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Abstrakt

Abstrakt
Topografie  milešovské  části  Českého  středohoří  představuje  vhodný  model  pro 
studium prostorového rozložení diverzity a efektu ekologických faktorů na diverzitu 
a skladbu vegetace. Data o druhovém složení lesních společenstev a pokryvnosti 
druhů byla získána formou stratifikovaně náhodně umístěných snímků na jedenácti 
kopcích  Milešovského  středohoří.  Na  devíti  z těchto  kopců  byly  následně  na 
plochách snímků odebrány půdní vzorky pro zjištění maximální kapilární kapacity 
půdy,  pH,  obsahu  uhlíku  a dusíku.  Tyto  proměnné,  stejně  jako  pokryvnost 
stromového patra, nadmořská výška a hodnota heat load indexu, byly dále použity 
pro testování vlivu ekologických faktorů na diverzitu, druhové bohatství a druhovou 
skladbu lesních společenstev. Byla zjištěna pozitivní závislost druhové bohatosti na 
heat load indexu a pH půdy. Druhová diverzita (Shannonův index) taktéž pozitivně 
koreluje  s pH.  Po odstranění  vlivu  fytogeografických  komponent byla  prokázána 
průkazná korelace druhové skladby bylinného a keřového patra s proměnnými heat 
load index, nadmořská výška a pokryvnost stromového patra. Rozdělením diverzity 
na její  složky alfa  a  beta na čtyřech prostorových úrovních (snímek –  orientace 
svahu – kopec – krajina) byly získány hodnoty alfa a beta komponent pro každou 
úroveň.  Při  porovnání  s očekávanými  hodnotami  vyšly  signifikantně  vyšší 
komponenty beta na úrovni orientace svahu a beta na úrovni kopců. Hodnoty alfa 
na úrovni orientace svahů a alfa na úrovni kopců byly oproti očekávaným hodnotám 
nižší. Výsledky této práce dokazují unikátní charakter vegetace jednotlivých kopců 
v rámci krajiny Českého středohoří.

Klíčová slova
dělení diverzity, alfa a beta diverzita, České středohoří, lesní vegetace
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Abstract

Abstract
The  topography  of  the  Milešov  part  of  the  České  středohoří  Mts  represents 
a suitable  model  for  study  of  spatial  distribution  of  diversity  and the  effects  of 
ecological  factors  on  species  diversity  and  composition.  Near-natural  forest 
vegetation was sampled at  eleven hills  by  stratified-randomly sited  relevés.  Soil 
samples were collected in relevés at nine hills also. The soil samples were used for 
maximal  capillary  capability,  pH,  carbon  and  nitrogen  volume  analyses.  These 
ecological factors, as well as tree cover, altitude and heat load index, were used for 
examination of the correlation of ecological factors with diversity, species richness 
and species composition. Positive relationship between species richness and  heat 
load  index and  soil  reaction  was  identified.  Species  diversity  (Shannon  index) 
positively  correlates  with  soil  reaction  also.  After  partialling out  geographic 
components in the samples, a significant correlation between the heat load index, 
tree cover and altitude and species composition of the herb and shrub layer was 
found.  Values  of  alpha  and  beta  components  were  rated  using  partitioning  of  
diversity  to  alpha  and  beta  components  at  four  levels  (relevé –  aspect  –  hill  – 
landscape). The beta component at the aspect level and the beta component at the 
hill  level  were  significant  higher  compared  to  expected  values.  The  alpha 
component  at  the  aspect  level  and  the  alpha  component  at  the  hill  level  were 
significant lower compared to expected values. The results of the thesis document 
the  unique  character  of  the  vegetation  of  each  hill  in  the  landscape  of  the 
České středohoří Mts.

Keywords
diversity partitioning,  alpha and beta diversity, the České středohoří  Mts, forest 
vegetation
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Úvod

1 Úvod
Oblast Českého středohoří představuje ojedinělý krajinný prvek našeho území, a to 
jak geologickou stavbou geografického celku, tak díky ojedinělé druhové skladbě 
a celkové biodiverzitě (Mackovčin & Sedláček 1999). Tato oblast byla vždy v centru 
pozornosti českých botaniků a geobotaniků (Kubát 1970, 1986; Martinovský 1967). 
Ojedinělost  tohoto  území  totiž  spočívá kromě jiného v tom,  že  se zde střetávají 
elementy  středoevropské  subatlantické  flory  s elementy  kontinentální  stepní 
vegetace (Domin 1904). Jako klasickou geobotanickou studii, která zde vznikla, lze 
označit například výzkum na Oblíku, který probíhal v 70. letech 20. století a který 
přinesl cenné poznatky o ekologii xerotermní vegetace (Slavíková et al. 1983). Mezi 
nejvýznamnější  fytocenologické  studie  území  Českého  středohoří  patří  práce 
Kolbeka (1975) a Tomana (1981).

Charakteristickým prvkem Českého středohoří jsou kuželovité kopce pokryté 
stepní nebo lesní vegetací. Zatímco stepní vegetace byla předmětem četných studií 
právě díky výskytu elementů stepní flory (např. Kolbek 1975; Slavíková et al. 1983; 
Kubíková et al. 1997), lesním porostům se věnovalo relativně málo prací, přestože 
tento typ porostu plošně nepoměrně převyšuje vegetaci stepní. Ve svém přehledu 
flory a vegetace Českého středohoří  uvádí Domin (1904) popis a charakteristiku 
lesních společenstev,  avšak první  ucelená fytocenologická práce o lesní  vegetaci 
pochází až z 50. let minulého století (Klika 1951). Na tuto práci navázal Kolbek svou 
studií z verneřické oblasti Českého středohoří (Kolbek 1969) a výzkumem vegetace 
kopce Svinky z jihozápadní části Milešovského středohoří (Kolbek 1983).
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1.1 Cíle práce
Topografie Milešovské části Českého středohoří, zejména přítomnost zalesněných 
kuželovitých kopců, představuje vhodné modelové území pro studium prostorového 
rozložení diverzity na různých krajinných úrovních. Rozdílná orientace svahů, jejich 
sklon a měnící se nadmořská výška umožňuje studium vlivu podmínek prostředí na 
druhovou diverzitu rostlinných společenstev a jejich skladbu.

Cílem diplomové práce je:

1. Zjistit závislost druhové diverzity na abiotických podmínkách prostředí.

2. Zjistit závislost druhového složení na abiotických podmínkách prostředí.

3. Kvantifikovat druhovou diverzitu na škále  měřítek (alfa, beta) a tím zjistit 
prostorové uspořádání druhové diverzity v krajině Milešovského středohoří.

1.2 Druhová diverzita
Druhová  bohatost  patří  mezi  základní  charakteristiky  společenstev  (lokality, 
ekosystému) a udává celkový počet druhů dané biocenózy. Pojem druhová diverzita 
byl vystavěn na Gleasonově (1922) zjištění, že kumulativní počet rostlinných druhů 
je  zhruba lineárně závislý  na logaritmu zvětšované plochy,  což ovlivnilo vnímání 
pojmu druhová diverzita, který začal respektovat nejenom pouhou prezenci nebo 
absenci  druhu,  ale  i jeho  četnost.  Druhová  diverzita  se  tak  stává  četnostní 
charakteristikou společenstva, kterou lze mimo jiné vztahovat k faktorům prostředí. 

Gleason  také  představil  individualistický  koncept  rostlinných  asociací 
(Gleason  1926),  ve  kterém  vyjádřil  myšlenku,  že  distribuce  rostlin  se  blíží 
matematické náhodě. Tento přístup se postupně stal ve vegetační ekologii běžným. 
Z Gleasonových představ o individualistickém rozložení rostlinných druhů vycházel 
„zakladatel“ dnešního chápání diverzity R. H. Whittaker, který jako první představil 
systém zahrnující různé aspekty biotické diverzity (Whittaker 1956, 1960). Zavedl 
terminologii a pojetí měření a porovnávání diverzity vegetace, ve které rozlišil tři 
aspekty (úrovně) druhové diverzity v přirozených společenstvech.
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Typy diverzity (Whittaker 1960, 1970)

• α diverzita

Pojmem alfa  diverzita  většinou rozumíme prostý  počet  druhů (taxonů)  ve 
sledovaném vzorku (biocenóze). Ve vegetační ekologii je vzorkem většinou míněna 
plocha zájmového území vymezená například fytocenologickým snímkem.

• β diverzita

Tento  typ  diverzity  vyjadřuje  poměr  druhové  diverzity  sloučených  vzorků 
všech  studovaných  společenstev  na  ekoklině  k průměrné  diverzitě  jednotlivých 
vzorků.  Tuto  komponentu  diverzity  lze  také  interpretovat  jako  míru  změny 
v druhovém složení mezi studovanými vzorky.

• γ diverzita

Gama  diverzita  vyjadřuje  celkovou  druhovou  bohatost  oblasti  (krajiny) 
a skládá se z alfa a beta prvků. Whittaker vyjádřil vztah jednotlivých typů diverzity 
výrazem:

=× .

Na rozdíl od alfa a gama komponenty diverzity, které jsou jasně chápány, je 
beta  do  určité  míry  kontroverzní,  protože  různí  autoři  termínem  beta  diverzita 
označují různé vlastnosti týkající se druhové skladby společenstev. Beta diverzita 
bývá  často  používána  ve  velmi  obecném  smyslu  jako  míra  změny  mezi 
jednotkami – snímky,  vzorky atd.  (např.  Condit et al. 2002,  Chust  et  al.  2006). 
Někdy se termínem beta diverzita míní obrat druhů (species turnover; Whittaker 
1972, Caley & Schluter 1997, Veech et al. 2002). Tato hodnota udává průměrný 
počet druhů chybějících ve vzorku (Veech et al. 2002) a lze ji vyjádřit vztahem:

T=− .
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1.3 Indexy diverzity
Druhovou  diverzitu  společenstev  lze  vyjádřit  také  různými  indexy.  Často 
používaným  indexem  je  Simpsonův  index  diverzity  (Simpson  1949),  který  lze 
interpretovat jako pravděpodobnost, že dva náhodně vybrané organismy ze snímku 
jsou  odlišného  druhu.  Počet  jedinců  (případně  biomasa,  pokryvnost  atd.)  určuje 
pravděpodobnost  výskytu  druhu  pi.  Pravděpodobnost  náhodného  vybrání  dvou 
jedinců je  pravděpodobnost  jejich  koexistence ve společenstvu.  Toto lze  vyjádřit 
jako:

pi×pi=pi
2 .

Pokud tyto pravděpodobnosti sčítáme pro celé společenstvo druhů získáme 
Simpsonův index diverzity D:

D=1−∑
i=1

S
pi

2  , kde pi – podíl individuí i-tého druhu ve společenstvu,

S – počet druhů.

V praxi hodnoty pi odhadujeme jako relativní četnosti druhů, tedy jako poměr počtu 
jedinců i-tého druhu k celkovému počtu jedinců (Ni/N).

Simpsonův index diverzity může nabývat hodnot 1, tedy velmi nízká diverzita 
(všichni jedinci náleží ke stejnému druhu) až 1/S, tedy maximum diverzity (všechny 
druhy  mají  stejný  počet  jedinců).  Tento  index  dává  velkou  váhu  vyrovnanosti 
společenstva.

Pravděpodobně nejužívanějším indexem diverzity je Shannonův index, který 
vychází z teorie informace (Shannon 1948). Lze jej vyjádřit jako:

H '=−∑
i=1

S
pilnpi .

Shannonův  index  vyjadřuje  míru  entropie,  případně  střední  množství  informace 
dané znalostí, který z jevů (1, 2…  S) se realizoval. Tedy kterému druhu náleželo 
náhodně vybrané individuum ze společenstva.
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Maxima  funkce  H' je  dosaženo  pro  určitý  počet  jevů  vždy  při  rovnosti 
pravděpodobností všech těchto jevů:

H '=ln S .

Shannonův index dává velkou váhu počtu druhů ve společenstvu.

Hill  (1973)  a Jost  (2006)  poukázali  na  skutečnost,  že  intuitivní  chápání 
diverzity používané v ekologii a vztahující se primárně k počtu druhů neodpovídá 
hodnotám,  které  jsou  získávány  při  použití  samotných  indexů  diverzity.  Tomuto 
způsobu  chápání  ale  odpovídají  tzv.  number  equivalents. Díky  převodu  hodnot 
indexů diverzity na odpovídající hodnoty number equivalents získáme počet stejně 
pravděpodobných  prvků  (druhů)  potřebných  k vytvoření  dané  hodnoty  indexu 
diverzity. Jinými slovy můžeme hovořit o počtu efektivních druhů společenstva. Tyto 
hodnoty  je  pak  možné  mezi  sebou  porovnávat.  Number  equivalent pro  hodnoty 
Simpsonova indexu diverzity získáme touto úpravou:

DNE=1/D .

Pro hodnoty Shannonova indexu je úprava na number equivalent následující:

H 'NE=expH ' .
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1.4 Hierarchické dělení diverzity
Hierarchické  dělení  diverzity,  tedy  diverzita  uvnitř  vzorků,  mezi  vzorky,  uvnitř 
souboru  vzorků,  mezi  souborem  vzorků  atd.,  nám  umožňuje  zkoumat  přínos 
jednotlivých  složek  diverzity  (alfa,  beta)  na  různých  prostorových  úrovních 
k celkové diverzitě krajiny (Loreau 2000). 

Tradiční představa dělení diverzity na různých prostorových úrovních je založena na 
aditivním  vztahu  alfa  a beta  diverzity.  Příkladem  takového  dělení  může  být 
hierarchie snímky – soubory snímků – území, kdy sečtením průměrné alfa diverzity 
snímků s beta  diverzitou  (rozdíl  diverzity  mezi  snímky)  získáme gama diverzitu 
snímků.  Takto  získaná  gama  diverzita  je  ale  zároveň  alfa  diverzitou  na  úrovni  
souboru snímků. Pokud k průměrné alfa diverzitě souborů snímků přičteme beta 
diverzitu  souborů  snímků,  získáváme  gama  diverzitu  souboru  snímků,  která  je 
zároveň alfa diverzitou krajiny atd. –  viz obrázek 1. Diverzita v tomto tradičním 
pojetí  bývá  vyjádřena  druhovým  bohatstvím,  Simpsonovým  indexem  nebo 
Shannonovým indexem diverzity (Lande 1996).

Obr. 1. Znázornění hierarchického dělení diverzity. Kruhy znázorňují snímky (index 1) s druhy (různé 
symboly představují různé druhy). Čtverce představují soubory snímků (index 2). Obdélník představuje 
krajinu.  Druhy  nalezené  v  souboru  snímků  představují  gama  diverzitu  snímků.  Při  posunu 
o hierarchickou úroveň výš představuje gama diverzita snímků alfa diverzitu souboru snímků.
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Úvod

Jost (2007) však dokazuje, že jediným možným způsobem, jak hierarchicky 
dělit diverzitu pomoci aditivního vztahu na nezávislé prvky alfa a beta, je použitím 
Shannonova  indexu.  Zároveň  je  nutné  výsledné  hodnoty  převést  na  number 
equivalents, aby bylo možné je správně interpretovat. Tyto number equivalents alfa 
a beta  diverzity  jsou  v multiplikativním  vztahu. Při  použití  aditivního  vztahu 
druhového bohatství či jiných běžně užívaných indexů získáme beta diverzitu, která 
je skrytě závislá na alfa diverzitě.
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2 Charakteristika území

2.1 Vymezení studovaného území
České  středohoří  je  neovulkanické  pohoří  ležící  mezi  Krušnohorskou  soustavou 
a Českou křídovou tabulí (Czudek 1972). Oblast je zhruba vymezena souřadnicemi 
13°43´až 14°32´východní  délky  a 50°18´  až 50°52´  severní  šířky.  Z hlediska 
geomorfologického  tvoří  dva  výrazně  odlišné  podcelky,  Milešovské  a Verneřické 
středohoří.  Studované  území  lze  v širším  slova  smyslu  označit  jako  Milešovské 
středohoří  (obrázek  2),  což  je  oblast,  která  zaujímá  střední  a jihozápadní  část 
Českého středohoří. Ze západu je tato oblast vymezena kopci Svinky, Záhorní vrch 
a Horka,  které již  můžeme zařadit  k tzv.  Lounskému středohoří.  Severní  hranici 
tvoří  Zaječí vrch, Holibka a obce Štěpánov, Kostomlaty pod Milešovkou, Bořislav 
a Radejčín. Z jihu je oblast ohraničena silnicí číslo 15 a z východu tokem Labe.

Obr. 2.  Mapa Milešovského středohoří (Shocart, spol. s.r.o 2004).
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2.2 Přírodní poměry
Milešovské části  Českého středohoří  dominují  zalesněné kuželové  kopce  tvořené 
čediči  a znělci,  které  jsou  výsledkem  třetihorní  vulkanické  činnosti 
(Kounský & Zoubek 1968). Nejvyšším vrcholem této oblasti a zároveň celé oblasti 
Českého  středohoří  je  Milešovka  (837  m  n.  m.).  Mezi  další  dominanty  patří 
například vrcholy Lovoše (569 m n. m.) nad Lovosicemi, Kletečné (705 m n.m.) nebo 
Hradišťanu (751 m n.m.). Mezi nimi je roztroušeno mnoho dalších středně velkých 
a menších kopců, které dokreslují celkový ráz této části Středohoří.

České  středohoří  spadá  do  oblasti  mírně  teplého  klimatu  (Quitt  1971). 
Jednotlivé části Středohoří se však od sebe jak teplotně, tak celkovými úhrny srážek 
výrazně  liší  a do  určité  míry  jsou ovlivňovány  reliéfem krajiny.  Milešovská část 
Středohoří je vlivem srážkového stínu Krušných hor (eventuálně Doupovských hor) 
sušší než Verneřické středohoří. Směrem na severovýchod je území vyšší a tudíž 
i srážkově  bohatší  a s nižšími  teplotními  průměry.  Průměrné  srážkové  úhrny 
vykazují  výrazný  gradient  od  jihozápadu  k severovýchodu,  od  450  mm  do  více 
než 600  mm  (Správa  CHKO  České  středohoří  2010).  Kubát  (1970)  zdůrazňuje 
kontinentalitu jako další faktor, který se výrazně uplatňuje v jihozápadní xerotermní 
části Středohoří, označované jako Lounské středohoří, zatímco severovýchod území 
je znatelně oceaničtější.

Vzhledem k přírodnímu bohatství byla roku 1976 vyhlášena CHKO o rozloze 

1063  km2,  která  zahrnuje  téměř  celý  geografický  celek  České  středohoří 

(1265 km2).  Na  území  CHKO  se  nachází  5  národních  přírodních  rezervací, 
8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek 
(Správa CHKO České středohoří 2010).
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2.3 Vegetační poměry
Milešovskou  část  Českého  středohoří  oproti  Verneřickému  středohoří 
charakterizuje  výskyt  šípákových  doubrav  a prvků  submediteránní  flory 
(Kubát 1970). V jihozápadní části, označované jako Lounské středohoří, nalezneme 
stepní společenstva svazů Festucion valesiacae a Cirsio-Brachypodion pinnati.

Dále na východ převládají  lesní  porosty.  Přirozená lesní  společenstva zde 
představují především acidofilní (svazy Genisto germanicae-Quercion) a teplomilné 
bazifilní doubravy (Quercion pubescenti-petraeae), představované například i méně 
častou asociací Brachypodio pinnati-Quercetum či Klikou (1951) popsanou asociací 
Querceto-Caricetum humilis. Dubohabrové  háje  (Carpinion)  asociace  Melampyro 
nemorosi-Carpinetum preferují  zejména  úpatí  kopců.  Fragmentárně  se  vyskytují 
hygrofilní lužní lesy a potoční jaseniny (Alnion incanae). Ve vyšších partiích kopců 
dominují  porosty  bučin  (Eu-Fagenion).  Jako  endemická  asociace  z Milešovského 
středohoří je udávána asociace Tilio platyphylli-Fagetum vyskytující se převážně na 
severně  orientovaných  svazích,  v nadmořských  výškách  nad  400  m  n.  m. 
a preferující  vysoce  skeletovité  půdy.  Na  sutích  a balvanitých  rozpadech  jsou 
rozšířeny suťové lesy (Tilio-Acerion). Maloplošně můžeme pozorovat i různá stádia 
sukcesního  vývoje  lesních  společenstev  (Neuhäuslová  et  al.  2001,  Klika  1951, 
Tydlitátová 2007). Přehled přirozených lesních společenstev je shrnut v tabulce 1.
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Tab. 1. Přehled přirozených lesních společenstev Českého středohoří (Tydlitátová 2007).
Asociace Ekologie Nadmořská 

výška 
Lathyro versicoloris-Quercetum Bazické, živinami bohaté, 

vysychavé mělké půdy. Jižní 
orientace.

do 800 m n.m.

Lithospermo-Quercetum Bazické půdy s vyrovnaným 
vlhkostním režimem, jižní 
orientace.

do 800 m n.m.

Brachypodio pinnati-Quercetum Bazické, živinami bohaté půdy 
s tendencí k vysychání. Mírné 
i strmější svahy. Jižní orientace.

do 400 m n.m.

Querceto-Caricetum humilis Bazické mělké půdy. Jižní 
orientace.

250–500 m n.m.

Melampyro nemorosi-Carpinetum Všechny typy půd s velkými 
rozdíly v aciditě. Všechny 
orientace svahu.

do 450 m n.m.

Stellario-Alnetum glutinosae Aluvia potoků, silně zamokřený 
terén. Půdy hlinitojílovité bez 
skeletu.

do 200 m n.m.

Lunario-Aceretum Sutě, příkré svahy s východní 
expozicí.

350–730 m n.m.

Tilio platyphylli-Fagetum Vysoce skeletovité mezotrofní až 
eutrofní půdy. Severní expozice.

450–650 m n.m.

Dentario enneaphylli-Fagetum Mezotrofní až eutrofní skeletovité 
půdy. Bez preference orientace 
svahu.

400–800 m n.m.

Luzulo albidae-Quercetum 
petraeae

Kyselé občas vysychavé půdy. Jižní 
a východní expozice.

350–500 m n.m.

Molinio arundinaceae-Quercetum Kyselé těžké hlinité nebo 
jílovitohlinité půdy chudé na 
živiny.

200–400 m n.m.

Potentillo albae-Quercetum Bazické těžké půdy na povrchu 
odvápněné. Jižní a západní 
expozice.

200–450 m n.m.

Viscario-Quercetum Pohyblivější vlhčí sutě se sklonem 
svahu do 30°. Půda je hlubší, 
hlinitá s drobným skeletem. 
Západní expozice.

cca 500 m n.m.
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Přirozená  lesní,  či  přírodním  lesům  blízká,  společenstva  tvoří  ostrovy 
v  kulturní  krajině  Milešovského  středohoří  a často  byla  v minulosti  nahrazena 
produkčními  lesy  s nevhodnou  druhovou  skladbou.  Tyto  převážně  smrkové 
a modřínové výsadby najdeme zejména na severních svazích kopců, kde nahradily 
přorozené bučiny (obrázek 3).

Obr. 3.  Porost  asociace  Tilio  platyphylli-Fagetum s  velmi  ochuzeným 
bylinným patrem na severním svahu Lipské hory (Foto: K. Tydlitátová).
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Krajina  Českého  středohoří  je  vystavena  silným  negativním  civilizačním 
vlivům,  které  mají  významný  dopad  na  diverzitu  organismů  a společenstev 
(Kubíková  &  Kubát  1997).  Degradace  přirozených  společenstev  se  projevuje 
například  zvýšenou  ruderalizací  a následným  výskytem  nepůvodních  nitrofilních 
druhů, jakým je masivní výskyt netýkavky  Impatiens parviflora v podrostu lesních 
společenstev (obrázek 4; Vojta et al. 2006, nepublikované údaje).

Obr. 4. Společenstvo asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum s netýkav
kou malokvětou (Impatiens parviflora) v podrostu (foto: K. Tydlitátová).
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3 Metodika

3.1 Sběr dat

3.1.1 Lokalizace fytocenologických snímků
V prostředí ArcGIS 9.1 (ESRI 2004) jsem na základě podkladů ZABAGED–polohopis 
a ZABAGED–výškopis,  které  poskytl  Český úřad zeměměřický,  vytvořila  digitální 
model  terénu zájmového  území.  Přes  tento  digitální  model  terénu jsem položila 
vrstvu s mapou biotopů NATURA 2000. Tento mapový podklad poskytla Agentura 
ochrany  přírody  a krajiny  ČR.  V této  vrstvě  jsem na  jedenácti  kopcích – Boreč, 
Hradišťko,  Kletečná,  Lipská hora,  Lovoš,  Lhota,  Milešovka,  Ostrý,  Ovčín,  Srbsko 
a Sutomský vrch – vybrala polygony s vymapovanými lesními společenstvy formační 
skupiny  L  (přirozené  lesní  biotopy).  V polygonech  byly  náhodně  vygenerovány 
snímkovací  body  stratifikované  podle  nadmořské  výšky  (tři  kategorie: 
300–399 m n. m.;  400–549  m  n.  m.;  550–830  m  n.  m.)  a orientace   svahu  ke 
světovým  stranám  (čtyři  kategorie:  kvadranty  vymezené  315–44 °;  45–134 °; 
135–224 °; 225–314 °). V každém kvadrantu kopce a příslušné kategorii nadmořské 
výšky  byly  vygenerovány  tři  body.  Jeden  bod  byl  generátorem  náhodných  čísel 
vybrán jako hlavní a další dva jako náhradní, pro případ, že by hranice polygonu 
v NATURA 2000  nebyla  správně  vymapována.  Body  jsem  v terénu  lokalizovala 
pomocí přístroje Garmin GPSmap 60CSx.

3.1.2 Fytocenologické snímky
Data o druhovém složení  společenstev a pokryvnosti  druhů jsem získala formou 
fytocenologického  snímku.  Fytocenologické  snímkování  proběhlo  v červnu 
a v červenci 2009 a zaznamenala jsem celkem 88 snímků o velikosti 225 m2 (čtverec 
o velikosti 15 × 15 m). 

K vyjádření  abundance  druhů  jsem  použila  modifikovanou  devítičlennou 
Braun-Blanquetovu stupnici (r,  +, 1, 2m, 2a, 2b, 3, 4, 5) kombinující pokryvnost 
a četnost  (Westhoff  &  van  der  Maarel 1978).  U snímků  jsem  zaznamenávala 
druhové  složení  (nomenklatura:  Kubát  et  al.  2004)  a pokryvnost/abundanci 
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stromového, keřového a bylinného patra. U mechového patra jsem určila odhadem 
celkovou pokryvnost. Dále jsem odhadla pokryvnost volných kamenů a sklon terénu. 
Každý snímek jsem pro budoucí dohledávání v terénu označila pomocí barevného 
spreje. Barevnou značku jsem umístila na kmen/kámen označující levý spodní roh 
snímku.

3.1.3 Půdní vzorky
V listopadu  2009 jsem na  devíti  kopcích  na  plochách  fytocenologických  snímků 
odebrala  půdní  vzorky  pro  chemické  analýzy.  Půdní  vzorek  vznikl  smícháním 
půdních odběrů ze tří míst rovnoměrně rozprostřených na diagonále snímku. Půda 
byla odebrána po odstranění opadanky a nadložního humusu. Dále byly na ploše 
snímku  odebrány  dva  vzorky  do  Kopeckého  válečků  pro  stanovení  maximální 
kapilární kapacity půdy (schéma odběru vzorků – obrázek 5).

Obr. 5.  Schéma  odběru  půdních  vzorků  a  Kopeckého  válečků.  Čtverec 
představuje plochu fytocenologického snímku.
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Na některých místech nebylo možné odebrat  půdní  vzorky do Kopeckého 
válečků z důvodu vysokého podílu skeletu v půdě. Pro tyto plochy byla stanovena 
maximální kapilární kapacita jako nulová.

Půdní vzorky byly po usušení při pokojové teplotě prosety sítem o velikosti 
otvorů 2 mm. Vzniklá jemnozem byla použita ke stanovení aktuální a výměnné půdní 
reakce. Pro elementární analýzu obsahu uhlíku a dusíku jsem připravila jemnozem 
na sítu o velikosti otvorů 0,01 mm. Analýzy obsahu uhlíku a dusíku v půdě, aktuální 
a výměnné půdní reakce byly provedeny Analytickou laboratoří Botanického ústavu 
AVČR v Průhonicích.

3.1.4 Stanovení maximální kapilární kapacity půdy 
Maximální kapilární kapacitu jsem stanovila pomocí Kopeckého válečků jako poměr 
hmotnosti vody obsažené v plně nasyceném vzorku a jeho hmotnosti v suchém stavu 
(Suchara 2007).

Maximální kapilární kapacitu jsem stanovila pomocí vztahu:

 MKK M=
mN−mS

mS
, kde

 MKKM – maximální kapilární kapacita vztažená na hmotnost suchého vzorku,

 mN – hmotnost vzorku nasyceného vodou,

 mS – hmotnost vysušeného vzorku.
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3.2 Zpracování snímků a statistické analýzy
Fytocenologické  snímky  jsem  převedla  do  elektronické  podoby  pomocí 
databázového programu Turboveg for Windows (Hennekens & Schaminée 2001). 
Dále byly snímky editovány v programu JUICE 6.2 (Tichý 2002). Hlavičková data 
jednotlivých  snímků  jsem  rozšířila  o hodnotu  Shannonova  indexu.  Dále  jsem 
vygenerovala průměrné (nevážené četností druhu) Ellenbergovy indikační hodnoty 
pro  jednotlivé  snímky.  Do  průměrných  Ellenbergových  hodnot  jsou  zahrnuty 
hodnoty pro druhy bylinného, keřového i stromového patra. Ellenbergovy indikační 
hodnoty  (EIV)  vyjadřují  nároky  rostlinných  druhů  na  světlo,  teplo, 
kontinentalitu, půdní vlhkost,  půdní  reakci  a obsah dostupného dusíku v půdě 
(Ellenberg et al. 1991).

3.2.1 Závislost alfa diverzity na proměnných prostředí
V tomto  testu  jsem použila  druhové  bohatství  snímků  a takzvanou  Shannonovu 
diverzitu, což je number equivalent Shannonova indexu. Shannonův index diverzity 
pro jednotlivé snímky jsem získala pomocí programu JUICE 6.2 (Tichý 2002).

Pomocí  techniky  mnohonásobné  regrese  s  postupným  výběrem  (stepwise 
regression)  jsem  testovala  vliv  proměnných  nadmořská  výška,  pokryvnost 
stromového patra,  heat load index,  maximální kapilární kapacita, výměnná půdní 
reakce,  poměr  uhlíku  k dusíku  a EIV  pro  kontinentalitu  na  druhové  bohatství 
snímků a na Shannonovu diversitu snímků. Proměnné  heat load index,  kapilární 
kapacita a poměr uhlíku k dusíku neodpovídaly normálnímu rozložení, proto jsem 
provedla  logaritmickou  transformaci  těchto  dat.  Do  další  analýzy  jsem zahrnula 
proměnné, jejichž vliv byl průkazný na hladině významnosti  p < 0,05. Testy jsem 
prováděla pomocí programu NCSS (Hintze 2001).
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3.2.2 Vztah vegetace k proměnným prostředí
Mnohorozměrnou analýzu dat  jsem prováděla  ve  statistické  balíku  CANOCO for 
Windows  4.5  (Ter  Braak  &  Šmilauer  1998).  V analýze  jsem  použila 
73 fytocenologických snímků zaznamenaných na devíti kopcích.  Pro každý snímek 
jsem ze sklonu svahu, orientace snímku na svahu a zeměpisné polohy stanovila heat 
load index vyjadřující potenciální tepelný příkon stanoviště (McCune & Dylan 2002).

Dále  jsem  jako  proměnnou  prostředí  použila  nadmořskou  výšku  snímku, 
pokryvnost  stromového  patra,  interakci  stromového  patra  s heat  load  indexem, 
maximální  kapilární  kapacitu,  poměr  uhlíku  k  dusíku  a výměnnou  půdní  reakci. 
V mnohorozměrných  analýzách  jsem  použila  pouze  druhy  bylinného  a keřového 
patra.  Druhy stromového  patra  jsem vyloučila  z důvodu  závislosti  na  proměnné 
pokryvnost stromového patra.

Přítomnost  fytogeografické  komponenty  v druhové  skladbě  snímků 
spoolovaných  podle  jednotlivých  kopců  jsem  ověřila  korelací  se  členy  rovnice 
kubické regrese:

 f=b1 xb2 yb3 x2b4 y2b5 xyb6 x2 yb7xy2b8 x3b9 y3 , kde

x – poledníková souřadnice vrcholu kopce,
y – rovnoběžková souřadnice vrcholu kopce.

Korelaci jednotlivých členů rovnice jsem testovala postupnou regresí pomocí 
techniky  CCA  (Borcard  et  al.  1992).  Jako  statisticky  významné  (na  hladině 
pravděpodobnosti  p = 0,002) vyšly členy b1x a b2y. Souřadnice vrcholů  x a y byly 
v následných mnohorozměrných testech použity jako kovariáty, které jsem využila 
pro omezení permutací do bloků, abych tak odstranila vliv těchto gradientů.

V  dalších  analýzách  jsem použila  jednotlivé  snímky.  Pomocí  analýzy  DCA 
(detrendovaná  korespondenční  analýza)  jsem  zjistila  délku  nejdelšího  gradientu 
(5,014;  1.  osa).  Na  základě  této  hodnoty  jsem  se  rozhodla  dále  použít  přímou 
unimodální techniku (CCA) s postupným výběrem proměnných (forward selection) 
se standardizací a centrováním přes druhy. Do analýzy jsem zahrnula proměnné, 
jejichž  vliv  byl  průkazný  na  hladině  významnosti  p < 0,05  (Monte  Carlo  test; 
499 permutací). Permutace byly omezené do bloků určených kovariátami x a y.
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3.2.3 Dělení diverzity, porovnání s očekávanými hodnotami
V této  analýze  jsem  provedla  rozdělení  diverzity  na  čtyři  hierarchické  úrovně 
(tabulka  2).  Základní  (nejnižší)  úroveň  tvoří  88  fytocenologických  snímků.  Další 
nadřazenou úrovní je přiřazení snímků k orientaci na svahu každého kopce. Tím 
vzniklo  43 vzorků (na deseti  kopcích je  alespoň jeden snímek umístěn ve všech 
čtyřech kvadrantech,  na  jedenáctém kopci  chybí  snímky v severním kvadrantu). 
Třetí  hierarchickou  úrovní  jsou  samotné  kopce  (11 vzorků)  a poslední,  nejvyšší 
úrovní je krajina.

Použitím  aditivního  vztahu  alfa  a beta  diverzity  při  použití  Shannonova 
indexu  (Jost  2007)  lze  kvantifikovat  jednotlivé  komponenty  druhové  diverzity 
v jednotlivých hierarchických úrovních.

Tab. 2. Čtyři hierarchické úrovně použité pro dělení diverzity, počet vzorků na každé úrovni a  rovnice 
dělení diverzity na hierarchických úrovních.

Úroveň Popis Počet vzorků Komponenty druhové diverzity

1  snímky 88  11=1 1=2

2  orientace svahu 43  22=2 2=3

3  kopce 11  33=3

4  krajina 1  3  – celková druhová diverzita krajiny

Pro dělení druhové diverzity na různých hierarchických úrovních a porovnání 
pozorovaných  a očekávaných  hodnot  jednotlivých  složek  diverzity  jsem  použila 
program PARTITION 3 (Veech & Crist  2009).  Program ze zadaných dat vypočte 
hodnoty alfa a beta diverzity, a to jak za použití hodnot druhového bohatství (data 
o prezenci/absenci),  tak  Shannonovy  diverzity  získané  ze  semikvantitativních 
hodnot  fytocenologických  snímků.  Zároveň  z těchto  dat  pomocí  randomizací 
(metody  Monte  Carlo)  odvodí  očekávané  hodnoty  alfa  a beta  diverzity  za 
předpokladu  náhodného  rozmístění  snímků.  Významnost  odchylky  pozorované 
a očekávané hodnoty je programem statisticky vyhodnocena.
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Jako  nejnižší  úroveň analýzy  jsem zvolila  úroveň 2,  tedy orientaci  svahu, 
protože hierarchické dělení diverzity a testování proti očekávaným hodnotám bylo 
založeno na randomizacích snímků (100 sample-based randomizací). Sample based 
randomizace v tomto  případě  náhodně  přiřadí  snímky  k jednotlivým orientacím 
svahu  v rámci  každého  jednoho  kopce.  Z důvodu  nestejného  počtu  snímků  na 
kopcích jsem pro randomizace zvolila variantu nevyvážený (not balanced) Sampling 
Design.  Tímto  způsobem  jsem  získala  výsledek  dělení  pozorované  a očekávané 
diverzity mezi různými orientacemi svahů kopců.

Pro dělení diverzity mezi kopci jsem použila stejný postup, ale za nejnižší 
úroveň  analýzy  jsem  zvolila  úroveň  3,  tj.  kopce. Sample  based randomizace 
proběhne o úroveň výš, to znamená, že sady snímků z jednotlivých orientací svahu 
jsou náhodně přiřazovány k jednotlivým kopcům v rámci krajiny.

Pří použití sample based randomizace nelze porovnat nejnižší úroveň dělení 
diverzity  (snímky)  s  očekávanými  hodnotami.  Proto  jsem  provedla  analýzu  na 
základě individual based randomizací, abych získala očekávané hodnoty alfa a beta 
diverzity na úrovni snímků a jejich porovnání s hodnotami pozorovanými. 

Program  PARTITION  3  také  poskytuje  výsledky  hierarchického  dělení 
diverzity s použitím aditivního vztahu Shannonova indexu diverzity, který rovnou 
přepočte na hodnoty Shannonovy diverzity (number equivalents).
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4 Výsledky
Na jedenácti studovaných kopcích bylo zaznamenáno 88 fytocenologických snímků: 
Lovoš  (11  snímků),  Lhota  (8),  Ostrý  (8),  Sutomský  vrch  (8),  Ovčín  (7),  Lipská 
hora (8),  Boreč  (8),  Kletečná  (8),  Milešovka  (7),  Hradišťko  (9)  a Srbsko  (6). 
Nevyrovnaný  počet  snímků  na  jednotlivých  kopcích  je  způsoben  rozložením 
vhodných  biotopů,  neboť  severní  svahy  kopců  jsou  často  osázeny  nepůvodními 
dřevinami (např. Picea abies, Larix decidua).

Ve  fytocenologických  snímcích  bylo  zaznamenáno  celkem  181  druhů 
cévnatých rostlin. Tato druhová bohatost je prostorově jak na úrovni krajiny, tak na 
úrovni lokalit, rozprostřena značně nevyrovnaně (příloha 2). Nejbohatší lokalitou je 
Lovoš  s 92 druhy.  Jako  druhově  nejchudší  lokality  lze  označit  Ovčín,  kde  jsem 
zaznamenala 52 druhů, a Lipskou horu s 51 druhy (obrázek 6).  Počet  druhů ve 
snímcích se pohyboval mezi 2 (zaznamenáno v jednom snímku ze znělcové suti na 
Lipské hoře) a 34 druhy (Lhota).

Obr. 6.  Celkový  počet  druhů  a  jejich  obrat  na  jedenácti  studovaných 
kopcích. Zeleně – průměrná alfa diverzita snímků ± směrodatná odchylka. 
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Červeně – obrat druhů na jednotlivých kopcích.

4.1 Závislost alfa diverzity na proměnných prostředí
Mnohonásobná regrese s postupným výběrem při použití druhové bohatosti snímků 
jako vysvětlované proměnné prokázala pozitivní závislost na  heat load index (HLI; 
p = 0,01)  a výměnné  půdní  reakci  (pH;  p < 0,003).  Závislost  na  proměnných 
pokryvnost stromového patra, nadmořská výška, EIV pro kontinentalitu, maximální 
kapilární  kapacita  a poměr  uhlíku  k  dusíku  nebyla  nalezena.  Regresní  model 
12,39 HLI2,77pH−1,84 průkazně vysvětlil 23% variability (p < 0,001).

V proměnné  heat load index jsou zahrnuty další proměnné, a to orientace 
svahu a jeho  sklon.  Pro  detailnější  určení  vazby  druhové bohatosti  na  orientaci 
svahu jsem provedla  analýzu kovariance.  Orientaci  svahu jsem rozdělila  do  čtyř 
kategorií  (kvadrantů)  podle  příslušnosti  ke  světové  straně.  Toto  rozdělení  jsem 
použila  v testu  jako  kategoriální  proměnnou.  Jako  kovariátu  jsem  použila  pH 
(p < 0,01) a sklon svahu (p < 0,01). Statisticky významné rozdíly v alfa diverzitě 
snímků  na  jednotlivých  orientacích  svahu  nebyly  prokázány  (p = 0,13).  Lineární 
regrese  při  použití  pokryvnosti  volných  kamenů prokázala  pozitivní  závislost  na 
sklonu  svahu  (p < 0,001).  Regresní  model  1,11sklon−9,1 průkazně  vysvětlil 
42% variability (p < 0,001).

Mnohonásobná  regrese  při  použití  Shannonovy  diversity  snímků  jako 
proměnné,  nalezla  pozitivní  závislost  na  proměnné  výměnná  půdní  reakce 
(p = 0,02). Závislost na proměnných heat load index, pokryvnost stromového patra, 
nadmořská výška,  EIV pro  kontinentalitu,  maximální  kapilární  kapacita  a poměr 
uhlíku k dusíku nebyla nalezena. Regresní model 1,38pH6,1 průkazně vysvětlil 
7 % variability (p = 0,02).
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4.2 Vztah vegetace k proměnným prostředí
Pomocí analýzy CCA s postupným výběrem proměnných jsem vybrala proměnné, 
které  korelují  (p < 0,05,  Monte  Carlo  test;  499  permutací,  omezených  do  bloků 
určených  kovariátami)  s  druhovým  složením:  pokryvnost  stromového  patra 
(F = 2,59;  p = 0,002),  nadmořská  výška  (F = 2,01;  p = 0,002)  a heat  load  index 
(F = 1,36;  p = 0,002). Celkem tyto proměnné postihují 4,1 % variability datového 
souboru na první  ose.  Vztah druhů k vybraným proměnným ukazuje  obrázek 7. 
Korelace  s  druhovým  složením  bylinného  a stromového  patra  nebyl  prokázán 
u proměnných  výměnné pH (F = 1,56;  p = 0,09),  interakce  heat  load  indexu 
s pokryvností korunového patra (F = 1,17; p = 0,05) a maximální kapilární kapacita 
(F = 0,879; p = 0,52).

Obr. 7.  Kanonická  korespondenční  analýza  (CCA)  korelace  druhového 
složení bylinného a keřového patra s parametry prostředí heat load index 
(HLI),  pokryvností  stromového  patra  (Cover  tr)  a nadmořskou  výškou 
(Altitude);  randomizace  omezená  na  bloky  určené  kovariátou  x  a y. 
Kumulativně vysvětleno 4,1 % variability na 1. ose, 7,0 % na 2. ose, 8,2 % 
na  3.  ose.  Total  inertia = 5,591.  Monte  Carlo  test  1.  kánonické  osy: 
F = 2,71;  p = 0,002.  Monte  Carlo  test  všech  kánonických  os:  F = 1,60; 
p = 0,002. Zobrazeno 21 taxonů nejvíce přispívajících k variabilitě souboru 
(zkratky viz příloha 1.). 
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4.3 Dělení diverzity, porovnání s očekávanými hodnotami
Při  dělení  diverzity  na čtyřech prostorových  úrovních  na jednotlivé  komponenty 
diverzity a jejich porovnávání s očekávanými hodnotami, vyšly signifikantně vyšší 
komponenty  beta  na  úrovni  orientace  svahu  a beta  na  úrovni  kopců.  Zatímco 
hodnoty alfa na úrovni  orientace svahů a alfa na úrovni  kopců byly nižší  oproti 
očekávaným  hodnotám  (tabulka  3;  hodnoty  alfa  a beta  udávány  v number 
equivalents Shannonova indexu).

Tab. 3. Hodnoty pozorovaných a očekávaných hodnot alfa a beta diverzity pro jednotlivé hierarchické 
úrovně. Hodnoty označené  *  byly získány metodou  individual based randomizací. P–value značí  část 
randomizovaných  dat,  která  poskytla  vyšší  hodnotu  diverzity  než  pozorovaná  data.
P-value < 0,05 značí, že pozorovaná diverzita je signifikantně vyšší než očekávaná. 

Pozorovaná 
alfa

Pozorovaná 
beta

Očekávaná 
alfa

Očekávaná 
beta 

p–value 
(alfa)

p–value 
(beta)

Snímky 10,17 1,51 34,82* 1,12* 1* 0,01*

Orientace 
svahu 15,4 1,73 15,82 1,68 0,99 0,01

Kopce 26,64 1,7 29,87 1,51 1 0,01

Krajina 45,22 – 45,22 – – –
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5 Diskuze

5.1 Diskuze použitých metod

5.1.1 Sběr půdních vzorků
Z časových důvodů byly vzorky půd odebrány pouze na devíti kopcích (73 snímků), 
což způsobilo zmenšení datového souboru použitelného pro statistické analýzy. Toto 
množství dat však považuji za dostatečné. Také odběr vzorků pomocí Kopeckého 
válečků byl místy problematický kvůli výskytu sutí s téměř žádnou půdou, případně 
vysokým  podílem  skeletu  ve  velmi  sypké  půdě.  Výsledky  stanovení  maximální 
kapacity půdy mohou být z tohoto důvodu nepřesné.

5.1.2 Vztah vegetace k proměnným prostředí
Přestože běžnějším postupem pro zjištění fytogeografických gradientů ve vegetaci 
je  použítí  souřadnice  jednotlivých snímků (např.  Marková 2008),  já  jsem zvolila 
geografické  souřadnice  vrcholů  a  spoolované  snímky  pro  jednotlivé  vrcholy 
(Sklenář et al. 2008). Chtěla jsem tímto postupem nejen odhalit fytogeografickou 
komponentu v druhovém složení kopců a odfiltrovat její vliv, ale zároveň odfiltrovat 
vliv jednotlivých kopců na vegetaci. Tuto metodu považuji za poměrně robustní.

5.1.3 Dělení diverzity
Aditivní vztah diverzity (alfa + beta = gama) zavedl Lande (1996) a velké množství 
autorů zabývajících  se  hierarchickým dělením diverzity  na různých prostorových 
úrovních  právě  z tohoto  vztahu  vychází  (např.  Loreau  2000,  Gering  2002, 
Crist 2003). Tento vztah umožňuje přirozeně intuitivní měření beta diverzity, a to 
jak za použití druhového bohatství, tak Simpsonova indexu či Shannonova indexu 
diverzity.
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Ve  své  práci  se  přikláním  k použití  multiplikativního  dělení  diverzity  při 
použití  druhového  bohatství  a při  hierarchickém  dělení  diverzity  k aditivnímu 
vztahu  za  použití  hodnot  Shannonova  indexu,  neboť  tak  získám  hodnotu  beta 
diverzity,  která  je  nezávislá  na  alfa  diverzitě  (Jost  2007).  Ke  znázornění  obratu 
druhů  (βT)  v  rámci  jednotlivých  kopců  jsem  použila  aditivní  vztah  pro  větší 
názornost.

5.2 Diskuze výsledků
Studované kopce se výrazně odlišují v počtu nalezených druhů. Výrazná variabilita 
druhové bohatosti jednotlivých společenstev je však také v rámci každého z kopců. 
Na  severním  svahu  Lipské  hory  jsem  zaznamenala  druhově  velmi  chudá 
společenstva znělcových sutí, zatímco vysokou alfa diverzitu jsem zaznamenala ve 
společenstvech  světlých  doubrav  na  jižních  a západních  svazích  Lhoty 
a Sutomského vrchu.

Ve snímcích byly zaznamenány i druhy,  které podléhají  některému stupni 
ochrany,  případně  patří  mezi  taxony  vzácnější,  jako  např.  Iris  aphylla,  Lilium 
martagon, Melittis melissophyllum či  Thalictrum foetidum. Výskyt invazního druhu 
Impatiens parviflora byl zaznamenán v 71 snímcích.

5.2.1 Závislost alfa diverzity na proměnných prostředí
Výsledky  mnohonásobné  regrese  naznačují,  že  druhově  bohatá  společenstva  na 
jednotlivých kopcích najdeme na svazích s vysokou hodnotou heat load indexu. To 
jistě  souvisí  s  množstvím  energie,  který  se  dostává  do  ekosystému  a  naprosto 
odpovídá  jednomu  ze  základních  ekologických  pravidel,  že  množství  energie 
vstupující  do  systému  koreluje  s  druhovým bohatstvím  (Rosenzweig  1995).  Vliv 
orientace  svahu  považuji  za  důležitý  faktor  ovlivňující  druhovou  bohatost 
společenstev  i  přesto,  že  se  statisticky  neprokázal,  což  mohlo  být  způsobeno 
například  i  příliš  hrubou  škálou,  kterou  jsem testovala.  Na  jižně  a  jihozápadně 
orientovaných svazích najdeme druhově bohatá společenstva teplomilných doubrav. 
Oproti  tomu  severní  svahy  osidlují  společenstva  druhově  ochuzených  bučin 
a suťových lesů (obrázek 8).
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na  svazích  orientovaných  ke  čtyřem  světovým  stranám.  Krabicové 
diagramy zobrazují medián a horní a dolní kvartil rozdělení.

Druhové  bohatství  i  diverzita,  ve  smyslu  vyrovnanosti  společenstva,  také 
pozitivně koreluje s výměnným pH půdního roztoku. Tuto závislost v lesích střední 
Evropy potvrzuje více studií (např. Chytrý et al. 2003; Schuster & Diekmann 2003) 
a je vysvětlována historickým a evolučním efektem většího species pool kalcikolních 
druhů  (Pärtel  2002,  Ewald  2003).  Dalším  možným  vysvětlením  je  fakt,  že  se 
zvyšujícím  se  pH  (pomineme-li  extrémně  bazické  hadce)  roste  počet  relativně 
vzácných  druhů,  zatímco  dominantní  druhy  kyselých  půd  stále  přetrvávají  i  na 
bazických půdách, ale s menší abundancí (Walker et al. 1994, Shaver et al 1996). 
Jinak řečeno, nárůst druhového bohatství na místech s vyšším pH půdního roztoku 
je důsledkem obecně příznivějších podmínek pro růst rostlin (Peet et al. 2003).

Důležitým faktorem je i sklon svahu, který negativně koreluje s druhovým 
bohatstvím. To lze vysvětlit výskytem sutí a skalních rozpadů, které jsou druhově 
poměrně chudší oproti mírnějším svahům. V sutích většinu plochy zaplňují kameny. 
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Růst rostlin je tak omezený prostorově a edaficky. Na mírnějších svazích se vytváří 
mocnější  (nebo  alespoň  nějaký)  půdní  horizont,  zatímco  na  strmých  svazích, 
v sutích,  je  prostor  mezi  kameny  vyplněn  jen  jemnozemí  či  odumřelými  částmi 
rostlin.  Adaptací  rostlin  pro  život  v  sutích  jsou  například  dlouhé  výběžky  či 
rozvětvené kořeny, které umožňují rostlině zakotvení se mezi kameny. Pohyb suti je 
také  poměrně  silným  disturbačním  činitelem,  který  vyžaduje  schopnost  snášet 
občasné zasypání  materiálem sutě (Kubíková 2005).  Z toho vyplývá,  že druhová 
chudost  může  do  určité  míry  souviset  i  s  efektem  malého  species  pool druhů 
adaptovaných na růst v sutích.  

Moje  studie  bohužel  nepostihuje  historické  změny  druhového  bohatství 
a diverzity  studované oblasti.  Velký vliv  na tuto změnu by jistě měla degradace 
projevující  se  ruderalizací  a následným výskytem nepůvodních nitrofilních druhů 
(Impatience  parviflora)  v podrostu  lesních  společenstev  (Vojta  et  al.  2006, 
nepublikované  údaje).  Zkoumání  tohoto  fenoménu  by  bylo  vhodné  založit  na 
opakování  historických  fytocenologických  snímků Kliky  (1951)  a Kolbeka  (1969, 
1983). Avšak problémem bude nepřesná lokalizace historických snímků, kdy nelze 
odlišit vliv prostorové heterogenity vegetace od časové (Hédl 2001).

Zajímavé by jistě bylo také zjistit vztah druhové diverzity a bohatosti lesních 
společenstev  s historickým managementem lesních  porostů  Českého  středohoří, 
které  byly  v historii  využívány  pro  získávání  dřeva  (do  dnes  jsou  v některých 
porostech známky pařezení), ale také pro pastvu dobytka (Kubát 1970).

Při  pořizování  fytocenologických  snímku  jsem  také  zaznamenala  známky 
vysokých stavů zvěře (okus,  sešlap,  osobní  setkání),  který  má jistě  silný vliv  na 
druhové  složení  a diverzitu  lesních  společenstev  (Boulanger  et al.  2009, 
Heinken & Raundnitschka 2002).

5.2.2 Vztah vegetace k proměnným prostředí
Prokázala jsem korelaci druhové skladby bylinného a keřového patra vegetačních 
snímků na proměnných prostředí  heat  load index,  pokryvnosti  stromového patra 
a nadmořské výšky. Druhy nacházející se ve snímcích s vyšší hodnotou  heat load 
indexu jsou relativně teplomilné, vyskytující se na stanovištích s vyšší potenciální 
přímou radiací. 
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Dalším faktorem je  také  zástin  stromového patra.  Na stanovištích  s nižší 
zapojeností korun stromů najdeme hlavně druhy rozvolněných lesních společenstev 
s bohatým  keřovým  patrem  a světlomilnými  druhy  bylin.  Naopak  vyšší  zástin 
stromovým patrem vyhledávají typicky lesní druhy. Dochází zde také k výraznému 
zmlazení  druhu  Acer  pseudoplatanus,  jehož  semenáčky  velmi  dobře  snášejí  stín 
(Kubíková 2005).

Ve vyšších nadmořských výškách s nižší potenciální přímou radiací najdeme 
druhy suťových lesů svazu Lunario-Aceretum (Neuhäuslová et al. 2001). Na jižních 
a západních svazích s vyšším sklonem svahu nacházíme druhy teplomilných doubrav 
asociace  Lithospermo-Quercetum (Neuhäuslová et  al.  2001). Nižší  polohy těchto 
svahů osidlují  druhy lesních společenstev  na živinami  bohatých půdách,  o čemž 
svědčí výskyt druhu Sambucus nigra či Ribes alpinum.

Průkaznost  rovnoběžkové  a poledníkové  souřadnice  v ordinační  analýze 
naznačuje západovýchodní a severojižní gradient v druhovém složení společenstev. 
Oba  gradienty  by  mohly  odpovídat  gradientu  kontinentality  způsobenému 
srážkovým  stínem  Krušných  hor  (Kubát  1970).  Do  určité  míry  se  také  může 
projevovat rozdílná mohutnost jednotlivých kopců a jejich mezoklima.

5.2.3 Hierarchické dělení diverzity
Výsledky hierarchického dělení  diverzity  odhalily  nejdůležitější  škály,  na kterých 
v krajině Českého středohoří narůstá diverzita. Největší hodnotu beta diverzity jsem 
zaznamenala  mezi  jednotlivými  orientacemi  svahů,  dále  pak  mezi  jednotlivými 
kopci. Nejnižší hodnotu beta diverzity jsem zaznamenala mezi jednotlivými snímky.

Škálu  na úrovni  snímků můžeme z  hlediska krajiny  chápat  jako  poměrně 
jemnou, zatímco škály na úrovni orientace svahu a kopců jako střední. Samozřejmě 
by  bylo  zajímavé  zahrnout  i  škály  větší,  například  srovnání  Milešovského 
a Verneřického středohoří.

Studie  diverzity  lesních  společenstev  Shawnee  National  Forest 
(Chandy et al. 2006),  která se zabývala nejen jemnou (úroveň snímků) a střední 
(oblasti  řádově do stovek hektarů),  ale  i  škálami většími  (oblasti  řádově desítky 
a stovky tisíc hektarů velké), prokázala, stejně jako moje výsledky, vyšší hodnoty 
diverzity na jemných a středních škálách než byly očekávané hodnoty. Tyto škály 
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Diskuze

pak byly označeny jako nejdůležitější pro nárůst diverzity. Největší část diverzity 
však  byla  zaznamenána    mezi  snímky,  tedy  na  nejjemnější  škále,  zatímco  já 
zaznamenala největší část nárůstu diverzity na úrovni orientace svahu. Tento rozdíl 
ve výsledcích by bylo možné vysvětlit způsobem stratifikace výběru snímkovacích 
ploch.  Snímky  v  studii  Chandy  et  al.  (2006)  byly  vybírány  náhodně  uvnitř  
výzkumných  přírodních  oblastí,  zatímco  já  jsem  se  snažila  při  výběru  snímků 
zohlednit i  některé ekologické faktory, které by mohly mít vliv na beta diverzitu 
snímků. V mojí práci i ve studii Chandy et al. (2006) byla alfa diverzita snímků nižší 
než  byla  očekávaná  hodnota.  Tento  jev  by  bylo  možné  vysvětlit  tím,  že  většina 
diverzity  je  na  vyšších  prostorových  úrovních  a  nemůže  být  zachycena 
v jednotlivých snímcích (Weiher & Howe 2003). Na úrovni jednotlivých snímků je 
také patrnější vliv dominance běžných druhů, zatímco na hrubší škále je dominance 
těchto druhů méně zjevná (Summerville et al. 2003).

Statisticky  významné  rozdíly  v pozorované  a očekávané  beta  diverzitě 
v rámci kopců (tj. mezi různými orientacemi svahu) i mezi kopci, jsou jasně dány 
velkou  heterogenitou  stanovišť,  které  nabízejí  druhům  velkou  variabilitu  nik 
(Cornell & Lawton  1992).  Tato  heterogenita  je  podmíněna  množstvím  světelné 
a tepelné energie,  která vstupuje do systému, což souvisí  s  orientací  a sklonem 
svahu.  Dalším  důvodem vysoké  heterogenity  může  být   přítomnost  sutí,  pestrá 
geologická  stavba  a s tím  související  heterogenita  půdních  podmínek,  zejména 
přítomnost bazických půd.

V současné době se posouvá důraz ochrany přírody z péče o jednotlivé druhy na 
jejich stanovištích na ochranu celých společenstev v rámci regionů. Kvantifikování 
diverzity na různých prostorových úrovních pomáhá při  plánování ochranářských 
opatření  a  managementu  přírodních  společenstev  (Summerville  et  al.  2003). 
Výsledky mojí práce dokládají, že každý ze studovaných kopců je svou druhovou 
skladbou a druhovou diverzitou v kontextu krajiny Českého středohoří do velké míry 
unikátní (Klika 1952, Kolbek 1983). Tyto poznatky by mohly přispět k vhodnému 
managementu ochrany přírody CHKO České středohoří. 
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Závěr

6 Závěr
1) V 88  snímcích  na  jedenácti  kopcích  bylo  nalezeno  181  druhů  cévnatých 

rostlin. Tato druhová bohatost je prostorově, jak na úrovni krajiny, tak na 
úrovni  jednotlivých  lokalit  velmi  nevyrovnaná.  Nejbohatší  lokalitou  byl 
Lovoš (92 druhů), nejchudší pak Ovčín (52 druhů) a Lipská hora (51 druhů). 
Počet  druhů  zaznamenaných  ve  fytocenologických  snímcích  se  pohyboval 
mezi 2 (Lipská hora) a 34 (Lhota).

2) Druhová bohatost (alfa) snímků je pozitivně korelovaná s hodnotou heat load 
index a pH půdy. S pH půdy také koreluje alfa diverzita (Shannon diversity). 
Druhová  bohatost  negativně  koreluje  se  sklonem svahu,  což  lze  vysvětlit 
přítomností sutí na svazích s vyšším sklonem svahu.

3) Nadmořská výška, heat load index a pokryvnost stromového patra průkazně 
korelují s druhovou skladbou vegetačních snímků.

4) Na obou studovaných prostorových úrovních (orientace svahu, kopce) byly 
oproti  očekávaným hodnotám zjištěny vyšší  hodnoty beta diverzity a nižší 
hodnoty alfa diverzity.
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Příloha 1 – Seznam zkratek použitých v obrázku 7
DRYOFIL Dryopteris filix-mas

TILICOR Tilia cordata

GALOLUT Galeobdolon luteum

SAMBNIG Sambucus nigra

MERCPER Mercurialis perennis

CALAARU Calamagrostis arundinacea

HYLTMAX Hylotelephium maximum

SORUARI Sorbus aria

QUERPET Quercus petraea

DIAN-SP Dianthus sp.

HYPEPER Hypericum perforatum

ROSA-SP Rosa sp.

VEROOFF Veronica officinalis

LIGTVUL Ligustrum vulgare

KNAUDRY Knautia drymeia

FRAGVIR Fragaria viridis

FRAGMOS Fragaria moschata

DACYGLO Dactylis glomerata

RIBEALP Ribes alpinum

FRAXEXC Fraxinus excelsior

ACERCAM Acer campestre

HEPANOB Hepatica nobilis

GALUODO Galium odoratum

ACERPSE Acer pseudoplatanus

Vegetační patra: 4 – keřové, 6 – bylinné, 7 – juvenilní



Příloha 2 – Mapa rozložení snímků na studovaných kopcích

Barevné značení:
žlutá: 2 – 10 druhů
oranžová: 11 – 20 druhů
červená: 21 – 30 druhů
fialová:  31 – 34 druhů


	Abstrakt
	Abstract
	1 Úvod
	1.1 Cíle práce
	1.2 Druhová diverzita
	1.3 Indexy diverzity
	1.4 Hierarchické dělení diverzity

	2 Charakteristika území
	2.1 Vymezení studovaného území
	2.2 Přírodní poměry
	2.3 Vegetační poměry

	3 Metodika
	3.1 Sběr dat
	3.1.1 Lokalizace fytocenologických snímků
	3.1.2 Fytocenologické snímky
	3.1.3 Půdní vzorky
	3.1.4 Stanovení maximální kapilární kapacity půdy 

	3.2 Zpracování snímků a statistické analýzy
	3.2.1 Závislost alfa diverzity na proměnných prostředí
	3.2.2 Vztah vegetace k proměnným prostředí
	3.2.3 Dělení diverzity, porovnání s očekávanými hodnotami


	4 Výsledky
	4.1 Závislost alfa diverzity na proměnných prostředí
	4.2 Vztah vegetace k proměnným prostředí
	4.3 Dělení diverzity, porovnání s očekávanými hodnotami

	5 Diskuze
	5.1 Diskuze použitých metod
	5.1.1 Sběr půdních vzorků
	5.1.2 Vztah vegetace k proměnným prostředí
	5.1.3 Dělení diverzity

	5.2 Diskuze výsledků
	5.2.1 Závislost alfa diverzity na proměnných prostředí
	5.2.2 Vztah vegetace k proměnným prostředí
	5.2.3 Hierarchické dělení diverzity


	6 Závěr
	7 Literatura
	8 Přílohy

