou druhovou diverzitu mnoha přechodných zón či ekotonů
mezi rozdílnými společenstvy. Konečně, na nejvyšší úrovni (svět) je diverzita zvyšována ekologickou
ekvivalencí (ecological equivalency). Ekologickými ekvivalenty rozumíme určité formační typy, které
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Obr. 3.7. Biologické mechanismy určující druhovou diverzitu (Shmida
et Wilson, 1985).



jsou tvořeny v různých částech světa taxonomicky nepříbuznými druhy, které vyplňují stejné nebo
podobné ekologické niky.
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