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Předmluva 
 
motto: „Člověk rád rozumí světu, v němž žije; jeho úsilí je vždy tak či onak vedeno snahou 
pochopit vnitřní logiku či architekturu jsoucího; má rád rozpoznatelné začátky a konce; rád 
prostě ví, co bylo „před“ a co bylo „po“, co vyplývalo z čeho, nebo co s čím souvisí, a rád to 
spatřuje v jakési sugestivní zkratce.“  

        Václav Havel (2006) 
 
 
Předkládaná studie přináší výsledky mého šestiletého studia subkontinentálních doubrav 
v České republice a okolních zemích. Zahrnuje dobu od mých naprostých fytocenologických 
začátků, přes období skepse k fytocenologickému přístupu ke studiu vegetace, až po období 
snahy hledat a ukazovat, jak může fytocenologie přispět k našemu poznání a pochopení 
variability vegetace.   

Shodou okolností to bylo bouřlivých šest let i v samotné fytocenologii a ekologii lesní 
vegetace. Česká fytocenologie zažila výrazný nástup brněnské školy, který proměnil českou 
fytocenologickou scénu a ovlivnil i celoevropské dění v tomto oboru. Rychlost rozvoje 
vegetačních databází i metodický průlom na poli analýzy dat a prezentace výsledků nelze 
označit než za ohromující. I v oblasti studia historie a dynamiky lesní vegetace došlo, alespoň 
v českém prostředí, ke změně paradigmatu. Co se o vlivu člověka na holocénní vývoj lesní 
vegetace před pár lety šuškalo nebo buřičsky vykřikovalo, je dnes považováno bezmála za 
samozřejmost. 

Předkládaná studie nechť je chápána jako pohled na věc z širší perspektivy. Pro 
klasifikační analýzy jsem se snažil získat co nejrozsáhlejší datový soubor, zahrnující celé 
spektrum variability středoevropských dubových lesů a pokrývající co nejrozsáhlejší území. 
Šlo mi o poskytnutí pokud možno realistického kontextu snímkům subkontinentálních 
doubrav. Při ekologické interpretaci zkoumané vegetace jsem se snažil zohlednit vlastnosti 
jejich stanovišť, vnitřní dynamiku, vnější zásahy i historické faktory. Na druhou stranu zde 
chybí některé sofistikované analýzy vegetačních dat a jakákoli exaktní měření ekologických 
faktorů nebo experimenty. Když jsem před šesti lety hledal způsob, jak problematiku 
subkontinentálních doubrav uchopit, můj budoucí školitel mi dal na vybranou mezi 
fytocenologickou syntézou v geografickém měřítku a detailní ekologickou studií vztahů mezi 
vegetací a faktory prostředí. Zvolil jsem fytocenologickou syntézu a výsledkem je 
předkládaná studie. Ať je souzena jak jí náleží. 
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ABSTRAKT 
 
Subkontinentální doubravy jsou mírně teplomilné dubové lesy nížin a nižších středních poloh, 
vázané na plochý a mírně ukloněný reliéf. Jejich půdy bývají hluboké, minerálně dosti dobře 
zásobené, různého zrnitostního složení, při povrchu poněkud ochuzené, obvykle do různé 
míry ilimerizované, u vlhčích typů na spodině často se stopami oglejení až výrazně oglejené. 
Stromové patro je rozvolněné, může mít charakter vysokokmenného porostu i zakrslého 
houští (Eichenbuschwald), jež má obvykle původ ve výmladkovém hospodaření. Keřové 
patro bývá slabě vyvinuté, takže v interiéru lesa je dostatek světla pro heliofilní 
a heliosciofilní druhy bylinného patra, mnohdy druhově bohatého. Vcelku jsou stanoviště 
subkontinentálních doubrav podobná stanovištím stinných mezických hájů (dubohabřin), 
s rozdíly odpovídajícími rozvolnění stromového patra a s tím spojeným půdotvorným 
procesům. 

V posledních desetiletích byly na řadě lokalit subkontinentálních doubrav po celé 
střední Evropě pozorovány sukcesní změny, spočívající v šíření  habru a dalších stínomilných 
dřevin. V jejich stínu vymírají světlomilné druhy lesního podrostu, a tak dochází k zániku 
vegetace subkontinentálních doubrav. Zdá se, že vysoké zastoupení světlomilných druhů 
(včetně samotného dubu) v nížinných mezofilních lesích je produktem donedávna fungujícího 
tradičního managementu, spočívajícího především v pařezinovém hospodaření, lesní pastvě 
a cíleném pěstování dubu jako hospodářské dřeviny. Zánik tohoto tradičního managementu 
v posledních stovkách let je proto zřejmě ultimátní příčinou ústupu vegetace 
subkontinentálních doubrav a obecně společenstev světlých nížinných lesů ve střední Evropě. 
Alternativním nebo doplňkovým vysvětlením uvedeného jevu jsou degradační procesy 
podmíněné lidskými vlivy, zejména eutrofizace v důsledku antropogenního spadu sloučenin 
dusíku.  
 Na základě pozorované sukcesní nestability by bylo možné považovat 
subkontinentální doubravy za historicky mladý vegetační typ. Proti tomu však svědčí výskyt 
reliktních světlomilných druhů na některých lokalitách a podobnost jejich druhového spektra 
se světlými borobřezovými lesy jihozápadní Sibiře, jež snad odkazuje k návaznosti vegetace 
subkontinentálních doubrav na staroholocénní borobřezové lesy. Na řadě dalších lokalit se 
však jako pravděpodobnější jeví novodobé ustavení vegetace subkontinentálních doubrav pod 
vlivem lidského managementu z garnitury druhů, jež přežily období převahy stinných 
mezofilních lesů buď v bezlesí, nebo v maloplošných refugiích na speciálních lesních 
stanovištích jako jsou okraje plošin nad údolními svahy či okolí skalních výchozů. 

Z klasifikace středoevropských dubových lesů založené na celkovém druhové složení 
vycházejí subkontinentální doubravy jako ekologicky ohraničený, ale co do druhového 
složení značně variabilní a vůči ostatním typům dubových lesů ne vždy vymezitelný 
vegetační typ.  
 Na základě kombinace floristických, ekologických, fyziognomických a geografických 
kritérií můžeme ve střední Evropě rozlišit následující typy subkontinentálních doubrav: 
 
1) Subboreální (sarmatské) mochnové doubravy (severo-)středoevropských a východo-
evropských rovin, odpovídající asociaci Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933. 
 
2) (Západo-)středoevropské mochnové doubravy pahorkatin a vrchovin, tradičně řazené 
k asociaci Potentillo albae-Quercetum, ale napříště raději nazývané jiným jménem; jako 
vhodné se jeví označení Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957. 
 



 

 

3) Sprašové doubravy Panonie a kontinentální lesostepi, odpovídající asociacím Quercetum 
pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko & Džatko 1965 a Convallario-Quercetum Soó 
(1939) 1957. 
 
4) Panonské submediteránně-subkontinentální cerové doubravy teplých pahorkatin 
a vrchovin, označované nejčastěji jako Quercetum petraeae-cerris Soó 1957, ale vzhledem 
k šíři variability rozlišitelné ve více asociací. 
  
Hlavní obecný závěr předkládané studie vychází ze zjištění, že ekologická variabilita 
středoevropských dubových lesů je výraznější než variabilita geografická. Subkontinentální 
doubravy jsou tak vegetačním typem snáze vymezitelným ekologicky a fyziognomicky, nežli 
na základě celkového druhového složení. Jakékoli příští nakládání s konceptem 
subkontinentálních doubrav by mělo tuto skutečnost zohlednit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISSERTATION ABSTRACT 
 
Subcontinental oak forests are moderately thermophilous oak forests of lowlands and middle 
altitudes, confined to flat terrain or gently inclined slopes. Their soils are usually deep, rather 
base-rich, with variable texture; while the topsoils often are somewhat eluviated, the subsoils 
frequently show signs of mild to moderate gleying. The canopy is open, forming either high 
or low forest, the latter usually resulting from coppicing. The shrub layer is often poorely 
developed, giving space to species-rich herb layer composed of heliophilous and 
heliosciophilous species. Altogether, the site conditions of subcontinental oak forests are 
rather similar to those of shady mesic mixed oak forests (Carpinion alliance), with the 
differences corresponding to the openness of the canopy and the related soil-forming 
processes. 
 During the last decades, successional change has been observed in many stands of 
subcontinental oak forests across Central Europe. Its most distinctive feature is the spread of 
hornbeam (Carpinus betulus) and other shade tolerant tree species, resulting in the loss of 
heliophilous understorey species. It seems that the high abundance of heliophilous species 
(including oak) in the vegetation of lowland mesophilous forests is an artifact of the former 
traditional forest management, consisting of coppicing, woodland grazing and deliberate 
planting of oak as an economic species. Therefore, the cessation of the traditional 
management in the last centuries may be the ultimate cause of the retreat of subcontinental 
oak forests and other open-canopy lowland forests in the Central Europe. Alternatively or 
complementarily, this phenomenon can be interpreted as a degradation process conditioned by 
recent human impact, especially by the eutrofication caused by elevated nitrogen deposition 
from human activities. 
 Based on the observed successional instability, the subcontinental oak forests could be 
considered as a historically young vegetation type. Nevertheless, this opinion collides with the 
occurrence of relic heliophilous species in some stands of these forests and the similarity of 
their species composition with the pine-birch forests of soutwestern Siberia, which support the 
hypothesis of the continuity between subcontinental oak forests and the Early Holocene pine-
birch forests. However in many other cases, the vegetation of subcontinental oak forests was 
more probably formed much later under the human influence from the pool of heliophilous 
species that were able to survive the period of the dominance of shady mixed forests either in 
non-forest habitats or at such specific open-canopy forest sites as plateau edges or the 
surroundings of rocky outcrops. 

The classification of Central European oak forests based on total species composition 
shows that the subcontinental oak forests are an ecologically homogeneous vegetation type 
with rather variable species composition, which makes it sometimes difficult to define against 
other oak forest types. 
 Based on the combination of floristical, ecological, physiognomical and geographical 
criteria, following types of subcontinental oak forests can be distinguished in Central Europe: 
 
1) Subboreal type, occuring in North-Central and Eastern European lowlands; it can be 
identified with Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933. 
 
2) West-Central European type of hilly landscapes, usually identified with Potentillo albae-
Quercetum asssociation, but further preferably distinguished as a separate syntaxa; Melico 
pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957 seems to be a suitable name. 
 



 

 

3) South-Eastern (Pannonian) loess oak forest type that can be identified with Quercetum 
pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko & Džatko 1965 and Convallario-Quercetum 
Soó (1939) 1957 associations. 
 
4) South-Eastern (Pannonian) Turkey oak forest type of hilly landscapes, usually identified 
with Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 but due to the extensive variability perhaps further 
preferably separated into several syntaxa. 
 
The main general conclusion of the study results from the finding that the ecological 
variability of the Central European oak forests is stronger that their geographical variability. 
Therefore, subcontinental oak forests can be more easilly defined based on their ecology and 
physiognomy than based on their total species composition. Any further use of the concept of 
subcontinental oak forests should respect this fact. 
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1. ÚVOD 
 
Předkládaná disertační práce sestává z rozsáhlého úvodního textu a pěti dílčích textů, z nichž 
tři jsou publikovány v recenzovaných časopisech (dva z nich v mezinárodním časopise 
s impakt faktorem) a dva jsou rukopisy určené pro připravované monografie.  

Každý z textů přispívá k pochopení vegetace subkontinentálních doubrav jiným 
způsobem. Rozsahem i šířkou pojednávané problematiky je zásadní úvodní text, který 
představuje samotný korpus disertační práce. Jeho cílem je zevrubná charakteristika vegetace 
subkontinentálních doubrav, především jejich stanovištních nároků, sukcesního statutu, 
holocénního vývoje a proměnlivosti ve střední a východní Evropě, včetně náčrtu vhodné 
klasifikace. Jedna z kapitol je věnována historii výzkumu subkontinentálních doubrav, 
součástí metodického oddílu je obecné pojednání o nástrahách fytocenologických klasifikací. 
Lokální perspektivu do textu vnáší kapitola Klíčové lokality, jež podává detailní 
charakteristiku vybraných interpretačně významných lokalit subkontinentálních doubrav.  

První dílčí text Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia (Roleček 2005) je 
přehledem variability vegetace xeromezických doubrav na Slovensku. Subkontinentální 
doubravy tvoří většinu z pojednávaných vegetačních typů. 

Druhý dílčí text Formalized classification of Czech thermophilous oak forests: what 
brings the Cocktail method? (Roleček 2007) je metodickým příspěvkem, který na příkladu 
českých teplomilných doubrav demonstruje možnosti a omezení použití metody Cocktail pro 
formalizovanou klasifikaci vegetace. Přináší také první formální definice všech typů českých 
subkontinentálních doubrav. 

Třetí dílčí text Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-Quercetum roboris 
na Záhoří (Roleček 2004) je dílčí fytocenologickou studií lokálního typu subkontinentálních 
doubrav na západním Slovensku. 

Čtvrtý dílčí text Teplomilné doubravy (Quercion pubescenti-petraeae) přináší 
podrobnou charakteristiku všech typů českých teplomilných doubrav formálně definovaných 
pomocí metody Cocktail, včetně subkontinentálních doubrav.  

Pátý dílčí text Teplomilné doubravy v České republice je pokud možno srozumitelně 
psaným úvodem do ekologie, variability a rozšíření teplomilných doubrav v České republice. 
Může posloužit nezasvěcenému čtenáři k základní orientaci v problematice a k prvnímu 
nástinu postavení subkontinentálních doubrav ve vegetačním kontextu. 
 
1.1. Co jsou subkontinentální doubravy 
 
Použití výrazu „subkontinentální doubravy“ v předkládané studii vychází ze  
středoevropského fytocenologického úzu, asi nejzřetelněji artikulovaného v nových národních 
přehledech vegetace středoevropských zemí (Chytrý 2000a, Matuszkiewicz 2001, Borhidi 
2003). Jako subkontinentální doubravy jsou dále označována společenstva středo- 
a východoevropských dubových lesů zonálních stanovišť na rovinách a mírně ukloněných 
svazích, s rozvolněným stromovým patrem a obvykle druhově bohatým podrostem, v němž se 
setkávají druhy teplomilných a mezických trávníků, lesních lemů, mezických hájů, případně 
acidofilních doubrav (obr. 1). Označení „subkontinentální“ se odvozuje od skutečnosti, že 
řada jejich charakteristických druhů má kontinentální tendenci v rozšíření (obr. 2), ve střední 
Evropě se vyskytují především v územích s kontinentálně laděným klimatem a za hlavní 
oblast jejich výskytu je obvykle považována kontinentální východní Evropa (Zólyomi 1957, 
Mráz 1958a, 1958b). V České republice jsou pro ně v rámci tradiční fytocenologické 
klasifikace (Chytrý 1997, 2000a) používány syntaxony Potentillo albae-Quercetum Libbert 
1933, Quercetum pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko & Džatko 1965 a Carici 
fritschii-Quercetum roboris Chytrý & Horák 1997. 
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Obr. 1. Doubrava asociace Carici fritschii-Quercetum roboris v lesním masivu Dúbrava u Hodonína. Jeden z 
floristicky i plošně nejlépe zachovaných komplexů vegetace subkontinentálních doubrav ve střední Evropě. 
 
V podobném smyslu bývá někdy užíváno označení „mochnové doubravy“. V předkládané 
práci je toto užíváno pro dubové lesy ve kterých se vyskytují druhy z ekologické skupiny 
Potentilla alba. Jde především o P. alba, Serratula tinctoria a Betonica officinalis, tedy 
o světlomilné druhy svěžích, hlubokých, bázemi dostatečně zásobených půd, jež jsou asi 
nejcharakterističtější součástí vegetace subkontinentálních doubrav a odlišují je od ostatních 
typů světlých doubrav. Nicméně ne všechny mochnové doubravy odpovídají výše uvedené 
charakteristice subkontinentálních doubrav, a naopak, zdaleka ne všechny subkontinentální 
doubravy obsahují druhy ze skupiny Potentilla alba (viz kapitoly 3 a 5). 

  

 
 
Obr. 2. Příklady areálů charakteristických druhů subkontinentálních doubrav. Potentilla alba (vlevo; Holub & 
Jirásek 1968) má subkontinentální, evropský areál, tedy areál s koncentrací výskytu ve střední a východní 
Evropě a s mírným přesahem do kontinentálně laděných oblastí západní Evropy. Phlomis tuberosa (vpravo; 
Hilbig & Knapp 1983) má kontinentální, eurosibiřský areál, sahající od kontinentálně laděných oblastí střední 
Evropy až po jižní Sibiř. 
 
1.2. Motivace studia a vymezení zájmového území 
 
Hlavním motivem vzniku předkládané disertační práce byla dosavadní absence syntézy 
znalostí o vegetaci subkontinentálních doubrav, založené na numerické analýze rozsáhlého 
souboru dat o druhovém složení konkrétních porostů, ve které by byly české subkontinentální 
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doubravy zasazeny do širšího geografického kontextu. V případě vegetačního typu, jehož 
rozšíření je obvykle interpretováno právě geograficky (viz označení „subkontinentální“), je 
takové kritické zasazení do kontextu nanejvýš žádoucí. Ve střední Evropě vyšlo v posledních 
padesáti letech několik prací shrnujících poznatky o subkontinentálních doubravách (Zólyomi 
1957, Mráz 1958a, 1958b, Horvát 1978, 1980, 1981). Ač jde vesměs o kvalitní a na svou 
dobu moderní studie, jež jsou dodnes zdrojem cenných informací, vzhledem k datu jejich 
vzniku v nich chybějí novější poznatky, a zejména jejich syntéza pomocí moderních metod 
zpracování fytocenologických dat.  
 

 
 
Obr. 3. Vymezení zájmového území. Země, z nichž byl získán reprezentativní datový materiál pro 
fytocenologickou syntézu, jsou vyznačeny sytými barvami (Česko, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko, 
Maďarsko). Ostatní země, odkud bylo získáno menší množství snímků subkontinentálních doubrav, jsou 
vyznačeny polosytě (Alsasko, Litva, Rumunsko, Ukrajina, Brjanská oblast Ruska). 
 
Současné standardy zpracování fytocenologických dat (Chytrý 2000b) si pro účely takové 
syntézy žádají přímé srovnání velkého množství vegetačních snímků, které však dosud nejsou 
pro celou střední a východní Evropu k dispozici ve snadno dostupné a zpracovatelné formě, 
jakou poskytuje například Česká národní fytocenologická databáze (dále jen ČNFD) pro 
území České republiky (Chytrý & Rafajová 2003). Nezbytná proto byla rozsáhlá excerpce 
literárních zdrojů a regionálních fytocenologických databází z několika zemí, vyžadující 
navázání spolupráce s kolegy ze zahraničních botanických institucí. Geografickou 
a ekologickou reprezentativnost snímkového materiálu bylo navíc třeba zvýšit doplněním 
nových snímků přímo v terénu, zejména na Slovensku a v Maďarsku. Osobní zkušenost se 
zkoumanou vegetací z velké části zájmového území byla také nezbytná pro relevantní 
fytocenologickou interpretaci výsledků numerických analýz. 

Jedním z důsledků těchto nároků je i nerovnoměrné geografické pokrytí výsledného 
datového souboru (obr. 3). Zatímco pro země střední Evropy, tedy pro Českou a Slovenskou 
republiku, Německo, Polsko, Rakousko a Maďarsko, bylo získáno velké množství snímků 
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(řádově několik set z každé z nich; viz kapitolu 2.2) a jejich pokrytí je možné označit za 
geograficky i ekologicky reprezentativní, ostatní, zejména východoevropské země, jsou 
zastoupeny nedostatečně (Litva, Ukrajina, Rumunsko, evropské Rusko) nebo vůbec 
(Bělorusko, Moldávie). Toto rozložení do značné míry odráží prozkoumanost vegetace 
jednotlivých zemí a poukazuje tak na fundamentální omezenost každé fytocenologické 
syntézy dostupností kvalitních základních dat – fytocenologických snímků. Přesto považuji 
i takto neúplnou syntézu za potřebnou a užitečnou – jednak jako výpověď, byť limitovanou, 
o rozšíření a variabilitě subkontinentálních doubrav ve střední a východní Evropě, jednak jako 
další z kroků středoevropské fytocenologie za hranice konvenčních škál studia vegetace. 
 
1.3. Historie fytocenologického výzkumu subkontinentálních doubrav 
 
Střední Evropa 
Svým způsobem zakladatelskou roli při studiu vegetace subkontinentálních doubrav ve 
střední Evropě sehrál německý fytocenolog Wilhelm Libbert, který je autorem prvního 
platného fytocenologického popisu asociace Potentillo albae-Quercetum z okolí města 
Myślibórz v dnešním severozápadním Polsku (Libbert 1933). Vedle popisu druhového složení 
si autor v práci všímá i ekologických nároků subkontinentálních doubrav a zajímavé jsou jeho 
postřehy o jejich sukcesní dynamice, když upozorňuje na pravidelný výskyt lučních prvků 
(Rumex acetosa, Lathyrus pratensis) a v druhovém složení nachází podobnost s křovitými 
sukcesními stádii suchých trávníků s dominancí Brachypodium pinnatum. Zmiňuje také 
několik starších prací pojednávajících o obdobné vegetaci, např. Paczoského studii o lesní 
vegetaci Bialowiežského pralesa (Paczoski 1930) nebo pro českého čtenáře zvlášť 
pozoruhodnou práci Franze Firbase a Hanse Sigmonda o vegetaci Milešovky (Firbas & 
Sigmond 1928). Z toho je patrné, že fytocenologové si této svébytné vegetace všímali již před 
Libbertem; o tom pěkně svědčí i pozapomenutá studie studie alsaského botanika Emile 
Isslera, věnovaná lesostepním doubravám horního Porýní (Issler 1925). V ní lze najít jeden 
z nejstarších publikovaných fytocenologických snímků vegetace subkontinentálních doubrav 
(obr. 4). 

Jméno1 Querco-Potentilletum albae, odvozené od libbertovského pojmenování 
Quercus-Potentilla alba-Assoziation, v následujích letech postupně proniká do německé 
fytocenologické literatury, byť někteří autoři popisují analogickou vegetaci ještě pod jiným 
označením (např. Meusel 1935). Ve 40. letech se používání jména rozšířilo zejména zásluhou 
německých fytocenologů Rüdigera Knappa a Ernsta Preisinga, zkoumajících lesní vegetaci na 
území třetí říše, včetně dočasně okupovaných území Polska a Rakouska (Preising 1943, 
Knapp 1944a, 1944b). Přitom Knapp používal jméno ve velmi širokém smyslu, sahajícím od 
subkontinentálních sprašových doubrav (Querco-Potentilletum albae occidento-pannonicum 
viburnetosum) po kyselé, mírně teplomilné doubravy (Querco-Potentilletum albae 
mediostiriacum polytrichetosum). Díky postupné popularizaci jméno proniklo např. i do 
Soóova přehledu asociací karpatsko-panonské oblasti (Soó 1945). 

Následující 50. léta jsou ve znamení bouřlivého rozvoje fytocenologie, provázeného 
boomem lokálních deskriptivních prací, dokládajících výskyt asociace Potentillo albae-
Quercetum (v tomto tvaru uvádí jméno poprvé Oberdorfer 1956) a analogické vegetace 
v různých částech Polska (např. Krotoska 1953, Wojterska & Wojterski 1953, Matuszkiewicz 
1955), Německa (např. Felser 1954, Oberdorfer 1957), Maďarska (např. Zólyomi 1950, 
Simon 1957, Pócs et al. 1958, Tallós 1959) i Československa (viz níže). Současně vznikají 
první  syntetické  práce,  pokoušející  se  zasadit tento vegetační typ do vznikajícího fytoceno- 
                                                 
1 Sleduji pouhé šíření jména, neboť náplň odpovídajícího syntaxonu (význam, ve kterém bylo jméno použito) 
mohla zejména ve starších pracích značně kolísat od autora k autorovi. A naopak, analogická vegetace byla 
označována velmi různými jmény. 
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logického systému rostlinných společenstev, i do ekologického a geografického kontextu 
(Matuszkiewicz & Matuszkiewicz 1956, Oberdorfer 1957, Klika 1957, Jakucs 1959).  

 

 

 
 
Obr. 4. Nejstarší mně známý fytocenologický snímek vegetace, kterou lze označit za subkontinentální doubravu, 
pochází z práce alsaského botanika Emile Isslera Die Hartwälder der oberelsässischen Rheinebene z roku 1925. 
Z hlediska dnešních redakčních lhůt stojí za povšimnutí, že rok, kdy byl snímek pořízen, je i rokem, kdy práce 
vyšla. 
 
Je na místě zmínit, že významnou roli v tomto mezinárodním výzkumném úsilí sehrála práce 
českého lesníka Karla Mráze Beitrag zur Kenntnis der Stellung des Potentillo-Quercetum 
(Mráz 1958a). Byla publikovaná v německém časopise Archiv für Forstwesen a ve své době 
vzbudila značný ohlas. Šlo vlastně o první monografickou studii věnovanou mochnovým 
doubravám, souběžně publikovanou v málo pozměněné podobě v češtině (Mráz 1958b). Mráz 
v práci těží z vlastních terénních zkušeností ze středního Polabí, a také z Braniborska, kde 
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pracoval v doprovodu profesora Scamoniho. Současně využívá znalosti zahraniční literatury – 
zejména obeznámenost s pracemi sovětských autorů mu dovoluje překročit středoevropské 
interpretační rámce a hledat analogie mochnových doubrav ve východní Evropě a za Uralem. 
V tomto ohledu je novátorem. Zároveň neulpívá na popisu a analýze druhového složení, ale 
snaží se hledat ekologické faktory stojící za rozšířením a druhovým složením mochnových 
doubrav. Všímá si jejich vazby na těžké, střídavě vlhké, oglejené půdy, přičemž upozorňuje 
na skutečnost, že směrem na východ, do klimaticky kontinentálních oblastí, se tato vazba 
uvolňuje. „Kontinentalita“ půdní je tak podle Mráze ve východní Evropě nahrazena 
kontinentalitou makroklimatickou. 

Prakticky synchronně se zkoumáním mochnových doubrav se rozvíjela  syntaxonomie 
jižní, panonské větve subkontinentálních doubrav. Už od konce 20. let se zabýval lesní 
vegetací Velké Uherské nížiny velký maďarský botanik 20. století Rezső Soó. V roce 1934 
používá pro subxerofilní dubové lesy nížinných poloh Panonie označení Quercetum roburis 
(Soó 1934), přičemž uvádí mj. subasociace festucosum sulcatae, convallariosum a festucosum 
pseudovinae. Ty jsou, pokud tak lze soudit z pouhého názvu a odkazů v pozdějších Soóových 
pracích, prekurzory dodnes používaných syntaxonů Festuco rupicolae-Quercetum roboris 
(suché doubravy písčitých substrátů Nyírségu), Convallario-Quercetum roboris (mezické 
doubravy písčitých substrátů Nyírségu) a Galatello-Quercetum roboris (panonské 
subxerofilní doubravy zasolených substrátů); uvedená náplň syntaxonů sleduje pojetí 
Borhidiho (2003). 

Pro subxerofilní dubové lesy pahorkatin a vrchovin Maďarského středohoří, jež se 
svým druhovým složením blíží severo-středoevropským mochnovým doubravám, použil Soó 
ve stejné práci název Quercetum sessilis (mixtum) pannonicum. V průběhu času byla 
podobnost této vegetace s mochnovými doubravami shledána některými autory natolik 
výraznou, že se pro jejich označení zavedlo jméno Querco-Potentilletum albae (pannonicum) 
(např. Zólyomi 1950) a posléze Potentillo albae-Quercetum (petraeae-cerris) (např. Jakucs 
1959). Záhy však opět převážily tendence k užšímu pojetí syntaxonů, asociace Potentillo 
albae-Quercetum začala být chápána jako sarmatský, subboreálně-kontinentální vegetační 
typ, a pro panonské porosty se natrvalo prosadil samostatný syntaxon na úrovni asociace, 
Quercetum petraeae-cerris (Soó 1957). Od něj byly později povýšeny na úroveň 
samostatných asociací dřívější geografické varianty asphodeletosum (Asphodelo-Quercetum 
roboris – psamofilní doubravy Malé Uherské nížiny) a mecsekense (Potentillo micranthae-
Quercetum dalechampii – subxerofilní doubravy pahorkatin a vrchovin maďarského jižního 
Zadunají); uvedená náplň syntaxonů sleduje pojetí Borhidi (2003). 

Posledním výrazným typem subkontinentálních doubrav, jehož svébytnost byla 
rozeznána a je dosud uznávána, jsou panonské sprašové doubravy. Poprvé byly popsány již 
zmíněným Knappem (1944b) pod jménem Querco-Potentilletum albae occidento-
pannonicum viburnetosum z Parndorfské plošiny nad Neziderským jezerem v rakouském 
Burgenlandu, byť jejich nejstarší fytocenologické snímky pocházejí již z práce Huga Bojka 
(1934), pracujícího v témže území. Na úroveň samostatné asociace Aceri tatarici-Quercetum 
pubescenti-roboris je na základě výzkumu ve Velké Uherské nížině a srovnání s vegetací 
ukrajinské a ruské kontinentální lesostepi povýšil maďarský autor Bálint Zólyomi (1957). 
Zólyomiho práce v řadě ohledů připomíná práci Mrázovu, zejména důrazem na geografickou 
interpretaci zájmového vegetačního typu. Mráz i Zólyomi hledají paralely jimi zkoumané 
vegetace na východě Evropy a výrazně tak přispívají k etablování konceptu 
subkontinentálních doubrav jako jistého protipólu doubrav submediteránních ve střední 
Evropě. Zatímco v Maďarsku a zemích východní Evropy se pro Zólyomiho syntaxon ujalo 
jméno Aceri tatarici-Quercetum, v České republice a na Slovensku je používáno synonymní 
označení Quercetum pubescenti-roboris (Chytrý 1997, Roleček 2005); neotyp posledně 
jmenované asociace byl M. Chytrým vybrán ze snímkového materiálu pořízeného 
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slovenskými autory Jánem Michalkem a Michalem Džatkem v Podunajské pahorkatině 
(Michalko & Džatko 1965). 

Nemá valný smysl podrobněji zde rozebírat takřka bezbřehou záplavu pozdějších 
syntaxonomických prací, jež v průběhu dalších padesáti let přispěly k prozkoumání rozšíření 
subkontinentálních doubrav a k vyjasnění, nebo naopak ke zvětšení zmatku, v systému jejich 
klasifikace. Spíš než k řešení syntaxonomické problematiky má uvedený přehled sloužit 
k vytvoření určité představy o časování fytocenologického výzkumu subkontinentálních 
doubrav ve střední Evropě a k relativizaci současného stavu poznání věci. Z pozdějších prací 
si proto dovolím zmínit už jen sérii příspěvků maďarského botanika Adolfa Olivéra Horváta, 
(Horvát 1978, 1980, 1981), jež jsou pokusem o shrnutí tehdejších znalostí o rozšíření 
subkontinentálních doubrav v Evropě. Současné fytocenologické pojetí subkontinentálních 
doubrav pak nejlépe odrážejí moderní národní syntézy (Matuszkiewicz 2001, Borhidi 2003, 
Roleček 2005, 2007, Willner & Grabherr 2007). 
 
České země 
Jak již bylo zmíněno, z českého území pochází jedna z nejstarších fytocenologických prací ve 
které byly subkontinentální doubravy rozlišeny jako svébytný vegetační typ. Jde o dílo 
Vegetationsstudien auf dem Donnersberge im Böhmischen Mittelgebirge, pocházející z pera 
botaniků Franze Firbase a Hanse Sigmonda, působících na německé univerzitě v Praze. 
Publikováno bylo v časopise českých Němců Lotos (Firbas & Sigmond 1928). Pod 
označením “Quercus sessiliflora-Melampyrum vulgatum Assoziation, Potentilla alba  
Variante” zde autoři popisují druhově bohaté, mírně teplomilné mochnové doubravy, typické 
pro hlubší půdy na úpatí Milešovky. Je pozoruhodné, že ve stejném roce vyšla i první česky 
psaná práce obsahující fytocenologické snímky mochnových doubrav, a to dokonce ze 
stejného území. Jde o studii budoucího zakladatele geobiocenologie Aloise Zlatníka Lesy 
a skalní stepi v Milešovském středohoří (Zlatník 1928), ve které jsou mochnové doubravy 
zahrnuty pod „doubravy typu Poa nemoralis“. Že by šlo o další z příkladů pozitivního vlivu 
soupeření českého a německého živlu na kulturní a vědecký život v českých zemích?  

Další snímky mochnových doubrav zapsal v Českém středohoří na konci 20. a ve 30. 
letech 20. století český fytocenolog mezinárodního věhlasu Jaromír Klika. Publikoval je 
v několika pracích (Klika 1933, Klika 1939a, Klika 1953), zčásti pod označením Querco-
Carpinetum festucetosum heterophyllae, jež později (Klika 1957) synonymizoval 
s libbertovskou asociací Querco-Potentilletum albae. První zmínky o vegetaci z okruhu 
subkontinentálních doubrav v Polabí pocházejí z další práce (Klika 1939b), kde je autor řadí 
do několika značně vzdálených syntaxonů (asociace Querceto-Carpinetum bohemicum z řádu 
Fagetalia sylvaticae, as. Quercus robur (sessilis)-Genista tinctoria z řádu Quercetalia 
roboris-sessiliflorae a as. Quercus pubescens-Lathyrus versicolor ze svazu Quercion 
pubescentis). To je mimochodem pěkná ukázka obtížné přenositelnosti klasifikací vegetace 
mezi různými prostorovými škálami.  

Ve 40. letech publikoval významný geobotanik Rudolf Mikyška řadu snímků 
teplomilných doubrav z Plzeňska (Mikyška 1944), jež popsal jako zvláštní asociaci Quercus 
robur (sessilis)-Melica picta, kterou Klika (1957) také synonymizoval s asociací Querco-
Potentilletum albae. V 50. letech pak Mikyška přináší první výsledky 
svého fytocenologického výzkumu lesů východního Polabí (Mikyška 1956a, 1956b), kde 
uvádí i výskyt asociace Querco-Potentilletum albae, a je tak podle mých vědomostí prvním 
českým autorem, který pracuje s tímto libbertovským jménem. Všímá si také vztahu 
mochnových doubrav k ostatním vegetačním typům, včetně nelesní vegetace suchých 
trávníků asociace Cirsium acaule-Ononis spinosa, kterou považuje za jejich vývojové 
stadium. Kromě toho popisuje asociaci Cariceto montanae-Quercetum, kterou označuje za 
ochuzené degradační stadium mochnových doubrav. 
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Od 50. let se vegetaci teplomilných doubrav na jižní Moravě soustavně věnoval lesnický 
typolog a geobiocenolog Jaroslav Horák. Výsledky svých zkoumání shrnul v řadě článků 
v lesnických časopisech (Horák 1979a, 1979b, 1980, 1981, 1983); mimo jiné v nich 
zdokumentoval prakticky veškeré dochované lokality subkontinentálních sprašových doubrav 
(„Aceri campestris querceta“) na jižní Moravě. Fytocenologická komunita se s výsledky jeho 
práce seznámila především díky regionální syntetické studii publikované v 90. letech 
v časopise Preslia, jejímž spoluautorem je Milan Chytrý (Chytrý & Horák 1997). 

Velký význam pro pozdější chápání vegetace subkontinentálních doubrav u nás mají 
dvě práce z druhé poloviny 50. let: jednak Mrázův příspěvek Subkontinentální doubravy ve 
středním Polabí (Mráz 1958b), což je obdoba výše komentovaného německy psaného textu 
(Mráz 1958a), jednak Klikova syntaxonomická črta Poznámky k fytocenologii a typologii 
našich xerothermních doubrav (sv. Quercion pubescentis) (Klika 1957). Oba autoři pracují s 
asociací Querco-Potentilletum albae ve značně širokém pojetí: Mráz k ní řadí i přechodové 
typy k bazifilním teplomilným doubravám a dubohabřinám (Querco-Potentilletum albae 
lithospermetosum), Klika zase zahrnuje i jihomoravské psamofilní doubravy lesního masivu 
Dúbrava u Hodonína (Querco-Potentilletum albae pannonicum). Posledním Klikovým 
příspěvkem k otázce subkontinentálních doubrav je jeho posmrtně publikovaná studie o lesích 
Křivoklátska (Klika 1959), které je jednou z významných oblastí výskytu mochnových 
doubrav u nás. 

Na přelomu 50. a 60. let vzniká hned několik fytocenologických prací, v nichž byly 
publikovány údaje o subkontinentálních doubravách z dosud celkem opomíjeného území 
Moravy. Především je to zevrubná studie Františka Šmardy Rostlinná společenstva území 
přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína (Šmarda 1961), v níž autor polemizuje 
s Klikovým názorem na syntaxonomické postavení zdejších dubových lesů. Zdůrazňuje 
přitom zvýšené zastoupení panonských druhů a ústup náročných hajních druhů oproti asociaci 
Querco-Potentilletum albae, což podle něj svědčí pro příslušnost vegetace Dúbravy k Soóově 
panonské asociaci Quercetum roboris (stepposum) (v dnešním pojetí tedy zřejmě k as. 
Festuco rupicolae-Quercetum roboris). Pro jihomoravské porosty posléze popisuje novou 
subasociaci Quercetum roboris (stepposum) caricetosum fritschii. Dalším autorem, který se 
v té době věnoval studiu vegetace teplomilných doubrav na Moravě, byl průkopník státní 
ochrany přírody Valentin Pospíšil. Ve svých lokálních příspěvcích, zaměřených především na 
analýzu pronikání teplomilných prvků na střední Moravu (Pospíšil 1957, 1962, 1964), 
publikoval i několik fytocenologických snímků subkontinentálních doubrav. 

Protože není možné, a snad ani účelné, podat zde vyčerpávající přehled relevantní 
literatury, z dalších prací, jež přispěly k poznání rozšíření a variability vegetace 
subkontinentálních doubrav v České republice, zkratkovitě vybírám: Denisa Blažková, studie 
o vegetaci Roblínských lesů v Českém krasu (Blažková 1962); Věroslav Samek, studie 
o lesích Českého krasu (Samek 1964); R. Mikyška, několik prací z východočeského Zálabí 
(Mikyška 1963, 1964, 1968); manželé Neuhäuslovi, studie o listnatých lesích středních Čech 
(Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1968); Jiří Kolbek, dvě práce o vegetaci Českého 
středohoří (Kolbek 1969, 1983) a monografie o vegetaci CHKO & BR Křivoklátsko (Kolbek 
2003); Čeněk Novotný a Václav Petříček, studie o asociaci Potentillo albae-Quercetum 
v dolním Pojizeří (Novotný & Petříček 1980); Milan Chytrý, monografie o lesní vegetaci NP 
Podyjí (Chytrý & Vicherek 1995). 

Zvláštní zmínku zaslouží výše již zmíněný příspěvek M. Chytrého a J. Horáka Plant 
communities of the thermophilous oak forests in Moravia (Chytrý & Horák 1997). Autoři 
v něm, vedle publikace řady vlastních snímků dubových lesů, popsali novou asociaci 
subkontinentálních doubrav Carici fritschii-Quercetum roboris z lesního komplexu Dúbrava u 
Hodonína. Tato asociace náplní odpovídá Šmardově Quercetum roboris (stepposum) 
caricetosum fritschii a zčásti i Klikově Querco-Potentilletum albae pannonicum. Jde 
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o geograficky velmi omezený vegetační typ, jehož další výskyt byl zatím potvrzen pouze na 
slovenském Záhoří (Roleček 2004). Jeho vztah k maďarským psamofilním doubravám nebyl 
dosud vyjasněn a jeho prozkoumání je jedním z cílů předkládané práce. 

V posledních deseti letech vzniklo hned několik syntetických prací, jež zařazují české 
subkontinentální doubravy do vegetačního kontextu. První z nich je syntaxonomická studie 
M. Chytrého Thermophilous oak forests in the Czech Republic: Syntaxonomical revision of 
the Quercetalia pubescenti-petraeae (Chytrý 1997), ve které autor předestírá nový koncept 
hierarchické klasifikace českých teplomilných doubrav: řád Quercetalia pubescenti-petraeae, 
zahrnující celkem tři svazy: Quercion pubescentis (submediteránně laděné bazifilní šipákové 
doubravy), Quercion petraeae (středoevropské mírně teplomilné subbazifilní/subacidofilní 
doubravy, včetně asociace Potentillo albae-Quercetum), Aceri tatarici-Quercion (panonské 
subkontinentální doubravy asociací Quercetum pubescenti-roboris a Carici fritschii-
Quercetum roboris). Tři asociace subkontinentálních doubrav v našem pojetí jsou tedy řazeny 
do dvou různých svazů s ohledem na celkové druhové složení a širší fytogeografické vazby. 
Toto pojetí autor použil i v druhém svazku monografické edice Přehled vegetace České 
republiky (Chytrý 2000a). Nejnovějším příspěvkem k tématu je pak formalizovaná klasifikace 
českých teplomilných doubrav (Roleček 2007; je součástí předkládané disertační práce).  
 
1.4. Cíle disertační práce 
 
Předkládaná disertační práce má následující cíle:  
 
1) zachytit a popsat variabilitu vegetace subkontinentálních doubrav ve střední a východní 
Evropě; 
 
2) začlenit české subkontinentální doubravy do kontextu středoevropské vegetace po stránce 
jejich druhového složení, vztahu k ekologickým faktorům a dynamiky. 
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2. OBECNÉ METODICKÉ A METODOLOGICKÉ POZNÁMKY 
 
2.1. Použité metody 
 
Data analyzovaná v předkládané studii jsou fytocenologické snímky sbírané metodikou 
curyšsko-montpellierské školy (Braun-Blanquet 1964). Vzhledem k velkému množství autorů 
snímků (řádově stovky) lze předpokládat značnou metodickou nejednotnost jejich sběru (viz 
např. Lepš & Hadincová 1992, Chytrý 2001, Hédl 2005). Ta však, jak můžeme doufat, 
zásadním způsobem neomezuje informační hodnotu těchto dat, alespoň pokud se týká 
možnosti stanovení hlavních gradientů variability druhového složení (Roleček et al. 2007). 
 Většina snímků pochází z ploch 100-500 m2, byť u velkého množství snímků tento 
údaj chybí (obr. 5). Vedle druhového složení byla u všech zahrnutých snímků zaznamenána 
i dominance druhů, nejčastěji pomocí odhadu pokryvnosti/abundance na klasické nebo 
modifikované Braun-Blanquetově kombinované škále (Westhoff & van der Maarel 1978); 
u menšího počtu snímků byla použita jiná škála. Tyto škály byly při digitalizaci převedeny na 
jednotnou procentickou škálu, jež byla při analýzách v řadě případů redukována na 
prezenčně-absenční škálu – ta byla aplikována například ve všech klasifikačních analýzách.  
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Obr. 5. Histogram četnosti snímků souboru Evropa 1 (n = 6 005) v jednotlivých kategoriích plochy snímku. 
Většina snímků byla zapsána na ploše 100-500 m2, u velkého množství snímků, označených zde „Ø“, však tento 
údaj chybí. S ohledem na tuto skutečnosti jsem v analýzách pracoval s veškerými snímky, bez ohledu na plochu, 
ze které pocházejí. 
 
Základním databázovým software použitým v předkládané studii pro digitalizaci, uchování 
a výměnu fytocenologických snímků byl TURBOVEG (Hennekens & Schaminée 2001). 
Veškeré další zpracování snímků jsem prováděl v prostředí programů JUICE 6.3 a 6.4 (Tichý 
2002); v jednotlivých krocích to bylo především spojování dílčích datových souborů, 
sjednocování taxonomického pojetí a nomenklatury (viz kapitolu 2.3), výběr snímků podle 
zvolených kritérií, včetně geografické a ekologické stratifikace (viz kapitolu 2.2), obsluha 
externích klasifikačních programů TWINSPAN (Hill 1979) a PC-ORD 4 a 5 (McCune & 
Mefford 1999), analýza diagnostických, konstantních a dominantních druhů (viz kapitolu 
2.4), práce s Ellenbergovými indikačními hodnotami (viz kapitolu 2.5), atd. K ordinačním 
analýzám jsem použil programy Canoco for Windows 4.5 a CanoDraw for Windows 4.0 (ter 
Braak & Šmilauer 2002). Další analýzy jsem prováděl především v programech Microsoft 
Office Excel 2003 a Statistica 6.0 a 7.0. Velkou část grafiky jsem připravil pomocí Microsoft 
Office PowerPoint 2003. 
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2.2. Analyzovaná data  
 
ČNFD 1: soubor 27 315 snímků všech hlavních vegetačních typů České republiky  
K analýzám v kapitolách 3.1 a 3.2 jsem použil výběr z ČNFD, připravený pro potřeby 
projektu Vegetace České republiky (Chytrý 2007). Tento výběr zahrnuje celkem 27 315 
snímků všech hlavních vegetačních typů České republiky. Za účelem zvýšení 
reprezentativnosti souboru s původně značně nerovnoměrným geografickým a ekologickým 
pokrytím snímků (Chytrý & Rafajová 2003) byl tento geograficky a ekologicky stratifikován 
(Knollová et al. 2005); jednoduše řečeno, byly z něj odstraněny snímky „přesnímkovaných“ 
vegetačních typů z „přesnímkovaných“ území. Tato stratifikace je detailně popsána v prvním 
dílu přehledu Vegetace České republiky (Chytrý 2007), a také ve studii o metodě Cocktail, jež 
je součástí předkládané disertační práce (Roleček 2007). 
 
Evropa 1: soubor 6 005 snímků středo- a východoevropských dubových lesů 
Základem tohoto souboru, použitého k analýzám v kapitolách 3.3 a 5, je soubor 20 202 
snímků listnatých lesů střední a východní Evropy, sestavený pro potřeby předkládané studie. 
Většina snímků tohoto souboru pochází z velkých středoevropských vegetačních databází: 
Česká národní fytocenologická databáze – 12 894 snímků převážně z České republiky, 
Centrálna databáza fytocenologických zápisov – 1909 snímků převážně ze Slovenska, 
rakouská databáze dubových lesů (Wolfgang Willner, Vienna Institute for Nature 
Conservation and Analysis, Vídeň) – 2392 snímků z Rakouska, rakouská databáze 
teplomilných doubrav (Franz Starlinger, Bundesamt für Wald, Vídeň) – 1341 snímků 
z Rakouska, Maďarska a dalších zemí střední Evropy (částečně se překrývá s předchozími 
soubory).  

Dalších 1794 snímků jsem excerpoval z fytocenologické literatury: Německo – 620 
snímků, Polsko – 436 snímků, Maďarsko – 342 snímků, Rusko – 169 snímků, Francie 
(Alsasko) – 167 snímků, Rumunsko – 60 snímků. Větší počet snímků jsem získal z prací 
Meusel 1935, Gauckler 1938, Soó 1943, Matuszkiewicz 1955, Simon 1957, Seibert 1962, 
Szynal 1962, Sokolowski 1963, 1979, Nowaczyk 1964, Szodfridt & Tallós 1964, Fekete 
1965, Rawald & Niemann 1967, Förster 1968, Tallós & Tóth 1968, Kaźmierczakowa 1971, 
Horvát 1972, Linhard & Stückl 1972, Mowszowicz et al. 1963, Hofmann 1974, Horvát 1974, 
Jakubowska-Gabara 1974, 1994, Ferchmin 1980, Treiber & Remmert 1998, Hofmann & 
Prommer 2005 a z archivu B. Zólyomiho. 

Ostatních 397 snímků jsem pořídil vlastním terénním průzkumem: Slovensko – 172 
snímků, Maďarsko – 113 snímků, Česká republika – 66 snímků, Rakousko – 36 snímků, Litva 
– 10 snímků. 

Z uvedeného souboru jsem vybral snímky dubových lesů, tedy snímky s pokryvností 
dubů vyšší než 2 na Braun-Blanquetově škále (to znamená buď výskyt jednoho druhu dubu 
s hodnotou alespoň 3, nebo alespoň dvou druhů s hodnotami 2 a r). Tento soubor, obsahující 
8 344 snímků, jsem poté geograficky a ekologicky stratifikoval: klasifikoval jsem jej metodou 
TWINSPAN (Hill 1979) do 64 skupin a z každé skupiny poté náhodně vybral vždy 
maximálně dva snímky pocházející z jednoho čtverce geografické sítě o stranách 1,25 minuty 
východní délky × 0,75 minuty severní šířky (tj. asi 1,5 x 1,5 km), odvozené od sítě 
středoevropského floristického a faunistického mapování. Takto vznikl finální soubor o 6 005 
snímcích. 
 
2.3. Přijaté taxonomické pojetí a nomenklatura cévnatých rostlin 
 
Taxonomické pojetí a nomenklatura cévnatých rostlin nejsou v předkládané studii zcela 
jednotné. Mou základní snahou bylo držet se jmen a pojetí taxonů použitých v Klíči ke 
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květeně České republiky (Kubát et al. 2002), nicméně přesah zájmového území za hranice 
České republiky a nejednotné pojetí taxonů a nomenklatury v různých zdrojových pracích si 
vynutily různé níže uvedené úpravy.  
 Nomenklatura druhů datového souboru ČNFD 1 a od něj odvozených souborů 
odpovídá Klíči (Kubát et al. 2002). Náplň a jména šířeji pojatých taxonů („agregátů“) zčásti 
odpovídají Klíči (u taxonů označených na konci zkratkou „agg.“, např. Rubus fruticosus agg.), 
zčásti jsou modifikovány (u taxonů označených na konci zkratkou „s.lat.“, např. Pulmonaria 
officinalis s.lat.). Pojetí modifikovaných agregátů odpovídá pojetí přijatému v rámci projektu 
Vegetace České republiky (Chytrý 2007), pro který byl soubor ČNFD 1 připraven; v úplnosti 
se s ním lze seznámit na internetových stránkách projektu, kde je uvedeno ve volně dostupné 
beta verzi expertního systému (www1). 

Nomenklatura druhů datového souboru Evropa 1 odpovídá Klíči v případě druhů tam 
uvedených. Nomenklatura ostatních druhů sleduje pojetí uvedené v Příloze 1. Náplň a jména 
šířeji pojatých taxonů označených „agg.“ opět odpovídají Klíči, u taxonů označených „s.lat.“ 
jsou modifikovány. Pojetí modifikovaných agregátů je specifikováno v Příloze 1, základní 
snahou bylo držet se pojetí v Ehrendorferově publikaci Liste der Gefässpflanzen 
Mitteleuropas (Ehrendorfer 1973). 

Je třeba upozornit, že výsledky veškerých analýz pracujících s daty o druhovém 
složení jsou ovlivněny taxonomickým pojetím přijatým v konkrétní analýze. A to zejména 
v případech, kdy blízce příbuzné druhy sloučené do jednoho širšího taxonu vynikají odlišnou 
ekologií a současně velkou konstancí v určitém vegetačním typu. I když jsou takové rozdíly 
mnohdy dobře známé (např. Veronica chamaedrys s.str. versus V. vindobonensis), potíže při 
determinaci těchto příbuzných a podobných taxonů vedou jednak k častým determinačním 
omylům, jednak k různě širokému pojetí taxonů v pracích různě pečlivých/schopných 
determinátorů/determinátorů pracujících s různým taxonomickým pojetím. V konečném 
důsledku je jediným možným řešením při fytocenologických syntézách slučovat 
problematické taxony do šířeji pojatých agregátů, a to i za cenu ztráty cenné informace 
o jejich ekologii a rozšíření; tato informace je však už ve výchozím datovém souboru tak jako 
tak zatemněna uvedenými artefakty (chybná determinace, nejednotné taxonomické pojetí). 
Jde tedy o klasický trade-off mezi snahou o minimalizaci šumu a snahou o zachování 
ekologické informace v datech. V několika případech jsem proto dal přednost opačnému 
řešení – v souboru jsem například ponechal vedle Festuca rupicola a F. valesiaca s.lat. (incl. 
F. pseudodalmatica) i „taxon“ Festuca rupicola/valesiaca s.lat., používaný několika málo 
maďarskými autory, nerozlišujícími F. valesiaca, F. pseudodalmatica a F. rupicola. Tento 
„taxon“ se tak stal artificiálně diagnostickým pro vegetační typ 5 v kapitole 5.1, přitom jde 
zřejmě z větší části o F. pseudodalmatica, tedy týž taxon, který je v rámci agregátu F. 
valesiaca s.lat. nejlepším diagnostickým druhem blízkého typu 6 v téže kapitole. Výhodou 
zvoleného řešení však je, že v souboru zůstalo zachováno ekologicky a geograficky významné 
rozlišení mezi F. rupicola a F. valesiaca s.lat., které by v případě sloučení taxonů do jednoho 
širokého agregátu zaniknulo.  

Jiným souvisejícím problémem je, že různost taxonomických pojetí není škálově 
invariantní – geograficky bližší snímky, zejména ty, pocházející ze stejné země, mívají 
podobnější taxonomické pojetí než snímky vzdálenější, zejména ty, pocházející z různých 
zemí. Z toho vyplývá nutnost větší generalizace (širšího taxonomického pojetí) při přechodu 
na větší prostorovou škálu, což se může stát zdrojem artefaktů např. při srovnávání klasifikací 
v různém prostorovém měřítku. To se však týká spíše sofistikovanějších studií (například 
analýz prostorové autokorelace), nežli metodicky poměrně jednoduchých klasifikací zde 
provedených – byť se jich to týká také. Skončeme proto zopakováním konstatování z Úvodu 
této práce, že jakákoli fytocenologická syntéza, a vlastně veškerá vědecká práce, jsou zásadně 
omezeny dostupností kvalitních základních dat. 
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2.4. Principy stanovení diagnostických druhů 
 
Diagnostické druhy byly v celé práci stanovovány pomocí výpočtu fidelity, tedy vazby druhů 
na danou skupinu snímků (vegetační typ), v programu JUICE. Fidelita byla kvantifikována 
pomocí koeficientu phi (Sokal & Rohlf 1995, Chytrý et al. 2002). Čím je hodnota koeficientu 
vyšší, tím větší je vazba druhu na danou skupinu snímků, a tím větší je jeho diagnostická 
hodnota. Protože k různým vegetačním typům může být přiřazen různý počet snímků, na což 
je phi koeficient citlivý, je nutné jej standardizovat tak, jakoby každý vegetační typ tvořil 
stejně velký díl datového souboru (Tichý & Chytrý 2006). O jak velký díl se bude jednat 
(např. 10 nebo 50 %) lze manuálně nastavit v programu JUICE; nízké hodnoty zvýhodňují 
vzácné druhy, vyšší hodnoty zvýhodňují hojné druhy. 
 Protože uvedeným postupem může být vysoká diagnostická hodnota přisouzena 
i velmi vzácným druhům, pokud se vyskytují výhradně ve snímcích jednoho vegetačního typu 
– což může být důsledek pouhé náhody – nabízí program JUICE možnost výpočtu Fisherova 
exaktního testu. Ten je mírou pravděpodobnosti pozorované vazby druhu na daný vegetační 
typ a umožňuje tak vyřadit ze seznamu diagnostických druhů takový druh, u něhož nemůžeme 
na stanovené hladině významnosti (0,05; 0,01; 0,001) zamítnout hypotézu, že jeho vazba na 
daný vegetační typ je náhodná. 

Tyto v zásadě arbitrární manipulace s diagnostickými druhy ukazují, že ani numerické 
stanovení diagnostických druhů není ve fytocenologii nijak automatickým procesem, 
nezávislým na lidských rozhodnutích, ale naopak silně závisí na přijatých kritériích. Každý 
fytocenolog by proto měl znát možné důsledky svých rozhodnutí a vědět, proč to které 
kritérium přijal, stejně jako by se měl každý uživatel výsledného seznamu diagnostických 
druhů s těmito kritérii seznámit, aby mohl výsledky analýz adekvátně interpretovat. 
 
2.5. Ellenbergovy indikační hodnoty 
 
V kapitolách 3 a 5 byly pro charakteristiku stanovištních nároků dubových lesů použity 
Ellenbergovy indikační hodnoty (EIH; Ellenberg et al. 1992). Jejich možnosti i jejich omezení 
pro ekologické analýzy byly mnohokrát diskutovány (Hill & Carey 1997, Schaffers & Sýkora 
2000, Wamelink et al. 2002, Ewald 2003), leč v každém případě jsou dnes pro nepřímou 
indikaci stanovištních podmínek vegetace hojně využívány. 
 Jedním z limitů výpovědní hodnoty EIH v předkládané studii je omezenost jejich 
druhového seznamu na území Německa, takže velká část jiho- a východoevropských druhů, 
především ze souboru Evropa 1, neměla v analýze přidělenou hodnotu. Tak mohlo dojít ke 
zkreslení některých průměrných EIH pro snímky, když v určitých snímcích chyběla některá 
z hodnot i u více než poloviny druhů. Nicméně, protože jsem EIH použil ke znázornění jen 
těch nejsilnějších gradientů v datech a dosavadní zkušenosti potvrzují robustnost EIH 
k absenci hodnot u části druhů ve snímku (Ewald 2003), věřím, že ani tento nedostatek nevedl 
k výraznému zkreslení konečných výsledků, prezentovaných především na obrázcích 6 a 21.  
  
2.6. Úvaha o cílech a metodách klasifikace vegetace 
 
Je pozoruhodné, nakolik kontroverzně je v ekologických kruzích vnímána klasifikace 
vegetace a s jakým odporem ze strany ostatních větví rostlinné ekologie se v historii setkala 
fytocenologie jakožto obor, který věnoval klasifikaci vegetace největší pozornost. Byť dnes 
existuje řada kritických prací, které poukazují na chyby, jichž se fytocenologové v minulosti 
dopustili a jež přispěly k tomuto hodnocení (v češtině především Herben 1986, Krahulec & 
Lepš 1989, Chytrý 2000b, Hédl 2005), bylo by jistě zajímavé pokusit se najít hluboké 
psychologické nebo sociologické příčiny, které jedině mohly vést k tak intenzivnímu odporu 
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nebo naopak souznění s touto celkem odtažitou lidskou činností. Za asi nejvýstižnější 
považuji v tomto ohledu postřeh L. Trepla (1994), že příčinou tohoto pnutí je odlišná 
intelektuální motivace, a tím pádem odlišná představa o uspokojivých metodách a výstupech 
vědecké práce u představitelů tradiční fytocenologie a některých jiných odvětví ekologie 
rostlin. V duchu německého kantovského filosofa W. Windelbanda rozlišuje Trepl mezi 
idiografickou a nomotetickou vědou, přičemž idiografická fytocenologie podle něj spatřuje 
smysl vědecké práce ve vyčerpávajícím popisu unikátních struktur (tj. jednotlivých 
rostlinných společenstev), zatímco nomotetická ekologie rostlin v nalézaní obecných principů 
fungování vegetace. V tomto kontextu se zdá být nedostatek porozumění mezi tradiční 
fytocenologií a některými jinými směry rostlinné ekologie celkem pochopitelný, neboť 
tradiční fytocenologie v něm stojí blíž třeba strukturní geomorfologii nebo fyzické geografii, 
než třeba populační ekologii rostlin. 
 Aby byla klasifikace jako nástroj studia vegetace napříště lépe chápána a příznivěji 
přijímána, je podle mého názoru nezbytné oprostit ji od pojmového balastu, který ji tíží. Už se 
myslím podařilo ukázat, že je nezávislá na zpochybňovaném konceptu společenstva jakožto 
superorganizmu: klasifikace vegetace dopadají stejně, ať už snímkovanou vegetaci 
považujeme za integrovaný funkční celek schopný autoregulace (superorganizmální pojetí), 
nebo za pouhý výsek vegetačního kontinua. Dále je třeba ukázat, že se klasifikace vegetace 
obejdou bez syntaxonomického břemene: základní účel většiny klasifikací – tedy poskytnutí 
vhledu do struktury variability vegetace a přehledná prezentace této variability – lze naplnit 
i bez zařazení vegetačních snímků do rigidního syntaxonomického systému, poplatného 
zvolené prostorové škále, stejně jako bez nalezení „správného“ jména pro ten který vegetační 
typ. Na druhou stranu, pokud je nalezení adekvátního zařazení snímku do systému tím, co je 
požadováno (třeba v případě mapování biotopů pro potřeby ochrany přírody), musí 
fytocenologie disponovat nástroji, které toho jsou schopny. Dokud sami fytocenologové 
nezačnou chápat možnosti a cíle klasifikace vegetace takto diferencovaně a dokud tomuto 
diferencovanému chápání nepřizpůsobí svůj jazyk, je šance na pochopení účelu klasifikací 
vegetace a jejich přijetí širší ekologickou veřejností mizivá. 
 Předkládaná studie obsahuje několik klasifikací vegetace listnatých lesů (kapitoly 3.1, 
3.2, 5.1, 5.2), na jejichž vybrané aspekty bych zde rád upozornil: 
 
1) Různé klasifikace byly vytvořeny na základě různých klasifikačních kritérií. Klasifikace 
v kapitolách 3.1, 5.1 a 5.2 jsou založeny na druhovém složení vegetace, zatímco klasifikace 
v kapitole 3.2 na stanovištních podmínkách. Srovnání klasifikací v kapitolách 3.1 a 3.2, jak 
věřím, ukazuje, že může být užitečné podívat se na vztah vegetace - prostředí z obou stran. 
 
2) Klasifikace postavené na analýze druhového složení byly vytvořeny různými metodami. 
V kapitole 3.1 byla využita aglomerativní shluková analýza (Wardova metoda), v kapitolách 
5.1 a 5.2 divizivní klasifikační metoda TWINSPAN. Aglomerativní a divizivní metody se 
přitom liší v důrazu na vyšší a nižší úroveň klasifikační hierarchie a tudíž dávají poněkud 
odlišné výsledky: zatímco aglomerativní metody zohledňují především podobnostní vztahy 
mezi jednotlivými snímky, tedy vztahy na nižší hierarchické úrovni, divizivní metody 
používají veškerou dostupnou informaci k vytvoření hlavních dělení na nejvyšších úrovních 
hierarchie (Lambert et al. 1973, Gauch & Whittaker 1981). Twinspanové klasifikace proto 
odrážejí především hlavní gradienty druhového složení, zatímco klasifikace aglomerativními 
metodami zdůrazňují podobnosti nižšího řádu, a tak relativně upřednostňují lokální vegetační 
typy (skupiny vzájemně podobných snímků z menších území, obvykle s podobnými 
přírodními podmínkami a společným species-poolem), nebo ekologicky podmíněné vegetační 
typy nižšího řádu (sem by se snad daly zařadit subkontinentální doubravy, s omezenou 
garniturou společných druhů a jinak značně variabilním druhovým složením). 
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3) Také různá transformace kvantitativních dat o pokryvnosti druhů a dat o vertikální 
struktuře (patrovitosti) vegetace může výsledky klasifikace značně ovlivnit. Žádná nebo mírná 
transformace procentických dat o pokryvnosti vede ke zdůraznění dominant jako 
klasifikačního kritéria; stejně tak rozlišení výskytu druhů ve stromovém, keřovém a bylinném 
patře (jeden druh dřeviny stromového vzrůstu se tak může v analyzované matici ocitnout hned 
třikrát); výsledná klasifikace pak může odrážet především výskyt těchto stromových 
dominant, takže dva snímky dubového a habrového lesa s jinak téměř totožným podrostem se 
mohou snadno ocitnout v jiných vegetačních typech výsledné klasifikace. Na druhou stranu 
sloučení údajů o výskytu druhů v různých patrech do jediného patra a silná (odmocninová, 
logaritmická, prezenčně-absenční) transformace procentických dat o pokryvnosti vede ke 
zdůraznění celkového druhového složení jako klasifikačního kritéria.  
 Ve všech klasifikačních analýzách v předkládané studii jsem pracoval se sloučenými 
patry a s prezenčně-absenční transformací pokryvnosti, takže výsledné klasifikace odrážejí 
především gradienty celkového druhového složení vegetace, a tím pádem ve zvýšené míře 
i ekologické podmínky řídící toto druhové složení. 
  
4) Klasifikace vytvořené pomocí shlukové analýzy (v nejširším slova smyslu, tj. včetně 
TWINSPANu) jsou silně závislé na kontextu, tedy na struktuře datového souboru. Snímky jež 
jsou v jedné klasifikaci součástí jednoho vegetačního typu, se v jiné klasifikaci, postavené na 
pozměněném datovém souboru, mohou snadno ocitnout ve vzdálených vegetačních typech. 
Pro smysluplnou interpretaci klasifikace je tudíž nezbytné chápat ji právě a jen v kontextu, 
v jakém byla vytvořena.  

V tomto ohledu se jako poněkud robustnější jeví twinspanové klasifikace, které, 
jsouce postaveny na hlavních gradientech druhového složení, lze obvykle i v případě nepříliš 
reprezentativních datových souborů interpretovat ekologicky (otázkou samozřejmě zůstává 
adekvátnost této interpretace); aglomerativní metody bývají naproti tomu citlivější k různým 
artefaktům, jež ovlivňují strukturu variability souborů spíše na nižších úrovních hierarchie.  
 
Odtud obecné doporučení pro fytocenologickou interpretaci: klasifikace vegetace, seznamy 
diagnostických druhů nebo mapky rozšíření vegetačních typů založené na reálných datech 
nejsou nikdy ideální. Je třeba zaměřit se především na hlavní trendy (ekologické, 
geografické), na něž poukazují, nikoli na jednotlivosti (např. na klasifikaci dvou německých 
nebo polských snímků do panonského vegetačního typu). Snaha o odfiltrování tohoto „šumu“ 
je často spíš škodlivá než užitečná – obvykle totiž vede ke svévolnému nakládání s daty 
a výsledek, byť na první pohled pěkný, se pak stává spíše projekcí našich přání než reálné 
struktury dat, neřku-li přírodní reality. 
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3. STANOVIŠTNÍ CHARAKTERISTIKA SUBKONTINENTÁLNÍCH DOUBRAV 
 
Jak již bylo řečeno v Úvodu, jako subkontinentální doubravy jsou tradičně označována 
společenstva středo- a východoevropských dubových lesů zonálních stanovišť na rovinách 
a mírně ukloněných svazích, s rozvolněným stromovým patrem a obvykle druhově bohatým 
podrostem. Lze tedy říci, že jejich základní ekologická charakteristika vyplývá už z jejich 
definice; jak bude dále diskutováno zejména v kapitole 5, toto ekologické a fyziognomické 
vymezení je v případě subkontinentálních doubrav mnohdy jednoznačnější než vymezení na 
základě floristického složení. Nicméně i floristické vymezení je do jisté míry možné, a tak 
dovoluje charakterizovat stanovištní nároky tohoto vegetačního typu, aniž bychom uvízli 
v argumentačním kruhu.  
 
3.1. Stanoviště subkontinentálních doubrav v kontextu českých nížinných listnatých lesů 
 
Metodika  
K charakteristice stanovištních nároků subkontinentálních doubrav jsem použil 1636 snímků 
třídy Querco-Fagetea a Quercetea robori-petraeae, vybraných na základě autorského 
přiřazení k těmto třídám ze souboru ČNFD 1 (pro podrobnosti o tomto souboru viz kapitolu 
2.2). Do analýzy byly zahrnuty veškeré snímky lesní vegetace, pocházející z České republiky, 
z nadmořských výšek do 400 m, s výjimkou lužních lesů a bučin. Účelem takového výběru 
bylo poskytnout subkontinentálním doubravám dostatečně široký, ale na druhou stranu 
nepříliš komplikovaný vegetační kontext, postačující k vytvoření představy o jejich postavení 
v ekologickém prostoru. Výhodou výběru postaveného výhradně na českých snímcích byla 
určitá homogenita, a především přítomnost nezbytných základních údajů o podmínkách 
prostředí v hlavičkových datech snímků (což u zahraničních snímků není samozřejmost). 
Nevýhodou pak samozřejmě bylo omezení výpovědní hodnoty na české subkontinentální 
doubravy; specifika zahraničních porostů jsou proto komentována na vhodných místech dále 
v textu. 
 Na uvedeném souboru jsem provedl shlukovou analýzu v programu PC-ORD 4.17 
(McCune & Mefford 1999). Pro shlukování byla použita Wardova metoda s Euklidovskou 
vzdáleností jako mírou nepodobnosti snímků a s prezenčně-absenční transformací pokryvnosti 
druhů. Tato analýza vedla k vymezení jedné velké skupiny snímků, kterou bylo možno na 
základě stanovení diagnostických druhů v programu JUICE 6.3 (Tichý 2002) přibližně 
ztotožnit s vegetačním typem subkontinentálních doubrav (že takový výsledek klasifikační 
analýzy není samozřejmostí viz v kapitole 5). Poté jsem určil ekologické faktory, diferencující 
jednotlivé větve dendrogramu shlukové analýzy, až po úroveň, kdy došlo k vytvoření shluku 
snímků subkontinentálních doubrav. K tomuto účelu jsem použil neparametrický Mann-
Whitneyho U test v programu STATISTICA 7.1; problém mnohonásobného testování deseti 
proměnných jsem řešil Bonferroniho korekcí (mezní hladinu významnosti jsem snížil z 0,05 
na 0,005). 
 Výsledky každé takové analýzy jsou nutně ovlivněny výběrem faktorů, jež do ní 
vstupují. V našem případě to bylo těchto deset faktorů: nadmořská výška, sklon svahu, 
tepelný požitek (heat load sensu McCune & Keon 2002, model 3), pokryvnost (zápoj) 
stromového patra, průměrná Ellenbergova indikační hodnota druhů ve snímku pro světlo, 
teplotu, kontinentalitu, vlhkost, půdní reakci (tj. pH nebo vápnitost; viz Schaffers & Sýkora 
2000) a živiny (Ellenberg et al. 1992). První čtyři proměnné byly získány z autorských údajů 
v hlavičkách snímků v ČNFD, dalších šest bylo pro jednotlivé snímky spočítáno v programu 
JUICE. Jistě by bylo možné doplnit další relevantní proměnné, věřím však, že i takhle 
omezený výběr snadno získatelných proměnných stačí pro vytvoření přibližné představy 
o ekologii subkontinentálních doubrav (viz též analýzu v kapitole 3.2). 
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Obr. 6. Dendrogram zobrazuje vztah subkontinentálních doubrav k devíti dalším typům českých nížinných 
listnatých lesů a ekologické faktory, jež se statisticky významně (p ≤ 0,005) liší v jednotlivých větvích stromu. 
Pro shlukování byla použita Wardova metoda (Euklidovská vzdálenost, p/a transformace pokryvností), pro 
porovnání významu ekologických faktorů Mann-Whitneyho neparametrický test. Do shlukové analýzy bylo 
zahrnuto všech 1636 snímků třídy Querco-Fagetea stratifikovaného výběru z ČNFD, pocházejících 
z nadmořských výšek do 400 m, bez lužních lesů a bučin. Hierarchie dělení je zachována, šipky ukazují směr 
růstu kvantity faktorů uvedených bezprostředně nad nimi. Nejvýznamnější faktor (faktor s nejnižší hodnotou Z) 
je vyznačen tučně červeně. 
 
Výsledky a diskuse  
Dendrogram na obrázku 6 zobrazuje vztah subkontinentálních doubrav k dalším devíti typům 
českých nížinných listnatých lesů a ekologické faktory, jež se statisticky významně liší mezi 
jednotlivými větvemi stromu. Náplň srovnávaných vegetačních typů lze odvodit z jejich 
diagnostických druhů, uvedených na obrázku 7. 
 Subkontinentální doubravy se zde vyčleňují na poměrně vysoké úrovni hierarchie, 
když spolu s kyselými doubravami a dvěma typy teplomilných doubrav tvoří skupinu 
světlých doubrav; ty jsou protipólem stinných dubohabřin a suťových lesů. Znamená to, že 
největší rozdíly ve druhovém složení českých nížinných listnatých lesů jsou právě mezi 
světlými lesy, s garniturou heliofilních a heliosciofilních druhů, a stinnými lesy, s garniturou 
hajních, sciofilních druhů. Světlé doubravy jako celek jsou také vegetací relativně 
teplomilnou a na živiny a vlhkost nenáročnou. Jejich světlomilný charakter je dán sníženým 
zápojem stromového patra. 
 V dalším dělení tvoří subkontinentální doubravy spolu s bazifilními teplomilnými 
doubravami skupinu (mírně) teplomilných (sub)bazifilních doubrav. Jejich protipólem jsou 
kyselé teplomilné doubravy, jež jsou příkladem lesní vegetace extrémních, živinami chudých, 
kyselých a suchých stanovišť, obvykle na silně ukloněných svazích, s mělkými, skeletovitými  
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Obr. 7. Dvacet nejlepších diagnostických druhů deseti vegetačních typů českých nížinných listnatých lesů, 
uvedených na obr. 6. Barvy výplně rámečků na obou obrázcích si odpovídají, subkontinentální doubravy jsou 
vyznačeny oranžovým rámem. Diagnostické druhy, tedy druhy s největší vazbou na daný vegetační typ, byly 
stanoveny pomocí koeficientu phi, standardizovaného na velikost skupiny tvořící 50 % datového souboru (Tichý 
& Chytrý 2006); toto nastavení zvýhodňuje hojnější druhy. Vyloučeny byly druhy s hodnotou Fisherova 
exaktního testu nad 0,05, tedy vzácné druhy, jejichž vazba na daný vegetační typ mohla být náhodná. Druhy jsou 
seřazeny podle klesající diagnostické hodnoty. Větvení stromu zachovává hierarchii původního dendrogramu 
shlukové analýzy (viz metodiku kapitoly 3.1). 
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až skalnatými půdami. Z hlediska půdních vlastností jsou téměř pravým opakem 
subkontinentálních doubrav. Výjimkou je vztah k půdní reakci, která může i u sub-
kontinentálních doubrav dosahovat poměrně nízkých hodnot (viz kapitolu 3.4); to se ostatně 
projevuje i v zastoupení acidofilního, avšak mělkým vysychavým půdám se vyhýbajícího 
Melampyrum pratense mezi diagnostickými druhy subkontinentálních doubrav. Lze tedy říci, 
že obě skupiny nediferencují ani tak acidofyty jako celek, jako především acidofyty schopné 
tolerovat extrémní, vysychavé, skeletovité půdy (viz účast Hieracium pilosella, Rumex 
acetosella nebo Jasione montana mezi diagnostickými druhy kyselých teplomilných 
doubrav).  
 Na nejnižší úrovni hierarchie se subkontinentální doubravy diferencují od bazifilních 
teplomilných doubrav. Jak je patrno z obrázku 6, oba typy se liší především svou 
světlomilností. To je ovšem nutno chápat s ohledem na původ analyzované proměnné 
„světlo“ v Ellenbergových indikačních hodnotách: proměnná tudíž nemluví ani tak 
o světelných podmínkách v porostu (z obrázku 8 je naopak zřejmé, že v zápoji stromového 
patra se oba typy neliší a keřové patro bývá dokonce lépe vyvinuto u bazifilních teplomilných 
doubrav), jako spíše o celkové světlomilnosti druhové garnitury. A protože ve vegetaci 
subkontinentálních doubrav se vzhledem k celkově mezickým podmínkám (viz jejich větší 
vlhkomilnost) častěji uplatňují stínomilné hajní druhy, dostává se zřejmě takto 
zprostředkovaně do popředí faktor světlo.  

Dalším významným, a podle mne klíčovým faktorem, diferencujícím subkontinentální 
doubravy od bazifilních teplomilných doubrav, je sklon svahu, tedy veličina, která výrazně 
ovlivňuje vlastnosti půdy. Až na druhém místě v pořadí významnosti se ocitl zřejmě jenom 
proto, že je, na rozdíl od ellenbergovského světla, přímo měřeným/odhadovaným faktorem, 
zatíženým chybou měření/odhadu a interakcemi s ostatními ekologickými faktory. Velký 
význam plochého reliéfu a na něm vyvinutých hlubokých půd pro formování vegetace 
subkontinentálních doubrav ostatně názorně ilustruje i analýza v kapitole 3.2. 

Zatímco preference vyššího pH (ellenbergovské reakce) u bazifilních doubrav je 
nabíledni, překvapivá může být vyšší průměrná kontinentalita bazifilních doubrav oproti 
subkontinentálním doubravám, jež mají tuto geograficko-ekologickou vazbu dokonce 
v názvu. Důvod je zřejmě ve větší účasti středoevropských prvků ve stanovištně méně 
extrémních subkontinentálních doubravách oproti bazifilním teplomilným doubravám, 
v jejichž druhovém složení tvoří naopak větší podíl xerotermní prvky, ať už subkontinentální 
nebo submediteránní, vždy však s vyšší EIH pro kontinentalitu než mají středoevropské 
prvky. 
 Z krabičkových grafů na obr. 8 je dále patrné, že subkontinentální doubravy mají 
mírnou afinitu k výslunným svahům, ovšem méně výraznou než svahové teplomilné 
doubravy. Vedle rozvolněného stromového patra jsou, jak již bylo zmíněno výše, 
charakteristické slabě vyvinutým keřovým patrem, což vytváří podmínky vhodné pro rozvoj 
světlomilného bylinného patra. Jeho pokryvnost bývá v rámci nížinných listnatých lesů 
průměrná až lehce podprůměrná. Pokud můžeme věřit mnohdy nepřesným odhadům 
pokryvnosti ve fytocenologických snímcích, lze to považovat za ilustraci zdánlivě paradoxní 
skutečnosti, že na stín adaptované hajní druhy bylin mohou za nižší absolutní ozářenosti ve 
stinných lesích dosáhnout větší pokryvnosti než světlomilné druhy za vyšší absolutní 
ozářenosti ve světlých lesích. 
 
3.2. Jednoduché ekologické vymezení subkontinentálních doubrav 
 
Které ekologické faktory jsou pro rozvoj vegetace subkontinentálních doubrav rozhodující, 
lze demonstrovat i následující jednoduchou úvahou a analýzou. Jako subkontinentální doubra-  
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Obr. 8. Krabičkové grafy vyjadřují vztah deseti vegetačních typů českých nížinných listnatých lesů k pěti 
vybraným ekologickým proměnným. Subkontinentální doubravy jsou vyznačeny červeně. 
 
vy jsou, jak už bylo uvedeno, označovány světlé doubravy plochých a mírně ukloněných 
terénů na bázemi a živinami dostatečně zásobených půdách; mezi jejich charakteristické 
druhy patří světlomilné druhy ze skupiny Potentilla alba. Přeloženo do řeči snadno 
měřitelných ekologických veličin, druhy ze skupiny P. alba by se měly objevit mezi 
diagnostickými druhy skupiny snímků dubových lesů, pocházejích z ploch s malým sklonem 
svahu a vysokou mírou oslunění. Tuto předpověď lze na dostupných fytocenologických 
datech snadno testovat. 
 
Metodika  
Ze souboru ČNFD 1 (viz kapitolu 2.2) byly vybrány veškeré snímky dubových lesů, tedy 
snímky s pokryvností dubů vyšší než 2 na Braun-Blanquetově škále (to znamená buď výskyt 
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jednoho druhu dubu s hodnotou alespoň 3, nebo alespoň dvou druhů s hodnotami 2 a r). 
V dalším kroku byly tyto snímky rozděleny na stinné a světlé doubravy. Vzhledem k nízké 
spolehlivosti odhadů pokryvnosti stromového patra ve fytocenologických snímcích byla jako 
nepřímý ukazatel světelným poměrů ve snímku zvolena průměrná Ellenbergova indikační 
hodnota pro světlo (Ellenberg et al. 1992). Snímky s hodnotou nižší než 5 byly klasifikovány 
jako stinné doubravy, snímky s hodnotou vyšší nebo rovnou 5 pak jako světlé doubravy 
(prahová hodnota byla zvolena arbitrárně). Ve třetím kroku byly světlé doubravy rozděleny na 
kyselé doubravy a ostatní světlé doubravy. Jako ukazatel půdní acidity byla opět použita 
nepřímá míra – průměrná Ellenbergova indikační hodnota pro reakci všech druhů ve snímku. 
Snímky s hodnotou nižší než 4 byly klasifikovány jako kyselé doubravy, snímky s hodnotou 
vyšší nebo rovnou 4 jako ostatní světlé doubravy (prahová hodnota byla opět zvolena 
arbitrárně). Ve čtvrtém kroku byly ostatní světlé doubravy rozděleny na světlé svahové 
doubravy a světlé doubravy plochých terénů. K tomu byla použita hodnota sklonu svahu 
uvedená v hlavičkových datech snímků (do analýzy byly tudíž zařazeny pouze snímky, kde 
byl tento údaj zaznamenán); snímky s hodnotou nižší nebo rovnou 10 stupňům byly 
klasifikovány jako světlé doubravy plochých terénů, snímky s hodnotou vyšší než 10 stupňů 
jako světlé svahové doubravy (prahová hodnota byla i tentokrát zvolena arbitrárně).   

Pro čtyři takto vytvořené skupiny snímků byly poté stanoveny diagnostické druhy 
pomocí koeficientu phi standardizovaného na velikost skupiny odpovídající 12.5 % datového 
souboru; toto nastavení zvýhodňuje vzácnější druhy. 
 

 
Obr. 9. Dendrogram ukazuje diagnostické druhy čtyř ekologických typů českých dubových lesů a ekologické 
proměnné použité pro jejich vymezení v rámci analyzovaného datového souboru. Druhy jsou seřazeny podle 
klesající diagnostické hodnoty, jež je uvedena ve sloupci označeném phi (phi koeficient x 100). Ve sloupci 
označeném f je uvedena frekvence druhů v procentech. EIH = průměrná Ellenbergova indikační hodnota pro 
daný faktor, vypočítaná ze všech druhů ve snímku. Ekologický typ odpovídající subkontinentálním doubravám 
je vyznačen oranžovým rámem. Pro podrobnosti viz metodiku kapitoly 3.2.  
 
Výsledky a diskuse  
Na obrázku 9 jsou uvedeny diagnostické druhy čtyř ekologických typů dubových lesů, 
definovaných na základě vztahu ke světlu, půdní reakci a sklonu svahu. V prvním dělení se 
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na základě nízkých nároků na světlo oddělila velmi charakteristická skupina snímků 
dubohabřin, s vůbec nejvyšší průměrnou diagnostickou hodnotou i frekvencí diagnostických 
druhů.  

Ve druhém dělení, založeném na vztahu k půdní reakci, se oddělila skupina druhově 
chudých acidofilních doubrav. Vedle několika druhů s velmi vysokou diagnostickou hodnotou 
a frekvencí (vesměs jde o silné acidofyty) patří mezi diagnostické druhy i několik druhů 
přesahujících do dalších dvou vegetačních typů.  

Ve třetím dělení se oddělila skupina světlých svahových doubrav a skupina doubrav 
plochých terénů. Skupina světlých svahových doubrav je ekologicky i floristicky vyhraněnou 
skupinou, snadno identifikovatelnou jako směs snímků kyselých a bazifilních teplomilných 
doubrav. Tato heterogenita je nepochybně příčinou nepříliš vysokých průměrů diagnostických 
hodnot a frekvence diagnostických druhů u této jinak specifické a druhově bohaté vegetace. 
Skupinu doubrav plochých terénů lze na základě ekologických nároků i diagnostických 
druhů jednoznačně ztotožnit se subkontinentálními doubravami. Tento výsledek má dva 
důležité aspekty: jednak je nepochybně významné, že na základě pouhých tří jednoduchých 
ekologických kritérií lze vymezit skupinu snímků, jejíž diagnostické druhy téměř dokonale 
odpovídají tradičním diagnostickým druhům subkontinentálních doubrav. Na druhou stranu, 
průměrná diagnostická hodnota a frekvence diagnostických druhů této skupiny jsou nízké, což 
poukazuje na floristickou nevyhraněnost vegetace subkontinentálních doubrav. Ta spočívá 
v jejich výrazné variabilitě s ohledem na lokální podmínky (viz zejména kapitolu 5.2) a také 
ve vysoké frekvenci ekologických generalistů při současně nízké frekvenci specialistů. Co je 
důležité především ze syntaxonomického hlediska, tato nevyhraněnost se promítá i do 
nevýrazného postavení subkontinentálních doubrav v numerických klasifikacích založených 
na hlavních gradientech druhového složení (viz kapitolu 5). 
 
3.3. Nadmořská výška 
 
Metodika 
Pro účely analýzy vztahu subkontinentálních doubrav k nadmořské výšce jsem použil 
geograficky a ekologicky stratifikovaný soubor snímků mochnových doubrav, popsaný 
v metodické části kapitoly 5.2., který jsem redukoval o snímky, u nichž chyběl údaj 
o nadmořské výšce. Finální soubor tedy zahrnoval celkem 309 snímků mochnových doubrav 
ze střední a východní Evropy. Snímky jsem klasifikoval do tří skupin: do první skupiny jsem 
zahrnul snímky typů 4, 6, 7 a 8 z kapitoly 5.2, tedy vegetaci, kterou by bylo možné označit 
jako Potentillo-Quercetum v širokém slova smyslu, čili západo-středoevropské a subboreálně 
laděné subkontinentální doubravy. Do druhé skupiny jsem zahrnul snímky typu 1 z kapitoly 
5.2, tedy sprašové doubravy a jim blízké cerové doubravy s lesostepními druhy. Do třetí 
skupiny jsem pak zahrnul snímky typu 2 z kapitoly 5.2, tedy především xeromezické cerové 
doubravy s větší účastí hajních a mezofilních nelesních druhů.  
  
Výsledky a diskuse  
Z krabičkových grafů na obrázku 10 je patrné, že subkontinentální doubravy se vyskytují 
v širokém rozpětí nadmořských výšek (120-680 m). Ve skutečnosti je toto rozpětí ještě větší, 
např. v severním Německu a Polsku nebo na jižní Ukrajině sestupují i pod 50 m n. m., tyto 
snímky však nebyly zařazeny do analýzy, protože u nich chyběl autorský údaj o nadmořské 
výšce nebo nesplňovaly jinou podmínku výběru.  
 Nejvyšší střední hodnotu nadmořské výšky – 300 m – mají doubravy z okruhu 
Potentillo-Quercetum. To jen potvrzuje, že jde o poměrně málo teplomilnou, v zásadě 
mezofilní vegetaci – zvlášť pokud vezmeme v úvahu jejich vazbu na plochý a mírně ukloněný 
terén. Navíc je třeba zmínit, že tento široký vegetační typ zahrnuje dva dosti výrazné podtypy, 
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lišící se nejen druhovým složením (viz kapitolu 5), ale i vztahem k nadmořské výšce. Zatímco 
subboreální mochnové doubravy se vyskytují převážně v nízko položených rovinách a mírně 
zvlněných krajinách Polska a Ruska, jejichž nadmořská výška se pohybuje většinou kolem 
100-250 m, západo-středoevropské moch-
nové doubravy často osídlují plošiny a 
úpatí svahů v členitějších pahorkatinách a 
vrchovinách, jejichž nadmořská výška 
může dosahovat až k oněm 680 m (vrch 
Hradišťany v Českém středohoří) a zřej-
mě i výše. 
 Na nižší nadmořské výšky jsou 
vázány sprašové doubravy, jež se 
vyskytují převážně na spraší převátých 
rovinách, nízko položených plošinách a na 
sprašových závějích na úpatích pohoří, 
nejčastěji mezi 200-300 m n. m. 
 Ve velkém rozpětí nadmořských 
výšek se naopak vyskytují cerové 
doubravy, jež jsou sice primárně vegetací 
teplých, nízko položených pahorkatin (150-350 m n. m.), ale především v Maďarsku 
a Rumunsku vystupují na svazích až do podhorských poloh. 
 
3.4. Půdy 
 
Půdní vlastnosti jsou pro rozvoj vegetace subkontinentálních doubrav zřejmě zásadní. Svědčí 
o tom nejen výsledky analýzy v kapitole 3.2, poukazující na určující význam sklonu svahu 
(čili proměnné silně ovlivňující vlastnosti půdy) pro druhové složení světlých doubrav, ale 
i velká pozornost, jež je půdám tradičně věnována ve fytocenologických pracích zabývajících 
se vegetací subkontinentálních doubrav. Nicméně, metodický přístup přijatý v předkládané 
studii nedovoluje dělat závěry o konkrétních vztazích mezi vlastnostmi půdy a druhovým 
složením dubových lesů; k tomu by byla zapotřebí detailní studie, rozpracovávající především 
pedologickou stránku problému. Na tomto místě se proto omezím na charakteristiku půdních 
poměrů hlavních typů subkontinentálních doubrav, jak se jeví na průřezu větším množstvím 
fytocenologické, lesnické a pedologické literatury. 
  
Potentillo-Quercetum sensu lato 
Západo-středoevropské a subboreálně laděné subkontinentální doubravy jsou po pedologické 
stránce poměrně dobře prozkoumaným vegetačním typem. Už v průkopnické Libbertově práci 
(Libbert 1933) najdeme půdní rozbor, popisující podmínky výskytu asociace Potentillo albae-
Quercetum na typové lokalitě u obce Lipiany v severozápadním Polsku (tehdy Lippehne 
v německém Pomořansku). Ve zdejší mírně zvlněné krajině ledovcových sedimentů 
osídlovaly mochnové doubravy půdy nedokonale vyvinuté, ve svrchních horizontech slabě 
vápnité, na spodině silně vápnité, dosti hluboké; jejich půdotvorným substrátem byl vápnitý 
jílovito-písčitý ledovcový sediment. Půdní typ označuje Libbert za „rendzině podobnou 
kambizem“, dnes bychom zřejmě mluvili o pararendzině kambické (terminologie podle 
Němeček 2001). 
 Z českého území publikovali analýzu půdního profilu pod mochnovou doubravou 
např. manželé Neuhäuslovi (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968) – konkrétně šlo o porost 
v dolním Poohří. Půdu charakterizují jako hnědou rendzinu neutrální reakce s dobrou zásobou 
živin, nasyceným sorpčním komplexem, příznivým poměrem C:N a s karbonáty alespoň 
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stopově přítomnými v celém půdním profilu. Vlhkostní poměry označují za podobné asociaci 
dubohabřin Galio-Carpinetum, vzdušné poměry za méně příznivé. Profil popisují 
následujícím způsobem: 
 
A00 – 0-2 cm, vrstva listového opadu 
A0 – 2-3 cm, hnědý moder s nerozloženými rostlinnými zbytky 
A – 3-12 cm, hnědošedý suchý jíl, s nezpevněnou drobtovitou strukturou, velmi silně 
prokořeněný, s příměsí hrubého písku (10 %) a podhoubí, s výrazným přechodem do 
následujícího horizontu 
g(B) – 12-42 cm, skořicově hnědý, čerstvě vlhký jíl s kostkovitou strukturou, silně stmelený, 
středně prokořeněný, nahoře se slabou (10 %), dole se silnou (75 %) příměsí skeletu (velikost 
5-10 cm), s rezavými skvrnami, postupně přecházející do následujícího horizontu  
C1 >42 cm, zvětralá vápnitá slínovcová drť. 
 
Půdní podmínky na lokalitě v dolním Poohří byly tedy zřejmě dosti podobné podmínkách na 
typové lokalitě; v dnešní terminologii by šlo zřejmě o pararendzinu kambickou, pelickou, 
slabě oglejenou (J. Houška in verb.). 

Už v druhé polovině 50. let se pokusil dosavadní znalosti o půdách mochnových 
doubrav u nás shrnout Klika (1957) následovně: „Půdy málo vzdušné, hutnější, jílovité se 
sklonem k oglejení. Reakce prostředně až slabě kyselá. Na živiny bohaté, náklonnost 
k vymývání. Půdy humusokarbonátové rendziny, hnědé lesní půdy náchylné k oglejení 
i k lehké podzolaci. Podklad vápence, slíny, opuky, jílovité břidlice, spraše a sprašovité hlíny 
(deluvia).“ Nápadné je zde zdůraznění vazby na těžké, špatně provzdušněné půdy, jež se 
posléze stalo trvalou součástí ekologických charakteristik mochnových doubrav v české 
fytocenologické literatuře (viz např. Chytrý 2000a).  

Hned v příštím roce se tomuto problému rozsáhle – dosud asi nejdůkladnějším 
způsobem – věnoval Mráz (1958a, 1958b). Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.3, při 
geografické analýze vazby mochnových doubrav na těžké, střídavě vlhké, oglejené půdy, 
došel ke zjištění, že už v Polsku, a pak dále na východ, do klimaticky kontinentálních oblastí, 
se tato vazba uvolňuje. Tak otevřel dodnes neuzavřenou otázku po příčinách vazby 
diagnostických druhů mochnových doubrav (skupina Potentilla alba a další, viz obr. 9) na 
tuto vegetaci a její stanoviště.  

Skutečností totiž je, že například polští autoři zdůrazňují u půd mochnových doubrav 
docela jiné vlastnosti. Wojterska & Wojterski (1953), kteří studovali mochnové doubravy 
v okolí Poznaně, uvádějí, že jejich půdy jsou velmi rozmanitého zrnitostního složení, od 
jílovitých a písčito-jílovitých, přes hrubě písčité, až po štěrkovité s příměsí kamenů. Hladinu 
podzemní vody udávají jako velmi hluboko položenou a půdy tudíž beze stop oglejení. Na 
druhou stranu uvádějí dosti častý výskyt stmelených vrstev s rezavými záteky a skvrnami, 
jejichž přítomnost svědčí o tom, že jde o půdy zamokřované, ovšem zřejmě nikoli v důsledku 
zvýšené hladiny podzemní vody, ale v důsledku zhoršené drenáže srážkových vod, 
zadržovaných na nepropustných vrstvách podloží. Tento faktor nejspíš polští autoři i přes 
přítomnost diagnostických znaků oglejení (rezavé záteky a skvrny) vůbec nevzali v úvahu. 

Szynal (1962) uvádí z jihovýchodního Polska (Roztocze) výskyt mochnových doubrav 
na plošinách a mírně ukloněných svazích (do 10 stupňů), na mělkých až středně hlubokých 
rendzinách na křídových sedimentech a na písčitých a jílovito-písčitých kryptopodzolech 
a slabých podzolech na křídových vápencích. Na těchto vysychavých půdách je podle 
Szynalova názoru vliv vody na vegetaci jen slabý. Otázkou ovšem je, jestli autor, podobně 
jako Wojterska & Wojterski, nevypustil z úvahy možnost oglejení půd v důsledku stagnace 
srážkových vod na málo propustném jílovitém podloží, a jestli se půdy v jím zkoumané území 
vůbec nějak liší od půd, jež popisují Neuhäuslovi – tedy od půd vyvinutých v podobných 
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klimatických podmínkách na podobných jemnozrnných vápnitých křídových sedimentech. 
Nápomocna by zde mohla být srovnávací pedologická studie postavená na stejné metodě 
aplikované u nás i v Polsku, případně v dalších zemích.  

Názory polských autorů nakonec shrnuje J. M. Matuszkiewicz (2001): v Polsku se 
mochnové doubravy vyskytují nejčastěji na štěrko-písčitých půdách, s jílovitými vrstvami 
obohacenými uhličitanem vápenatým. Tyto půdy bývají dobře propustné, s hluboko 
položenou hladinou podzemní vody a beze známek stagnace srážkových vod. Dominantním 
půdotvorným procesem je brunifikace, při výskytu jehličnanů může docházet k podzolizaci. 
Distribuci pH v půdním profilu popisuje v souhlasu s většinou polských autorů následovně: 
ve svrchních půdních horizontech slabě kyselé, ve spodních horizontech neutrální až zásadité; 
v některých případech může být tento gradient velmi výrazný. O možnosti oglejení zde není 
ani zmínka. 

Vezmeme-li v úvahu vše, co bylo dosud řečeno, zásadní otázkou k řešení podle 
mého názoru zůstává, je-li střídavý vlhkostní režim (oglejení) skutečně faktorem 
podmiňujícím výskyt vegetace mochnových doubrav (nebo alespoň jejich 
charakteristických druhů), nebo je jen (občasným) průvodním jevem jejich výskytu. 
Pedologům dobře známou skutečností je, že podmínky vhodné pro formování vegetace 
mochnových doubrav (dlouhodobě rozvolněné stromové patro v nížinných dubových lesích 
na hlubokých půdách) jsou zároveň vhodné pro postupné uléhání půd a jejich oglejení. 
Moravský pedolog Josef Pelíšek o tom již v 50. letech napsal (Pelíšek 1955a): „Výrazná 
podzolisace1 v lesních oblastech nížinných a podhorských poloh pod listnáči jest způsobena 
jarním proplachem půdního profilu atmosférickými srážkami v době čerstvé vlhkosti a pak 
silným proschnutím půdních profilů v období letním. Tím dochází každoročně v nížinných 
polohách zpravidla rychle k silnému proschnutí celého půdního profilu do větších hloubek 
a tím nastává v půdních spodinách dokonalé vysrážení vertikálně splavených irreversibilních 
koloidů – hliníku a železa – a tvoří se tím slehlé až kompaktní a obohacené rezivé 
a rezivohnědé B-horizonty pod vyběleným a ochuzeným nadložním A-horizontem. (…) Tato 
výrazná podzolisace nalezena byla v nížinných oblastech Čech a Moravy hlavně pod 
dubovými pařezinami, v nížinných polohách jižního Slovenska jednak pod dubovými 
pařezinami a jednak pod čistými porosty cérového dubu. Tato výrazná podzolisace jest ve 
většině případů přímo podmíněna nesprávnými pěstebními postupy a nesprávnými 
hospodářskými zásahy, jako jest pěstování porostů bez spodní křovinné krycí etáže, pařeziny 
s krátkou dobou obmýtí, holopasečením atd.“ A dále: „Slehnutí a zkompaktnění půdních 
spodin u nížinných podzolů má za následek silné snížení pórovitosti ve spodinách a tím 
zároveň značné zhoršení propustnosti pro vodu. V jarním a podzimním období při zvýšeném 
kvantu atmosférických srážek objevuje se pak nahromadění svrchní podzemní vody na 
nepropustném B-horizontě. Tím dochází pak k oglejení ve formě tvorby železitomanganových 
bročků v A2 a ve svrchní části B-horizontu a ve formě bělavých skvrn a jazyků v rezivém 
a slehlém B-horizontě. Toto přechodné zamokření ve vegetační periodě rychle vyschne, což 
má za následek ještě větší slehlost těchto oglejených nížinných podzolů.“ Jak se popisované 
procesy projevují v pórovitosti půd na půdním profilu ilustruje obr. 11 (podle Pelíšek 1955b). 
 Pokud by analýza výše nastíněného problému vedla k závěru, že střídavý vlhkostní 
režim je pro půdy mochnových doubrav skutečně charakteristický, následnou otázkou by 
bylo, nakolik je tento ekologický faktor extrémní – nakolik lze sklon půd k zamokřování ve 
vlhkých obdobích a k přesychání v suchých obdobích interpretovat jako překážku sukcese 
mochnových doubrav ke stinným mezickým hájům (jako to učinil např. Mráz 1958b). Jinými 
slovy,  ptáme se,  jsou-li mochnové doubravy přirozeným,  edaficky podmíněným vegetačním 
                                                 
1 V dnešní terminologii bychom mluvili spíše o ilimerizaci/luvickém procesu, tedy o sestupné vertikální migraci 
jílových částic do půdních spodin. Jen v extrémních případech je tato v dubových lesích provázena i podzolizací, 
tedy rozkladem půdních minerálů v kyselém prostředí a sestupnou vertikální migrací uvolněných seskvioxidů. 
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Obr. 11. Diagram pórovitosti středních a výrazných podzolů1 lesní oblasti křivoklátsko-nižborské (podle Pelíšek 
1955b). 1 – výrazný oglejený podzol na sprašové hlíně pod borovým porostem, 2 – výrazný a silně oglejený 
podzol na algonkické břidlici na zatravněné holině, 3 – okrová lesní půda na algonkické břidlici pod starým 
smíšeným porostem, 5 – humózní a silně oglejený podzol na sprašové hlíně na staré pasece, 6 – středně oglejený 
podzol na sprašové hlíně v proředěném porostu (clonná seč). Z obrázku je patrné, že prosvětlení a úplné 
odstranění stromového patra může vést k výraznému snížení pórovitosti (horizontální osa, %) na půdním profilu 
(vertikální osa, A1-B2) a tím ke zhoršení vlhkostních a vzdušných poměru v půdě. 

 

 
 
Obr. 12. Jak výrazné může být zamokření půd mochnových doubrav ve srážkově bohatých obdobích ukazuje 
snímek z Dúbravy u Hodonína z jara 2006, po sněhem mimořádně bohaté zimě 2005/06. Specifičnost půdních 
poměrů Dúbravy je popsána v kapitole 6.1. 

                                                 
1 Analogicky k předchozí poznámce: dnes bychom v řadě případů použili označení ilimerizovaná půda/luvizem. 
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typem, nebo pouhým sukcesním stadiem stinných mezických hájů, vázaným na prosvětlená, 
ale jinak v zásadě průměrná, svěží, ve srážkově bohatých obdobích dostatečně vlhká, 
v suchých obdobích vysychavá stanoviště. Na tuto otázku nedokážu na základě dostupných 
informací o půdních vlastnostech mochnových doubrav jednoznačně odpovědět, rozsáhle se 
k ní však vracím z jiné perspektivy v kapitole 4. Na tomto místě pouze předešlu, že současný 
sukcesní zánik řady porostů mochnových doubrav dává za pravdu spíše těm, kteří věří 
v průměrnost, neextrémnost stanovištních podmínek většiny jejich porostů. 
 
Sprašové doubravy 
Východo-středoevropské a východoevropské sprašové doubravy jsou z pedologického 
hlediska zvláštním typem subkontinentálních doubrav, osídlujícím zpravidla velmi úrodné 
půdy černozemního charakteru na spraších, případně na dalších substrátech podobných 
vlastností (vápnitá deluvia, vápnité sedimenty karpatského flyše apod.). Podrobně se jejich 
půdami a vegetací zabýval ve druhé polovině 20. století J. Horák, pracující 
geobiocenologickou metodikou (Horák 1980, 1983). 
 Podle jeho charakteristiky (Horák 1980) jsou jejich půdy „…cca 50 cm hluboké, 
sorpčně nasycené nebo mírně nenasycené, v rhizosféře dřevin mírně kyselé až kyselé. 
Humifikace probíhá poměrně dobře, tvoří se středně mocná vrstva kvalitního mydátu, 
převážně mírně kyselého, drobtovité struktury. Nepříznivý vliv sucha a tepla je do značné míry 
eliminován lesním porostem, takže na povrchu půdy dochází jen k mírnému hromadění 
listnaté hrabanky a jen k mezernatému výskytu zbytků hrubší drti s mírně alkalickou nebo 
neutrální, zřídka mírně kyselou reakcí; měl většinou chybí. Půda je dostatečně zásobena 
vápníkem…“. Z hlediska půdní typologie jde nejčastěji o degradované černozemě (čili 
šedozemě) a hnědozemě, jejichž společným převládajícím půdotvorným procesem  je  ilimeri- 
  

  
 
Obr. 13. Geneze půdních typů na spraši s rostoucí humiditou klimatu (podle Pelíšek 1944). 1 – spraš nedotčená 
půdotvornými procesy, 2 – počáteční tvorba černozemě, 3 – výrazná černozem (A – humusový horizont, Ca – 
karbonátový horizont, C – spraš), 4 – degradovaná černozem, šedozem (B – narezlý nebo hnědavý „degradační“ 
iluviální horizont), 5 – hnědozem (A – našedlý humusový horizont, B – stejnoměrně rezivě nebo hnědě zbarvený 
iluviální horizont, Ca – karbonátový horizont, C – spraš), 6 – „podzol“, dle dnešní terminologie luvizem (A1 – 
slabě našedlý horizont, A2 – typicky vybělený eluviální horizont, B – narezlý iluviální horizont, Ca – 
karbonátový horizont, C – spraš). Sprašové doubravy obvykle rostou na šedozemích, případně na hnědozemích. 
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zace (luvický proces). Mohli bychom je proto shrnout do kategorie luvisolů (Němeček  2001). 
Proces geneze a degradace černozemí pod vlivem stoupající humidity klimatu je 
zjednodušeně znázorněn na obr. 13 (podle Pelíšek 1944); sprašové doubravy obvykle osídlují 
půdy ve stadiu 4-5.  
 Z vegetačního hlediska je zajímavou otázkou výskyt druhů mochnových doubrav ve 
vegetaci sprašových doubrav. Tyto světlomilné a v zásadě mezofilní druhy se zde vyskytují 
především v dlouhodobě prosvětlených porostech na plošinách a mírně ukloněných svazích, 
často spíše stinné orientace. Je pravděpodobné, že na takových místech je ilimerizace 
intenzivnější a může vést až ke vzniku ilimerizovaných půd (luvizemí) – viz Horákova 
„degradační stadia babykových doubrav“ (Horák 1980), která lze již považovat za přechod 
sprašových doubrav k mochnovým doubravám v širokém slova smyslu (viz též vegetační typ 
1 v kapitole 5.2). 
 

 
 
Obr. 14. Sprašová doubrava u obce Felsőtárkány na úpatí pohoří Bükk v Maďarsku. Rozvolněný porost na 
mírném západním svahu má přes lesostepní charakter evidentně celkem příznivé vlhkostní podmínky, o čemž 
svědčí nejen výskyt druhů ze skupiny Potentilla alba, ale i dalších mezofilních (sub)kontinentálních druhů (Acer 
tataricum, Iris graminea, Clematis integrifolia). Kontaktní nelesní vegetací je kavylový trávník s dominancí 
Stipa tirsa. 
 
Cerové doubravy 
Cerové doubravy se vyskytují především na hlubokých půdách vytvořených na měkkých 
jemnozrnných sedimentárních substrátech (spraše, sprašové a polygenetické hlíny) a na 
skalních horninách zvětrávajících v těžší hlíny, nejčastěji na andezitech (např. Szujkó-Lacza 
1964, Neuhäuslová-Novotná & Neuhäusl 1965, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967, 
Simon 1977, Roleček 2005). Zvláštním typem jsou cerové doubravy na písčitých 
a štěrkovitých substrátech (Borhidi & Járai-Komlódi 1959, Csapody 1974).  

Půdy cerových doubrav jsou v základních rysech podobné až totožné s půdami 
mochnových doubrav. Základním půdotvorným procesem, souvisejícím s rozvolněním jejich 
stromového patra, je ilimerizace. Ta vede ke vzniku minerálně poněkud ochuzených, těžkých, 
pro vodu hůře propustných, až periodicky zamokřených (oglejených) půd. K oglejení dochází 
často i na lehčích substrátech (písky, štěrky), pokud se v půdě vyskytují nepropustné jílovité 
vrstvy. 

Jestliže se cerové doubravy vyskytují na strmějších svazích, mají jejich půdy odlišný 
charakter. Mají více skeletu, jejich fyzikálně-chemické vlastnosti půdy jsou výrazněji 
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ovlivněny matečnou horninou a nedochází tak snadno k jejich zamokření. Tato vegetace se 
však už fyziognomií i druhovým složením vzdaluje tomu, co zde rozumíme pod označením 
subkontinentální doubravy. 
 

 
 
Obr. 15. Cerová doubrava v pohoří Pilis, s charakteristicky prosvětleným interiérem, jednoduchou prostorovou 
strukturou a polohou na mírném výslunném svahu. Pilisszentkereszt, Maďarsko. 
 
3.5. Shrnutí 
 
Subkontinentální doubravy jsou mírně teplomilné dubové lesy nížin a nižších středních poloh, 
vázané na plochý a mírně ukloněný reliéf, s půdami hlubokými, minerálně dobře zásobenými, 
různého zrnitostního složení, při povrchu poněkud ochuzenými, obvykle do různé míry 
ilimerizovanými, u vlhčích typů na spodině často se stopami oglejení až výrazně oglejenými. 
Stromové patro je rozvolněné, může mít charakter vysokokmenného porostu i zakrslého 
houští (Eichenbuschwald), jež má obvykle původ ve výmladkovém hospodaření. Keřové 
patro bývá slabě vyvinuté, takže v interiéru lesa je dostatek světla pro heliofilní a helio-
sciofilní druhy bylinného patra, mnohdy druhově bohatého.  
 Vcelku jsou stanoviště subkontinentálních doubrav podobná stanovištím stinných 
mezických hájů (dubohabřin), s rozdíly odpovídajícími rozvolnění stromového patra a s tím 
spojeným půdotvorným procesům. Jaká je v tomto vztahu kauzalita, tedy nakolik primárně 
odlišné vlastnosti stanoviště určují odlišnou strukturu a druhové složení vegetace 
subkontinentálních doubrav, a nakolik odlišná struktura a druhové složení vegetace 
subkontinentálních doubrav vede k odlišným vlastnostem stanoviště, není zcela jasné. Názor, 
že ekologické podmínky výskytu této vegetace jsou primárně extrémní (Mráz 1958b, Sádlo et 
al. 2005), tak můžeme zpochybnit, nikoli vyvrátit. 
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4. DYNAMIKA 
 

motto: „Hele, a další podobná historka: ty údanlivý Potentillo-Querceta okolo Malý Ameriky v Krasu. Českym 
teda. Jasně, je to na terra fusca, daj se tam najít plochy, kde se dá udělat snímek PQ. Ale vono je to tam samej 
habr, mařinka, bažanka, Actaea... Prostě zas je to bejvalá teplá doubrava uměle vzniklá, a teď jde zpět do 
Carpinionu. Teda v lepším případě. Spíš bych řek do bučin. Vole vole holocén.“  
       J. Sádlo in litt., 26. června 2002  
 
Dynamika vegetace subkontinentálních doubrav je asi nejatraktivnějším a nejlépe 
prostudovaným rysem jejich ekologie. Zásadní roli v tom zřejmě hraje skutečnost, že v jejich 
aktuálním, pozorně sledovaném sukcesním vývoji se střetávají procesy fungující na dvou 
různých ekologicky zajímavých časových škálách. Jednak dochází k sukcesnímu zániku 
jednoho lesního společenstva a k jeho nahrazení společenstvem jiným, což je proces 
odehrávající se v ekologickém čase, v měřítku desetiletí. A pak dochází k historickému zániku 
světlých nížinných lesů, což je fenomén holocénního měřítka a významu.  
 
4.1. Ústup subkontinentálních doubrav ve střední Evropě jako sukcesní jev 
 
Série prací polských autorů z druhé poloviny 80. a z 90. let 20. století obrátila pozornost 
evropských vegetačních ekologů k vegetaci subkontinentálních doubrav v míře do té doby 
nevídané. Detailní studie na trvalých plochách v Bialowiežském pralese (Kwiatkowska 1986, 
1994, Kwiatkowska & Wyszomirski 1988, 1990, Kwiatkowska et al. 1997, Panufnik & 
Kwiatkowska 2000) i srovnávací analýza starších a nových fytocenologických snímků 
z území celého Polska (Jakubowska-Gabara 1993) došly ke stejným závěrům: 
subkontinentální doubravy asociace Potentillo albae-Quercetum jsou sukcesně nestabilním 
společenstvem, jež se bez výrazných vnějších zásahů postupně mění ve vegetaci stinných 
dubohabřin. Proximátní příčinou tohoto vývoje je expanze habru, případně jiných mezofilních 
dřevin (lísky, lípy srdčité) do prosvětlených dubových porostů. Mezofilní druhy nejprve 
vytvářejí husté keřové patro a posléze zapojené stromové patro, v jehož stínu vymírají 
světlomilné druhy lesního podrostu typické pro vegetaci subkontinentálních doubrav. 
Experimentální odstranění expandující dřeviny vede ke zvrácení tohoto vývoje (Kwiatkowska 
& Wyszomirski 1988, 1990). 

K podobným výsledkům došli i další autoři, kteří se v různých souvislostech zabývali 
změnami druhového složení stromového patra evropských listnatých lesů – byť nešlo přímo 
o subkontinentální doubravy (viz přehled v tab. 1 podle Vera 2000, pěkné review 
problematiky v češtině přinesl Hofmeister 2002). Zásadní přínos těchto prací je v tom, že 
jasně ukazují, že expanze stínomilných mezofilních dřevin (kromě výše zmíněných habru, 
lípy a lísky, často také jasanu a buku) není fatální jen pro světlomilné druhy lesního podrostu, 
ale i pro dub samotný. Středoevropské druhy dubů jsou totiž světlomilné – tedy nejsou 
schopné zmlazovat pod hustým korunovým zápojem vytvářeným stínomilnými mezofilními 
dřevinami (Pontailler et al. 1997, Le Duc & Havill 1998, Vera 2000, Hofmeister 2002). Ve 
smíšených porostech proto dub obvykle zmlazuje jen na světlinách nebo na lesních okrajích, 
jako pomalu rostoucí dřevina však i tady většinou prohrává v konkurenci s rychleji rostoucími 
mezofilními druhy a jen vzácně dosahuje stromového patra. Opravdu úspěšně dub zmlazuje 
jen v bezlesí, na mezích, úhorech a na opuštěných pastvinách (Watt 1924, Vera 2000), 
případně na lesních okrajích a ve světlých lesích tvořených pionýrskými dřevinami (bříza, 
borovice). Bývá proto označován jako dlouhověký r-stratég (Vera 2000) nebo jako 
postpionýrská dřevina (Timbal & Aussenac 1996). 

Z výše uvedeného, zdá se, vyplývá, že vysoké zastoupení dubu v dnešních nížinných 
mezofilních lesích je anachronismem a neodpovídá přirozené dynamice velké části porostů. 
Spíše je důsledkem cíleného pěstování dubu jako hospodářské dřeviny (stavební a palivové 
dřevo, produkce žaludů, zdroj třísla) a produktem donedávna fungujícího tradičního antropo- 
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zoogenního managementu nížinných lesů, sestávajícího především z pařezinového 
hospodaření a lesní pastvy, ať už divokých nebo domestikovaných velkých herbivorů 
(Svoboda 1943, Matuszkiewicz 1955, 1981, Jakubowska-Gabara 1993, Vera 2000, Sádlo et 
al. 2005). Ty mohly udržovat lesní porosty v prosvětleném stavu a vést k postupnému 
převládnutí užitkových dřevin (zejména dubu) a dřevin odolávajících intenzivnímu 
narušování (zejména habru a lísky; Schume & Starlinger 1996). Právě zánik tohoto 
tradičního managementu v posledních stovkách let je zřejmě ultimátní příčinou ústupu 
vegetace subkontinentálních doubrav a obecně společenstev světlých nížinných lesů ve 
střední Evropě (Jakubowska-Gabara 1993, Vera 2000, Beneš et al. 2002, Hofmeister 2002, 
Hédl 2004, Hofmeister et al. 2004, Konvička et al. 2004). 

 

 
 
Obr. 16. Zánik světlého dubového lesa v důsledku expanze habru. O původně prosvětleném rázu porostu svědčí 
rozsochaté koruny dubů, se silnými, široce rozloženými větvemi, posazenými nízko na kmeni. V humidním 
mikroklimatu nově vzniklého stinného porostu duby často špatně prospívají a předčasně hynou. PR Svetlianska 
cerina, Svetlá u Rimavskej Soboty, Slovensko. 
 
Alternativní pohled na uvedený jev formuloval na základě pozorování v Bialowiežském 
pralese Faliński (1968): světlé doubravy jsou přirozeným, reliktním, klimaxovým 
společenstvem a jejich zánik je způsoben degradačními procesy podmíněnými lidským 
hospodařením. Toto myšlenkové schéma našlo v posledních letech uplatnění v řadě 
ekologických prací, jež dávají změny druhového složení dubových i jiných lesů do souvislosti 
s eutrofizací v důsledku antropogenní depozice sloučenin dusíku (např. Thimonier et al. 1994, 
Brunet et al. 1998, Köchy & Wilson 2001, Gilliam 2006).  

Byť se vliv změn živinových poměrů na sukcesní dynamiku vegetace zdá být 
přímočarý a nepochybný, jakákoli kvantifikace tohoto vlivu je obtížná a zhodnocení 
relativního významu změn managementu a změn živinových poměrů v důsledku člověkem 
zapříčiněného vnosu dusíku a dalších živin metodicky těžko uchopitelné. Problému se 
v současné době intenzivně věnuje pracovní skupina kolem Jeňýka Hofmeistera z České 
geologické služby a Jana Hoška z Bělče (Hofmeister 2002, Hofmeister et al. 2002, 2004). Na 
základě jejich dosavadních závěrů, výsledků ostatních výše uvedených publikovaných prací 
i vlastní terénní zkušenosti se v této kontroverzi kloním spíše k názoru, že atmosférické 
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hnojení dusíkem mohlo být ve většině případů spíše spouštěčem a akcelerátorem, nežli 
ultimátní příčinou inkriminovaných sukcesních změn dubových lesů. 

 

 
 
Obr. 17. Zánik světlého dubového lesa v důsledku expanze lísky. Ač stromové patro zůstává rozvolněné, líska 
zcela opanovala keřové patro a světlomilné druhy podrostu (Carex montana, Betonica officinalis, Trollius 
europaeus) byly nahrazeny druhy stinných hájů (Aegopodium podagraria, Hepatica nobilis, Stellaria holostea) 
a přežívají jen na světlinách. Les Ažuolynas, distrikt Dukštos, Litva. 
 
Pozoruhodnou okolností je, že zcela obdobné sukcesní změny jsou pozorovány i v listnatých 
lesích mírného pásu severní Ameriky (státy Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Ohio). 
Světlé dubové lesy zde podléhají expanzi stínomilných druhů, například javoru cukrového 
(Acer saccharum) nebo střemchy pozdní (Prunus serotina) (McCune & Cottam 1985, Cho & 
Boerner 1991, Shotola et al. 1992, Lorimer et al. 1994). Mezi nejohroženější patří 
společenstva dubu velkoplodého (Quercus macrocarpa) a dubu bílého (Q. alba) (Abrams 
2003, www2), jež jsou ekologickými analogy evropských dubů letního a zimního (Box & 
Manthey 2005). Hlavní příčina ústupu dubů a celých společenstev světlých prériových lesů je 
tady, podobně jako v Evropě, spatřována v zániku tradičního režimu disturbancí, za jejichž 
hlavní zdroj je zde však považován především oheň, ať už ve formě přirozených požárů nebo 
řízeného vypalování aktivně provozovaného původním indiánským obyvatelstvem (Peterson 
& Reich 2001, www2, www3).  

Na tomto místě je vhodné poznamenat, že už v pracích evropských autorů „staré 
školy“, kterým nechyběl postřeh a terénní zkušenosti, se setkáváme s popisem výše 
nastíněných jevů a s jejich vysvětlením ve zcela moderním duchu. Například průkopník 
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fytocenologie Josias Braun-Blanquet ve své práci o vegetaci severního předhůří Eifelu 
v Německu (1929) píše: „Ani doubí (Eichenbuschwald) v okolí Iversheimu se nezdá být 
trvalým společenstvem; na Stockertu (400 m n. m.), kde jsme měli příležitost je studovat, se 
v něm silně prosazuje konkurující buk, a zřejmě by se prosazoval ještě mnohem silněji, kdyby 
tento porost nebyl obhospodařován jako pařezina s 10-15letým obmýtím.“ Podle popisu jde 
přitom o typickou subkontinentální doubravu, rostoucí na mírném, k jihu ukloněném svahu 
s hlubokou půdou a s podrostem tvořeným směsí teplomilných, acidofilních a hajních druhů, 
včetně např. Betonica officinalis, Carex montana, Carex flacca, Hypericum montanum nebo 
Crepis praemorsa. Podobně píše významný prvorepublikový botanik Pavel Sillinger o vlivu 
člověka na druhové složení bělokarpatských „pannonských hájů“ (Sillinger 1929): „Je 
přirozené, že také světlé háje, v jichž podrostu soustřeďují se vedle typických druhů hájových 
rostliny xerofilnější, z části polostepní, mohou vznikat prosvětlováním původních porostů 
hájových. Můžeme často sledovat, jak s postupujícím prosvětlováním hájů a s ním 
souvisejícím vysýcháním půdy nabývá vrchu květena teplých lučin nad květenou hájovou.“  
K roli člověka  v kompetici dubu se  stínomilnými  dřevinami  se  zcela  pregnantně  vyjadřuje 
 

lokalita země Quercus Fagus Tilia Carpinus Ulmus 
Johannser Kogel AT –/– + . + . 
Neuenburger Urwald DE –/– + . + . 
Hasbrucher Urwald DE –/– + . + . 
Sababurg DE –/– + . . . 
Rohrberg DE –/– + . . . 
Priorteich DE –/– + . + . 
Kottenforst DE –/– . + + . 
Chorbusch DE –/– . + + . 
Geldenberg DE –/– + . . . 
Rehsol DE –/– + . . . 
Unterhölzer DE 0/– ? . . . 
La Tilaie FR –/– + . . . 
Le Gros-Fouteau FR –/– + . . . 
Białowieza PL –/– . + + + 
Białowieza, Potentillo-
Quercetum PL 0/– . . + 

 
. 

Dalby S –/– + . . + 
Vardsätra S –/– . . . + 
Krakovo SLO ?/– . . + . 

 
Tab. 1. Trendy početnosti a zmlazování dominantních dřevin v lesních rezervacích nížinných lesů západní a 
střední Evropy. AT – Rakousko; DE – Německo; FR – Francie; PL – Polsko; S – Švédsko; SLO – Slovinsko; –/– 
snižování počtu starých stromů, žádné zmlazování; 0/– stabilní počet starých stromů, žádné zmlazování; + růst 
počtu starých stromů, zmlazování; . chybí; ? trend nejistý. Podle Vera (2000). 
 
český lesník Pravdomil Svoboda v pro české prostředí zásadní historicko-ekologické práci 
Křivoklátské lesy, dějiny jejich dřevin a porostů (Svoboda 1943): „Dub v boji s bukem 
podporovaly tu také časté těžby, neboť bohatě výmladný dub snadno vytlačoval slabě 
výmladný buk. V hustě osídlených oblastech se značnou spotřebou palivového a stavebního 
dříví vzniklo záhy zvláštní obhospodařování v krátkém obmýtí, tedy pařeziny či lesy nízké 
a střední, které vznikaly nepochybně z přetěžených výběrných lesů listnatých, v nichž mladší 
stromy byly poráženy dřív než dosáhly plodnosti, zato však z pařezu vyháněly.“ A na jiném 
místě: „V porostech neovlivňovaných člověkem nabýval buk snadno převahu nad slunným 
dubem, znemožňoval jeho zmlazení a postupně jej z dosavadních míst docela vytlačoval.“ 
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Problematika sukcesního zániku světlých nížinných lesů a současných krajinných změn vůbec 
je v českých ekologických kruzích v posledních letech hojně tématizována; odkazuji zde 
zejména na práce M. Konvičky et al. (2004) a J. Sádla et al. (2005). 
 
4.2. Ústup subkontinentálních doubrav ve střední Evropě jako fenomén holocénního 
významu 
 
Výše popsaný sukcesní jev je sám o sobě pozoruhodný, na obecné rovině však celkem 
triviální. Mnohem zajímavějším se jeví, pokud ho zasadíme do širších historických 
souvislostí: zánik světlých nížinných lesů zonálních stanovišť je totiž z různých důvodů 
možné považovat za bezprecedentní událost v celém postglaciálním vývoji středoevropské 
přírody, s řadou závažných důsledků zejména pro středoevropskou biodiverzitu. 
 Velkým, dá se říci ústředním tématem paleoekologie holocénu střední Evropy je 
otázka kontinuity bezlesí v postglaciálu (Ložek 2004). Byť názory jsou značně různorodé, 
diskuse bývá často zjednodušeně prezentována jako střet dvou vzájemně se vylučujících 
paradigmat (v krystalické podobě např. Vera 2000, str. 8-9; ale srovnej Sádlo et al. 2005, str. 
35-39, pro opačný přístup): paradigmatu „temného hvozdu“ a alternativního paradigmatu 
kontinuálního bezlesí. Paradigma „temného hvozdu“ v tomto primitivizovaném znění říká: 
v průběhu holocénu existovalo období, kdy byly středoevropské nížiny pokryty souvislým 
opadavým a smíšeným lesem. Bezlesí se tehdy omezovalo na azonální stanoviště, světlomilné 
druhy zonálních stanovišť (drnových stepí, světlých mezofilních lesů) buď plošně vyhynuly, 
a vrátily se až s příchodem člověka na jím vytvořené sekundární bezlesí, nebo přežily 
v refugiích náhradních azonálních stanovišť (skalní stepi, váté písky, mokřady aj.). 
Paradigma kontinuálního bezlesí potom, opět zjednodušeně, říká: fáze zapojeného lesa, 
a s ní spojené vymření světlomilných druhů na zonálních stanovištích, nikdy v průběhu 
holocénu v nížinách střední Evropy celoplošně nenastaly. Buď přirozená lesní dynamika, 
nebo raný lidský impakt, nebo jiné zdroje disturbancí (vítr, požáry, povodně, velcí herbivoři) 
zabránily zapojení lesa a umožnily zde tak kontinuální přežívání světlomilných 
druhů/společenstev od konce doby ledové po současnost. 
 Postoj k této otázce je zásadní pro historickou interpretaci vegetace 
subkontinentálních doubrav ve střední Evropě: 
 
a) Buď jsou primárním lesním společenstvem mezických stanovišť středoevropských nížin, 
dlouhodobě udržovaným v prosvětleném stavu vnitřní dynamikou nebo vnějšími zásahy. 
Potom jsou přímým pozůstatkem světlých lesů starého holocénu, okupujících mezická 
stanoviště v dobách před imigrací stínomilných hajních dřevin. Potom je jejich současný 
sukcesní zánik projevem něčeho nebývalého – recentně změněné rovnováhy, zřejmě 
v důsledku změny režimu disturbancí, případně antropogenního dodatku živin. 
 
b) Nebo jsou druhotným společenstvem vytvořeným lidskou činností na místech, kde předtím 
rostly stinné mezofilní háje s výrazně odlišným druhovým složením; tyto háje byly a jsou 
potenciální vegetací těchto stanovišť. Mezi světlými lesy starého holocénu a dnešními 
subkontinentálními doubravami tudíž neexistuje žádný, nebo jen vzdálený vztah. Současný 
sukcesní zánik subkontinentálních doubrav představuje návrat lesní vegetace mezických 
stanovišť ke ztracené rovnováze. 
 
Hypotetický sukcesní status subkontinentálních doubrav shrnuje schéma na obr. 18. Pokud 
vztáhneme dvě výše formulované alternativy k tomuto schématu, otázka zní: byly archaické 
nížinné lesy, z nichž povstaly subkontinentální doubravy, druhovým složením a strukturou 
bližší spíše současným stinným mezofilním lesům, nebo spíše subkontinentálním doubravám? 
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Obr. 18. Schéma hypotetického sukcesního postavení subkontinentálních doubrav (oranžový obdélník). 
 
Obě uvedené alternativy samozřejmě spíše vymezují spektrum interpretačních možností, než 
by popisovaly jediné dvě možnosti „jak to bylo“. Přesto je důležité, abychom se nad věcí 
v těchto intencích zamysleli – umožňuje to lépe pochopit druhové složení, fytogeografické 
vazby a rozšíření dnešních subkontinentálních doubrav. V dalším textu se proto zaměřím na 
skutečnosti, které mohou přispět k zasazení subkontinentálních doubrav do takto předestřené 
„krajiny možností“. 
 
4.3. Úvaha o reliktním charakteru subkontinentálních doubrav  
 
Již zmíněná J. Jakubowska-Gabara publikovala v roce 1994 článek o rozšíření Festuca 
amethystina v Polsku (Jakubowska-Gabara 1994). Důkladným terénním průzkumem zjistila, 
že tento dříve přehlížený světlomilný lesní druh kostřavy má na území Polska desítky lokalit, 
a že je do značné míry vázaný na vegetaci světlých subkontinentálních doubrav asociace 
Potentillo albae-Quercetum. Při tom ovšem poněkud paradoxně upozornila na současný ústup 
druhu z řady lokalit, zapříčiněný zvyšováním zápoje stromového patra v důsledku expanze 
mezofilních dřevin (habru a lísky).  

Uvedený příklad by neměl velkou zobecňující hodnotu, kdyby druhů s podobnými 
ekologickými nároky, podobným charakterem rozšíření a podobnými příčinami ohrožení 
nebylo ve střední Evropě víc. Jde o skupinu světlomilných lesních druhů (tedy druhů, které 
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dávají přednost prostředí světlých lesů, křovin a lesních lemů před prostředím stinných lesů, 
ale i před bezlesými stanovišti) s řídce roztroušeným výskytem na průměrných (tj. zonálních, 
mezických, neextrémních) stanovištích, a současně s omezenou schopností šířit se na velké 
vzdálenosti (příklady v tab. 2). Tato kombinace vlastností z nich dělá druhy existenčně 
ohrožené sukcesním zánikem subkontinentálních doubrav.  

U většiny těchto druhů lze při znalosti ekologických podmínek na lokalitách jejich 
výskytu předpokládat, že jejich roztroušený výskyt není podmíněn ani zvláštními nároky na 
abiotické vlastnosti prostředí (například na specifický geologický substrát nebo na extrémní 
mikroklimatické podmínky), ani náhodnou neokolonizací vzájemně vzdálených lokalit 
(mnohdy se zde vyskytuje více těchto druhů pohromadě). Potom lze uvažovat o historickém 
vysvětlení jejich rozšíření: může jít o druhy vázané na lokality s dlouhodobým výskytem pro 
ně vhodného prostředí, tedy řídkolesí na průměrných stanovištích. Na takovýchto lokalitách 
mohou tyto vzácné druhy představovat buď relikty (v případě, že jde o pozůstatky z dob 
dřívějšího rozsáhlejšího rozšíření, kdy existovalo množství lokalit s pro ně vhodnými 
podmínkami a druh se tudíž mohl volně šířit), nebo staré kolonizátory, kteří i přes nízkou 
schopnost se šířit toto dlouhodobě příznivé území náhodně osídlili z jiného příznivého 
stanoviště a přežili zde dodnes (šlo by tedy o zásadně jiný druh kolonizace než je výše 
zmíněná neokolonizace – ta je doménou snadno šiřitelných druhů, schopných fungovat 
v systému vzájemně vzdálených, nově vznikajících a rychle zanikajících řídkolesí). Pokud 
uvedenou úvahu přijmeme, můžeme výskyt těchto druhů považovat za indikaci reliktního, 
nebo alespoň velmi starého řídkolesí.  
 

Festuca amethystina Lathyrus pisiformis 
Carex fritschii Allium ericetorum 

Adenophora liliifolia Veratrum nigrum 
Thalictrum simplex  Pseudolysimachion spurium

Centaurea stenolepis Cimicifuga europaea 
 
Tab. 2. Příklady vzácných středoevropských druhů vázaných na světlé lesy a lesní lemy na průměrných 
stanovištích, snad reliktů staroholocénních světlých lesů. Typickým alternativním stanovištěm těchto druhů jsou 
archaické extenzivní mezofilní trávníky (Molinion, Brachypodio-Molinietum, Potentillo albae-Festucetum 
rubrae). Z české perspektivy je druhem poněkud se vymykajícím uvedené ekologické charakteristice ploštičník 
evropský (Cimicifuga europaea), s refugii výhradně vázanými na azonální stanoviště světlých suťových lesů. Už 
ve východním Polsku se však ploštičník vyskytuje i v doubravách asociace Potentillo albae-Quercetum a ve 
světlých lesích zonálních stanovišť pak proniká daleko na východ. 
 
Ač je tato úvaha jistě legitimní, může se jevit poněkud svévolnou. Dalším krokem k vsazení 
výskytu uvedených druhů ve střední Evropě do souvislostí by proto mělo být srovnání 
vegetace, ve které se vyskytují dnes, s vegetací jíž jsou relikty – tedy ve které se vyskytovaly 
v době svého širokého rozšíření. To je ovšem problém, neboť cestovat v čase neumíme. 
Můžeme samozřejmě předpokládat, že tyto druhy byly široce rozšířené v dobách, kdy se 
v nížinných polohách střední Evropy přirozeně vyskytovala vegetace světlých lesů – tedy 
naposledy v preboreálu a boreálu (ca 11-9 tisíc let BP cal1), s jejich světlými borobřezovými 
lesy. Tyto světlé lesy však zanikly na konci boreálu a v průběhu atlantiku (ca 9-5,5 tisíce let 
BP cal), kdy do nich pronikaly jilm, dub, lípa, líska a další širokolisté dřeviny, které začaly 
vytvářet podmínky vhodnější pro stínomilné hajní druhy, takže o celkovém druhovém složení 
(pre)boreálních borobřezových lesů toho moc nevíme. Musíme se proto spokojit s aproximací 
pomocí space-for-time substitution: když se nemůžeme podívat do světlých borobřezin 

                                                 
1 Veškeré chronostratigrafické údaje sledují pojetí Mangerud et al. (1974) a Lang (1994). Stáří je uvedeno v 
letech BP cal, čili na dendrochronologicky kalibrované radiokarbonové škále s nulou v roce 1950, jež by měla 
být podle současných znalostí blízká absolutní časové škále. 
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evropského boreálu, podívejme se tam, kde se dodnes takové březiny vyskytují – na jižní Ural 
a jihozápadní Sibiř.  

Oblast jižního Uralu a jihozápadní Sibiře má v zeměpisných šířkách odpovídajících 
střední Evropě (50° s.š.) natolik kontinentální klima, že se zde širokolisté mezofilní dřeviny, 
jež u nás v postglaciálu vytlačily borovici a břízu z průměrných stanovišť, buď vůbec 
nevyskytují (buk, habr), nebo zde dosahují východní hranice svého areálu (jilm, dub, lípa, 
javor mléč). Na jejich stanovištích zde proto dodnes mohou růst světlé hemiboreální lesy 
břízy bělokoré, borovice lesní a modřínu sibiřského, se světlomilným, mírně teplomilným 
podrostem. Ruští syntaxonomové je podrobně studovali (Ermakov et al. 2000) a řadí je do 
třídy Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Jermakov, Koroljuk & Laščinskij 1991. 
Diagnostické druhy této třídy ukazuje tabulka 3.  

Z tabulky je patrná nápadná druhová podobnost sibiřských hemiboreálních lesů se 
středoevropskými subkontinentálními doubravami. Kodominance Brachypodium pinnatum – 
Calamagrostis arundinacea je pro subkontinentální doubravy typická (viz např. snímky 
v kapitole 6). Pulmonaria mollis patří ve střední Evropě k význačným druhům mírně 
teplomilných prosvětlených lesů na hlubokých půdách. Rubus saxatilis je u nás druhem 
subboreálně laděných světlých lesů a křovin různého druhového složení, včetně 
subkontinentálních doubrav. Hieracium umbellatum je spíše druhem suchých trávníků, ale 
vyskytuje se i ve světlých lesích a lesních lemech. Vicia sepium je mezofilním lučním 
druhem, ale vyskytuje se i v lesích, především ve světlých dubohabřinách.  
 

Brachypodium pinnatum Agrimonia pilosa 
Calamagrostis arundinacea Pleurospermum uralense 
Pulmonaria mollis Angelica sylvestris 
Rubus saxatilis Iris ruthenica 
Hieracium umbellatum Serratula coronata 
Vicia sepium Lilium pilosiusculum 

 
Tab. 3. Diagnostické druhy třídy Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae (podle Ermakov et al. 2000). 
 
Pro ilustraci podobnosti celkového druhového složení těchto lesů se středoevropskými 
subkontinentálními doubravami uvádím typový snímek asociace Pyrethro corymbosi-Pinetum 
sylvestris ze západních úbočí jižního Uralu (Ermakov et al. 2000); do této oblasti ještě 
zasahuje areál dubu letního a lípy srdčité – odtud jejich výskyt v keřovém patře.  
 
Rusko, Baškirská republika, Zilairskij rajon, Zilairskij plateau; 625 m n. m., autor snímku 
A. Solomešč (Ermakov et al. 2000). 
 
E3 (40 %): Larix sibirica 3, Pinus sylvestris +. 
 
E2 (10 %): Quercus robur 1, Tilia cordata +, Rosa majalis +. 
 
E1 (70 %): Brachypodium pinnatum 2, Bromus inermis 1, Calamagrostis arundinacea 1, Dactylis 
glomerata 1, Galium boreale 1, Origanum vulgare 1, Poa nemoralis 1, Bupleurum aureum +, 
Aegopodium podagraria +, Carex pediformis ssp. rhizoides +, Chamaecytisus ruthenicus +, Agrostis 
capillaris +, Digitalis grandiflora +, Dracocephalum ruyschiana +, Filipendula vulgaris +, Fragaria vesca 
+, F. viridis +, Agrostis gigantea +, Geranium pseudosibiricum +, G. sylvaticum +, Geum urbanum +, 
Hieracium umbellatum +, Hypericum perforatum +, Inula salicina ssp. aspera +, I. salicina ssp. salicina 
+, Alchemilla sp. +, Lathyrus pratensis +, Linaria vulgaris +, Melica nutans +, Betonica officinalis +, 
Bistorta major +, Phlomis tuberosa +, Achillea millefolium s.lat. +, Polygonatum odoratum +, 
Pseudolysimachion spurium +, Pulmonaria mollis +, Aconitum anthoroideum +, Rubus saxatilis +, 
Sanguisorba officinalis +, Hylotelephium caucasicum +, Solidago virgaurea +, Stellaria holostea +, 
Pyrethrum corymbosum +, Thalictrum simplex +, Trifolium medium +, Verbascum nigrum +, Veronica 
chamaedrys +, Vicia cracca +, Viola canina +, V. collina +, V. mirabilis +, Aconogonon alpinum +, 
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Artemisia armeniaca r, Lathyrus pisiformis r, L. vernus r, Ranunculus polyanthemos r, Lilium 
pilosiusculum r, Crepis sibirica r, Trifolium pratense r, Galeopsis bifida r, Primula macrocalyx r, 
Veronica teucrium r, Serratula coronata r, Libanotis pyrenaica r, Silene nutans r. 
 
Nápadný je tu naprosto středoevropský ráz dominant bylinného patra, stejně jako početný 
výskyt charakteristických druhů subkontinentálních doubrav (Betonica officinalis, Galium 
boreale, Filipendula vulgaris, Inula salicina, Pulmonaria mollis, Phlomis tuberosa, 
Ranunculus polyanthemos). Z historického hlediska je nejvýznamnější skutečnost, že se tu 
spolu v jediném vegetačním snímku vyskytuje hned několik středoevropských adeptů na 
statut reliktu staroholocénních světlých lesů: vedle Thalictrum simplex, Lathyrus pisiformis 
a Pseudolysimachion spurium například ještě Carex pediformis ssp. rhizoides. V této 
perspektivě se zdá být idea spojitosti mezi dnešními středoevropskými subkontinentálními 
doubravami a staroholocénními borobřezovými lesy celkem realistická. Nebo ještě silněji: 
uvedená fakta svědčí pro to, že subkontinentální doubravy jsou co do druhového složení 
blízkou analogií staroholocénních borobřezových lesů. 

I přes výše uvedené zůstává nezodpovězena otázka, zda lze za reliktní považovat nejen 
druhy, ale i celou vegetaci subkontinentálních doubrav. Jak vypadala refugia těchto druhů 
v období holocénní expanze stínomilných dřevin? Byly to rozsáhlé plochy světlých lesů, 
případně mozaiky lesa a bezlesí v plochých a mírně zvlněných terénech, jako je známe dnes? 
Nebo to byly speciální maloplošné porosty, jež díky vzácné kombinaci extrémních podmínek 
pro stromové patro (např. mělká půda) a příznivých podmínek pro bylinné patro mohly 
fungovat jako refugia světlomilných druhů subkontinentálních doubrav?  

Jednoduchá odpověď neexistuje a je pravděpodobné, že v krajině fungovaly oba typy 
refugií:  

 
1) Maloplošná refugia, rozšířená zejména v členitějších terénech některých pahorkatin 
a vrchovin, kde lze najít speciální refugiální stanoviště, např. okraje plošin nad údolními 
svahy nebo okolí skalních výchozů. Zde mohly přežívat druhy, ale nikoli typická vegetace 
subkontinentálních doubrav (viz vegetační typ 3 v kapitole 5.2). 
 
2) Rozsáhlejší rozvolněné porosty v plochých a mírně zvlněných terénech, jejichž dlouhodobá 
existence byla podmíněna buď specifickým režimem disturbancí (antropo-zoogení 
management, požáry, velcí herbivoři), nebo specifickými vlastnostmi stanoviště (viz kapitoly 
6.1, 6.3 a 6.5). Na takových místech mohla dlouhodobě přežívat typická vegetace 
subkontinentálních doubrav.  
 
Bez existence druhého typu refugií lze jen těžko vysvětlit výskyt reliktních světlomilných 
druhů rostlin nebo bezobratlých v některých málo členitých územích bez refugiálních 
stanovišť. Zároveň si bez nich nelze představit přežívání řady druhů hmyzu, vázaných na 
prostředí světlých lesů, neboť tyto vyžadují pro přežití větší populace, takže jejich 
dlouhodobá existence není možná v maloplošných refugiích typu 1 (Konvička et al. 2004, 
Konvička et al. 2005, Beneš et al. 2006).  

Naši úvahu tedy můžeme bez jakéhokoli nároku na definitivnost uzavřít domněnkou, 
že subkontinentální doubravy jsou alespoň v některých středoevropských krajinách reliktní 
vegetací s přímou návazností na staroholocénní borobřezové lesy, aniž by tato reliktnost byla 
nutně podmíněna extrémními vlastnostmi jejich stanovišť.  
 
Shrnutí 
a) Středoevropské subkontinentální doubravy jsou společenstvem s nejasnou historií, 
konkrétně s nevyjasněným vztahem ke staroholocénním světlým borobřezovým lesům, které 
zřejmě poskytovaly podobné podmínky pro výskyt druhů lesního podrostu. 
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b) Nejbližší známou současnou analogií staroholocénních borobřezových lesů jsou 
západosibiřské hemiboreální lesy třídy Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae, jež s nimi 
sdílejí dominanty stromového patra a do určité míry i klimatické podmínky výskytu. 
 
c) Druhové složení sibiřských hemiboreálních lesů a středoevropských subkontinentálních 
doubrav je s ohledem na vzdálenost, která je dělí, nečekaně podobné; to můžeme považovat 
za důkaz podobnosti stanovištních podmínek obou společenstev. 
 
d) Předchozí zjištění nám dovolují předpokládat, že druhové složení borobřezin 
středoevropského (pre)boreálu bylo podobné dnešním sibiřským hemiboreálním lesům, a tedy 
i dnešním subkontinentálním doubravám střední Evropy. 
 
e) Otázkou zůstává, zda existuje přímá historická spojitost mezi subkontinentálními 
doubravami a staroholocénními borobřezovými lesy. Zatímco reliktní výskyt světlomilných 
druhů rostlin lze v některých územích vysvětlit existencí maloplošných refugií na speciálních 
stanovištích, v jiných územích se jako pravděpodobnější jeví dlouhodobý velkoplošný výskyt 
světlých lesů nebo mozaiky lesa a bezlesí. V druhém případě lze v těchto územích uvažovat 
o přímé návaznosti vegetace subkontinentálních doubrav na staroholocénní borobřezové lesy. 

 
 

 
 
 

Obr. 19. Ploštičník Cimicifuga foetida v hemiboreálním borobřezovém lese. Šušenskoje, jihozápadní Sibiř.
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5. KLASIFIKACE 
 
Vyhledávaným přínosem fytocenologických klasifikací je poskytnutí vhledu do struktury 
variability vegetace a přehledná prezentace této variability. Byť kontinuální a mnohorozměrná 
proměnlivost vegetace vede nutně k tomu, že každá klasifikace je zjednodušením reality, 
dobrá klasifikace je užitečným zjednodušením. Umožňuje totiž lidskému rozumu snadněji 
uchopit tuto komplexní skutečnost (velmi proměnlivou vegetaci) a pracovat s ní v různých 
kontextech; obvykle v kontextu ekologickém, zaměřeném na vztah druhového složení 
k proměnným prostředí, a v kontextu geografickém, zaměřeném na výskyt častých kombinací 
druhů (vegetačních typů) v konkrétním území. Právě v jednotlivých kontextech se ukazuje 
užitečnost zvoleného zjednodušení (zvolené klasifikace). Z toho mimo jiné vyplývá, že 
kvalita klasifikace vegetace je relativní veličinou, závislou na kontextu, v jakém ji 
posuzujeme. 

Tento přístup ke klasifikaci vegetace – můžeme jej označit za pragmatický (Chytrý 
2000b) – se v posledních desetiletích stává ve středoevropské fytocenologii stále 
rozšířenějším. Je vítanou alternativou k naivnímu realismu (sensu Wiegleb 1989) některých, 
zejména starších autorů, spatřujících v klasifikaci nástroj k odhalování nebo prezentaci 
v přírodě reálně existujících vegetačních jsoucen (společenstev). Byť s nejflagrantnějšími 
projevy realistického přístupu se lze setkat už jen zřídka (byl rostlinnými ekology mnohokrát 
kritizován a dnes je běžně považován za méněcenný), v dílčích náhledech a především 
v jazyku některých fytocenologů jej lze dosud vystopovat. Nejde přitom ani tak o to, který 
z těchto přístupů je bližší skutečnosti, ale spíše o to, který poskytuje účinnější nástroje pro 
porozumění vegetaci. Sám mám za to, že je to přístup pragmatický, nezatížený předsudky 
o povaze rostlinných společenstev a definující objekty zájmu (vegetační typy) ad hoc, 
s ohledem na cíle konkrétní studie. 
 
5.1. Vegetace subkontinentálních doubrav v kontextu ostatních typů středoevropských 
dubových lesů 
 
Metodika 
Výchozím souborem pro tuto klasifikaci byl soubor Evropa 1, obsahující 6 005 snímků 
dubových lesů ze střední a východní Evropy (pro podrobnosti o tomto souboru viz kapitolu 
2.2). Tento soubor jsem klasifikoval do 8 skupin pomocí algoritmu TWINSPAN (Hill 1979) 
s prezenčně-absenční transformací pokryvnosti druhů. Pro každou skupinu jsem poté stanovil 
diagnostické druhy pomocí phi koeficientu standardizovaného na velikost skupiny 
odpovídající 15 procentům datového souboru (Tichý & Chytrý 2006), s vyloučením druhů 
s hodnotou Fisherova exaktního testu nad 0,05 (viz kapitolu 2.4). Tak jsem vytvořil základní 
klasifikaci středoevropských dubových lesů. Každou z jejích osmi skupin – osmi vegetačních 
typů – jsem poté zcela analogickým postupem rozdělil do dalších čtyř skupin.  

Datový soubor zde použitý rozhodně není reprezentativní pro veškeré středoevropské 
dubové lesy – mou snahou bylo maximální zastoupení a geografické pokrytí snímků vegetace 
tradičně označované jako subkontinentální doubravy. Ostatní typy – xerotermní doubravy, 
kyselé doubravy, dubohabřiny, lužní lesy – jsou zastoupeny méně a jenom z některých zemí 
(zejména ČR, SR a Rakouska – tedy zemí, kde jsem měl k dispozici národní fytocenologickou 
databázi). Účelem zařazení těchto snímků do analýzy bylo poskytnout subkontinentálním 
doubravám co nejrealističtější vegetační kontext.  

 
Výsledky a diskuse  
Hrubou klasifikaci středoevropských dubových lesů do osmi širokých typů ukazuje obr. 20.  
Vzájemné  postavení  těchto typů  v  ordinačním  prostoru a hlavní  gradienty jejich variability 
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Obr. 20. Osm základních širokých vegetačních typů středoevropských dubových lesů, získaných klasifikací 
pomocí algoritmu Twinspan (p/a transformace pokryvností). V jednotlivých textových polích je uvedeno dvacet 
nejlepších diagnostických druhů každého typu. Druhy jsou řazeny odshora dolů podle klesající fidelity, tučně 
jsou uvedeny druhy s hodnotou phi koeficientu větší než 0,30. Podrobnosti v metodice kapitoly 5.1. 
 
potom ukazuje obr. 21. První dělení, oddělující horní a dolní čtveřici typů na obr. 20, 
odpovídá především gradientům teploty a vlhkosti, jež jsou výrazně svázány s první ordinační 
osou (viz obr. 21). Na jedné straně se tak oddělují xerotermní a xeromezické doubravy, 
relativně častější na jihovýchodě střední Evropy, na druhé straně pak mezické až vlhké 
doubravy, relativně častější na severozápadě. 
 Co se týká postavení subkontinentálních doubrav, lze říci, že i když se na základě 
celkového druhového složení neodlišily jako jeden vyhraněný vegetační typ, jsou ekologicky 
značně homogenní skupinou; minimálně to lze říci o mochnových doubravách, vzhledem 
k jejich význačné centrální pozici v ordinačním prostoru prvních dvou os DCA (žluté křížky 
na obr. 21).  

Z osmi rozlišených širokých vegetačních typů středoevropských dubových lesů 
zahrnuje nejvíce snímků subkontinentálních doubrav typ subboreální doubravy, jenž z velké 
části odpovídá asociaci Potentillo albae-Quercetum v tradičním širokém pojetí (viz 
diagnostické druhy na obr. 20). Tento výsledek je ovšem poněkud zkreslen tím, že 
v analyzovaném datovém souboru nebyly dostatečně zastoupeny snímky dalších typů 
subboreálních doubrav – zejména Querco roboris-Pinetum (Matuszkiewicz 2001).  

Další snímky subkontinentálních doubrav jsou – na rozdíl od analýzy prezentované 
v kapitole 3 – roztříštěny v ostatních širokých vegetačních typech. Příčiny tohoto 
pozoruhodného výsledku jsou minimálně dvě; jedna přirozená a jedna artificiální. Přirozenou 
příčinou nerozlišení subkontinentálních doubrav jako samostatného širokého vegetačního 
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typu je nedostatečná specifičnost jejich druhového složení. Byť existují druhy, jež jsou pro ně 
charakteristické (v první řadě jsou to druhy ze skupiny Potentilla alba), jejich celkové 
druhové složení není dostatečně odlišné od ostatních středoevropských typů dubových lesů, 
zejména od ostatních typů mírně teplomilných doubrav (viz také kapitolu 3.2), a výrazně se 
mění podél hlavních gradientů druhového složení dubových lesů (viz obr. 21). Odtud pramení 
i onen výše zmíněný artefakt: protože zvolená klasifikační metoda TWINSPAN zakládá 
klasifikaci právě na hlavních gradientech druhového složení, méně výrazné vegetační typy, 
odlišující se na nižších osách variability datového souboru (třetí, čtvrté, páté… ose), mohou 
být snadno „rozpuštěny“ v různých vegetačních typech vyššího řádu. Volba klasifikační 
metody je přitom plně v rukou autora klasifikace a vhodnost této volby závisí jen na účelu, 
pro který autor svou klasifikaci tvoří. Nicméně věřím, že pro prozkoumání pozice 
subkontinentálních doubrav ve vegetačním a ekologickém prostoru je TWINSPAN velmi 
vhodnou metodou (Gauch & Whittaker 1981).  

 
 
Obr. 21. Detrendovaná korespondenční analýza vegetačních snímků souboru Evropa 1 s promítnutím osmi 
širokých vegetačních typů středoevropských dubových lesů rozlišených pomocí algoritmu Twinspan. Mochnové 
doubravy se v twinspanové klasifikaci neodlišily jako samostatný shluk, a tak byly pro znázornění jejich vztahu 
k zobrazeným typům promítnuty do ordinačního diagramu následně, a to jako snímky obsahující alespoň dva ze 
tří druhů ze skupiny Potentilla alba. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud hledáme vegetační jednotky identifikovatelné s tradičně 
koncipovanými typy subkontinentálních doubrav, musíme prozkoumat nižší úrovně 
klasifikační hierarchie. Ty jsou popsány na následujících stránkách. 
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Kyselé xerotermní doubravy 
 

 
 
Obr. 22. Diagnostické a konstantní druhy čtyř níže uvedených typů středoevropských kyselých xerotermních 
doubrav, identifikovaných klasifikačním algoritmem Twinspan (klasifikační kritéria a míra fidelity shodné 
s předchozí analýzou, viz popisek k obr. 20). Diagnostickou hodnotu druhů je třeba chápat relativně, tedy 
v kontextu kyselých xerotermních doubrav; zásadní podobnost všech čtyř typů ukazuje srovnání konstantních 
druhů (konstance uvedena v procentech). 
 
Typ 1 (Hieracium schmidtii-Quercus petraea) zahrnuje západo-středoevropské xerotermní doubravy 
extrémních, obvykle skalnatých poloh na kyselých substrátech. Představují přechod do vegetace skalních borů 
(viz petrofilní druhy Festuca pallens s.lat., Hieracium schmidtii, Asplenium septentrionale). Většina snímků 
pochází z Čech (Křivoklátsko, střední Povltaví, České středohoří), jednotlivé z Německa a Rakouska. Blíží se 
subasociaci Sorbo torminalis-Quercetum caricetosum humilis (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1977) Chytrý 
in Chytrý & Vicherek 1995. 
 
Typ 2 (Genista pilosa-Quercus petraea) je východo-středoevropským analogem typu jedna, s účastí východních 
xerotermních prvků (Genista pilosa, Linaria genistifolia, Allium flavum). Většina snímků pochází z jihozápadní 
Moravy a Rakouska, jednotlivé ze Slovenska a Maďarska. Odpovídá asociaci Genisto pilosae-Quercetum 
petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963. 
 
Typ 3 (Galium verum-Quercus petraea) zahrnuje vegetaci xerotermních doubrav se směsí bazifilních a acido-
filních druhů. Část snímků pochází ze slovenských a maďarských andezitů, část z jiných, především písčitých 
substrátů Maďarska, Slovenska a Německa, jednotlivé snímky z Česka, Polska a Rakouska. Zahrnuje mimo jiné 
snímky asociace Poo scabrae-Quercetum (Magyar 1933) Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964, odtud většina 
diagnostických druhů. 
 
Typ 4 (Bupleurum falcatum-Quercus petraea) zahrnuje vegetaci subxerofilních, mírně kyselých doubrav, 
s vyšší účastí bazifilních a hajních druhů. Většina snímků pochází z Česka a Rakouska, jednotlivé ze Slovenska, 
Polska, Alsaska a Německa. Odpovídá subasociaci Sorbo torminalis-Quercetum poetosum nemoralis Blažková 
1962, zastoupeno je i několik snímků řazených jejich autory k asociaci Potentillo albae-Quercetum Libbert 
1933. 
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Bazifilní xerotermní doubravy 
  

 
 
Obr. 23. Diagnostické a konstantní druhy čtyř níže uvedených typů středoevropských bazifilních xerotermních 
doubrav. Pro metodické podrobnosti viz popisek k obr. 22. 
 
Typ 5 (Fraxinus ornus-Quercus pubescens) zahrnuje východo-středoevropské šipákové doubravy extrémních, 
obvykle skalnatých poloh na bazických substrátech, s účastí submediteránních druhů (Fraxinus ornus, Cotinus 
coggygria, Prunus mahaleb, Colutea arborescens). Většina snímků pochází z Maďarska, menší počet 
z Rakouska a Slovenska. Vysoká diagnostická hodnota Festuca rupicola/valesiaca s.lat. je artefaktem 
způsobeným koncentrací snímků, jejichž autoři nerozlišovali druhy z této skupiny; většinou se zřejmě jednalo 
o Festuca pseudodalmatica. Blíží se asociacím Cotino-Quercetum Soó (1931) 1932, Pruno mahaleb-Quercetum 
Jakucs & Fekete 1957 a Poo pannonicae-Quercetum (Horánszky 1964) Soó 1971. 
 
Typ 6 (Campanula bononiensis-Quercus pubescens) se liší od předchozího typu poněkud vyšší účastí 
subxerofilních a na živiny náročných druhů a nižší účastí submediteránních druhů. Zahrnuje jak méně extrémní 
šipákové doubravy skalních substrátů, tak rozvolněné šipákové doubravy vysychavých hlubokých půd na spraši 
a písku, spadající do kategorie subkontinentálních doubrav, jež mají blízký vztah k typu 9. Většina snímků 
pochází ze Slovenska, Maďarska a Rakouska, menší počet z Česka, jednotlivé snímky z Německa a Alsaska. 
Blíží se asociacím Pruno mahaleb-Quercetum Jakucs & Fekete 1957, Lithospermo-Quercetum Michalko 1957, 
Vicio sparsiflorae-Quercetum Zólyomi ex Borhidi & Kevey 1996 a Euphorbio-Quercetum Knapp ex Hübl 1959. 
 
Typ 7 (Buphtalmum salicifolium-Quercus pubescens) zahrnuje západo-středoevropské šipákové doubravy, 
z části perialpidsky ovlivněné (Buphtalmum salicifolium, Polygala chamaebuxus, Calamagrostis varia, Thesium 
bavarum, Euphorbia verrucosa), často s poněkud vyšším zastoupením mezofilních druhů. Většina snímků 
pochází z Německa, Rakouska a České republiky (patří sem většina českých i moravských xerotermních 
doubrav), menší počet ze Slovenska, jednotlivé snímky z Polska, Alsaska a Maďarska. Blíží se asociacím 
Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926, Geranio sanguinei-Quercetum Wagner ex Wendelberger 
1953 Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis Klika 1932 a Pruno mahaleb-Quercetum Jakucs & Fekete 
1957. 
 
Typ 8 (Leontodon incanus-Quercus pubescens) zahrnuje perialpínsky ovlivněné šipákové doubravy západního 
Slovenska. Většina snímků pochází z pohoří Strážovské vrchy, Povážsky Inovec a Malé Karpaty. Odpovídá 
asociaci Seslerio albicantis-Quercetum pubescentis Chytrý 1994. 
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Eutrofní xeromezické doubravy 
 

 
 
Obr. 24. Diagnostické a konstantní druhy čtyř níže uvedených typů středoevropských eutrofních xeromezických 
doubrav. Pro metodické podrobnosti viz popisek k obr. 22. 
 
Typ 9 (Acer tataricum-Quercus pubescens) zahrnuje východo-středoevropské a východoevropské xeromezické 
doubravy živinami bohatých půd, především na spraši, případně na písku, v menší míře i na vápnitých skalních 
substrátech. Charakteristický je výskyt (sub)kontinentálních a submediteránních prvků (Viola suavis, Acer 
tataricum, Phlomis tuberosa, Polygonatum latifolium, Quercus pubescens agg.). Většina snímků pochází 
z Maďarska, menší počet z Rakouska, Česka (téměř výhradně JV Morava), Slovenska, Rumunska a Ukrajiny, 
jednotlivé snímky z Německa. Typ lze ztotožnit s asociací subkontinentálních doubrav Quercetum pubescenti-
roboris (Zólyomi 1957) Michalko & Džatko 1965 (ilegitimní, ale používané synonymum Aceri tatrici-
Quercetum Zólyomi 1957), částečně i s Convallario-Quercetum Soó (1939) 1957. 
 
Typ 10 (Geum urbanum-Acer campestre) je mezickou variantou typu 9, s vyšší účastí hajních druhů a nižší 
účastí světlomilných lesostepních druhů. Většina snímků pochází z Rakouska, Maďarska, Slovenska a Česka, 
jednotlivé snímky z Rumunska, Ukrajiny, Německa a Alsaska. Zahrnuje snímky tradičně řazené jak do 
syntaxonů uvedených u typu 9, tak do syntaxonů přechodových ke svazu Carpinion (Polygonato latifolii-
Quercetum roboris (Hargitai 1940) Borhidi 1996, Polygonato latifolii-Carpinetum Michalko & Džatko 1965, 
Primulo veris-Carpinetum Neuhäusl & Neuhäuslová 1964), zčásti i k okruhu Euphorbio-Quercetum Knapp ex 
Hübl 1959. 
 
Typ 11 (Hippocrepis emerus-Quercus petraea) zahrnuje různé typy dřínových doubrav a teplomilných 
bazifilních dubohabřin na živinami bohatých půdách, převážně na bazických skalních substrátech. Většina 
snímků pochází z Rakouska, Maďarska, Německa a České republiky, menší počet ze Slovenska, jednotlivé 
snímky z Polska. Blíží se asociacím Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926, Lathyro versicoloris-
Quercetum pubescentis Klika 1932, Aceri monspessulani-Quercetum petraeae Oberdorfer 1957 a Geranio 
sanguinei-Quercetum Wagner ex Wendelberger 1953. 
 
Typ 12 (Waldsteinia geoides-Quercus petraea) je poněkud mezofilnější variantou předchozího typu, s vyšší 
účastí východních hajních prvků (Euphorbia amygdaloides, Galium schultesii, Cruciata glabra). Většina snímků 
pochází se Slovenska (zejména ze Slovenského krasu), jednotlivé snímky z Česka, Rakouska a Ukrajiny. 
Odpovídá subasociaci Querco petraeae-Carpinetum waldsteinietosum Jakucs & Jurko 1967. 
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Mezotrofní xeromezické doubravy 
 

 
 
Obr. 25. Diagnostické a konstantní druhy čtyř níže uvedených typů středoevropských mezotrofních 
xeromezických doubrav. Pro metodické podrobnosti viz popisek k obr. 22. 
 
Typ 13 (Carex montana-Quercus petraea) zahrnuje středoevropské mírně teplomilné subacidofilní/subbazifilní 
doubravy s výrazným zastoupením druhů mochnových doubrav (Betonica officinalis, Serratula tinctoria, Galium 
boreale, Carex montana), ale nízkou účastí hajních a subboreálních druhů. Většina snímků pochází z Česka, 
Rakouska a Německa, menší počet z Polska a Slovenska, jednotlivé snímky z Maďarska a Alsaska. Výrazný typ 
subkontinentálních doubrav, představující přechod mezi subboreálním Potentillo albae-Quercetum, panonským 
Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 a středoevropským azonálním Sorbo torminalis-Quercetum. 
 
Typ 14 (Poa angustifolia-Quercus cerris) zahrnuje význačnou skupinu panonských cerových doubrav. 
Charakteristická je pro ně dominance trav v podrostu a subacidofilní/subbazifilní druhové spektrum. Většina 
snímků pochází z Maďarska a Slovenska, menší počet z Rakouska a Česka (jednak snímky s cerem 
z Břeclavska, jednak přechodové snímky k typům 4 a 13), jednotlivé snímky z Rumunska, Polska a Německa. 
Odpovídá tradičnímu pojetí asociace Quercetum petraeae-cerris. 
 
Typ 15 (Melica uniflora-Quercus petraea) představuje světlé doubravy na živinami bohatších půdách, 
s převahou dubu zimního nad dubem cerem a vyšším zastoupením hajních, především východních prvků. Jde 
o přechodovou vegetaci k typům 11 a 12. Většina snímků pochází ze Slovenska, menší počet z Česka, Maďarska 
a Rakouska, jednotlivé snímky z Německa, Alsaska a Rumunska. Blíží se asociaci Primulo veris-Carpinetum 
Neuhäusl & Neuhäuslová ex Neuhäuslová-Novotná 1964. 
  
Typ 16 (Silene viridiflora-Quercus cerris) představuje panonské cerové doubravy mezických stanovišť 
s vysokou účastí hajních prvků a submediteránních mezofytů (Quercus frainetto, Tamus communis, Helleborus 
dumetorum, Viola alba, Potentilla micrantha, Tilia tomentosa). Většina snímků pochází ze Slovenska 
(s ochuzeným spektrem submediteránních prvků), Maďarska a Rumunska, menší počet z Rakouska, jediný 
z České republiky. Jihomaďarské a rumunské porosty jsou tradičně řazeny do submediteránního svazu Quercion 
farnetto. 
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Kyselé doubravy 
 

 
 
Obr. 26. Diagnostické a konstantní druhy čtyř níže uvedených typů středoevropských kyselých doubrav. Pro 
metodické podrobnosti viz popisek k obr. 22. 
 
Typ 17 (Jasione montana-Quercus petraea) představuje druhově chudé suché kyselé doubravy, jež jsou blízké 
typům 1 a 2, ovšem liší se nižším zastoupením náročných teplomilných druhů a hojnějším výskytem mezofilních 
acidofytů (Avenella flexuosa, Luzula luzuloides). Většina snímků pochází z České republiky, Slovenska 
a Rakouska, jednotlivé z Maďarska. Odpovídá asociaci Viscario-Quercetum Stöcker 1965. 
 
Typ 18 (Silene nutans-Quercus petraea) zahrnuje mírně teplomilné mírně kyselé doubravy, jež jsou blízké typu 
4, ale liší se nižším zastoupením teplomilných prvků. Charakteristický je výskyt nenáročných hajních druhů 
(Poa nemoralis, Hieracium murorum) a mírně teplomilných subacidofytů (Campanula persicifolia, Digitalis 
grandiflora, Genista tinctoria). Většina snímků pochází z Česka a Rakouska, menší počet ze Slovenska 
a Německa, jednotlivé z Maďarska. Odpovídá subasociaci Luzulo luzuloidis-Quercetum genistetosum tinctoriae 
Samek ex Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967. 
 
Typ 19 (Frangula alnus-Quercus robur) představuje kyselé doubravy mezických až vlhkých stanovišť, obvykle 
s dominancí dubu letního. Charakteristický je výskyt acidotolerantních druhů těžkých, střídavě vlhkých půd 
(Molinia caerulea s.lat., Frangula alnus, Potentilla erecta). Většina snímků pochází z České republiky 
a Rakouska, jednotlivé z Německa. Odpovídá asociaci Molinio arundinaceae-Quercetum Samek 1962. 
  
Typ 20 (Vaccinium myrtillus-Quercus petraea) představuje velkou skupinu druhově chudých kyselých doubrav 
na mezických, ale nikoli vlhkých stanovištích, ve vyšších polohách mnohdy s příměsí buku ve stromovém patře. 
Typickou (ko)dominantou bylinného patra je Vaccinium myrtillus. Většina snímků pochází z České republiky, 
Rakouska a Slovenska, menší počet z Německa. Zahrnuje snímky blízké asociacím Luzulo luzuloidis-Quercetum 
Hilitzer 1932 a Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum Oberdorfer 1957 a Abieti-Quercetum Mráz 1959. 
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Subboreální doubravy 
 

 
 
Obr. 27. Diagnostické a konstantní druhy čtyř níže uvedených typů středoevropských subboreálních doubrav. 
Pro metodické podrobnosti viz popisek k obr. 22. 
 
Typ 21 (Rubus saxatilis-Quercus robur) představuje subboreálně-subkontinentální doubravy s převahou dubu 
letního ve stromovém patře a s druhově bohatým podrostem, v němž se mísí druhy mezofilní, acidofilní a mírně 
teplomilné. Charakteristický je výskyt druhů mochnových doubrav (Serratula tinctoria, Betonica officinalis, 
Carex montana, Potentilla alba, Ranunculus polyanthemos) a vysoké zastoupení (sub)boreálních prvků (Pinus 
sylvestris, Luzula pilosa, Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus). Většina snímků pochází 
z Polska a Ruska, menší počet z Německa, Slovenska a Česka, jednotlivé z Ukrajiny, Litvy, Rakouska 
a Maďarska. Jde o Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933 v úzkém slova smyslu, patří sem i Libbertovy 
typové snímky. 
 
Typ 22 (Carex brizoides-Quercus robur) je kyselejší a vlhkomilnější variantou předchozího typu, představuje 
jeho přechod k typu 19. Zastoupení druhů mochnových doubrav je dosti nízké. Většina snímků pochází z Česka 
a Rakouska, menší počet z Polska, Slovenska a Německa, jednotlivé z snímky z Ruska, Litvy a Maďarska. 
 
Typ 23 (Lathyrus niger-Quercus petraea) zahrnuje středoevropské subkontinentální doubravy, mírně kyselé 
a mírně teplomilné, s významným zastoupením druhů mochnových doubrav. Od typu 21 se liší převahou dubu 
zimního, omezeným výskytem subboreálních a vyšším výskytem hajních prvků. Je blízký typu 13, od nějž se liší 
vyšším zastoupením acidofytů a hajních druhů a ústupem termofytů. Většina snímků pochází z Česka 
a Německa, menší počet z Rakouska, jednotlivé z Polska, Slovenska, Maďarska a Alsaska. Odpovídá tradičnímu 
pojetí asociace Potentillo albae-Quercetum většiny českých a části německých autorů. Odpovídá asociaci Melico 
pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957. 
 
Typ 24 (Poa nemoralis-Quercus petraea) představuje velkou a dosti heterogenní skupinu mírně teplomilných 
a mírně kyselých světlých dubových lesů, s převahou nenáročných hajních a subacidofilních generalistů. Většina 
snímků pochází z Česka, Slovenska a Rakouska, menší počet z Maďarska, jednotlivé z Alsaska, Německa 
a Polska. Blíží se asociaci Festuco heterophyllae-Quercetum Neuhäusl & Neuhäuslová 1964. 
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Dubohabřiny 
 

 
  
Obr. 28. Diagnostické a konstantní druhy čtyř níže uvedených typů středoevropských dubohabřin. Pro 
metodické podrobnosti viz popisek k obr. 22. 
 
Typ 25 (Melica uniflora-Carpinus betulus) představuje eutrofní až nitrofilní dubohabřiny s kodominancí dubu 
zimního a habru, zčásti karpatsky nebo alpsky ovlivněné (Melica uniflora, Cyclamen purpurascens, Daphne 
laureola). Většina snímků pochází z Rakouska, České republiky a Slovenska, menší počet z Maďarska. Blíží se 
asociaci vlhkomilnějším variantám asociace Galio sylvatici-Carpinetum Oberdorfer 1957. 
 
Typ 26 (Latyrus niger-Carpinus betulus) zahrnuje mírně teplomilné mezofilní až mírně kyselé dubohabřiny 
s kodominancí dubu zimního a habru. Většina snímků pochází z České republiky, Slovenska a Rakouska, menší 
počet z Německa, Polska a Maďarska. Blíží se suchomilnějším variantám asociace Galio sylvatici-Carpinetum 
Oberdorfer 1957. 
 
Typ 27 (Dryopteris filix-mas-Carpinus betulus) představuje mezické dubohabřiny s kodominancí dubu zimního 
nebo letního, habru nebo lípy. Charakteristické je pronikání prvků bučin. Většina snímků pochází z České 
republiky, Slovenska a Rakouska, jednotlivé z Německa, Polska, Maďarska a Rumunska. Blíží se asociaci 
Stellario holosteae-Carpinetum Oberdorfer 1957. 
  
Typ 28 (Aegopodium podagraria-Quercus robur) představuje vlhké, mezotrofní až eutrofní dubohabřiny 
s kodominancí dubu letního a habru, lísky nebo jasanu. Zčásti zahrnuje přechody k vegetaci lužních lesů (viz typ 
29). Většina snímků pochází z Rakouska a České republiky, jednotlivé z Německa, Slovenska, Maďarska, Ruska 
a Litvy. Blíží se asociaci Stellario holosteae-Carpinetum Oberdorfer 1957. 
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Lužní lesy 

 
 

Obr. 29. Diagnostické a konstantní druhy čtyř níže uvedených typů středoevropských lužních lesů. Pro 
metodické podrobnosti viz popisek k obr. 22. 
 
Typ 29 (Fraxinus excelsior-Quercus robur) představuje eutrofní až nitrofilní lužní lesy kolinního stupně 
s dubem letním, jasanem ztepilým nebo lípou srdčitou a jejich přechody k dubohabřinám (blízký vztah k typu 
28). Většina snímků pochází z Rakouska, České republiky a Slovenska, menší počet z Maďarska. Odpovídá 
asociaci Querco-Ulmetum Issler 1926. 
 
Typ 30 (Picea abies-Quercus robur) zahrnuje chudé až mezotrofní lužní lesy, chudé a vlhké dubohabřiny 
a vlhké kyselé doubravy. Má blízký vztah k typům 19 a 27. Snímky pocházejí z České republiky a Rakouska. 
Odpovídá asociaci Carici-Quercetum Neuhäusl in Mikyška et al. 1968. 
 
Typ 31 (Brachypodium sylvaticum-Fraxinus angustifolia) představuje stinné eutrofní panonské lužní lesy 
s dubem letním a jasanem úzkolistým. Většina snímků pochází z České republiky, jednotlivé snímky ze 
Slovenska, Rakouska a Maďarska. Odpovídá subasociaci Fraxino pannonicae-Ulmetum carpinetosum (Simon 
1957) Džatko 1972. 
  
Typ 32 (Carex riparia-Fraxinus angustifolia) představuje prosvětlené, převážně panonské lužní lesy, 
s podrostem druhů rákosin, vysokých ostřic a vlhkých luk. Většina snímků pochází z České republiky, jediný ze 
Slovenska. Odpovídá subasociaci Fraxino pannonicae-Ulmetum caricetosum acutiformis Soó in Aszód 1936 
corr. Soó 1964. 
 
Shrnutí 
Třicet dva výše charakterizovaných vegetačních typů představuje jistě ne dokonalý, leč věřím, že dostatečně 
věrný obraz variability středoevropských dubových lesů. Vzájemná podobnost rozlišených typů je sumarizována 
v tabulce 4 na následující straně. Co se týká vztahu rozlišených typů k tradičně pojímaným syntaxonům 
subkontinentálních doubrav, je zřejmé, že pokud by měl být fytocenologický klasifikační systém postaven na 
hlavních gradientech druhového složení vegetace ve středoevropském měřítku, bylo by nutné pojetí řady 
syntaxonů upravit; viz zejména komentáře k typům 6, 9 a 10, týkající se panonských doubrav na spraši a písku,  
13-16,  týkající  se  cerových  doubrav,  a 21-24,  týkající se asociace  Potentillo albae- Quercetum v širokém 
smyslu. Za účelem vyjasnění tohoto specifického problému jsem provedl další klasifikační analýzu, jejíž 
výsledky přináší následující kapitola. 
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5.2. Vegetační typy mochnových doubrav 
 
Pokud nás zajímá struktura variability subkontinentálních doubrav, ale na základě celkového 
druhového složení je nemůžeme jednoznačně odlišit od jiných typů dubových lesů 
(viz kapitolu 5.1), musíme je definovat nějakým jiným způsobem. Pro potřeby níže 
prezentované analýzy jsem je ztotožnil z mochnovými doubravami, čili dubovými lesy 
s výskytem druhů ze skupiny Potentilla alba, což jsou druhy pro vegetaci subkontinentálních 
doubrav typické. Hlavním cílem analýzy bylo zjistit, nakolik různé typy mochnových doubrav 
odpovídají základním vegetačním typům dubových lesů, rozlišeným v předchozí kapitole, 
a nakolik je lze identifikovat s tradičně rozlišovanými syntaxony subkontinentálních doubrav. 
 
Metodika 
Výchozím datovým souborem byl opět soubor Evropa 1 (viz kapitolu 2.2); jedinou 
podmínkou výběru snímků pro analýzu byl výskyt alespoň dvou ze tří typických druhů 
mochnových doubrav Potentilla alba, Betonica officinalis a Serratula tinctoria. Vedle 
výrazného zúžení o porosty nesplňující tuto podmínku je tedy analyzovaný soubor oproti 
souboru použitému v předchozí kapitole 5.1 rozšířený o vegetaci s jinou dominanou 
stromového patra než s dubem (nejčastěji borovice lesní, habr, bříza a lípa srdčitá). Tento 
soubor jsem klasifikoval do 8 skupin pomocí algoritmu TWINSPAN s prezenčně-absenční 
transformací pokryvnosti druhů. Pro každou skupinu jsem poté stanovil diagnostické druhy 
pomocí phi koeficientu standardizovaného na velikost skupiny odpovídající 12,5 procentům 
datového souboru (tato volba poněkud zvýhodňuje vzácnější druhy, což se ukázalo jako 
nezbytné vzhledem ke zvýšené homogenitě datového souboru). Z diagnostických druhů byly 
vyloučeny druhy s hodnotou Fisherova exaktního testu nad 0,05. Tučně jsou vyznačeny druhy 
s hodnotou phi koeficientuu vyšší než 0,30. Dominantní druhy jsou druhy s dominancí nad 
25 %. 
 
Výsledky a diskuse  
Charakteristika osmi rozlišených typů mochnových doubrav je uvedena na následujících 
stranách, jejich vzájemný vztah je shrnut v dendrogramu na obr. 30. Kompletní synoptická 
tabulka je přiložena na samém konci tohoto .pdf souboru (str. 195). 
 

 
 
Obr. 30. Vzájemný vztah osmi typů mochnových doubrav rozlišených pomocí klasifikačního 
algoritmu TWINSPAN. Skupiny jsou charakterizovány na následujících stranách.  
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Typ 1 (Iris variegata-Quercus pubescens) 

 
 

Obr. 31. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy mochnových doubrav typu 1. U diagnostických druhů je 
uvedena hodnota standardizovaného koeficientu phi (x 100), u konstantních a dominantních druhů frekvence 
v procentech. Dominantní jsou druhy s pokryvností nad 25 %. Pro detaily viz úvodní část kapitoly 5.2. 
 
Jak ilustruje koláčový graf na obr. 32, na základě celkového druhového složení nelze tento typ 
mochnových doubrav jednoznačně ztotožnit s žádným z ekologických typů dubových lesů 
uvedených v kapitole 5.1. Patrný je ovšem jejich blízký vztah jak k cerovým doubravám, tak 
především k mezičtějším typům subkontinentálních sprašových doubrav. Odtud se rekrutuje 
i většina diagnostických druhů, kterými jsou bazifilní a mnohdy na živiny náročné až 
nitrofilní druhy, jak světlomilné, tak stín tolerující. Mapka rozšíření (obr. 33) ukazuje, že jde 
o typicky  panonský vegetační typ, rozšířený od jihovýchodní Moravy a severo-východního 
Rakouska na východ.  

Co se týká syntaxonomie (tj. 
postavení v tradičním hierarchickém fyto-
cenologickém systému), není účelné 
rozlišovat tento typ mochnových doubrav 
jako svébytnou jednotku, např. asociaci, ale 
spíše jako facii, jejíž klasifikace se může 
měnit s ohledem na celkové druhové složení 
konkrétního porostu/snímku: obvykle jde 
o sprašovou doubravu as. Aceri tatarici-
Quercetum (syn. Quercetum pubescenti-
roboris), případně o Quercetum petraeae-
cerris nebo jiný typ cerové doubravy. 
Takové syntaxonomické pojetí lépe 
odpovídá charakteru výskytu druhů 
mochnových doubrav v konkrétních porostech těchto asociací, který lze označit jen za 
příležitostný, snad odrážející lokálně mezičtější podmínky (deprese, severní svahy, těžší půdy 
a podobně); tyto druhy nejsou stálou součástí vegetace sprašových a cerových doubrav. 

Na tomto místě je asi vhodné dotknout se vztahu asociací Aceri tatarici-Quercetum 
(syn. Quercetum pubescenti-roboris) a ekologicky i druhovým složením blízkých asociací 
Convallario-Quercetum, Galatello-Quercetum, Corno-Quercetum, Euphorbio angulatae-
Quercetum, Polygonato latifolii-Quercetum, Polygonato latifolii-Carpinetum a Primulo veris-
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Carpinetum, tedy různých typů eutrofních (mírně) teplomilných doubrav. Ačkoli analyzovaný 
datový soubor nedovoluje dělat rozhodné závěry (a dělání rozhodných závěrů v oblasti 
syntaxonomie je vůbec záležitostí problematickou a značně bezútěšnou), lze snad alespoň 
načrtnout následující: Convallario-Quercetum je jméno zavedené pro eutrofní dubové lesy 
mírně vlhkých písčitých substrátů (Soó 1934 sub Quercetum roburis convallariosum, Borhidi 
2003), v poslední době však snad oprávněně užívané i pro stinné typy sprašových doubrav 
(Roleček 2005), a dokonce pro veškeré eutrofní teplomilné doubravy bez náročných 
světlomilných druhů (Willner et al. 2005). Toto širší užití považuji za do jisté míry oprávněné 
proto, že rozdíly v druhovém složení eutrofních teplomilných doubrav na různých substrátech 
jsou nevelké, zvlášť pokud se tyto vyskytují ve stejné krajině se společným species-poolem. 
I ve zde hodnoceném typu 1 jsou proto smíchány snímky doubrav na spraších a píscích 
i jiných typech podloží, včetně zasolených substrátů, jejichž lesní vegetace je tradičně 
označována jako Galatello-Quercetum (Borhidi 2003). Specifičnost různých substrátů se 
ovšem může projevit pouze při dostatečném rozvolnění stromového patra, kdy se v podrostu 
mohou uplatnit světlomilní specialisté. Při větším zastínění se podmínky zestejňují a podrost 
unifikují obecné lesní druhy. Další v Maďarsku občas užívané jméno Polygonato latifolii-
Quercetum považuji za synonymum jména Convallario-Quercetum. 

Corno-Quercetum je jméno zavedené ve střední Evropě pro mírně prosvětlené až 
stinné teplomilné doubravy na bazických, obvykle skalních substrátech (Chytrý 1997, Borhidi 
2003, Roleček 2005). V podobném smyslu je v Rakousku tradičně užíváno jméno Euphorbio 
angulatae-Quercetum (Wallnöfer et al. 1993), jež Willner et al. (2005) synonymizovali právě 
s Convallario-Quercetum. V regionálním rakouském měřítku považuji tuto synonymizaci za 
oprávněnou, ve středoevropském měřítku má však podle mého názoru smysl rozlišovat 
„jihovýchodní“ typ (řekněme Convallario-Quercetum) s výraznou účastí panonských prvků 
(Quercus cerris, Polygonatum latifolium, Viola suavis) a „severozápadní“ typ bez těchto 
druhů a mnohdy s větším zastoupením hajních druhů (nejvhodnějším jménem pro něj se na 
základě posledních analýz jeví Euphorbio-Quercetum Knapp ex Hübl 1959). 

Významné zastoupení náročných hajních druhů by mělo být hlavním kritériem 
klasifikace vegetace dubových lesů do svazu Carpinion. Sem jsou tradičně řazeny vzájemně 
blízké asociace Polygonato latifolii-Carpinetum a Primulo veris-Carpinetum, které lze buď 
považovat za identické, nebo analogicky k předchozímu případu rozlišovat s ohledem na 
zastoupení panonských druhů na „severozápadní“ Primulo veris-Carpinetum 
a „jihovýchodní“ Polygonato latifolii-Carpinetum. 
 

 
Obr. 33. Mapka rozšíření mochnových doubrav typu 1 ve střední a východní Evropě. 
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Typ 2 (Cruciata glabra-Quercus cerris) 
 

 
 

Obr. 34. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy mochnových doubrav typu 1. U diagnostických druhů je 
uvedena hodnota standardizovaného koeficientu phi x 100, u konstantních a dominantních druhů frekvence 
v procentech. Dominantní jsou druhy s pokryvností nad 25 %. Pro detaily viz úvodní část kapitoly 5.2. 
 
Jak je patrno z koláčového grafu (obr. 35), tento typ odpovídá širokému vegetačnímu typu 
mezotrofních xeromezických doubrav z kapitoly 5.1. Jde tedy o světlé doubravy, obvykle 
s kodominancí dubu zimního a dubu ceru, jejichž charakteristickým rysem je značné 
zastoupení mezofilních druhů, jak světlomilných (Ligustrum vulgare, Veronica chamaedrys 
agg., Festuca heterophylla, druhy mochnových doubrav), tak stín tolerujících (Dactylis 
polygama, Symphytum tuberosum s.lat., Cruciata glabra). Rozšířeny jsou především 
v pahorkatinách a vrchovinách po obvodu Panonie (obr. 36), kde zastupují západo-
středoevropské mírně teplomilné kolinní doubravy asociace Sorbo torminalis-Quercetum 
a Potentillo albae-Quercetum auct. (syn. Melico pictae-Quercetum), od kterých se liší 
zastoupením (jiho)východních prvků (Symphytum tuberosum s.lat., Cruciata glabra, Galium 
schultesii, Acer tataricum, Quercus cerris, Q. frainetto, Pulmonaria mollis).  
 Po syntaxonomické stránce je tato 
vegetace obvykle hodnocena jako Quercetum  
petraeae-cerris, rumunské porosty se 
zvýšeným podílem submediteránních prvků 
pak jako Quercetum farnetto-cerris (Ghişa et 
al. 1971), Quercetum frainetto (Doniţă et al. 
2005) apod. Je třeba podotknout, že jméno 
Quercetum petraeae-cerris je tradičně 
užíváno ve značně širokém smyslu, jak pro 
subxerofilní dubové porosty s vysokým 
podílem druhů suchých trávníků, tak pro 
světlé panonské háje s převahou mezofilních 
prvků. Považuji za účelné propříště alespoň 
tyto dva typy rozlišovat: mezičtější porosty 
s vyšším zastoupením hajních druhů, 
a v případě prosvětlení i druhů mochnových doubrav, lze klasifikovat například v rámci 
asociací Asphodelo-Quercetum roboris (Borhidi & Járai-Komlódi 1959), Carici montanae-
Quercetum petraeae (Gergely 1962) nebo Chamaecytiso supini-Quercetum cerridis (Willner 
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et al. 2005). Teplomilnější a suchomilnější cerové doubravy s dominancí Festuca 
pseudodalmatica, F. rupicola nebo Poa angustifolia, typické pro nižší polohy andezitových 
pohoří v severním Maďarsku a na jižním Slovensku, lze potom hodnotit jako typické 
Quercetum petraeae-cerris. 
  

 
Obr. 36. Mapka rozšíření mochnových doubrav typu 2 ve střední a východní Evropě. 
 
 
Typ 3 (Sesleria varia-Quercus pubescens) 
 

 
 

Obr. 37. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy mochnových doubrav typu 3. U diagnostických druhů je 
uvedena hodnota koeficientu phi (x 100), u konstantních a dominantních druhů frekvence v procentech. 
Dominantní jsou druhy s pokryvností nad 25 %. Pro detaily viz úvodní část kapitoly 5.2. 
 
Minoritní typ mochnových doubrav, spadající z velké části pod vegetační typ 7 z kapitoly 5.1, 
tedy perialpínské xerotermní doubravy vápnitých substrátů (obr. 38). Jde o víceméně 
nexerotermní variantu tohoto typu, charakteristickou zvýšeným výskytem mezofilnějších 
druhů, jak světlomilných (Sesleria caerulea s.lat., Primula veris), tak stín snášejících 
(Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Melica nutans). Mezické podmínky jsou zde zajištěny 
buď  polohou na stinném nebo mírném výslunném svahu, nebo příznivějším mezoklimatem 
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ve vyšších nadmořských výškách (obvykle 300-500 m n. m.). Tyto podmínky pak vyhovují 
i druhům mochnových doubrav. 
 Co se týká syntaxonomie, není 
vhodné tento typ rozlišovat jako 
svébytnou asociaci, ale jako facii 
odpovídající asociace xerotermních 
bazifilních doubrav. V případě České 
republiky je odpovídající asociací Lathyro 
versicoloris-Quercetum, v případě Němec-
ka především Quercetum pubescenti-
petraeae Imchenetzky 1926, v případě 
Rakouska buď Geranio sanguinei-
Quercetum nebo Euphorbio angulatae-
Quercetum (Wallnöfer et al. 1993, Willner 
et al. 2005). 
 
 

 
Obr. 39. Mapka rozšíření mochnových doubrav typu 3 ve střední a východní Evropě. 
 

 
 

Obr. 40. Mapka rozšíření mochnových doubrav typu 4 ve střední a východní Evropě. 
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Typ 4 (Pyrethrum corymbosum-Quercus petraea) 
 

 
 

Obr. 41. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy mochnových doubrav typu 4. U diagnostických druhů je 
uvedena hodnota standardizovaného koeficientu phi x 100, u konstantních a dominantních druhů frekvence 
v procentech. Dominantní jsou druhy s pokryvností nad 25 %. Pro detaily viz úvodní část kapitoly 5.2. 
 
 Výrazný typ mírně teplomilných subbazifilních mochnových doubrav, široce rozšířený 
především v západní polovině střední Evropy (obr. 40). Zahrnuje snímky několika vzájemně 
blízkých vegetačních typů z kapitoly 5.1, vzájemně se lišících zastoupením teplomilných 
a hajních druhů.  
 Pro syntaxonomické pojetí se nabízí 
několik alternativ. Někteří autoři, včetně 
několika autorů českých, řadí tento 
vegetační typ k asociaci Potentillo albae-
Quercetum. To považuji vzhledem 
k předkládaným výsledkům za nadále 
neudržitelné – Potentillo-Quercetum v úz-
kém slova smyslu se liší výskytem řady 
diagnostických druhů, především subbore-
álních mezofytů, a nižším zastoupením 
teplomilných a hajních druhů. Vhodnější je 
proto klasifikace tohoto typu jako varianty 
v rámci nejbližší regionální asociace mírně 
teplomilných doubrav – obvykle zřejmě 
půjde o Sorbo torminalis-Quercetum (toto řešení přijal například Roleček 2005). Pokud se 
jako užitečné jeví rozlišení samostatného vegetačního typu, je možné tyto doubravy 
identifikovat s asociací Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957 – ač 
toto jméno dosud nebylo příliš používáno, jeví se jako nejstarší vhodné jméno pro západo-
středoevropské mochnové doubravy. 
 
 
 
 
 



KLASIFIKACE 

 70

Typ 5 (Deschampsia cespitosa-Quercus robur) 
 

 
 

Obr. 43. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy mochnových doubrav typu 5. U diagnostických druhů je 
uvedena hodnota standardizovaného koeficientu phi x 100, u konstantních a dominantních druhů frekvence 
v procentech. Dominantní jsou druhy s pokryvností nad 25 %. Pro detaily viz úvodní část kapitoly 5.2. 
 
Na extrémně vlhkém pólu variability mochnových doubrav se nachází tento drobný vegetační 
typ, představující přechod do vegetace lužních lesů, olšin, případně vlhkých kyselých 
doubrav. Ke klasifikaci uvedené v kapitole 5.1 jej nelze vztáhnout, neboť žádný z pouhých 
pěti snímků tohoto typu v tamní klasifikaci nebyl zahrnut. Přesto lze celkem jednoznačně říci, 
že vzhledem k absenci xerotermofilních druhů nemůže být řazen k vegetaci teplomilných 
doubrav a bližší vztah má k uvedeným vlhkomilným lesním společenstvům.  

Ze syntaxonů řazených k okruhu mochnových doubrav má tento typ nejblíže k Selino-
Quercetum, tedy k doubravám s druhy vlhkosuchých až vlhkých luk, ale bez teplomilných 
druhů. 
   

 
 
Obr. 44. Mapka rozšíření mochnových doubrav typu 5 ve střední a východní Evropě. 
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Typ 6 (Melampyrum pratense-Quercus petraea) 
 

 
 

Obr. 45. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy mochnových doubrav typu 6. U diagnostických druhů je 
uvedena hodnota standardizovaného koeficientu phi x 100, u konstantních a dominantních druhů frekvence 
v procentech. Dominantní jsou druhy s pokryvností nad 25 %. Pro detaily viz úvodní část kapitoly 5.2. 
 
Další výrazný typ mochnových doubrav, 
stojící mezi typem 4 a následujícími 
dvěma typy. Ve srovnání s typem 4 je 
nápadný zvýšený výskyt (sub)acidofilních 
druhů a ústup hajních druhů a nároč-
nějších teplomilných druhů, ve srovnání 
s typy 7 a 8 je zde pak mnohem nižší 
zastoupení subboreálních druhů. Obr. 46. 
ukazuje jasný vztah k vegetačním typům 
z kapitoly 5.1, především výraznou 
spojitost s typem 23, tedy se (západo-) 
středoevropskými mochnovými doubra-
vami. 
 Po syntaxonomické stránce jde 
stejně jako v případě typu 4 o vegetaci 
tradičně řazenou především k asociaci Potentillo albae-Quercetum, ale ani tady nepovažuji 
tuto praxi nadále za vhodnou. Možná řešení proto vidím v zásadě tři, z toho dvě analogická 
s typem 4: 1) buď lze tento typ klasifikovat jako variantu v rámci nejbližší regionální asociace 
mírně teplomilných doubrav (např. Sorbo torminalis-Quercetum), nebo 2) spojit s typem 4 
pod jednu široce pojatou samostatnou asociaci (např. Melico pictae-Quercetum), nebo 3) 
odlišit jako svébytnou asociaci z širšího okruhu Potentillo albae-Quercetum. Za 
nejkonzervativnější považuji druhé z navržených řešení. 
 Pod tento typ byla zařazena i většina snímků v Rusku nedávno popsané asociace 
Lathyro nigri-Quercetum roboris (Bulochov & Solomešč 2003). Od většiny ostatních ruských 
snímků mochnových doubrav ji odlišuje vyšší zastoupení teplomilných druhů a nižší 
zastoupení subboreálních druhů. Odlišování zvláštní asociace pro ruské porosty považuji 
s ohledem na výsledky uvedené analýzy za neopodstatněné.  
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Obr. 47. Mapka rozšíření mochnových doubrav typu 6 ve střední a východní Evropě. 
 

 
 

Obr. 48. Mapka rozšíření mochnových doubrav typu 7 ve střední a východní Evropě. 
 

 
 

Obr. 49. Mapka rozšíření mochnových doubrav typu 8 ve střední a východní Evropě. 
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Typ 7 (Pteridium aquilinum-Quercus robur) 
 

 
 

Obr. 50. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy mochnových doubrav typu 7. U diagnostických druhů je 
uvedena hodnota standardizovaného koeficientu phi x 100, u konstantních a dominantních druhů frekvence 
v procentech. Dominantní jsou druhy s pokryvností nad 25 %. Pro detaily viz úvodní část kapitoly 5.2. 
 
Jak vyplývá z obr. 51, tento typ spolu 
s následujícím typem odpovídá typu 21 
z kapitoly 5.1. Jde tedy o Potentillo albae-
Quercetum Libbert 1993, vyznačující se 
vedle dominance Quercus robur a častého 
výskytu až kodominance Pinus sylvestris  
mírně teplomilným podrostem s výrazným 
zastoupením subboreálních druhů. 
Součástí jsou i tři z pěti Libbertových 
typových snímků (jeden další byl 
klasifikován do typu 6, zbývající byl 
vyřazen při stratifikaci). 
 Ze syntaxonomického hlediska 
stojí za pozornost, že (dubo-)borové 
porosty s vysokým zastoupením 
subboreálních druhů a výskytem druhů ze skupiny Potentilla alba bývají v Polsku řazeny do 
zvláštní asociace Serratulo-Pinetum (Matuszkiewicz 2001). Některé ze snímků typu 7 by 
v uvedeném pojetí zřejmě byly klasifikovány právě do této asociace. Asociace Potentillo 
albae-Quercetum Libbert 1933 je tedy z hlediska celkového druhového složení přechodem 
mezi (západo-)středoevropskými mochnovými doubravami (Melico pictae-Quercetum, typy 4 
a 6 v této kapitole) a uvedenými subboreálními smíšenými bory. 
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Typ 8 (Geranium sylvaticum-Quercus robur) 
 

 
 

Obr. 52. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy mochnových doubrav typu 8. U diagnostických druhů je 
uvedena hodnota standardizovaného koeficientu phi x 100, u konstantních a dominantních druhů frekvence 
v procentech. Dominantní jsou druhy s pokryvností nad 25 %. Pro detaily viz úvodní část kapitoly 5.2. 
 
 Typ blízký předchozímu, s vyšším 
zastoupením mezofilních a vlhko-milných 
druhů (Geranium sylvaticum, Thalictrum 
aquilegiifolium, Trollius europaeus, 
Lathyrus vernus, Angelica sylvestris).  

Po syntaxonomické stránce je tento 
typ v Polsku tradičně pojímán do asociace 
Potentillo albae-Quercetum, v rámci které 
je odlišován jako subasociace trollietosum 
(Matuszkiewicz 1955). V Rusku je řazen 
především do asociace Vaccinio myrtilli-
Quercetum roboris (Bulochov & 
Solomešč 2003). Za účelné považuji po 
vzoru polských autorů podržet širší pojetí 
asociace Potentillo albae-Quercetum a tento subboreální typ doubrav sem řadit i nadále. 
 
 
5.3. Shrnutí 
 
Klasifikace středoevropských dubových lesů založená na celkovém druhovém složení 
ukázala, že hlavní gradienty jejich druhového složení odpovídají nejobecnějším, na malé 
prostorové škále kolísajícím ekologickým faktorům jako jsou světlo, živiny nebo vlhkost. Byť 
geograficky limitované druhy hrají v klasifikaci významnou roli (jsou to především prvky 
subboreální, submediteránní, karpatské a ponto-panonské), všechny rozlišené široké vegetační 
typy se vyskytují na většině studovaného území. 
 Subkontinentální doubravy jako celek vycházejí z analýzy jako ekologicky ohraničený 
(obr. 21), ale co do druhového složení značně variabilní a vůči ostatním typům dubových lesů 



KLASIFIKACE 

 75

ne vždy jednoznačně vymezitelný vegetační typ. Tento výsledek odpovídá výsledku analýzy 
v kapitole 3.2. 
 Pokud vezmeme v úvahu kritéria floristická, ekologická, fyziognomická a geografická, 
můžeme ve střední Evropě rozlišit následující typy subkontinentálních doubrav: 
 
1) Subboreální (sarmatské) mochnové doubravy (severo-)středoevropských a východo-
evropských rovin. Odpovídají především typu 21 v kapitole 5.1 a typům 7 a 8 v kapitole 5.2. 
V tradiční syntaxonomii jsou označovány nejčastěji jako Potentillo albae-Quercetum Libbert 
1933; toto jméno považuji za nadále vhodné. 
 
2) (Západo-)středoevropské mochnové doubravy pahorkatin a vrchovin. Odpovídají 
především typům 13 a 23 v kapitole 5.1 a typům 4 a 6 v kapitole 5.2. V tradiční syntaxonomii 
jsou označovány nejčastěji jako Potentillo albae-Quercetum, vhodné je však jejich odlišení od 
předchozího typu, například pod označením Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 
1944) Klika 1957. 
 
3) Sprašové doubravy Panonie a kontinentální lesostepi. Odpovídají především typu 9 
v kapitole 5.1 a typu 1 v kapitole 5.2. Rozvolněné porosty s větší účastí lesostepních druhů 
jsou v tradiční syntaxonomii označovány nejčastěji jako Quercetum pubescenti-roboris 
(Zólyomi 1957) Michalko & Džatko 1965 (ilegitimní synonymum Aceri tatarici-Quercetum 
Zólyomi 1957), stinnější typy s nitrofyty jako Convallario-Quercetum Soó (1939) 1957; tato 
jména považuji za nadále vhodná. 
 
4) Panonské submediteránně-subkontinentální cerové doubravy teplých pahorkatin 
a vrchovin. Odpovídají především typům 14-16 v kapitole 5.1 a typu 2 v kapitole 5.2. 
V tradiční syntaxonomii jsou označovány nejčastěji jako Quercetum petraeae-cerris Soó 
1957; za vhodné považuji rozlišovat xerofilnější a mezofilnější typ jako dvě různé asociace. 
  
Druhy ze skupiny Potentilla alba se vyskytují i v dalších vegetačních typech, jež 
neodpovídají tradičnímu pojetí subkontinentálních doubrav. Jsou to například mezičtější typy 
šipákových doubrav na vápnitém skalním podloží (typ 3 v kapitole 5.2) nebo vlhké světlé 
doubravy bez teplomilných druhů (typ 5 v kapitole 5.2). I stanovištními podmínkami se tyto 
vegetační typy blíží subkontinentálním doubravám, přesto je vzhledem k odlišnosti celkového 
druhového složení považuji za vhodné klasifikovat odděleně, jak je uvedeno v kapitole 5.2.  

Dosud nezodpovězenou otázkou, vznesenou v úvodu, je postavení asociace Carici 
fritschii-Quercetum v rámci středoevropských dubových lesů. Na základě analýz provedených 
v předkládané studii i v dříve publikovaných pracích (Roleček 2004, 2005, 2007) si dovoluji 
považovat ji za význačný lokální vegetační typ, jehož rozlišování v lokálních přehledech 
vegetace má smysl, který však ve středoevropské perspektivě nelze odlišit od ostatních typů 
mochnových doubrav. Druhovým složením se poněkud blíží některým panonským 
psamofilním doubravám (Devecser, Nagykőrös, Nyírség), ale i (boro)dubovým porostům 
v západní části střední Evropy (horní Porýní, údolí Isaru v Bavorsku). 
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6. KLÍČOVÉ LOKALITY 
 
V této kapitole uvádím příklady konkrétních lokalit s charakteristicky vyvinutou vegetací 
subkontinentálních doubrav nebo analogickou nelesní vegetací, jež mohou sloužit jako vzor 
pro interpretaci původu a ekologie vegetace subkontinentálních doubrav. Na některých 
místech si dovoluji interpretovat zjištěné fakty dosti volně, aby z pouhé opatrnosti nedošlo ke 
ztrátě informace, jež může být pro čtenáře z jakéhokoli důvodu zajímavá.  
 
6.1. Dúbrava u Hodonína 
 
Plošně i floristicky dnes nejlépe zachovalá subkontinentální doubrava v České republice 
a snad i ve střední Evropě. Charakteristický je souvislý velkoplošný výskyt rozvolněných 
porostů dubu letního, v jehož podrostu se vedle garnitury význačných druhů 
subkontinentálních doubrav (Potentilla alba, Serratula tinctoria, Dianthus superbus, 
Laserpitium pruthenicum, Pulmonaria angustifolia, Euphorbia villosa aj.) vyskytují vzácné 
reliktní světlomilné druhy mezických stanovišť (Carex fritschii, Festuca amethystina, 
Thalictrum simplex ssp. galioides, Centaurea stenolepis, Gladiolus palustris, Daphne 
cneorum).  
 

 
 
Obr. 54. Světlo pronikající rozvolněným stromovým patrem dubů a alespoň periodický dostatek vláhy 
ze srážkové vody stagnující na nepropustných jílovitých sedimentech v podloží vátých písků vytvářejí v Dúbravě 
u Hodonína vhodné podmínky pro rozvoj vegetace subkontinentálních doubrav na ploše několika tisíc hektarů. 
 
Dúbrava leží na rozsáhlém tělese vátých písků v pravobřeží dolního toku Moravy. Zatímco 
v severní části, u Bzence a Moravského Písku, dosahuje těleso mocnosti až 30 metrů, v okolí 
Hodonína klesá hloubka písku na pouhé 1-3 metry a půda a vegetace se tak dostávají pod vliv 
hornin v jeho podloží. Těmi jsou bazické jemnozrnné panonské sedimenty, tedy horniny se 
zcela odlišnými ekologickými vlastnostmi než kyselé nadložní písky (Novák & Pelíšek 1943). 
Tato mimořádná kombinace, spolu s měkce zvlněným reliéfem vátých písků, dává vzniknout 
jemnozrnné mozaice stanovišť suchých a vlhkých, kyselých a bazických, na kterou je vázána 
mozaika rostlinných společenstev, jejíž matricí jsou právě subkontinentální doubravy asociace 
Carici fritschii-Quercetum roboris. Jejich nápadnou vlastností je homogenita druhového 
složení jednotlivých facií bylinného patra, při současně vysoké alfa-diverzitě. Těmito rysy 
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i společným výskytem některých význačných druhů Dúbrava poněkud připomíná 
bělokarpatské louky, se kterými ji, vzhledem k nevelké vzdálenosti, může pojit i částečně 
společná historie lidského vlivu. Podobná vegetace se vzácně vyskytuje i na štěrkopískových 
terasách Moravy na blízkém slovenském Záhoří (Roleček 2004). 

Otázkou je geneze unikátní flóry a vegetace Dúbravy. Zatímco výskyt paleochorních 
světlomilných druhů svědčí pro existenci nezapojeného lesa v této oblasti po celý holocén, 
nezdají se být místní abiotické podmínky natolik extrémní, aby mohly na mezických 
stanovištích zabránit zformování stinného lesa; zvlášť lípa srdčitá zde zmlazuje velmi 
bujně. Nabízejí se nejméně dvě, vzájemně se nikterak nevylučující vysvětlení. Jednak je 
Dúbrava charakteristická výrazným střídáním stanovištních podmínek na poměrně malé 
ploše, přičemž si lze představit, že extrémně suchá i extrémně vlhká stanoviště mohla 
v minulosti sloužit jako refugia světlomilných druhů různých ekologických nároků. Druhým 
významným činitelem, který nemůžeme z úvah o původu zdejší vegetace vypustit, je člověk: 
ten v území Dolnomoravského úvalu intenzivně působil po většinu holocénu (např. nedaleké 
Mikulčice byly osídleny téměř kontinuálně už od mezolitu; Čižmář 2004) a nepochybně svou 
činností přispíval k rozrůzňování prostředí a přežívaní světlomilných druhů v měnících se 
přírodních podmínkách. Později, když dali lidé lesům Dúbravy jejich dnešní prostorovou 
strukturu (historické prameny mluví o dlouhodobém využívání zdejších lesů formou 
pařezinového hospodaření a lesní pastvy domácích zvířat; Šmarda 1961), mohla se ze směsi 
reliktů a imigrantů zformovat vegetace subkontinentálních doubrav v takové podobě, jak ji 
známe dnes.   
 

 
Obr. 55. Zjednodušený východozápadní (1-3) a severojižní (3-6) transekt vegetací lesního masivu Dúbrava 
u Hodonína. 1 – panonský tvrdý luh asociace Fraxino pannonicae-Ulmetum v nivě Moravy, 2 – bažinná olšina 
as. Carici elongatae-Alnetum v mokřadní depresi na okraji nivy, 3 – teplomilná kyselá borodoubrava as. Festuco 
ovinae-Quercetum na mocných akumulacích křemitých vátých písků (tento vegetační typ se do dneška zachoval 
jen fragmentárně, byv povětšině nahrazen borovými monokulturami), 4 – subkontinentální doubrava as. Carici 
fritschii-Quercetum roboris na bazických panonských sedimentech překrytých mělkou vrstvou vátých písků, 5 – 
mlak, tj. mokřadní sníženina se sukcesní sérií Caricetum elatae – Caricetum lasiocarpae – Salix aurita-Frangula 
alnus – Carici elongatae-Alnetum (Šmarda 1961), 6 – panonská dubohabřina asociace Primulo veris-Carpinetum 
na těžších půdách v okolí. 
 
Následující snímek představuje vegetaci květnaté mezické facie asociace Carici fritschii-
Quercetum roboris: 
 
Hodonín, les Dúbrava, 17°05’00” v.d., 48°52’40” s.š., 175 m n. m., 0°, autor: Milan Chytrý, 31. 5. 
1989, Turboveg No. 400946. 
 
E3 (70 %): Quercus robur 4. 
 
E1 (90 %): Convallaria majalis 3, Molinia caerulea s.lat. 2, Festuca ovina 2, Dactylis glomerata s.lat. 1, 
Euphorbia cyparissias 1, Geranium sanguineum 1, Galium boreale 1, Trifolium alpestre 1, Achillea 
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millefolium s.lat. 1, Vicia cassubica 1, Carex fritschii 1, Clinopodium vulgare +, Melampyrum pratense 
+, Carex pallescens +, Iris variegata +, Valeriana stolonifera +, Pulmonaria angustifolia +, Ranunculus 
polyanthemos +, Arrhenatherum elatius +, Campanula rotundifolia +, Cerastium arvense +, Veronica 
officinalis +, Briza media +, Galium verum +, Hieracium umbellatum +, Hypericum perforatum +, 
Luzula campestris agg. +, Peucedanum oreoselinum +, Pimpinella saxifraga +, Silene nutans +, Silene 
vulgaris +, Ajuga reptans +, Cytisus nigricans +, Anthoxanthum odoratum +, Vicia sepium +, Galium 
album +, Genista tinctoria +, Inula salicina +, Veronica chamaedrys agg. +, Vincetoxicum hirundinaria 
+, Potentilla erecta +, Avenula pubescens +, Scrophularia nodosa +, Asperula tinctoria +, Betonica 
officinalis +, Melampyrum cristatum +. 
 
6.2. Dománovice u Žehuně, střední Polabí 
 
Okolí Žehuně je jednou z významných oblastí výskytu subkontinentálních doubrav v Polabí, 
byť je tento v současnosti už jen fragmentární. Právě v tomto vegetačním typu se zde 
vyskytují nebo donedávna vyskytovaly vzácné světlomilné druhy, jež lze považovat za 
indikátory kontinuity bezlesí/řídkolesí na průměrných stanovištích: Adenophora liliifolia 
a Centaurea stenolepis. 

 
Obr. 56. Zjednodušený západovýchodní transekt lesním komplexem mezi Kozí hůrou a Dománovicemi 
u Žehuně. 1 – polabská teplomilná smíšená doubrava asociace Primulo veris-Carpinetum, 2 – subxerofilní 
bazifilní doubrava as. Euphorbio-Quercetum, 3 – společenstvo Quercus-Carpinus s druhově chudým podrostem, 
často zřejmě sukcesní stadium po subkontinentální doubravě, 4 – subkontinentální doubrava as. Potentillo albae-
Quercetum, ve fragmentech na lesních světlinách a okrajích. Podložím jsou povětšině vápnité slínovce české 
křídy, místy překryté labskými terasovými štěrkopísky. 
 
Adenophora liliifolia je kontinentální druh světlých lesů a extenzivních trávníků, s několika 
málo historickými lokalitami v Čechách a ojedinělými nedoloženými údaji o výskytu na 
Moravě a ve Slezsku (Kovanda 1998). U Žehuně jej nalezli v první polovině 20. století J. 
Klika a Z. Vulterin na dvou lokalitách, přičemž na druhé z nich zapsali následující 
fytocenologický snímek (Klika 1943): 
 
Střední Polabí, Dománovice u Žehuně, opukový hřeben S obce, ca 15°19’20” v.d., ca 50°07’30” s.š., 
224 m n. m., 0°, autor: Jaromír Klika, Turboveg No. 400 344. 
 
E3 (75 %): Betula pendula 3, Carpinus betulus 3, Quercus petraea 2, Tilia cordata 2. 
 
E2 (60 %): Crataegus sp. 3, Tilia cordata 2, Betula pendula 1, Frangula alnus +, Populus tremula +, 
Cornus sanguinea +, Rubus idaeus +, Malus sylvestris +. 
 
E1 (60 %): Carex montana 3, Melica nutans 2, Euphorbia villosa 1, Fragaria viridis 1, Adenophora 
liliifolia 1, Melampyrum pratense 1, Anemone nemorosa 1, Potentilla alba 1, Serratula tinctoria 1, 
Convallaria majalis 1, Viola canina 1, Fragaria moschata +, Galium boreale +, Lathyrus niger +, 
Galium sylvaticum +, Listera ovata +, Maianthemum bifolium +, Betonica officinalis +, Platanthera 
bifolia +, Anthoxanthum odoratum +, Potentilla erecta +, Dianthus superbus +, Ranunculus auricomus 
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agg. +, Peucedanum cervaria +, Scorzonera humilis +, Colchicum autumnale +, Vicia cracca +, 
Festuca heterophylla +; Crataegus sp. 1, Populus tremula +. 
 
Podle Klikova popisu šlo o prosvětlenou a přestárlou pařezinu o zápoji 0,7 až 0,8 a výšce 6 až 
8 metrů. Druhové složení, jak vidno, dobře odpovídá asociaci Potentillo albae-Quercetum 
v tradičním pojetí českých autorů. Je příznačné, že Klika, tehdy ještě neobeznámený 
s konceptem subkontinentálních doubrav, se v článku podivuje nad výskytem „vlhkomilných“ 
druhů Euphorbia villosa, Dianthus superbus nebo Scorzonera humilis ve vegetaci, kterou 
považuje za „teplomilný dubový háj (Querceto-Carpinetum primuletosum)“. I mě samotného 
tentýž zdánlivý paradox společného výskytu „suchomilné“ Carex montana a „vlhkomilné“ 
Euphorbia villosa v luční vegetaci bývalého Černovírského slatiniště u Olomouce v roce 2000 
zaujal a přivedl ke studiu subkontinentálních doubrav. Až postupem času jsem dospěl ke 
zjištění, že tyto druhy jsou typické pro přechodová vlhkosuchá stanoviště na hlubokých, 
bázemi dostatečně zásobených půdách, kde se uplatňují (1) v nelesní vegetaci nehnojených 
luk (kulturně reliktní trávníky sensu Blažková 1979), jež se druhovým složením výrazně liší 
od vegetace ovsíkových luk na odpovídajících, ale hnojených stanovištích, (2) ve světlých 
dubových lesích (subkontinentální doubravy), jež se druhovým složením výrazně liší od 
vegetace dubohabřin na odpovídajících, ale stinných stanovištích.  

Centaurea stenolepis je lesostepním druhem z taxonomicky komplikované skupiny 
chrp „parukářek“ (Centaurea phrygia agg. sensu Koutecký 2003), který má jedinou 
doloženou lokalitu v Čechách právě u Dománovic. V minulosti se v blízkém okolí 
vyskytovala roztroušeně (Petr Koutecký in verb.), v posledních desetiletích však téměř 
vymizela, zřejmě v důsledku sukcese světlých doubrav ke stinným dubohabřinám. V roce 
2001 jsem při marném hledání Adenophora liliifolia náhodou nalezl drobnou populaci této 
mně tehdy neznámé chrpy na prosvětleném okraji lesa severně Dománovic a po určení 
dokladového exempláře P. Kouteckým jako C. stenolepis jsem zde v dalším roce pořídil 
následující fytocenologický snímek: 
 
Střední Polabí, Dománovice u Žehuně, jihozápadní okraj lesa severně obce, 15°19’44” v.d., 50°07’16” 
s.š., 225 m n. m., 0°, autor: J. Roleček, 5. 8. 2002, Turboveg No. 283022. 
 
E3 (70 %): Quercus petraea 4, Tilia cordata 1, Betula pendula +, Crataegus monogyna +. 
 
E2 (5 %): Cornus sanguinea +, Quercus petraea r, Malus sylvestris r. 
 
E1 (60 %): Convallaria majalis 2, Molinia arundinacea 2, Brachypodium pinnatum 2, Calamagrostis 
arundinacea 2, Festuca heterophylla 2, Lathyrus niger 1, Rubus fruticosus agg. 1, Melica nutans 1, 
Betonica officinalis +, Dactylis polygama +, Centaurea stenolepis +, Fragaria moschata +, 
Peucedanum cervaria +, Poa compressa +, Fragaria vesca +, Galium boreale +, Galium sylvaticum +, 
Serratula tinctoria +, Pyrethrum corymbosum +, Rosa gallica +, Hieracium sabaudum +, Torilis 
japonica +, Veronica officinalis +, Viola riviniana +, Dianthus superbus r, Lilium martagon r, Potentilla 
alba r, Euphorbia cyparissias r, Carex montana r, Cirsium arvense r; Crataegus monogyna +, Cornus 
sanguinea +, Quercus petraea +, Tilia cordata r, Sorbus aucuparia r, Carpinus betulus r, Prunus 
spinosa r. 
 
Opět jde o typickou vegetaci mochnových doubrav, druhovým složením blízkou předchozímu 
snímku. Mochnové doubravy se dnes v území vyskytují jen v maloplošných fragmentech, 
většinou při lesních okrajích nebo na lesních světlinách. Převažující vegetací zdejších 
lesnatých plošin se stala zarůstací stadia doubrav s habrem a druhově dosti chudým 
podrostem, velmi odlišná od květnatých polabských dubohabřin, soustředěných zejména na 
humózních úpatích svahů. 

V okolí Žehuně se kdysi vyskytoval další význačný druh kontinentálních lesostepí, 
Trinia ucrainica. Jedinou historickou lokalitu v Čechách měl v šipákové pařezině na strmém 
čelním svahu Hradčanské kuesty na území dnešní přírodní památky Báň u Hradčan. 
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Bezobalka zde byla objevena v roce 1933 Josefem Dostálem a Pavlem Sillingerem (Dostál & 
Sillinger 1933), záhy však vyhynula (kolem roku 1939; Holub 1997). Je pravděpodobné, že 
výrazné, strukturně podmíněné elevace jako je Hradčanská kuesta nebo Kozí hůra sehrály roli 
refugií i pro další světlomilné druhy v území. 
 
6.3. Bělokarpatské louky 
 
Blízký vztah kulturně reliktních mezických trávníků (ve smyslu Blažkové 1979) k subkonti-
nentálním doubravám nebyl dosud ve fytocenologické literatuře plně doceněn a zevrubněji 
prozkoumán. Příčina je zřejmě ve vzácnosti obou vegetačních typů – kde se vyskytuje jeden, 
většinou se nevyskytuje druhý, takže postihnout jejich ekologickou spřízněnost obvykle nelze 
takříkajíc in situ (viz právě Blažková 1979). Podobnost druhového složení je přitom mnohdy 
velmi nápadná – oba typy vegetace sdílejí nejen druhy ze skupiny Potentilla alba, ale porůznu 
i další oligotrofní teplomilné, acidofilní nebo luční druhy. Obě společenstva pak spojuje 
i výskyt vzácných světlomilných druhů průměrných stanovišť (Adenophora liliifolia, Festuca 
amethystina, Daphne cneorum aj.). S adekvátní interpretací vztahu těchto dvou společenstev 
se lze seznámit například v precizní diplomové práci Petra Karlíka (2001); v současnosti se 
pak problémem prostorové a časové souvislosti mezi vegetací světlých doubrav a různými 
typy bezlesí podrobněji zabývá Štěpánka Marková (Marková 2006).  
 

 
 
Obr. 57. Bělokarpatská louka není jen rostlinné společenstvo – je to také svébytný typ kulturní krajiny, v níž se 
atributy lesa a bezlesí prolínají se samozřejmostí ve střední Evropě dnes jinde téměř nevídanou. Rozptýlené 
solitéry, remízky, křovinaté meze a členité lesní okraje zvyšují podíl ekotonu na rozloze vlastní louky takovým 
způsobem, že výraz „lesní lem“ ve smyslu určité specifické vegetace zde téměř ztrácí smysl. Vrch Lesná 
s přírodní rezervací Dolnoněmčanské louky (vlevo) a přírodní památkou Bahulské jamy (vpravo). 
 
Nejvýznamnější oblastí výskytu kulturně reliktních mezických trávníků v České republice 
jsou Bílé Karpaty. Základním vegetačním typem extenzivně obhospodařovaných stanovišť 
nižších poloh jsou zde vlhkosuché trávníky asociace Brachypodio-Molinietum, proslulé 
extrémní druhovou bohatostí (až 103 druhů na 24 m2; Klimeš 1997). V rámci jednoho 
homogenního porostu se zde běžně mísí druhy suchých trávníků, mezických a mírně vlhkých 
luk, lesních lemů a nezřídka i druhy lesní. Významnými faktory podmiňujícími tuto 
rozmanitost jsou zřejmě jednak jemnoškálová prostorová a časová heterogenita ekologických 
faktorů na karpatském flyši (vlhko – sucho, bazično – kyselo), extenzivní obhospodařování 
luk (vedle triviálního nehnojení jistě hraje roli i jediná seč ročně, umožňující dlouhodobě 
přežívat v porostu i druhům citlivějším k mechanickému narušení, jinde odkázaným např. na 
luční okraje a lesní lemy), a nepochybně i velký species-pool krajiny, ležící na kontaktu 
několika významných biogeografických celků (Karpaty, Dolnomoravský úval, Pováží; 
Sillinger 1929, Grulich 1992). 
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Dalším faktorem, málo zmiňovaným, ale nepochybně také zapojeným do této komplexní hry, 
je pro karpatské luční komplexy tolik typické prolínání lesa a bezlesí (viz obr. 57). Solitérní 
stromy, remízky, křovinaté meze a členité lesní okraje zvyšují heterogenitu lučního prostředí 
(světlo – stín, listový opad, mykorhiza), čímž vlastně zvyšují podíl ekotonu na rozloze vlastní 
louky. Lesní a lemové druhy zde tak mohou mít silné zdrojové populace, dotující případné 
propadové populace v ploše vlastní louky. V tomto ohledu jsou bělokarpatské louky vlastně 
subkontinentálními doubravami „naruby“: světlomilné druhy luk a oligotrofních trávníků zde 
převažují nad heliosciofilními lemovými druhy a stínomilnými lesními druhy; 
v subkontinentálních doubravách naopak obvykle převažují lemové a méně náročné lesní 
druhy, jež jsou zejména ve světlejších partiích lesa doplňovány světlomilnými trávníkovými 
druhy. 
 Interpretačně významnou součástí bělokarpatských luk jsou vzácné světlomilné druhy 
mezických stanovišť, jež se v jiných územích vyskytují spíše ve světlých lesích a v lesních 
lemech. Jsou to například Veratrum nigrum, Pseudolysimachion spurium, Thalictrum simplex 
subsp. galioides nebo Centaurea stenolepis. Veratrum nigrum se v ČR mimo Bílé Karpaty 
vyskytuje ojediněle v Podyjí a Džbánu, v prosvětlených lesích mezického až subxerofilního 
rázu. Pseudolysimachion spurium se v rámci ČR vyskytoval ještě v Údlickém doubí 
u Chomutova, kdysi proslulé lokalitě světlých doubrav v Podkrušnohoří. Thalictrum simplex 
subsp. galioides se dodnes vzácně vyskytuje v nedaleké Dúbravě u Hodonína, stejně jako 
Centaurea stenolepis, jež má na jižní Moravě několik dalších drobných lokalit, převážně na 
lesních okrajích a na světlinách panonských doubrav. Výskyt těchto vzácných světlomilných 
druhů dokládá reliktní charakter bělokarpatských luk v dlouhodobé, holocénní perspektivě, 
a plně tak odpovídá interpretacím vývoje zdejší krajiny z pera Vojena Ložka, jež jsou 
založeny na výsledcích malakostratigrafických analýz (Ložek 2002). Ty ukazují, že i v době 
maximálního rozvoje stinných lesů na sklonku holocénního klimatického optima (pozdní 
atlantik, ca 5,5 tisíce let BP cal), tedy v období kritickém pro přežívání světlomilných 
nelesních druhů, se v krajině Bílých Karpat udržely otevřené plochy, poskytující těmto 
druhům refugia – a to navzdory zřejmé absenci extrémních azonálních stanovišť (skály, sutě). 
Některé autory vedla uvedená absence obvyklých potenciálních refugií světlomilných druhů 
k názoru, že tuto roli mohla sehrát v Bílých Karpatech velmi častá pěnovcová prameniště 
(Ambrozek 1989). 
 Byť náležitá druhová garnitura je zde bohatě přítomna, vlastní subkontinentální 
doubravy jsou dnes v Bílých Karpatech vzácné – na vině jsou zřejmě místní mezické klima 
a hluboké úživné půdy, podporující rychlou sukcesi lesní vegetace ke stinným mezofilním 
hájům. Startovacím bodem této sukcese mohl být úpadek velkoplošné pastvy (Petr Karlík in 
verb.), ke kterému docházelo především v první třetině 20. století (Futák in prep.); tomu by 
nasvědčovala i pozorování P. Sillingera, který ještě ve 20. letech 20. století považoval světlé 
pannonské háje, druhovým složením odpovídající subkontinentálním doubravám, za 
význačný lesní vegetační typ Bílých Karpat (Sillinger 1929). Že se zde při dlouhodobějším 
rozvolnění stromového patra může tato vegetace vyvinout i dnes, dokládá následující snímek 
z NPR Čertoryje (Bravencová 2003): 
 
Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje, 17°24’35” v.d., 48°51’23” s.š., 360 m n. m., 10° ZJZ, autor: 
Lýdie Bravencová, 23. 6. 2002, Turboveg No. 209585. 
 
E3 (70 %): Quercus robur 4, Quercus petraea agg. 2. 
 
E1 (60 %): Molinia arundinacea 3, Festuca heterophylla 2, Carex montana 2, Brachypodium pinnatum 
1, Hypochaeris maculata +, Lathyrus niger +, Peucedanum cervaria +, Potentilla alba +, Ranunculus 
polyanthemos +, Veronica officinalis +, Viola hirta +, Clematis recta +, Sanguisorba officinalis +, 
Serratula tinctoria +, Cirsium canum +, Betonica officinalis +, Anthericum ramosum +, Dentaria 
bulbifera +, Viola reichenbachiana +, Geum urbanum +, Convallaria majalis +, Alliaria petiolata +, 
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Galium odoratum +, Laserpitium latifolium +, Melittis melissophyllum +, Agrostis capillaris +, 
Arrhenatherum elatius +, Dactylis glomerata +, Elytrigia intermedia +, Galium verum +, Luzula 
campestris agg. +, Silene nutans +, Ajuga reptans +, Asperula tinctoria +, Galium aparine +, Galium 
boreale +, Inula salicina +, Primula veris +, Veronica chamaedrys agg. +, Vincetoxicum hirundinaria +, 
Pyrethrum corymbosum +, Pulmonaria mollis +, Symphytum tuberosum +, Rumex acetosa +, 
Campanula rapunculoides +, Achillea millefolium s.lat. +, Campanula glomerata +, Cirsium 
pannonicum +, Cruciata glabra +, Filipendula vulgaris +, Hieracium lachenalii +, Taraxacum sect. 
Ruderalia +, Valeriana officinalis agg. r, Geranium sanguineum r, Cirsium arvense r, Lathyrus latifolius 
r, Euphorbia cyparissias r, Lilium bulbiferum r. 
 
6.4. Babinské louky, České středohoří (Babiny I, Hradišťany) 
 
Babinské louky jsou svébytným typem druhově bohatých kulturně reliktních trávníků, jež se 
dodnes ojediněle zachovaly v odlehlých polohách Českého středohoří. Podobně jako 
bělokarpatské louky jsou i ony charakteristické nízkým zastoupením konkurenčně silných 
lučních druhů, typických pro svaz Arrhenatherion, a naopak vysokou účastí oligotrofních 
druhů suchých trávníků, bezkolencových luk, případně kyselých trávníků. Nápadně hojně se 
v nich uplatňují druhy lesních lemů (heliosciofyty) a dokonce i typické lesní druhy 
(Convallaria majalis, Maianthemum bifolium, Anemone nemorosa); dáno je to zřejmě opět 
extenzivitou lučního obhospodařování a polohou v mozaice les – bezlesí. V minulosti byly 
Babinské louky proslavené bohatým výskytem orchidejí (např. Orchis mascula, O. morio, 
Dactylorhiza sambucina, Traunsteinera globosa, Coeloglossum viride, Gymnadenia 
conopsea, G. densiflora), dnes bohužel silně redukovaným. 

Zásadními pracemi zachycujícími bývalou podobu a rozšíření babinských luk jsou 
klasická studie Karla Domina České středohoří (Domin 1904) a několik spisků Jana Šimra, 
detailně dokumentujících druhové složení a fenologickou dynamiku této nápadně květnaté 
vegetace (Šimr 1927, 1929, 1939). Oba autoři uvádějí výskyt babinských luk především 
v širším okolí dnes zaniklé obce Babiny I (Čeřeniště, Tašov, Němčí, Vimperk), dále 
na vrcholové plošině Hradišťan a v poněkud ochuzené podobě i v okolí Březiny a na úpatí 
Milešovky. 

Všechny známé porosty byly výrazně pozměněny zemědělskou intenzifikací nebo 
naopak zarůstáním v důsledku nedostatku managementu, přesto dodnes zachované fragmenty 
dokládají specifický charakter těchto trávníků, zásadně odlišný od v současnosti převládající 
eutrofní luční vegetace. Příkladem je porost v přírodní památce Babinské louky, zachycený na 
následujícím snímku: 
  
České středohoří, Babiny I, sušší část velké louky v rezervaci, 14°07’14” v.d., 50°35’50” s.š., 540 m n. 
m., 15° ZSZ, autor: Jan P. Novák, 27. 7. 2002, Turboveg No. 217657. 
 
E1 (60 %): Festuca rubra agg. 3, Arrhenatherum elatius 2, Avenula pubescens 2, Brachypodium 
pinnatum 2, Bromus erectus 2, Trifolium medium 2, Sanguisorba officinalis 2, Agrostis capillaris 1, 
Adenophora liliifolia 1, Briza media 1, Carex panicea 1, Galium boreale 1, Scorzonera humilis 1, 
Holcus lanatus 1, Anthoxanthum odoratum 1, Molinia arundinacea 1, Betonica officinalis 1, Potentilla 
alba 1, Carex umbrosa 1, Serratula tinctoria 1, Centaurea jacea 1, Laserpitium prutenicum 1, Trollius 
altissimus +, Campanula rotundifolia s.lat. +, Achillea millefolium +, Potentilla erecta +, Plantago 
lanceolata +, Lotus corniculatus +, Hypericum maculatum +, Cynosurus cristatus +, Dactylis glomerata 
+, Helianthemum grandiflorum +, Lathyrus linifolius +, Knautia arvensis +, Festuca pratensis +, 
Succisa pratensis +, Carex flacca +, Alchemilla vulgaris s.lat. +, Leontodon hispidus +, Carex digitata 
+, Astrantia major +, Bistorta major r, Primula veris r, Campanula patula r, Colchicum autumnale r, 
Vicia cracca r. 
 
I když je zde patrný průnik lučních mezofytů, vegetace si dosud podržela ráz kulturně 
reliktního trávníku s řadou oligotrofních druhů suchých a vlhkých stanovišť. Zároveň zůstává 
refugiem nejsilnější populace Adenophora liliifolia v Českých zemích (až 300 kvetoucích 
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jedinců; Rybka et al. 2004). Z dalších vzácných světlomilných druhů se v okolí zaniklé obce 
Babiny vyskytují nebo dříve vyskytovaly například Pleurospermum austriacum, Tephroseris 
aurantiaca, Lathyrus heterophyllus nebo Thesium bavarum; některé ve vlastní vegetaci 
babinských luk, protkané světlými dubovými, osikovými a smrkovými lesíky (Domin 1904), 
některé na blízkých extrémních azonálních stanovištích, jakým je např. sesuvný svah 
Martinské stěny. Taková stanoviště mohla sloužit jako refugia uvedených druhů před 
odlesněním území člověkem (J. P. Novák in verb.).  
 

 
 
Obr. 58. Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) v PP Babinské louky. 

 
Druhou dodnes poměrně dobře zachovanou lokalitou vegatace babinských luk je přírodní 
rezervace Hradišťanská louka. Na ní lze díky existenci historických dokladů hypoteticky 
rekonstruovat genezi vegetace babinských luk. Hradišťany (752 m n. m.) jsou druhým 
nejvyšším vrcholem Českého středohoří. Z větší části jsou tvořeny olivinickým nefelinitem, 
z menší části kyselejším fonolitem (Demek 1987). Zatímco svahy hory jsou lesnaté, nejvýše 
položená část vrcholové plošiny o rozloze asi 4 ha je z větší části odlesněná a porostlá loukou. 
Po obvodu plošiny běží dva soustředné kamenné valy, jež jsou pozůstatkem hradiště kultury 
knovízské z období asi před 3 200 lety (Čtverák et al. 2003). Nalezeny zde byly i dvě 
kamenné neolitické sekerky, takže lze předpokládat ještě starší lidské osídlení. Toto zjištění je 
významné z hlediska interpretace výskytu vzácných světlomilných druhů, především Festuca 
amethystina a Tephroseris aurantiaca, který lze takto považovat za velmi archaický a zřejmě 
plně reliktní (relikty 1. typu sensu Sádlo 1998, tedy druhy, jejichž holocénní refugia byla 
přímo na lokalitě nebo v jejím blízkém okolí).  
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Dalším významným historickým svědectvím o Hradišťanech je sdělení archeologa J. E. 
Vocela z 60. let 19. století, že vnitřní hradiště, tedy plocha dnešní rezervace, je porostlé 
starými borovicemi (Čtverák et al. 2003). J. K. Hraše v roce 1869 dokonce uvádí, že les 
pokrývá celé náhorní plateau Hradišťan (Čtverák et al. 2003), toto tvrzení je však v rozporu 
s mapami II. a III. vojenského mapování (1842-52, resp. 1877-80), na kterých je dobře patrné 
ohraničené bezlesí ve vrcholových partiích hory. Pokud se v této kontroverzi spolehneme na 
konkrétní, a tudíž dosti hodnověrný údaj J. E. Vocela, lze odvodit, že někdy mezi rokem 1860 
a rokem 1904, kdy Domin mluví o typické babinské louce na Hradišťanech, došlo 
k definitivnímu odlesnění plošiny, předtím už nejspíš alespoň částečně prosvětlené. Druhová 
garnitura hradišťanské louky má tudíž zřejmě zčásti původ ve vegetaci světlého borového 
lesa, který povstal na místě původního pravěkého hradiště. Tomu odpovídá i dříve udávaný 
(a dnes již zaniklý) výskyt Pulsatilla patens, charakteristického druhu kontinentálních borů 
a borových doubrav. 

Z této perspektivy lze vysvětlit i podivuhodnou skutečnost, na kterou poprvé 
poukázala Denisa Blažková (in litt.), že totiž J. Šimr ve svých podrobných druhových 
seznamech z roku 1927 (Šimr 1929), ani M. Toman ve fytocenologických snímcích z roku 
1952 (Toman 1988), neuvádějí z Hradišťanské louky výskyt Festuca rubra, dnešní dominanty 
zdejších trávníků (výjimkou je jediný Tomanův snímek). Místo toho uvádějí hojný výskyt 
Festuca ovina, tedy druhu, který mohl tvořit podrost předchozího borového lesa. Se 
zemědělským využíváním nejspíš docházelo k postupné transformaci zdejší vegetace (Šimr 
mluví o používání umělých hnojiv a zavedení dvojí seče počínaje rokem 1927), provázené 
expanzí lučních druhů, neboť v roce 1984 už Toman uvádí Festuca rubra na Hradišťanech 
jako dominantu. Toto zlučnění bylo také nejspíš příčinou vyhynutí mnoha zdejších 
význačných druhů (orchideje, Pulsatilla patens, Tephroseris aurantiaca). Přesto se dodnes na 
Hradišťanech setkáme s pozoruhodnou nelesní vegetací, tvořenou charakteristickou směsí 
druhů lučních, lesních, teplomilných a horských, jak dokládá následující snímek: 
 
České středohoří, vrcholová louka hory Hradišťany, 13°52’14” v.d., 50°30’32” s.š., 750 m n. m., 
8° SSV, autor: Denisa Blažková, 21. 5. 1986. 
   
E1 (80 %): Hypericum maculatum 3, Festuca rubra 2, Nardus stricta 2, Avenula pubescens 2, 
Deschampsia flexuosa 2, Anemone nemorosa 2, Galium boreale 2, Potentilla alba 2, Veronica 
chamaedrys 2, Brachypodium pinnatum 1, Festuca ovina 1, Galium verum 1, Rumex acetosa 1, Lilium 
martagon 1, Sanguisorba officinalis 1, Knautia arvensis 1, Festuca amethystina +, Avenula pratensis 
+, Arrhenatherum elatius +, Crepis mollis ssp. succisifolia +, Koeleria pyramidata +, Trifolium alpestre 
+, Galium pumilum +, Carex montana +, Poa angustifolia +, Trisetum flavescens +, Briza media +, 
Campanula rotundifolia +, Vicia sepium +, Ranunculus nemorosus +, Primula veris +, Anthericum 
ramosum +, Phyteuma spicatum +, Trifolium montanum +, Geranium sylvaticum +, Potentilla erecta +, 
Ranunculus acris +, Achillea millefolium +, Cerastium arvense +, Filipendula vulgaris r, Crepis 
praemorsa r, Dactylis glomerata r. 
 
Předestřená úvaha tedy vede k závěru, že kulturně reliktní trávníky, jejichž charakteristickou 
dominantou je poměrně konkurenčně slabá, ale typicky luční tráva Festuca rubra, mohou být 
určitým přechodovým stadiem mezi archaickou oligotrofní travinobylinnou vegetací 
nelesních stanovišť bez pravých lučních druhů, jejíž druhové složení je podobné podrostu 
některých typů subkontinentálních doubrav, a eutrofní luční vegetací svazu Arrhentherion, 
s převahou na živiny náročných, konkurenčně zdatných a k sečení tolerantních trav. Tuto 
hypotézu je samozřejmě třeba dále zkoumat s využitím dalších historických pramenů, 
týkajících se jak samotných Hradišťan, tak dalších lokalit kulturně reliktních trávníků.  
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6.5. Buchtelka, Drahanská vrchovina 
 
Nelesní enkláva Buchtelka se nachází ve vojenském újezdu Březina, situovaném na mírně 
zvlněných plošinách východního okraje Drahanské vrchoviny, rozřezaných hlubokými 
údolími menších vodních toků. Pro celé území je charakteristické jen velmi extenzivní 
osídlení v novověku, byť zde existuje řada pozůstatků pravěkého a středověkého osídlení 
(Černý 1992, Čižmář 2004). Vlastní lokalita Buchtelka dnes představuje komplex vlhkých 
i suchých, převážně oligotrofních trávníků a světlých hájů, tvořených z velké části břízou. 
Substrátem jsou ze nevápnité, ale minerálně poměrně silné sedimenty moravskoslezského 
kulmu (spodnokarbonské břidlice a droby s vložkami pískovců a slepenců).  

 

 
 
Obr. 59. Světlé březové lesy s teplomilným, kyselomilným nebo hajním podrostem jsou nanejvýš 
charakteristickou vegetací vojenského újezdu Březina. Název újezdu, odvozený od jména jedné ze zdejších obcí, 
poukazuje na skutečnost, že tento typ lesa má v území dlouhou tradici. Spolu s kulturně reliktními trávníky jsou 
dnes tyto březové lesy refugiem vzácných světlomilných druhů, jinde typických pro subkontinentální doubravy.  
 
Bylinné patro březin se mění s ohledem na úživnost a vlhkostní poměry stanoviště. Zatímco 
na mezických až vlhkých půdách svým druhovým složením víceméně odpovídá humózním 
dubohabřinám, na sušších stanovištích se v příznivých podmínkách vyvíjí vegetace 
subkontinentálních doubrav, s výskytem řady charakteristických druhů (Galium boreale, 
Potentilla alba, Carex montana, Euphorbia angulata, Pulmonaria angustifolia aj.). Uvedené 
druhy se uplatňují i v kontaktní nelesní vegetaci kulturně reliktních trávníků, z části 
zařaditelných k teplomilnému křídlu svazu Molinion, z části ke svazu Violion caninae. V lesní 
i nelesní vegetaci se pak roztroušeně vyskytují vzácné světlomilné druhy, především Festuca 
amethystina a Daphne cneorum. 

 
Drahanská vrchovina, vojenský újezd Březina, les na plošině nad enklávou Buchtelka, 16°57’26” v.d., 
49°24’37” s.š., 470 m n. m., 0°, autor: J. Roleček, 9. 5. 2003, Turboveg No. 283159. 
 
E3 (40 %): Quercus petraea agg. 2, Betula pendula 2, Tilia cordata 1. 
 
E2 (3 %): Betula pendula +, Quercus petraea agg. +, Carpinus betulus r. 
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E1 (30 %): Calamagrostis arundinacea 2, Convallaria majalis 2, Brachypodium pinnatum 2, Anemone 
nemorosa 2, Luzula luzuloides 1, Melica nutans 1, Festuca heterophylla 1, Galium boreale 1, 
Vaccinium myrtillus 1, Festuca ovina 1, Viola riviniana 1, Fragaria moschata +, Pulmonaria angustifolia 
+, Knautia drymeia +, Festuca amethystina +, Euphorbia cyparissias +, Solidago virgaurea +, 
Pimpinella saxifraga +, Ajuga reptans +, Polygonatum odoratum +, Potentilla alba +, Chamaecytisus 
supinus +, Genista germanica +, Genista tinctoria +, Galium schultesii +, Hepatica nobilis r, Galium 
verum r, Serratula tinctoria r, Carex digitata r, Achillea millefolium s.lat. r, Galium pumilum s.lat. r, 
Arrhenatherum elatius r, Campanula persicifolia r, Lathyrus niger r, Moehringia trinervia r, Fragaria 
vesca r, Lathyrus vernus r, Molinia arundinacea r, Euphorbia angulata r; Rosa canina s.lat. +, Quercus 
petraea agg. +, Carpinus betulus +, Sorbus torminalis +, Sorbus aucuparia +, Betula pendula r. 
 
Reliktní výskyt oligotrofních trávníků a vzácných světlomilných druhů na této izolované 
nelesní enklávě, nacházející se v pásmu bučin, opět vyvolává otázku významu vlivu člověka 
na přežívání a zánik archaických nelesních vegetačních typů a jejich charakteristických druhů 
a na roli subkontinentálních doubrav v tomto vývoji. Podobně jako v případě 
bělokarpatských nebo babinských luk nacházíme na Buchtelce specifickou kombinaci 
jevů, kterou lze interpretovat následovně:  
 
- vzácná, ale druhovým složením charakteristická oligotrofní travinobylinná vegetace 
(kulturně reliktní trávníky) přežívající v území s prokázaným dlouhodobým působením 
člověka (od pravěku dosud); 
 
- území díky své odlehlosti uniknulo modernímu kulturnímu a přírodnímu vývoji, který jinde 
vedl k zániku archaické nelesní vegetace; 
 
- díky tomu zůstává ojedinělým refugiem vzácných paleochorních druhů, na tuto vegetaci do 
značné míry vázaných; 
 
- tyto mohou přežívat i v ekologicky obdobném prostředí světlých dubových lesů 
(subkontinentálních doubrav), ať už jsou v kontaktu s reliktními trávníky nebo izolované, 
pokud stanovištní podmínky v nich zůstávají dlouhodobě příznivé (prosvětlení, oligotrofie); 
 
- to je umožněno zejména tradičním lesním managementem (pařeziny, lesní pastva), 
donedávna nebo dosud uplatňovaným. 
 
 
Výše uvedené příklady samozřejmě nijak nevyčerpávají nabídku lokalit a oblastí, kde se 
dodnes uchovaly interpretačně významné ukázky vegetace subkontinentálních doubrav nebo 
analogické nelesní vegetace. Jde pouze o místa, s jejichž současnou podobou a historií jsem 
do jisté míry obeznámen a jež pokrývají určité spektrum variability těchto biotopů. Z dalších 
analogických území České republiky, do různé míry popsaných v oborové literatuře, je třeba 
jmenovat Dobříšsko (Karlík 2001), Křivoklátsko (Blažková 1979) nebo Džbán. 
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7. SHRNUTÍ 
 
Subkontinentální doubravy jsou mírně teplomilné dubové lesy nížin a nižších středních poloh, 
vázané na plochý a mírně ukloněný reliéf. Jejich půdy bývají hluboké, minerálně dosti dobře 
zásobené, různého zrnitostního složení, při povrchu poněkud ochuzené, obvykle do různé 
míry ilimerizované, u vlhčích typů na spodině často se stopami oglejení až výrazně oglejené. 
Stromové patro je rozvolněné, může mít charakter vysokokmenného porostu i zakrslého 
houští (Eichenbuschwald), jež má obvykle původ ve výmladkovém hospodaření. Keřové 
patro bývá slabě vyvinuté, takže v interiéru lesa je dostatek světla pro heliofilní 
a heliosciofilní druhy bylinného patra, mnohdy druhově bohatého. Vcelku jsou stanoviště 
subkontinentálních doubrav podobná stanovištím stinných mezických hájů (dubohabřin), 
s rozdíly odpovídajícími rozvolnění stromového patra a s tím spojeným půdotvorným 
procesům. 

V posledních desetiletích byly na řadě lokalit subkontinentálních doubrav po celé 
střední Evropě pozorovány sukcesní změny, spočívající v šíření  habru a dalších stínomilných 
dřevin. V jejich stínu vymírají světlomilné druhy lesního podrostu, a tak dochází k zániku 
vegetace subkontinentálních doubrav. Zdá se, že vysoké zastoupení světlomilných druhů 
(včetně samotného dubu) v nížinných mezofilních lesích je produktem donedávna fungujícího 
tradičního managementu, spočívajícího především v pařezinovém hospodaření, lesní pastvě 
a cíleném pěstování dubu jako hospodářské dřeviny. Zánik tohoto tradičního managementu 
v posledních stovkách let je proto zřejmě ultimátní příčinou ústupu vegetace 
subkontinentálních doubrav a obecně společenstev světlých nížinných lesů ve střední Evropě. 
Alternativním nebo doplňkovým vysvětlením uvedeného jevu jsou degradační procesy 
podmíněné lidskými vlivy, zejména eutrofizace v důsledku antropogenního spadu sloučenin 
dusíku.  
 Na základě pozorované sukcesní nestability by bylo možné považovat 
subkontinentální doubravy za historicky mladý vegetační typ. Proti tomu však svědčí výskyt 
reliktních světlomilných druhů na některých lokalitách a podobnost jejich druhového spektra 
se světlými borobřezovými lesy jihozápadní Sibiře, jež snad odkazuje k návaznosti vegetace 
subkontinentálních doubrav na staroholocénní borobřezové lesy. Na řadě dalších lokalit se 
však jako pravděpodobnější jeví novodobé ustavení vegetace subkontinentálních doubrav pod 
vlivem lidského managementu z garnitury druhů, jež přežily období převahy stinných 
mezofilních lesů buď v bezlesí, nebo v maloplošných refugiích na speciálních lesních 
stanovištích jako jsou okraje plošin nad údolními svahy či okolí skalních výchozů. 

Z klasifikace středoevropských dubových lesů založené na celkovém druhové složení 
vycházejí subkontinentální doubravy jako ekologicky ohraničený, ale co do druhového 
složení značně variabilní a vůči ostatním typům dubových lesů ne vždy vymezitelný 
vegetační typ.  
 Na základě kombinace floristických, ekologických, fyziognomických a geografických 
kritérií můžeme ve střední Evropě rozlišit následující typy subkontinentálních doubrav: 
 
1) Subboreální (sarmatské) mochnové doubravy (severo-)středoevropských a východo-
evropských rovin, odpovídající asociaci Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933. 
 
2) (Západo-)středoevropské mochnové doubravy pahorkatin a vrchovin, tradičně řazené 
k asociaci Potentillo albae-Quercetum, ale napříště raději nazývané jiným jménem; jako 
vhodné se jeví označení Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957. 
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3) Sprašové doubravy Panonie a kontinentální lesostepi, odpovídající asociacím Quercetum 
pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko & Džatko 1965 a Convallario-Quercetum Soó 
(1939) 1957. 
 
4) Panonské submediteránně-subkontinentální cerové doubravy teplých pahorkatin 
a vrchovin, označované nejčastěji jako Quercetum petraeae-cerris Soó 1957, ale vzhledem 
k šíři variability rozlišitelné ve více asociací. 
  
Hlavní obecný závěr předkládané studie vychází ze zjištění, že ekologická variabilita 
středoevropských dubových lesů je výraznější než variabilita geografická. Subkontinentální 
doubravy jsou tak vegetačním typem snáze vymezitelným ekologicky a fyziognomicky, nežli 
na základě celkového druhového složení. Jakékoli příští nakládání s konceptem 
subkontinentálních doubrav by mělo tuto skutečnost zohlednit. 
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9. PŘÍLOHY 
 
9.1. Příloha 1: Pojetí taxonů označených „s.lat.“ v datovém souboru Evropa 1 
 
Taxony bez autorské citace nebo odkazu na literární zdroj jsou chápány ve smyslu Kubát et 
al. (2002). Těžko řešitelným problémem je, že v převzatých snímcích je řada druhů určena na 
úroveň agregátu nebo jiného analogického širšího taxonu, ovšem bez jasné indikace pojetí 
tohoto taxonu; zde jsem byl při přiřazování k širším taxonům nucen postupovat „podle citu“. 
Podobný problém se u fytocenologických dat projevuje samozřejmě i na druhové úrovni. 
 
Achillea millefolium s.lat. 
 A. millefolium agg. sensu Kubát 2002  
 A. species 
 
Agrostis stolonifera s.lat. 
 A. stolonifera 
 A. gigantea 
 
Anthoxanthum odoratum s.lat. 
 A. odoratum 
 A. alpinum 
 
Aquilegia vulgaris s.lat. 
 A. vulgaris agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Arum maculatum s.lat. 
 Arum maculatum agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Asperula cynanchica s.lat. 
 A. cynanchica agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Aster lanceolatus s.lat. 
 Označení skupiny severoamerických invazních druhů rodu Aster a jejich kříženců. 
 
Betula pubescens s.lat. 
 B. pubescens 
 B. carpatica 
 
Brachypodium pinnatum s.lat. 
 B. pinnatum  
 B. rupestre 
 
Bromus ramosus s.lat. 
 B. ramosus 
 B. benekenii 
 
Campanula rotundifolia s.lat. 
 C. rotundifolia agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Carex praecox s.lat. 
 C. praecox 
 C. curvata 
 
Centaurea phrygia s.lat. 
 C. phrygia 
 C. pseudophrygia 
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Chamaecytisus hirsutus s. lat. 
 Ch. hirsutus Link 
 Ch. leucotrichus (Schur) Czerep. 
  
Chamaecytisus supinus s.lat. 
 Ch. supinus 
 Ch. virescens 
 
Crataegus monogyna s.lat. 
 C. monogyna 
 C. praemonticola 
 C. lindmanii 
 a veškeří kříženci rodu Crataegus  
 
Dactylis glomerata s.lat. 
 D. glomerata 
 D. polygama 
 
Dianthus carthusianorum s.lat. 
 D. carthusianorum 
 D. pontederae 
 
Dorycnium pentaphyllum s.lat. 
 Dorycnium pentaphyllum agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Dryopteris carthusiana s.lat. 
 D. carthusiana 
 D. dilatata 
 D. expansa 
 D. carthusiana x D. dilatata   
 
Dryopteris filix-mas s.lat. 
 D. filix-mas 
 D. affinis 
 D. affinis x D. filix-mas 
 
Fallopia convolvulus s.lat. 
 F. convolvulus 
 F. dumetorum 
 F. species 
 
Festuca ovina s.lat. 
 F. ovina 
         F. filiformis  
         
Festuca pallens s.lat. 
 F. pallens 
 F. stricta auct. 
 
Festuca valesiaca s.lat. 
 F. valesiaca 
 F. pseudodalmatica Krajina  
 
Galeobdolon luteum s.lat. 
 G. luteum 
 G. montanum 
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Galeopsis tetrahit s.lat. 
 G. tetrahit 
 G. pernhofferi 
 G. bifida 

G. pubescens 
 G. species 
 
Galium aparine s.lat. 
 G. aparine agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Galium boreale s.lat. 
 G. boreale 
 G. rubioides 
 
Galium pusillum s.lat. 
 G. pusillum agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Genista tinctoria s.lat. 

G. tinctoria sensu Simon 2000 
 
Geranium robertianum s.lat. 
 G. robertianum 
 G. purpureum 
 
Glechoma hederacea s.lat. 

G. hederacea 
G. hirsuta 

 
Helianthemum nummularium s.lat. 

Helianthemum nummularium agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Knautia carinthiaca s.lat.  

Knautia carinthiaca agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Melittis melissophyllum s.lat. 

M. melissophyllum sensu Ehrendorfer 1973 
 
Molinia caerulea s.lat. 

M. arundinacea 
M. caerulea 

 M. caerulea agg. auct. 
 
Myosotis sylvatica s.lat. 

M. sylvatica agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Phyteuma spicatum s.lat. 

P. spicatum sensu Ehrendorfer 1973 
 
Poa pratensis s.lat. 

P. pratensis agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Polygala amara s.lat. 

P. amara sensu Ehrendorfer 1973 
 
Polypodium vulgare s.lat. 
 P. vulgare 
 P. interjectum 
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Potentilla heptaphylla s.lat. 
 P. heptaphylla 
 P. patula 
 
Potentilla tabernaemontani s.lat. 
 P. verna sensu Ehrendorfer 1973 excl. P. arenaria 
 
Prunus spinosa s.lat. 
 P. spinosa 
 P. dasyphylla Schur 
 
Pulmonaria mollis s.lat. 
 P. mollis sensu Ehrendorfer 1973 
 Pulmonaria murini Májovský 
 
Pulmonaria officinalis s.lat. 
 P. officinalis 
 P. obscura 
 
Pyrethrum corymbosum s.lat. 
 P. corymbosum 
 P. clusii Fisch. ex. Rchb. 
 
Pyrus communis s.lat. 
 P. communis 
 P. pyraster 
 P. achras Gaertn.  
 
Quercus pubescens s.lat. 
 Q. pubescens 
 Q. virgiliana 
 Q. petraea x Q. pubescens  
 Q. pubescens x Q. robur 
 
Quercus robur s.lat. 
 Q. robur 
 Q. pedunculiflora K. Koch 
 Q. petraea x Q. robur 
 
Ranunculus polyanthemos s.lat. 
 R. polyanthemos 
 R. nemorosus x R. polyanthemos 
 
Ribes rubrum s.lat. 
 R. rubrum 
 R. spicatum 

R. schlechtendalii Lange 
 
Rosa canina s.lat. 
 R. canina agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 R. corymbifera agg. sensu Ehrendorfer 1973 

R. villosa agg. sensu Ehrendorfer 1973 
  
Salvia pratensis s.lat. 
 S. pratensis agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Sedum reflexum s.lat. 
 S. reflexum 
 S. rupestre 
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Sesleria caerulea s.lat. 
 S. heufleriana Schur 
 S. varia agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Sorbus aria s.lat. 
 S. aria agg. sensu Nelson-Jones et al. 2001 

S. latifolia agg. sensu Nelson-Jones et al. 2001 
S. anglica agg. sensu Nelson-Jones et al. 2001 

 
Stipa pennata s.lat. 
 S. pennata agg. sensu Ehrendorfer 1973 
 
Symphytum officinale s.lat. 
 S. officinale 
 S. bohemicum 
 
Symphytum tuberosum s.lat. 
 S. tuberosum   
 S. angustifolium A. Kern. 
 
Thymus pannonicus s.lat. 
 T. pannonicus 
 T. glabrescens 
 T. vulgaris sensu Jakucs 1961 
 
Torilis japonica s.lat. 
 T. japonica 
 T. ucrainica Spreng. 
 T. arvensis 
 
Trifolium medium s.lat. 
 T. medium 
 T. sarosiense Hassl. ex Neilr. 
 
Ulmus minor s.lat. 
 U. minor 
 U. procera Salisb. 
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9.2. Příloha 2: Pojetí taxonů neuvedených v publikaci Kubát et al. (2002) 
 

Acer saccharum Marsh. Iris ruthenica Ker Gawl. 

Acinos alpinus (L.) Moench Koeleria grandis Bess. ex Gorski 

Aconogonon alpinum Schur Larix sibirica Ledeb. 

Agrimonia pilosa Ledeb. Lilium pilosiusculum Mishchenko  

Allium ericetorum Thore Luzula forsteri (Sm.) DC. 

Artemisia armeniaca Lam. Pleurospermum uralense Hoffm. 

Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. Poa pannonica A. Kern. 

Cimicifuga foetida L. Primula macrocalyx Bunge 

Daphne laureola L. Quercus alba L. 

Dracocephalum ruyschiana L. Q. macrocarpa Michx.  

Euphorbia verrucosa L. Serratula coronata L. 

Festuca pseudodalmatica Krajina Silene viridiflora L. 

Galium pseudoaristatum Schur Tamus communis L. 

Geranium pseudosibiricum J. Mayer Trollius europaeus L. 

Helleborus dumetorum W. & K. Vicia sparsiflora Ten. 

Hylotelephium caucasicum (Grossh.) H. Ohba Waldsteinia geoides Willd. 

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woł.) Klásk.  
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10. PUBLIKOVANÉ NEBO K TISKU PŘIPRAVENÉ TEXTY 
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10.1. VEGETATION TYPES OF DRY-MESIC OAK FORESTS IN 
SLOVAKIA 

 
 

Publikováno jako Roleček J. 2005: Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. 
Preslia 77: 241-261. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia

Vegetační typy subtermofilních doubrav na Slovensku

Jan Roleček

Department of Botany, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic,
e-mail: honza.rolecek@centrum.cz

Roleček J. (2005): Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. – Preslia, Praha, 77:
241–261.

Typology of dry-mesic oak forest vegetation of Slovakia is presented. Seven vegetation types were
distinguished based on a Braun-Blanquetian relevé data analysis using a TWINSPAN classification
algorithm. The identified vegetation types are related to seven syntaxa traditionally used by Central
European phytosociologists: dry-mesic oak forest on sandy soils – Carici fritschii-Quercetum
roboris, dry-mesic oak forest on heavy soils – Potentillo albae-Quercetum, dry-mesic oak forest on
basic rocky substrates – Corno-Quercetum, dry-mesic oak forest on acidic substrates – Sorbo
torminalis-Quercetum, dry oak forest on loess – Quercetum pubescenti-roboris, dry-mesic oak for-
est on loess – Convallario-Quercetum roboris, dry-mesic forest of Turkey oak – Quercetum
petraeae-cerris. Detrended correspondence analysis was used to visualize the similarity of vegeta-
tion types. Some aspects of dry-mesic oak forest ecology, distribution and dynamics in Slovakia are
discussed; their general retreat due to mesophilous tree species expansion is stressed.

K e y w o r d s : classification, phytosociology, Quercetalia pubescenti-petraeae, Quercus, synta-
xonomy, vegetation typology, vegetation survey

Introduction

Central European dry-mesic oak forests constitute a peculiar group of plant communities, oc-
cupying the niche between shady mesic mixed forests and dry thermophilous open oak forests.
Compared to dry thermophilous oak forests they occur in flatter areas with deeper soils and
also in colder regions. They are composed of a mixture of xerophilous and mesophilous spe-
cies of both forest and open habitats. Many stands, and perhaps whole vegetation types, repre-
sent successionally unstable vegetation created by man from mixed mesic forests (Svoboda
1943, Kwiatkowska & Wyszomirski 1988, 1990, Jakubowska-Gabara 1996).

Central Europe maintains a considerable diversity of dry-mesic oak forests, as their
species composition changes along several environmental and geographical gradients.
The heterogeneity of landscapes, variety of bedrock and the mixture of biogeographic in-
fluences (Central European, boreal, Pontic-Pannonian, subatlantic, subcontinental and
submediterranean), typical of this region, create opportunities for various oak forest com-
munities to develop. Diversified and long-lasting human impact has also played an impor-
tant role (Ložek 1973, Krippel 1986, Magic et al. 1986).

First detailed studies of Slovak dry and dry-mesic oak forest vegetation were conducted
during the 1930s–1940s (Sillinger 1931, Dostál 1933, Klika 1938, Mikyška 1939, Futák
1947). Thorough descriptions of their diversity appeared in the second half of the 20th
century, when numerous authors published phytosociological papers on local vegetation
types. Some of them described new local syntaxa (Michalko 1957, Michalko & Džatko

Preslia, Praha, 77: 241–261, 2005 241

105



1965, Šomšák & Háberová 1979, Miadok 1991, Michalko 1991, Chytrý 1994), and others
tried to introduce syntaxa used in neighbouring countries (Jakucs 1961, Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná 1964, Neuhäuslová-Novotná & Neuhäusl 1965, Jurko 1965). The
evaluation of relevé data was usually performed without explicit rules, either using
phytosociological tables or completely arbitrarily.

The attempts to synthesize the knowledge on oak forest diversity in Slovakia were un-
dertaken mainly by J. Michalko (Michalko in Mucina & Maglocký 1985, Michalko et al.
1986, Michalko 1991). His ecologically and geographically focused approach, which fol-
lowed the tradition of Hungarian authors (Zólyomi 1957, Jakucs 1961), gained ground
when the geobotanical map of Slovakia was compiled (Michalko et al. 1986). Extensive
field experience enabled him to appreciate local vegetation peculiarities and simplify the
classification scheme to meet the needs of a broad-scale vegetation map. In the
syntaxonomic synopsis of oak forest vegetation of Slovakia (Michalko in Mucina &
Maglocký 1985) he presented a simple hierarchical enumeration of hitherto known local
and regional syntaxa, with little generalization. In a latter paper (Michalko 1991) he exten-
sively discussed the syntaxonomy of the Potentillo-Quercion alliance in Slovakia.

In summary, all hitherto used classifications of oak forests in Slovakia are traditional,
based mainly on arbitrary decisions, local rules and sometimes on mere dominance of spe-
cies. This is not necessarily wrong, as all these criteria may relate to vegetation per se but it
can be useful to compare them with vegetation classification based on an evaluation of over-
all species composition. Therefore, the goal of the present paper is to describe the diversity
of dry-mesic oak forests1 in Slovakia in terms of vegetation types, based on numerical analy-
sis of a large number of relevés originating from the whole of Slovakia. Identified vegetation
types are characterized by their species composition, ecology and distribution.

Material and methods

The study is based on the analysis of original and excerpted phytosociological relevés re-
corded according to Braun-Branquet approach (Westhoff & van der Maarel 1978) and
stored in a TURBOVEG database (Hennekens & Schaminée 2001, Chytrý & Rafajová
2003). From the total of more than 1100 relevés of oak, oak-hornbeam and oak-Scots pine
forests gathered for the pilot analysis, 309 relevés of dry-mesic oak forests were selected
on the basis of TWINSPAN classification (Hill 1979), carried out by using JUICE soft-
ware (Tichý 2002). Of them, about 130 relevés originated from the Central Database of the
Phytosociological Relevés in Slovakia (Valachovič 1999; most of these relevés came from
Mikyška 1939, Michalko 1957, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964, Michalko &
Džatko 1965, Šomšák & Háberová 1979, Michalko 1991), about 50 were retrieved from
the literature (Dvořák 1960, Jurko 1965, Neuhäuslová-Novotná & Neuhäusl 1965,
Michalko & Plesník 1982, Chytrý 1994, Šomšák & Kubíček 2000), 70 came from the au-
thor’s field research and another 60 unpublished relevés were kindly provided by

242 Preslia 77: 241–261, 2005

1 The term “dry-mesic oak forests”, as used in the present paper, includes all kinds of open canopy
subthermophilous oak forests and thermophilous oak forests on deep soils. On the other hand, neither dry
thermophilous oak forests on shallow rocky soils (syntaxonomically treated as e.g. Pruno mahaleb-Quercetum
pubescentis, Seslerio albicantis-Quercetum pubescentis, Cotino-Quercetum pubescentis, Genisto pilosae-
Quercetum petraeae) nor species-poor acidophilous oak forests and oak-Scots pine forests are considered in the
present paper. A complete synthesis of Slovak oak forest vegetation requires further field sampling.
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J. Ružičková, M. Valachovič and M. Hájek. Before the analysis, the data on the moss layer
were excluded because of their incompleteness and taxonomic concepts were unified us-
ing broader species aggregates.

A comment on the taxonomical concept of Quercus species used in this paper is neces-
sary. The genus Quercus is taxonomically complicated and very different numbers of spe-
cies are recognized by different authors within this genus (Gömöry et al. 2001). While
Q. cerris from the section Cerris is a well-defined species, the relation between taxa of the
section Robur (in Slovakia occur Q. robur, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Q. dalechampii,
Q. polycarpa, Q. pubescens, Q. virgiliana and Q. frainetto) is unclear and even the treat-
ment of the two most widespread taxa, Q. robur and Q. petraea, as separate species has
been challenged (Kleinschmit et al. 1995). The splitter approach prevails in Slovak taxo-
nomic tradition and all the taxa mentioned above are treated as species (Magic 1975,
Požgaj & Horváthová 1986). Nevertheless, because of the minute morphological differ-
ences between the taxa and the extensive morphological plasticity, it is impossible to dis-
tinguish between them during routine phytosociological research. In a synthetic study like
this, it is also necessary to unify the taxonomic concepts of different authors of relevés,
therefore I lumped the data on the occurrence of Quercus species as follows: Quercus
robur agg. (incl. Quercus robur s. str., Q. pedunculiflora), Quercus petraea agg. (incl.
Q. petraea s. str., Q. dalechampii, Q. polycarpa), Q. pubescens agg. (incl. Q. pubescens s.
str., Q. virgiliana), Q. frainetto, Q. cerris and the introduced Q. rubra.

The data set of 309 relevés was classified using TWINSPAN (pseudospecies cut levels
0, 5 and 25, layers merged). The assignment of the Twinspan groups to the final vegetation
types was made subjectively in order to obtain units approximately as broad as traditional
phytosociological associations, sufficiently homogeneous and ecologically interpretable.
Detrended correspondence analysis (DCA) from the CANOCO software (ter Braak &
Šmilauer 2002) and CanoDraw 4.1 software were used to visualize the similarity of the
identified vegetation types. Default options and logarithmic transformation of percentage
species cover data were used in DCA. A synoptic table was created and indicator species
were determined using the fidelity calculation within the JUICE software. As a measure of
fidelity, the Dufręne-Legendre indicator value index (Dufręne & Legendre 1997) was used
and species with values higher than 30 in one or two columns were designated as indicator
species. In comparison with some other measures of indicator/diagnostic species, the
Dufręne-Legendre indicator value index emphasizes the importance of the more frequent
species (Chytrý et al. 2002).

The method of classification described above is subjective and imperfectly formalized
sensu Chytrý (2000) because subjective a posteriori decisions (dividing and merging of
TWINSPAN groups) were made during classification. The symbols E3, E2, E1 are used for
tree, shrub and herb layer respectively. The nomenclature of plant species follows
Marhold & Hindák (1998). The names of identified vegetation types conform partly to the
Slovak tradition, and partly to accepted standards in neighbouring countries (Chytrý 1997,
Moravec 1998, Moravec et al. 2000, Matuszkiewicz 2001a, Borhidi 2003). The Interna-
tional Code of Phytosociological Nomenclature (Weber et al. 2000) was not strictly fol-
lowed and the nomenclature of the types has to be treated as provisional. The relation of
the identified types to higher syntaxa was not considered, as both nomenclature and
syntaxonomy at higher levels of hierarchy require a large-scale synthesis and international
agreement.
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Results and discussion

Seven types of dry-mesic oak forests were identified in Slovakia. A dendrogram is pre-
sented to illustrate the subjective assignment of relevé groups identified by TWINSPAN to
the final vegetation types (Fig. 1).

The following descriptions of structure, species composition and ecology relate to the
types as they were defined during this particular classification and hold only for Slovakia.
Any generalization concerning the distribution of types outside Slovakia is of limited rele-
vance unless the relevés are compared.

Dry-mesic oak forest on sandy soils: Carici fritschii-Quercetum roboris type (Fig. 2a)

Species-rich open-canopy oak forest dominated by Quercus robur in the tree layer, in places
with Quercus petraea agg. and Pinus sylvestris admixed. The shrub layer is usually poorly
developed, typically with Frangula alnus, Crataegus spp., Rhamnus cathartica, Ligustrum
vulgare and juveniles of Quercus robur, Tilia cordata or Pinus sylvestris. The composition
of the herb layer varies according to soil humidity. The xerophytic variant with Festuca
ovina is confined to depressions in sand dunes and gravel sand terraces. It is rich in drought-
tolerant species of dry grasslands and forest edges (Teucrium chamaedrys, Carex humilis,
C. caryophyllea, Peucedanum oreoselinum, Cerastium arvense, Iris variegata,
Vincetoxicum hirundinaria) and acidophytes (Festuca ovina, Genista tinctoria, Luzula
divulgata). It represents a transition to xeric acidophilous oak forests of the association
Festuco ovinae-Quercetum roboris F. Šmarda 1961, from which it differs in the reduced oc-
currence of acidophytes and psammophytes (Festuca vaginata, Carex ericetorum, Thymus
serpyllum, Jasione montana, Acetosella multifida agg., Dianthus serotinus). The variant
with Molinia caerulea s.l. occurs at more humid sites. It includes more mesophilous species
(Brachypodium pinnatum, Serratula tinctoria, Lysimachia vulgaris, Carex brizoides) and
represents a transition to the Potentillo-Quercetum type. Common forest species (Dactylis
polygama, Convallaria majalis), common heliophilous species (Festuca rubra, Poa
angustifolia, Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare) and species of intermittently
wet soils (Potentilla alba, Betonica officinalis) are a constant feature. Abundant occurrence
of Carex fritschii is characteristic – a tussocky sedge species with a scattered and probably
relic Central European distribution (Holub & Moravec 1964).

In Slovakia, Carici fritschii-Quercetum roboris is confined to Záhorská nížina lowland,
a region of blown sands and sandy gravel terraces of the river Morava. Probably it was
more widespread there (Ružička 1960, Michalko & Plesník 1982) but now only a few well-
preserved stands remain, mostly in the surroundings of the town of Gbely, where it grows
exclusively on a sandy gravel substrate (Roleček 2004).

Carici fritschii-Quercetum roboris belongs to a group of oak forest types on intermit-
tently wet soils, which is sometimes treated within ass. Potentillo albae-Quercetum
Libbert 1933 sensu lato, or within Potentillo albae-Quercion alliance (Michalko et al.
1986, Michalko 1991, Šomšák & Kubíček 2000). My results accord with this (Fig. 3), nev-
ertheless it seems to be useful to distinguish Carici fritschii-Quercetum from Potentillo
albae-Quercetum sensu stricto as a separate type (Roleček 2004).

This distinctive vegetation type occurs also in S Moravia (Šmarda 1961, Chytrý 1997)
from where it was formally described as an association for the first time (Carici fritschii-
Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997). Similar oak forests on sandy substrates are
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known also from E Hungary under the name Festuco rupicolae-Quercetum roboris Soó
(1934) 1957 (Soó 1963, Borhidi 2003). However, a comparison of relevés is necessary be-
fore synonymization.

Dry-mesic oak forest on heavy soils: Potentillo albae-Quercetum type (Fig. 2b)

Moderately thermophilous open-canopy oak forest dominated by Quercus robur or
Q. petraea agg. in the tree layer, growing predominantly on heavy substrates. Carpinus
betulus, Betula pendula, Populus tremula and Pinus sylvestris (the latter mostly planted)
are often admixed. Mesophilous and moderately thermophilous shrubs occur in the shrub
layer, including Frangula alnus , Crataegus laevigata, Ligustrum vulgare, Swida
sanguinea, Corylus avellana, Rosa canina agg. and saplings of Carpinus betulus, Prunus
avium and Quercus robur. The development of the shrub layer greatly depends on the
methods and intensity of forest management. The herb layer is mostly dominated by Carex
montana, Fragaria vesca, Poa nemoralis or Melica nutans. Typical components of
Potentillo albae-Quercetum understorey include mesic open forest and non-forest species
(Veronica chamaedrys s. str., Ajuga reptans, Lysimachia nummularia , Cruciata glabra,
Symphytum tuberosum agg., Viola riviniana), acidophilous species (Hieracium
sabaudum, H. murorum, Veronica officinalis, Melampyrum pratense, Solidago virgaurea,
Luzula luzuloides), dry-mesic forest species (Lathyrus niger, Campanula persicifolia,
Melittis melissophyllum, Festuca heterophylla) and species of intermittently wet soils
(Potentilla alba , Serratula tinctoria, Betonica officinalis, Pulmonaria mollis agg.,
Selinum carvifolia, Potentilla erecta , Deschampsia caespitosa, Molinia caerulea s.l.).
Betula pendula, Populus tremula , Maianthemum bifolium or Luzula pilosa represent
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Fig. 1. – Dendrogram illustrating the subjective assignment of relevé groups identified by TWINSPAN to particu-
lar vegetation types. Numbers indicate the number of relevés belonging to a particular relevé group. Abbrevia-
tions of the names of the vegetation types: CfQ – Carici fritschii-Quercetum roboris, PQ – Potentillo albae-
Quercetum, Qpc – Quercetum petraeae-cerris, SQ – Sorbo torminalis-Quercetum, CorQ – Corno-Quercetum,
ConQ – Convallario-Quercetum, Qpr – Quercetum pubescenti-roboris.
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subboreal elements in this vegetation type and even Picea abies rejuvenates occasionally.
A distinctive local variant with Molinia caerulea s.l. occurs in Záhorská nížina lowland,
where it occupies wet interdune depressions; species of intermittently wet soils frequently
occur there (Molinia caerulea s.l., Deschampsia cespitosa, Potentilla alba , Selinum
carvifolia), while thermophilous species of the Carici fritschii-Quercetum (Carex
fritschii, Pulmonaria angustifolia, Valeriana stolonifera) are absent.

In contrast to other dry-mesic oak forest types in Slovakia, the distribution of Potentillo
albae-Quercetum is concentrated in moderately warm regions, mainly basins
(Hornonitrianská, Žilinská, Zvolenská, Hornádská, Košická kotlina basins), less often
lower uplands (Nitrianská pahorkatina hills, Krupinská vrchovina uplands, Spišsko-
šarišské mezihorie region); marginally it occurs also in the Nízké Beskydy mountains.
There are only a few stands in the warm and dry regions of Slovakia (Záhorská nížina low-
land, Východoslovenská nížina lowland). It mostly develops on heavy illimerized and
pseudogleyic soils on the Neogene sediments and Carpathian flysch, less often on loess
loams and other substrates.

Potentillo albae-Quercetum type is close to association Frangulo alni-Quercetum
Michalko 1986 (see Michalko 1991 and Table 2). The occurrence of subboreal species and
rather sparse presence of thermophytes distinguish it from Carici fritschii-Quercetum
type and Sorbo torminalis-Quercetum type, variant with Betonica officinalis.

Generally, Potentillo albae-Quercetum is considered as a sarmatic community. In Cen-
tral Europe it is common in Poland (Matuszkiewicz 2001a), where it was formally de-
scribed for the first time (Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933). It is recorded also
from Germany (Pott 1995) and the Czech Republic (Chytrý 1997). Similar vegetation oc-
curring in Austria and Hungary requires further study.

Dry-mesic oak forest on basic rocky substrates: Corno-Quercetum type (Fig. 2a)

Thermophilous oak forest growing on deeper soils on eutrophic rocky substrates (lime-
stones, dolomites, calcareous flysch, volcanic formations) with Quercus petraea agg.,
Q. pubescens, Acer campestre, Sorbus torminalis and Sorbus aria dominant, and often
some mesophilous tree species admixed (Carpinus betulus, Tilia cordata) in the tree layer.
The shrub layer is species-rich, composed of thermophilous and mesophilous species
(Cornus mas, Swida sanguinea, Euonymus verrucosus, E. europaeus, Viburnum lantana,
Ligustrum vulgare, Rosa canina agg., Lonicera xylosteum, Corylus avellana, Crataegus
spp.); sometimes it is luxuriantly developed at the expense of herb species richness and
cover. The herb layer is usually dominated by mesophilous grasses (Melica uniflora,
Brachypodium sylvaticum) or Lithospermum purpurocaeruleum, on heavy soils also by
Carex montana. It is rich in dry-mesic forest species (Lathyrus niger, Tanacetum
corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta, Laser trilobum) and species of
eutrophic soils (Campanula rapunculoides, Glechoma hirsuta, Geum urbanum).

Xeric variant with Carex michelii grows on more open sites and is rich in heliophilous
species (Veronica teucrium, Laserpitium latifolium, Hylotelephium maximum); it is close
to dry oak forest on basic rocky substrates (Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis
Jakucs et Fekete 1957). The mesic variant with Brachypodium sylvaticum is enriched with
forest mesophytes (Asarum europaeum, Pulmonaria officinalis agg.) and constitutes
a transitional community to oak-hornbeam forests. The variant with Carex montana is
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a

b

c

Fig. 2. – Distribution of vegetation types in Slovakia according to relevé data. (a) Carici fritschii-Quercetum (�),
Corno-Quercetum (��) and Quercetum petraeae-cerris (�); (b) Potentillo albae-Quercetum (�) and Convallario-
Quercetum (��); (c) Quercetum pubescenti-roboris (�) and Sorbo torminalis-Quercetum (��).
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confined to the gentle slopes of hill tops or foothills and it is characterized by an abundant
occurrence of species of heavy soils (Carex montana, Betonica officinalis, Peucedanum
cervaria) and often by some mesophilous Carpinion species.

Corno-Quercetum typically grows on eutrophic deeper soils on gentle slopes, foothills
and flat hill tops, often in contact with open dry forests of Quercus pubescens. It is wide-
spread in the limestone and dolomite regions of the southern half of Slovakia, mainly in
Slovenský kras karst, Povážsky Inovec and Strážovské vrchy uplands and in the belt zone
of the Biele Karpaty mountains. It is recorded also from the Malé Karpaty, Tribeč,
Spišsko-šarišské mezihorie and Stredné Pohornádie regions and Vihorlatské vrchy up-
lands. Some transitional stands to Convallario-Quercetum type, which is floristically and
ecologically very similar, occur in the Nitrianská and Hronská pahorkatina hills. Probably
it is even more widespread, but has not been sampled by phytosociologists as often as dry
Quercus pubescens forests.

Corno-Quercetum type includes most Slovak relevés formerly treated as Corno-
Quercetum Máthé et Kovács 1962 and Carici montanae-Quercetum pedunculiflorae
Šomšák et Háberová 1979, partly also Waldsteinio-Carpinetum Jakucs et Jurko 1967 and
Lithospermo-Quercetum virgilianae Klika 1957 (Table 2).

Outside Slovakia it occurs in all Central European countries except Poland, but it is of-
ten reported under different names.

Dry-mesic oak forest on acidic substrates: Sorbo torminalis-Quercetum type (Fig. 2c)

Open oak forest on moderately acidic substrates with Quercus petraea agg. dominant in
the tree layer, rarely also with Q. cerris or Q. robur. The shrub layer is usually poorly de-
veloped, with saplings of Quercus petraea agg., Carpinus betulus and the shrubs
Ligustrum vulgare, Crataegus spp. and Rosa canina agg. being the most common. The
herb layer is in most cases dominated by Poa nemoralis , seldom also by Melica uniflora or
Festuca heterophylla . The typical components of herb layer are dry-mesic forest species
(Digitalis grandiflora, Clinopodium vulgare, Tanacetum corymbosum , Lathyrus niger,
Vincetoxicum hirundinaria, Hylotelephium maximum agg.), acidophytes (Veronica
officinalis, Genista tinctoria, Hieracium sabaudum, Lychnis viscaria, Luzula luzuloides)
and often also the mesophilous forest species (Galium schultesii, Cruciata glabra,
Dactylis polygama, Stellaria holostea, Lathyrus vernus). The latter mainly occur in the
variant with Festuca heterophylla , which constitutes a transition to mixed forests of the
Carpinion alliance; this variant is treated as a separate association Festuco heterophyllae-
Quercetum Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964 within the Carpinion alliance by
some authors (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964, 1967). The variant with Cam-
panula trachelium is richer in basiphilous and eutrophic species and represents a transition
to Corno-Quercetum. The distinctive variant with Betonica officinalis includes species of
heavy soils (Serratula tinctoria, Pulmonaria mollis agg., Potentilla alba , Frangula alnus)
and constitutes a transition to Potentillo albae-Quercetum .

Sorbo torminalis-Quercetum occupies moderately acidic soils, usually on gentle to
moderate slopes, but also in flat areas. On steep slopes and in warm and dry regions it is re-
placed by the Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963 associa-
tion. Sorbo torminalis-Quercetum type occurs also on basic (but often leached) substrates,
particularly at higher altitudes and in colder regions, where it is confined to rather steep
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south-facing slopes and often is locally the most xerophilous forest community. It is
a widespread vegetation type, with a scattered distribution across Slovakia.

Many relevés of Festuco heterophyllae-Quercetum Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná
fall within the definition of this type, together with Poo nemoralis-Quercetum petraeae
Michalko 1980 and Poo nemoralis-Quercetum dalechampii Šomšák et Háberová 1979.
Also some relevés assigned to Quercetum petraeae-cerris Soó 1963 by previous authors
(e.g. Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967) were classified within this type (Table 2).

Outside Slovakia it is common in the Czech Republic (Chytrý 1997), where it was for-
mally described as an association (Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková
1962). It also occurs in SW Poland (Kwiatkowski 2003) and Austria (Wallnöfer et al. 1993).
In Germany analogous vegetation is treated as Luzulo-Quercetum Hilitzer 1932 within the
Quercetalia roboris order (Pott 1995). In Hungary it is probably replaced by Quercetum
petraeae-cerris (Borhidi 2003), but the relation between these two vegetation types in Cen-
tral Europe requires further synthetic study – single differential criteria, like the dominance
of Quercus petraea agg. or Q. cerris, are not sufficient for floristic classification.

Dry oak forest on loess: Quercetum pubescenti-roboris type (Fig. 2c)

Species-rich forest-steppe oak forest community dominated by Quercus pubescens agg.,
Q. cerris, Q. robur agg. and Q. petraea agg. in a distinctly open tree layer. Acer campestre,
Ulmus minor and rare thermophilous trees Sorbus domestica and Quercus frainetto also
occur locally. If not cut, the shrub layer develops very well, with Ligustrum vulgare,
Cornus mas, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Crataegus spp. or Prunus spinosa. Herb
layer is dominated by light demanding species of dry grasslands and forest edges
(Brachypodium pinnatum , Poa angustifolia , Festuca rupicola , Dictamnus albus,
Lithospermum purpurocaeruleum , Inula salicina). It is remarkably rich in thermophilous
herbs (Teucrium chamaedrys, Pulmonaria mollis agg., Iris variegata , Adonis vernalis,
Phlomis tuberosa, Euphorbia salicifolia), some of which do not occur in similar dry oak
forests on shallow rocky soils (Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis).

Quercetum pubescenti-roboris is probably a mainly anthropogenic community, for-
merly occurring within openings in coppiced and grazed oak forests on loess. It could also
occur naturally on the most extreme sites in loess oak forests, in a mosaic with low-grown
thermophilous scrub (Prunetum tenellae), thermophilous herbaceous vegetation
(Geranio-Dictamnetum) and dry-mesic mixed forest (Convallario-Quercetum roboris).
Before modern landuse it was probably widespread on loess plateaus of Podunajská nížina
lowland, Nitrianská pahorkatina and Hronská pahorkatina hills, locally perhaps also on
the Východoslovenská nížina lowland. Nowadays, due to successional changes, the last
small stands of this vegetation remain only along old forest roads in Martinský les forest
near Senec (Ružičková 2003); in the 1960s it was also recorded in Dubník forest near
Sereď and in the Hronská pahorkatina hills (Čifáre – Michalko & Džatko 1965).

The name of this vegetation type is derived from the ass. Quercetum pubescenti-
roboris (Zólyomi 1957) Michalko et Džatko 1965, but the concept adopted here is stricter
than that of J. Michalko and M. Džatko; only relevés with a dominance of drought-tolerant
heliophilous species are included. Also the name Aceri tatarici-Quercetum roboris
Zólyomi 1957 is sometimes used for this vegetation type (see Michalko in Mucina &
Maglocký 1985 and Table 2).
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Table 1. – Frequency table of dry-mesic oak forest types in Slovakia. The numbers given in the rows are percent-
age values of species frequency. Their upper indices express the indicator value of a species for a particular vege-
tation type. Indicator species (I.S., Dufręne-Legendre indicator value index greater than 30) are in bold on a grey
background. Other indicator species are sorted according to the sum of frequencies. CfQ – Carici fritschii-
Quercetum roboris , PQ – Potentillo albae-Quercetum , CorQ – Corno-Quercetum, SQ – Sorbo torminalis-
Quercetum, Qpc – Quercetum petraeae-cerris , ConQ – Convallario-Quercetum, Qpr – Quercetum pubescenti-
roboris.

Group no. 1 2 3 4 5 6 7
Vegetation type CfQ PQ CorQ SQ Qpc ConQ Qpr
No. of relevés 11 70 56 80 43 42 7

I.S. Carici fritschii-Quercetum
Festuca rubra 91 82.1 21 14.6 2 – 1 – 26 18.1 2 – .
Iris variegata 73 72.4 . . . . . 14 12.1

Arrhenatherum elatius 73 70.8 4 2.1 . . 7 4.4 . .
Polygonatum odoratum 82 69.8 4 – 12 5.2 29 20.2 5 – 17 8.4 .
Carex fritschii 64 63.0 3 1.4 . . . . .
Festuca ovina agg. 64 61.1 4 2.0 . 6 3.7 . . .
Anthoxanthum odoratum 55 51.7 9 6.0 . 4 1.6 . . .
Pinus sylvestris 55 48.3 26 22.4 2 – 2 – . . .
Cerastium arvense 45 45.5 . . . . . .
Viola canina 45 44.2 6 4.2 . . . . .
Carex caryophyllea 45 42.3 4 2.0 . 2 – 12 8.8 . .
Luzula campestris agg. 45 40.1 6 2.4 2 – 10 6.0 9 5.3 . 14 9.5

Mycelis muralis 55 39.0 31 19.0 16 6.4 29 16.6 14 5.1 12 3.9 .
Hieracium umbellatum 45 38.9 20 15.5 7 3.1 6 2.4 . . .
Pulmonaria angustifolia 36 36.4 . . . . . .
Molinia caerulea s.l. 36 34.2 10 8.6 . . . . .
Galium verum 45 33.2 29 18.9 9 2.8 12 4.9 28 17.7 2 – 29 17.7

Scrophularia nodosa 45 32.8 39 29.1 . 14 5.6 2 – 31 20.2 .
Convallaria majalis 45 32.7 19 9.2 7 1.8 21 11.5 2 – 38 27.0 29 17.3

I.S. Potentillo albae-Quercetum
Carex montana 9 2.1 77 64.2 36 20.0 11 2.7 7 1.2 10 2.2 .
Viola riviniana/reichenbachiana . 81 60.6 16 4.2 31 13.1 42 21.4 36 16.7 .
Carpinus betulus . 77 52.6 46 23.6 42 20.3 33 13.3 29 10.7 .
Corylus avellana . 53 41.4 38 24.4 11 3.3 5 – 5 – 14 5.4

Carex pallescens 36 27.3 43 39.0 2 – . 12 5.5 . .
Ajuga reptans 36 20.8 53 38.3 16 5.6 34 19.3 12 3.2 5 – 14 4.8

Hieracium sabaudum 27 10.9 60 37.8 30 12.5 50 28.6 51 29.0 5 – .
Symphytum tuberosum . 57 37.6 43 23.8 48 28.4 12 2.6 10 1.8 .
Luzula luzuloides . 47 36.7 4 – 38 26.6 . . .
Melampyrum pratense 36 25.4 43 35.6 5 1.2 18 9.1 . . .
Potentilla erecta . 31 31.4 . . . . .
Selinum carvifolia . 30 30.0 . . . . .

I.S. Corno-Quercetum
Sorbus torminalis . 7 1.4 73 61.6 30 17.1 5 – 10 2.5 .
Campanula rapunculoides . 14 5.2 55 43.3 31 19.2 . 10 2.6 .
Glechoma hederacea agg. 9 3.2 3 – 45 36.6 6 1.5 16 8.2 19 10.4 29 18.4

I.S. Sorbo-Quercetum
Galium schultesii . 29 12.6 30 14.0 74 57.4 23 9.1 2 – .
Genista tinctoria 9 2.0 39 21.5 14 4.0 59 42.1 33 16.3 5 – 14 4.3

Stellaria holostea . 17 8.0 11 3.6 49 41.3 5 – . .
Campanula persicifolia 9 1.7 33 15.0 27 10.7 61 41.3 44 24.1 17 4.8 43 22.8

Hylotelephium maximum 45 26.7 6 – 39 22.0 58 40.8 37 20.1 10 2.0 43 24.5

Lathyrus vernus . 10 2.8 32 19.6 50 39.6 5 – 7 1.6 .
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I.S. Quercetum petraeae-cerris
Vicia cassubica . 13 5.4 4 – 10 3.4 67 59.8 5 1.0 29 18.1

Torilis japonica 27 15.5 1 – 9 2.4 24 12.9 60 48.7 24 12.8 14 5.8

Hypericum hirsutum . 13 5.1 5 1.1 14 5.7 49 38.7 21 11.9 29 17.7

Pyrus communis agg. 9 2.3 16 5.6 38 23.3 20 8.4 51 36.1 14 4.9 29 15.1

Filipendula vulgaris 9 4.4 1 – 9 4.2 2 – 40 35.2 5 1.5 29 21.6

Rubus fruticosus agg. 45 27.2 36 19.5 9 1.8 41 24.7 51 33.1 12 3.1 14 4.5

Festuca valesiaca/pseudodalmatica . 3 – 4 – 11 6.3 37 32.9 . .
Fragaria viridis . 1 – 2 – 9 4.1 37 32.6 12 6.7 .
Lychnis coronaria . . . 1 – 33 31.8 2 – .
Rosa gallica . 6 2.0 5 1.8 4 – 35 30.0 7 3.0 29 21.6

I.S. Convallario-Quercetum
Sambucus nigra . 3 – 2 – 1 – . 45 43.8 .
Viola odorata . 16 10.1 . 2 – 2 – 38 32.9 29 21.2

Viola mirabilis . 13 7.4 9 4.1 2 – . 38 32.9 .
Urtica dioica . 3 – . 1 – . 33 32.2 .

I.S. Quercetum pubescenti-roboris
Brachypodium pinnatum 36 24.6 24 14.5 29 18.4 5 – 5 – 14 6.2 100 86.0

Carex michelii 18 7.9 19 8.0 36 22.7 15 5.5 23 11.6 19 8.4 100 82.3

Cruciata laevipes . . 5 1.7 4 – 19 12.4 31 24.9 86 77.6

Vicia tenuifolia . 6 2.5 5 2.2 5 1.9 14 9.8 . 71 66.2

Pulmonaria mollis 9 1.9 40 22.5 25 10.5 30 14.0 26 10.9 43 24.7 86 62.5

Inula salicina . . . . . 7 5.9 57 56.2

Festuca heterophylla . 44 29.0 14 4.5 30 15.6 23 10.4 21 9.1 71 51.8

Ranunculus polyanthemos . 29 23.7 4 – 2 – 2 – 12 6.2 57 48.7

Taraxacum sect. Ruderalia 9 3.7 19 11.4 20 12.2 6 1.8 7 2.3 10 3.9 57 47.1

Teucrium chamaedrys 36 26.2 . 38 29.7 12 5.5 16 8.6 . 57 46.0

Securigera varia 9 3.2 4 – 27 17.7 24 15.1 19 10.1 . 57 45.1

Phlomis tuberosa . . . . . 2 1.6 43 42.5

Adonis vernalis . . 4 2.7 . . . 43 42.2

Stellaria graminea 18 16.6 1 – . . . 2 1.2 43 41.6

Veronica teucrium . . 9 7.6 1 – . . 43 41.0

Potentilla heptaphylla . . 7 5.4 2 1.0 2 – . 43 40.7

Inula conyza . 1 – 4 1.6 2 – 9 6.8 2 – 43 39.8

Allium scorodoprasum . . 2 – . 12 8.4 19 16.2 43 38.7

Polygonatum latifolium . . 2 – . 2 – 31 29.2 43 38.4

Vicia pisiformis . 1 – 4 1.3 4 1.4 14 10.5 7 4.0 43 38.4

Robinia pseudacacia . 4 1.6 2 – 2 – 7 3.6 19 15.4 43 37.9

Origanum vulgare 9 5.2 4 1.6 5 2.3 10 6.4 5 1.8 2 – 43 37.6

Lactuca quercina . . 4 1.1 9 5.0 9 5.4 14 10.1 43 37.4

Ajuga genevensis . 1 – 11 5.8 20 15.6 7 2.9 . 43 35.7

Platanthera sp. 27 19.7 21 15.6 4 – 10 4.7 5 1.3 2 – 43 34.6

Agrimonia eupatoria . 9 3.2 16 9.0 4 – 37 29.7 10 3.9 43 33.1

Galium aparine . 7 1.9 25 15.5 11 4.2 14 6.2 38 27.9 43 30.9

Indicator species common for two vegetation types

Frangula alnus 64 51.0 66 62.5 . 1 – . . .
Potentilla alba 45 33.4 41 33.1 2 – 8 2.0 28 17.8 2 – .
Hieracium murorum 55 35.4 44 27.8 16 5.2 48 31.4 21 8.3 2 – .
Agrostis capillaris 64 49.7 24 14.0 . 19 9.2 44 32.8 5 – .
Calamagrostis epigeios 55 47.5 4 1.2 2 – 1 – 37 32.6 2 – 29 21.6

Dactylis glomerata agg. 64 35.7 41 18.2 55 29.4 52 27.1 44 20.5 50 25.0 86 54.4

Achillea millefolium agg. 45 37.2 4 1.0 12 6.6 11 5.6 16 9.9 . 57 48.4

Geranium sanguineum 36 33.9 . 9 6.8 . . . 43 40.1

Peucedanum oreoselinum 73 70.1 1 – 4 1.4 1 – 2 – . 43 38.9

Cruciata glabra . 71 46.8 25 8.4 64 39.6 47 23.6 12 2.3 .
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Prunus avium 18 5.2 64 40.0 32 13.0 45 22.6 70 44.1 14 3.2 14 3.4

Betonica officinalis 45 24.6 56 34.6 39 19.8 30 12.5 42 21.8 17 4.7 71 46.6

Melittis melissophyllum . 31 13.1 54 31.2 58 35.6 28 10.9 38 18.2 14 3.6

Melica uniflora . 7 – 64 41.2 48 26.1 16 4.3 93 68.5 29 11.7

Quercus pubescens agg. . . 43 35.9 2 – 2 – 33 24.7 57 46.2

Veronica officinalis 27 11.6 49 29.1 2 – 62 43.6 51 30.8 2 – 14 4.0

Verbascum austriacum . 1 – 25 14.2 25 14.4 47 34.7 2 – 86 70.5

Festuca rupicola 18 8.5 7 1.6 23 12.4 16 6.9 51 39.1 7 1.7 86 70.0

Carex muricata agg. 27 11.8 21 7.6 27 11.2 35 17.4 70 48.9 29 12.6 86 61.3

Fragaria moschata 9 1.8 49 29.7 34 16.7 19 5.9 53 33.5 26 11.0 71 48.3

Ulmus minor . 1 – 11 4.0 1 – 14 6.3 71 64.3 100 87.3

Dictamnus albus . . 5 1.6 1 – . 62 58.4 86 76.8

Alliaria petiolata . 6 1.2 20 10.2 16 7.4 5 – 55 44.4 57 43.7

Euonymus europaeus 9 2.8 20 10.0 5 1.0 14 5.2 12 4.1 52 40.7 86 70.5

Arum maculatum agg. . . 2 – . . 40 38.7 57 51.7

Rhamnus cathartica 27 17.1 4 – 9 2.9 10 3.5 21 11.9 45 35.8 57 44.9

Fallopia sp. 36 20.0 3 – 20 7.4 42 26.5 37 20.9 48 30.3 86 64.2

Other abundant species
Crataegus sp. 55 22.1 77 37.9 89 47.9 68 30.2 86 45.1 88 46.8 100 55.9

Ligustrum vulgare 27 7.1 56 22.5 89 49.1 74 36.1 86 46.1 95 53.9 100 57.0

Clinopodium vulgare 82 44.9 51 21.4 61 28.4 84 48.1 88 51.2 43 16.1 100 59.9

Veronica chamaedrys agg. 73 36.4 91 52.8 55 23.3 89 50.6 81 43.5 21 4.5 86 46.5

Rosa canina s.l. 36 12.1 60 26.7 80 43.1 75 38.7 91 51.7 60 26.7 86 46.8

Poa nemoralis 27 7.4 79 41.6 39 13.0 98 59.3 81 43.7 55 23.2 86 46.7

Quercus petraea agg. 18 3.4 71 34.0 84 44.2 96 55.6 72 34.7 67 30.6 43 15.2

Acer campestre 9 1.2 23 5.7 96 63.4 44 17.8 65 34.6 98 63.5 86 51.1

Geum urbanum 27 9.2 37 14.6 57 30.0 31 10.7 74 44.8 90 59.6 100 65.9

Prunus spinosa 18 4.4 64 35.1 48 21.9 32 10.9 86 54.0 74 42.9 71 40.2

Poa pratensis agg. 73 44.6 54 29.8 36 15.0 34 13.4 93 65.3 14 3.1 86 55.8

Vincetoxicum hirundinaria 55 28.9 21 5.9 70 42.7 59 33.3 58 32.2 29 10.2 86 55.1

Euphorbia cyparissias 73 46.1 26 9.0 39 18.6 45 23.2 79 53.8 21 6.8 86 57.5

Lathyrus niger . 44 18.7 71 40.8 70 40.0 47 20.6 62 32.5 43 18.3

Quercus robur 100 76.2 61 43.4 11 2.3 14 3.5 14 3.8 50 30.8 86 62.2

Viola hirta . 20 6.0 34 15.1 39 18.7 77 52.7 52 30.0 100 71.7

Brachypodium sylvaticum 64 37.9 41 19.9 59 34.9 19 4.9 60 35.9 60 35.0 14 3.5

Quercus cerris . 14 3.3 18 5.1 29 11.4 98 74.5 79 55.0 71 46.2

Astragalus glycyphyllos . 20 5.5 57 32.7 65 40.8 60 35.4 26 9.2 71 43.9

Fragaria vesca 73 44.8 63 37.9 48 24.7 55 30.8 40 18.0 7 – .
Hypericum perforatum 18 6.2 30 13.7 16 4.7 50 31.7 58 38.2 7 1.1 86 61.8

Tanacetum corymbosum . 16 3.9 79 55.6 60 38.3 35 15.9 10 1.6 57 33.5

Cornus mas . 9 1.5 84 65.7 16 4.6 12 2.7 74 53.5 57 35.9

Silene nutans s.l. 55 39.1 10 2.8 18 7.7 21 10.2 56 42.6 5 – 57 41.3

Lithospermum purpurocaeruleum . . 59 47.5 . . 71 59.3 86 68.9

Cornus sanguinea . 46 28.2 41 23.6 25 10.4 14 3.9 40 22.9 29 13.4

Trifolium alpestre 27 16.1 17 8.0 23 13.0 24 13.7 19 9.2 2 – 43 29.9

Lapsana communis 9 3.0 4 – 27 16.5 16 7.4 21 11.2 33 22.5 29 17.4

Melica nutans 27 15.8 40 29.5 27 15.8 8 1.8 2 – 19 9.2 14 5.9

Galium album s.l. 9 2.7 24 13.3 32 20.4 25 14.0 12 4.0 5 – 29 16.5

Serratula tinctoria 18 9.5 21 12.4 18 9.3 12 5.1 23 13.9 7 2.0 29 18.1

Geranium robertianum 9 3.1 1 – 16 7.6 29 19.5 14 6.1 33 23.0 .
Cytisus nigricans 18 9.3 27 17.6 14 6.3 26 16.9 9 3.1 . .
Primula veris 9 3.8 6 1.6 14 7.8 9 3.4 9 3.9 31 23.8 14 7.7

Pimpinella saxifraga agg. 36 29.8 9 4.1 16 11.0 5 1.6 7 3.0 2 – 14 8.8

Viburnum lantana . 3 – 29 23.1 2 – 7 2.7 19 12.8 29 21.0

Steris viscaria 27 18.4 6 1.5 . 34 28.3 19 11.0 . .
Hieracium lachenalii . 34 24.7 14 6.1 22 12.9 14 5.9 . .
Peucedanum cervaria 9 4.2 4 1.1 27 21.2 1 – 23 17.0 5 1.4 14 8.2
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Trifolium medium . 16 7.2 25 15.2 32 23.4 9 3.0 . .
Digitalis grandiflora 18 10.2 20 12.3 2 – 28 20.4 12 5.1 . .
Fraxinus excelsior 9 3.8 20 13.1 12 6.2 4 – 14 7.4 19 11.8 .
Bromus benekenii . 6 1.7 18 11.3 11 5.5 . 29 21.7 14 7.9

Anthericum ramosum 27 19.9 6 1.8 16 10.1 18 11.9 7 2.7 . .
Lonicera xylosteum . 9 4.0 12 7.4 10 5.2 . 14 8.9 29 21.8

Euonymus verrucosus . 1 – 18 12.0 9 3.9 7 2.7 24 17.7 14 8.3

Lysimachia nummularia . 36 29.5 2 – 6 1.7 16 8.9 12 5.4 .
Acer tataricum . 6 1.7 18 11.2 9 3.5 35 28.2 2 – .

Last fragments of open-canopy oak forests on loess occur also in the Pannonian part of
the Czech Republic (Horák 1980, 1983, Chytrý & Horák 1997), Austria (Wallnöfer et al.
1993, Starlinger 1997) and Hungary (Borhidi 2003). Analogous vegetation, with Quercus
robur as the only oak species, constitutes a component of E European zonal forest-steppe
mosaic (Zólyomi 1957, Bohn et al. 2003).

Dry-mesic and mesic oak forest on loess: Convallario-Quercetum roboris type (Fig. 2b)

Mixed oak forest on loess dominated by Quercus robur agg., Q. cerris, Q. petraea agg.,
Acer campestre or Ulmus minor, with admixture of Quercus pubescens agg., Sorbus
domestica and occasionally some mesophilous tree species (Fraxinus excelsior, Carpinus
betulus). Thermophilous shrubs (Ligustrum vulgare, Cornus mas, Rosa canina agg.,
Crataegus spp., Prunus spinosa, Acer tataricum, Staphyllea pinnata) and also some more
mesophilous species (Euonymus europaeus, Lonicera xylosteum, in the eutrophic sites
Sambucus nigra) occur in the shrub layer. Often shrubby specimen of Acer campestre and
Ulmus minor dominate there. The composition of the herb layer varies considerably de-
pending on soil humidity, nutrient availability and openness of the canopy. Common
dominants are Melica uniflora, Dactylis polygama, Brachypodium sylvaticum,
Lithospermum purpurocaeruleum and Poa nemoralis. A more xeric variant with
Dictamnus albus includes heliophilous forest-edge species (Carex michelii, Pulmonaria
mollis agg., Euphorbia cyparissias), and forest mesophytes are also common (Bromus
benekenii, Viola mirabilis, Arum maculatum agg., Convallaria majalis or Geum
urbanum). It is close to Quercetum pubescenti-roboris and is its climax stage. A variant
with Galium odoratum forms a closed oak forest, growing on more shady and humid sites,
often with an admixture of mesophilous trees such as Fraxinus excelsior or Carpinus
betulus. Besides forest mesophytes it is primarily rich and secondarily often enriched in
nitrophytes, e.g. Viola odorata, V. suavis, Lactuca quercina, Allium scorodoprasum, Ge-
ranium robertianum, Alliaria petiolata, Fagopyrum convolvulus. Lithospermum
purpurocaeruleum and Polygonatum latifolium, which are often the only dry-mesic forest
species in this vegetation, which constitutes a transition to mesophilous vegetation of the
Carpinion and Ulmenion (sub)alliances.

The distribution of Convallario-Quercetum roboris type in Slovakia overlaps the distri-
bution of Quercetum pubescenti-roboris, with the centre situated in the loess-covered
landscapes of Podunajská nížina lowland, Nitrianská pahorkatina and Hronská
pahorkatina hills. One relevé that originated from the calcareous belt zone of the Biele
Karpaty mountains was assigned to this group too, because of the abundant occurrence of
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nitrophytes. This indicates an ecological and floristic similarity of the Corno-Quercetum
and Convallario-Quercetum types, which differ more in physiognomy and distribution
than in overall species-composition; the former is bound to rugged topography on hard
base-rich rocks and the latter to flat loess regions.

Nowadays a well developed vegetation of this type occurs in the Dubník forest near
Sereď and in Martinský les and Šenkvický háj forests near Senec (Ružičková 2003). Most
stands are species-poor, with closed canopy, herb layer dominated by Melica uniflora and
include many nitrophytes and few forest species. This is presumably partly due to human-
induced eutrophication, partly due to eradication of mesophilous forest species in the past
when traditional forest management included coppicing and woodland grazing.

This type has been syntaxonomically treated partly within ass. Aceri tatrici-Quercetum
Zólyomi 1957 [syn. Quercetum pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko et Džatko
1965] and partly within Polygonato latifolii-Carpinetum Michalko et Džatko 1965 (Table 2).

Closely related but more mesophilous oak forests are well preserved on the
Východoslovenská nížina lowland, with subcontinental species Acer tataricum already
common (Berta 1970); this community is traditionally classified as Querco robori-
Carpinetum Soó et Pócs 1957 and assigned to the Carpinion alliance (Berta 1970).

Related association Convallario-Quercetum roboris Soó (1939) 1957 was formally de-
scribed from Hungary (Soó 1963, Borhidi 2003). Analogous vegetation occurs in Austria
(Starlinger 1997) and the Czech Republic – mainly S Moravia (Horák 1980, 1983, Chytrý
& Horák 1997), more distant analogies also in Bohemia (J. Sádlo and J. Novák, personal
communications).
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Table 2. – Cross-tabulation of the traditional associations with vegetation types used in this paper. Numbers indi-
cate the number of relevés of a traditional association (as indicated in the relevé source, i.e. database or literature)
assigned to a particular vegetation type. Column without any value relates to a vegetation type (CfQ) represented
solely by relevés that were not assigned to an association by their authors. CfQ – Carici fritschii-Quercetum
roboris, PQ – Potentillo albae-Quercetum, CorQ – Corno-Quercetum, SQ – Sorbo torminalis-Quercetum, Qpc –
Quercetum petraeae-cerris, ConQ – Convallario-Quercetum, Qpr – Quercetum pubescenti-roboris.

CfQ PQ CorQ SQ Qpc ConQ Qpr

Aceri tatarici-Quercetum Zólyomi 1957 1 1 1 3 7
Carici montanae-Quercetum pedunculiflorae
Šomšák et Háberová 1979

4 7

Corno-Quercetum Jakucs et Zólyomi in Zólyomi et Jakucs 1957 1
Corno-Quercetum Máthé et Kovács 1963 11
Festuco heterophyllae-Quercetum Neuhäusl et Neuhäuslová 1964 1 1 19
Frangulo alni-Quercetum J. Michalko 1986 22
Lithospermo-Quercetum virgilianae (Klika 1951) Miadok 1980 3
Luzulo albidae-Quercetum (Hilitzer 1932) Passarge 1953 4
Polygonato latifolii-Carpinetum J. Michalko et Džatko 1965 6
Poo nemoralis-Quercetum dalechampii Šomšák et Háberová 1979 3
Poo nemoralis-Quercetum petraeae J. Michalko 1980 3
Poo scabrae-Quercetum (Magyar 1933 ) Neuhäusl et

Neuhäuslová 1964
1

Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933 4
Primulo veris-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová 1964 1
Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 2 6 24
Quercetum virgilianae Šomšák et Háberová 1979 1
Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs (1931) 1957 1 7
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Dry-mesic forest of Turkey oak: Quercetum petraeae-cerris type (Fig. 2a)

Oak forest dominated by Quercus cerris, less often by Q. petraea agg. The shrub layer is
composed of thermophilous shrubs, mainly Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Crataegus
spp., Rosa canina agg., Pyrus pyraster, and juveniles of Quercus cerris, the only Central Eu-
ropean oak species that rejuvenates well under a rather closed canopy (Úradníček & Maděra
2001). The herb layer is typically dominated by Poa angustifolia, P. nemoralis, Festuca
rupicola or Vicia cassubica, with an abundant admixture of species of dry oak forests
(Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Viola hirta, Vincetoxicum hirundinaria,
Lathyrus niger, Hypericum hirsutum, Verbascum austriacum) and some acidophilous spe-
cies (Silene nutans, Hieracium sabaudum, Veronica officinalis). The xeric variant with Fes-
tuca rupicola is rich in thermophilous species (Fragaria viridis , Filipendula vulgaris, Rosa
gallica, Lychnis coronaria, Festuca pseudodalmatica ) and typically occupies andesites,
where it often borders open dry oak forest of the Poo scabrae-Quercetum (Magyar 1933)
Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964 association. The variant with Poa nemoralis con-
tains more mesophilous species (Galium schultesii, Astragalus glycyphyllos, Fragaria
moschata, Cruciata glabra) and is similar to Sorbo tominalis-Quercetum. On deeper heavy
soils, species adapted to intermittently wet conditions (Potentilla alba, Serratula tinctoria,
Betonica officinalis) occur. Quercetum petraeae-cerris grows also on decalcified loess and
loess loam where it borders Quercetum pubescenti-roboris and Convallario-Quercetum
communities; it differs from them in the increased occurrence of acidophytes (Veronica
officinalis, Agrostis capillaris, Carex pallescens, Hieracium spp., and in places also in spe-
cies of intermittently wet soils. The variant with Festuca rubra almost lacks species of dry
forests and most stands probably represent human-made plantations of Quercus cerris in
a mesic oak forest habitat.

Quercetum petraeae-cerris generally occurs on moderately acidic deep illimerized
soils of flat terrains on Neogene sediments, decalcified loess, loess loams and andesite. It
is confined to dry and warm regions of S Slovakia, mainly to the Hronská pahorkatina
hills, Štiavnické vrchy uplands, Nitrianská pahorkatina hills (Neuhäusl & Neuhäuslová-
Novotná 1964, Neuhäuslová-Novotná & Neuhäusl 1965), Juhoslovenská kotlina basin
and Cerová vrchovina uplands; marginally it occurs in the southern foot-hills of the Malé
Karpaty mountains. Locally it colonizes also steeper south-facing slopes, mainly on Neo-
gene volcanic formations, where it is a vicarious community with Sorbo torminalis-
Quercetum.

Quercetum petraeae-cerris type, though quite well floristically defined, is a prob-
lematic one syntaxonomically. It cannot be simply classified with ass. Quercetum
petraeae-cerris Soó 1963 as previously (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964,

1967, Neuhäuslová-Novotná & Neuhäusl 1965) as a relation with the association
Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962 is likely. The presence/ab-
sence of Quercus cerris is not a sufficient argument for making syntaxonomic deci-
sions in this case.

Outside Slovakia, Quercetum petraea-cerris is common in the andesite uplands of
N Hungary, mainly in the Börzsöny and Mátra (Borhidi 2003). It is reported from Roma-
nia (Pop & Cristea 2000) and Austria (Wallnöfer et al. 1993).
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TWINSPAN classification

The dendrogram (Fig. 1) shows the relation between the numerical classification produced
by TWINSPAN and the subsequent subjective delimitation of the final vegetation types.
The most problematic and arbitrary seems to be the boundaries between Sorbo-Quercetum
and Corno-Quercetum types, and Convallario-Quercetum and Quercetum pubescenti-
roboris types. There is a continuous transition within these pairs of vegetation types and
thus I have based their delimitation on ecological criteria.

Sorbo-Quercetum type differs from Corno-Quercetum mainly in the more frequent oc-
currence of (sub)acidophytes (Campanula persicifolia, Hieracium murorum, Genista
tinctoria, Veronica officinalis) and less nutrient-demanding mesophilous species (Poa
nemoralis, Stellaria holostea, Galium schultesii, Cruciata glabra). On the other hand,
Corno-Quercetum type is richer in eutrophic forest species (Campanula rapunculoides,
Glechoma hirsuta, Brachypodium sylvaticum, Acer campestre) and basiphilous
thermophilous species (Lithospermum purpurocaeruleum, Quercus pubescens, Cornus
mas, Viburnum lantana).

Quercetum pubescenti-roboris type differs from Convallario-Quercetum in the domi-
nance of xerothermic species in the herb layer (Brachypodium pinnatum, Festuca
rupicola, Poa angustifolia) and in the more frequent occurrence of thermophilous and
heliophilous species (Carex michelii, Vicia tenuifolia, Inula salicina, Teucrium
chamaedrys, Phlomis tuberosa, Betonica officinalis, Geranium sanguineum). On the
other hand, herb layer of Convallario-Quercetum type is usually dominated by
a mesophilous species Melica uniflora and eutrophic forest species and nitrophytes
(Sambucus nigra, Viola odorata, V. mirabilis, Geranium robertianum) are more common.

Groups of relevés separated by TWINSPAN but sharing the above mentioned charac-
ters were merged within one final vegetation type.

Ordination

Detrended correspondence analysis was performed to determine the relation between
the identified vegetation types and the main gradients in species composition. DCA re-
vealed that only four of the seven oak forest types can be differentiated along the first
two ordination axes (Fig. 3). The right half of the scatter-plot is occupied by relevés of
Carici fritschii-Quercetum and Potentillo-Quercetum types, which are closely related,
moderately acidophilous communities of deep, spring-wet and summer-dry soils, with
Potentilla alba, Betonica officinalis, Serratula tinctoria and Frangula alnus.
Syntaxonomically they are sometimes treated within a separate alliance; Potentillo
albae-Quercion petraeae Jakucs 1967 (Michalko 1991, Matuszkiewicz 2001b,
Oberdorfer 2001). Potentillo-Quercetum shows an extensive, nevertheless continuous
variability within the ordination space and two or three narrow vegetation types could be
distinguished within this type if a more detailed classification was desirable. The central
part of the scatter-plot is occupied by the relevés of Corno-Quercetum, Sorbo-
Quercetum and Quercetum petraeae-cerris types, which have a similar relation to the
first two axes and cannot be distinguished using this projection of the ordination space.
Convallario-Quercetum type dominates the left half of the scatter-plot, being well dif-
ferentiated from the Quercetum pubescenti-roboris type.
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General comments on the dynamics of dry-mesic oak forests in Slovakia

The distinction between dry-mesic forests and thermophilous oak forests of shallow rocky
soils, used in this paper, proved to be useful and yielded seven vegetation types with char-
acteristic species composition, ecology and distribution in Slovakia. Nevertheless, the ef-
fect of man on oak forest vegetation is important in this context: while dry oak forests are
usually confined to azonal habitats with shallow soils and their position in the vegetation
mosaic is easy to understand, the dry-mesic oak forests regularly occupy zonal habitats
within the vegetation matrix of shady mixed forests, which requires an extra explanation.

The striking absence or limited dominance of mesophilous tree competitors (Carpinus
betulus, Tilia cordata , Acer campestre, Fagus sylvatica) in dry-mesic oak forests used to
be attributed to local adverse factors like mesoclimate (Michalko et. al. 1986) and in par-
ticular by soil properties (Mráz 1958, Michalko et. al. 1986). Spring-wet and summer-dry
pseudogleys were qualified as unfavourable for Carpinus and Tilia, thus Potentillo albae-
Quercetum was considered to be a stable (climax) community on pseudogleyic soils. Ana-
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Fig. 3. – DCA of Slovak relevés of dry-mesic oak forest vegetation and the projected results of the TWINSPAN
classification. Relevés classified within the same Twinspan group share the same symbols.
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logically, summer-dry chernozemic soils were qualified as too dry for Acer campestre and
other shade-tolerating competitors, thus Quercetum pubescenti-roboris was considered to
be a stable community (climax) on chernozemic soils. Recent succession, changing open
oak forest communities into shady mixed forests across Central Europe (Jakubowska-
Gabara 1996, Vera 2000), challenge this general opinion. The long-term human impact
(especially coppicing and woodland pasture) was postulated to be the main factor restrict-
ing mesophilous tree competitors in the past. Nowadays only a limited number of dry-me-
sic oak forest stands persists in Slovakia, many of them are endangered by succession.

Acknowledgements

My thanks go to Jana Ružičková, Milan Valachovič and Michal Hájek, who provided unpublished relevés, and
Milan Chytrý, Michal Hájek and Tomáš Kučera for valuable comments on the manuscript. The study was sup-
ported by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports grant FRVŠ 554/2003 and the long-term research
plan MSM 0021622416.

Souhrn

Předkládaná fytocenologická syntéza subtermofilních doubrav Slovenské republiky vychází z analýzy 309 vege-
tačních snímků zapsaných metodikou curyšsko-montpellierské školy. Snímkový materiál byl analyzován pomocí
klasifikačního algoritmu TWINSPAN, finální podoba klasifikace byla upravena subjektivně. Rozlišeno bylo
sedm vegetačních typů, které jsou blízké sedmi v literatuře uváděným syntaxonům: Carici fritschii-Quercetum
roboris – psamofilní střídavě vlhká doubrava s náročnými teplomilnými druhy, vyskytující se na slovenském Zá-
hoří a blízká vegetaci Dúbravy u Hodonína, odkud je asociace popsána; Potentillo albae-Quercetum – boreálně
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Fig. 4. – Landscape typical of Slovak dry-mesic oak forests in (a) warm and dry lowlands and hills, and (b) moder-
ately warm hills and uplands. Names of vegetation units evaluated in the present paper are in black font.
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laděná střídavě vlhká doubrava s mírně teplomilnými druhy, vyskytující se roztroušeně na těžkých půdách v niž-
ších a středních polohách Slovenska; Corno-Quercetum – teplomilná doubrava živinami bohatých půd na bazic-
kých skalních substrátech, na Slovensku vázaná především na teplejší oblasti s podložím vápenců, dolomitů a ba-
zických vyvřelin; Sorbo torminalis-Quercetum – mírně teplomilná doubrava kyselých a druhotně okyselených
substrátů, vyskytující se roztroušeně v nižších a středních polohách Slovenska; Quercetum pubescenti-roboris –
suchá doubrava hlubokých půd na spraši, s druhy teplomilných trávníků a lesních lemů, výskytem omezená na
nejteplejší sprašovou oblast jihozápadního Slovenska; Convallario-Quercetum roboris – mezická až vysychavá
doubrava hlubokých půd na spraši, s lesními druhy a druhy teplomilných lesních lemů, výskytem omezená na nej-
teplejší sprašovou oblast jihozápadního Slovenska; Quercetum petraeae-cerris – doubrava s dominancí Quercus
cerris, s kombinací teplomilných a lesních druhů, výskytem omezená na teplé a suché oblasti Slovenska. Pro
zobrazení podobnosti mezi rozlišenými vegetačními typy byla použita detrendovaná korespondenční analýza.
Diskutována je otázka přirozenosti vegetace subtermofilních doubrav na Slovensku a je konstatován jejich
sukcesní ústup ve prospěch mezofilních smíšených lesů.
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Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech
Republic: what brings the Cocktail method?

Formalizovaná klasifikace vegetace teplomilných doubrav v České republice: co přináší metoda Cocktail?

Jan R o l e č e k

Institute of Botany and Zoology, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, Czech
Republic, e-mail: honza.rolecek@centrum.cz

Roleček J. (2007): Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic:
what brings the Cocktail method? – Preslia 79: 1–21.

A formalized classification of Czech thermophilous oak forest vegetation is presented. It is based on
the Cocktail algorithm, including the formulation of a set of explicit definitions of vegetation units
that are used for unequivocal assignment of relevés to defined vegetation types. Eight out of 10 tra-
ditionally distinguished associations of thermophilous oak forests were formally defined: Bohe-
mian warm and dry oak forest (Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis), Moravian warm and
dry oak forest (Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis), dry-mesic oak forest on basic rocky sub-
strates (Corno-Quercetum), dry-mesic oak forest on acidic substrates (Sorbo torminalis-
Quercetum), Moravian dry oak forest on acidic substrates (Genisto pilosae-Quercetum petraeae),
dry-mesic oak forest on heavy soils (Potentillo albae-Quercetum ), dry-mesic oak forest on sandy
soils (Carici fritschii-Quercetum roboris) and dry oak forest on loess (Quercetum pubescenti-
roboris). The specific features of Cocktail classifications are discussed. The complementarity of the
traditional, imperfectly formalized classifications and modern formalized classifications is stressed.

K e y w o r d s : methodology, vegetation survey, phytosociology, Quercetalia pubescenti-petraeae,
Quercus, syntaxonomy

Introduction

The traditional phytosociological approaches to vegetation description and classification
are frequently criticized, both by opponents in other fields of plant ecology and
phytosociologists themselves (Gleason 1933, Egler 1954, Gams 1954, Krahulec & Lepš
1989, Wiegleb 1989, Lepš & Hadincová 1992, Ewald 2003, Hédl 2005). Their objections
focus on the phytosociological concept of community, sampling error, representativeness
of phytosociological data, non-transparency of the classification process, etc. This criti-
cism resulted in progressive phytosociologists attempting to develop new methods of veg-
etation classification, which eliminated some of the shortcomings pointed out previously.
One of the latest and increasingly used classification approaches is Cocktail (Bruelheide
1995, 2000). The method is based on a formulation of a set of explicit definitions of vege-
tation units that are used to unequivocally assign relevés to defined vegetation types.

The aim of this paper is to test the ability of the Cocktail method to reproduce the tradi-
tional classification of Czech thermophilous oak forests and to discuss the basic features
of the new Cocktail classification. Until now, the authors who compared traditional
phytosociological and Cocktail classifications (Bruelheide 1995, Jandt 1999, Kočí et al.
2003, Lososová 2004, Hájková et al. 2006, Havlová 2006) focused on the description of
newly defined vegetation types. Surprisingly, the general properties of Cocktail classifica-
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tions and their fundamental differences from the traditional classifications have been
rarely discussed. Since Cocktail has been used as the main classification method in the
new vegetation survey of the Czech Republic, prepared within the project Vegetation of
the Czech Republic (Chytrý 2007) and in the expert system designated for unsupervised
assignment of relevés to syntaxa of this survey, I believe it is useful to present the guidance
on how to interpret Cocktail classifications.

Material and methods

All the analyses were performed on a geographically and ecologically stratified data set of
21,794 relevés from the Czech National Phytosociological Database (Chytrý & Rafajová
2003), standardly used within the project Vegetation of the Czech Republic. The stratified
resampling of the database, using the information on the geographical distribution of relevés,
was necessary because of the uneven distribution of relevés across the Czech Republic
(Knollová et al. 2005). A geographical grid used for the Central European flora and fauna
mapping was implemented, each quadrate being further divided into 8 × 8 quadrates (each
1.25 longitudinal × 0.75 latitudinal minute, i.e. approximately 1.5 × 1.4 km). One relevé per
quadrat per association (as indicated by the author of the relevé) was then selected, with a pref-
erence for more recent relevés and relevés with the moss layer composition recorded. In the re-
sulting data set of 21,794 relevés, the records of juvenile trees and shrubs were deleted, as they
were not recorded by all authors. The multiple records of species in different layers were
lumped, so that each species has a single identity in the whole dataset. The records of mosses,
lichens and macroscopic algae were kept, though not recorded in all relevés, as they are neces-
sary for the meaningful classification of some vegetation types, e.g. mires (Chytrý 2007).

From this data set, a study set of 419 relevés of thermophilous oak forests was com-
piled, including all relevés assigned to the Quercetalia pubescenti-petraeae order by their
authors. This subjective delimitation of the data set kept it within the methodology of the
project Vegetation of the Czech Republic, which aims to follow the phytosociological tra-
dition for pragmatic reasons. More formal delimitation of the study data would result in an
analysis that is likely to yield rather speculative conclusions with respect to the evaluation
of the procedure adopted in the new Czech vegetation survey.

In the first step of the classification, I confronted the traditional classification of Czech
thermophilous oak forests (Chytrý 1997) with the results of several numerical analyses of
the data set (ordinations, cluster analysis) to check the validity of the traditional associa-
tions. For those associations that were found to be meaningful (i.e. mainly ecologically in-
terpretable, unique and broad enough), formal Cocktail definitions (Bruelheide 1995,
1997, 2000, Kočí et al. 2003) were formulated using JUICE software (Tichý 2002).

The Cocktail definitions are based on sociological species groups. Species groups con-
sist of species with high fidelity, i.e. with a strong tendency to occur together. The fidelity
was quantified using the phi coefficient (Sokal & Rohlf 1995, Chytrý et al. 2002). This co-
efficient ranges from –1 to +1, where values between 0 and +1 indicate a positive associa-
tion between the species, values between 0 and –1 indicate a negative association, and 0 in-
dicates independent occurrence of both species. Then, species with high fidelity were
manually assembled into groups of usually three to five species. Such a low number of
species was used to receive groups that are ecologically homogeneous.

2 Preslia 79: 1–21, 2007
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In the next step, formal definitions of associations were created by combining the spe-
cies groups with the logical operators AND, OR and NOT.

Example: Potentillo albae-Quercetum = Group Serratula tinctoria AND Group Lathyrus niger NOT Group
Lithospermum purpurocaeruleum

The species groups include the following species:
Group Serratula tinctoria: Betonica officinalis, Galium boreale subsp. boreale, Potentilla alba, Serratula
tinctoria
Group Lathyrus niger: Carex montana, Festuca heterophylla , Lathyrus niger, Melittis melissophyllum
Group Lithospermum purpurocaeruleum: Cornus mas, Ligustrum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum,
Quercus pubescens

In words: The relevé is classified within the Potentillo albae-Quercetum association when
it contains at least the threshold number of species from the groups Serratula tinctoria and
Lathyrus niger, and when it contains less than the threshold number of species from the
group Lithospermum purpurocaeruleum. The threshold number may be set arbitrarily;
within the project Vegetation of the Czech Republic, one half of the number of group
members is used as the threshold.

Then, the relevés satisfying the formal definition of the association were compared
with the relevés traditionally assigned to it. The traditional assignment was derived from
the original indication by the authors of the relevés that are stored in the header field
“Syntaxon code” in the Czech National Phytosociological Database. In particular the eco-
logical sense and the geographical distribution of both relevé groups were confronted.
When they did not correspond, the definition was modified. The goal was to find the best
fitting, but not too complicated definition.

After formulating the definitions of all associations, all relevés of the Quercetalia
pubescenti-petraeae order were classified. For those few relevés that matched several def-
initions, the frequency-positive fidelity index (FPFI) was calculated. The FPFI compares
the similarity of the species composition of a selected relevé and a group of relevés,
upweighting the diagnostic species of the relevé group (Tichý 2005). The relevés were as-
signed to the group of relevés (i.e. the association) to which it showed the highest value of
FPFI. The relevés that did not match any definition were once more explored using cluster
analysis to check whether any coherent group, ecologically different from the already de-
fined associations, emerged. As this did not happen, these relevés were excluded from the
analysis (but see Discussion for other possible approach to unclassified relevés). A synop-
tic table was created and diagnostic species of the defined associations were determined
using the fidelity calculation within JUICE software. As a measure of fidelity, the phi-co-
efficient standardized to group size equalling 15 percent of the total data set (Tichý &
Chytrý 2006) was used and species with phi values higher than 0.25 and Fisher’s exact test
significance lower than 0.05 were designated as diagnostic. The Fisher’s exact test was
used to exclude rare species that could become diagnostic by chance.

Because this paper is focused on methodological questions, the description of the
newly defined associations is rather brief. The important part of the description is a com-
parison of the traditional and the new formal delimitation of the associations. Their rela-
tionship is illustrated by a series of scatter plots, showing the position of the traditional and
formal associations in the two-dimensional space of detrended correspondence analysis,
performed using CANOCO software (ter Braak & Šmilauer 2002). The total numbers of
relevés in the two scatter plots differ, as only relevés classified to the association level are
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shown; the number of relevés classified to association level is considerably lower in the
Cocktail than in the traditional classification.

The nomenclature of plant species, including species aggregates denoted with the ab-
breviation “agg.”, follows Kubát et al. (2002). The delimitation of other species aggre-
gates denoted with the abbreviation “s. lat.” follows the concept adopted within the new
vegetation survey of the Czech Republic (Chytrý 2007). The nomenclature of syntaxa fol-
lows Chytrý (1997). For more detailed explanation of the principles of the Cocktail
method see Bruelheide (1995, 1997, 2000), Kočí et al. (2003) and Chytrý (2007).

Results

Out of 10 vegetation types (nine associations and one community without rank) of
thermophilous oak forests distinguished traditionally (Chytrý 1997), eight were found to
be well-founded based on relevés and were defined formally using Cocktail definitions.
The diagnostic and most frequent species of these eight associations are presented in Table
1. The composition of species groups used for definitions is presented in Table 2. Out of
the 419 relevés involved in the analysis, 156 were assigned to some of the eight associa-
tions. Seven relevés were assigned to more than one association and were finally classified
using the frequency-positive fidelity index. The Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae
association and Brachypodium pinnatum-Quercus robur community could not be defined,
as most relevés of both vegetation types represent vegetation dominated by Pinus
sylvestris plantations and thus were not considered as oak forests.

Table 1. – Frequency table of Czech thermophilous oak forest associations defined formally. The numbers given
in the table are percentage values of species frequency. Their upper indices are the fidelity value of a species for
a particular vegetation type, expressed using the phi coefficient × 100; dashes mean negative phi values. Diagnos-
tic species (D.S., phi-coefficient value higher than 0.25, Fisher’s exact test P < 0.05) are in bold on a grey back-
ground. Other abundant species are ranked by the sum of frequencies. LvQ – Lathyro versicoloris-Quercetum,
PmQ – Pruno mahaleb-Quercetum, CQ – Corno-Quercetum, StQ – Sorbo torminalis-Quercetum, GpQ – Genisto
pilosae-Quercetum, PaQ – Potentillo albae-Quercetum , CfQ – Carici fritschii-Quercetum, Qpr – Quercetum
pubescenti-roboris.

Group No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Vegetation type LvQ PmQ CQ StQ GpQ PaQ CfQ Qpr

No. of relevés 10 10 22 44 18 43 5 4

D.S. Lathyro versicoloris-Quercetum
Cotoneaster integerrimus 90 75.3 10 - 18 - 5 - 6 - 2 - . .
Lathyrus pannonicus 60 64.6 10 - 5 - . . 2 - . .
Thlaspi montanum 40 56.8 . 5 - . . . . .
Lotus corniculatus 70 56.3 40 - 9 - 7 - . . . .
Campanula trachelium 60 46.2 10 - 32 - 7 - . 16 - . .
Sorbus aria s. lat. 50 44.6 20 - 5 - 5 - 11 - 5 - . .
Centaurea triumfettii 40 44.1 . . . . . . 25 -

Silene nemoralis 30 44.0 . 9 - . . . . .
Sesleria caerulea 30 43.4 10 - . . . . . .
Anthyllis vulneraria 20 42.4 . . . . . . .
Helianthemum grandiflorum 40 39.0 30 - 5 - . . 2 - . .
Clematis recta 40 38.8 10 - 18 - 2 - . 7 - . .
Verbascum lychnitis 30 38.1 . 14 - 2 - . 2 - . .
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Group No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Vegetation type LvQ PmQ CQ StQ GpQ PaQ CfQ Qpr

No. of relevés 10 10 22 44 18 43 5 4

Securigera varia 70 37.2 40 - 32 - 14 - . 7 - . 50 -

Arabis hirsuta agg. 40 36.3 10 - 9 - . . . . 25 -

Viola hirta 80 35.2 60 - 59 18.6 2 - . 33 - . 50 -

Astragalus glycyphyllos 70 34.6 30 - 27 - 16 - . 21 - 40 - 25 -

Pyrethrum corymbosum 100 34.2 90 - 73 - 61 - 17 - 74 - . 25 -

Fraxinus excelsior 60 33.3 30 - 36 12.1 . . 7 - . 50 -

Poa pratensis s. lat. 70 32.4 40 - 32 - 14 - 28 - 21 - 40 - .
D.S. Pruno mahaleb-Quercetum
Aster amellus 20 - 100 88.0 5 - . . . . .
Inula ensifolia . 100 87.8 . . . . . 25 -

Dorycnium pentaphyllum s. lat. . 60 75.3 . . . . . .
Elytrigia repens . 40 60.7 . . . . . .
Epipactis helleborine s. lat. . 40 55.0 5 - 2 - . . . .
Adonis vernalis . 50 52.7 . . . . . 25 -

Stachys recta 20 - 60 52.5 . . . . . 25 -

Iris pumila . 30 52.2 . . . . . .
Pseudolysimachion spicatum . 30 52.2 . . . . . .
Peucedanum cervaria . 70 44.0 23 - 7 - . 30 - 20 - 25 -

Potentilla patula . 20 42.4 . . . . . .
Erysimum durum s. lat. . 20 42.4 . . . . . .
Bothriochloa ischaemum . 20 42.4 . . . . . .
Polygala major . 20 42.4 . . . . . .
Inula ×stricta . 20 42.4 . . . . . .
Prunus fruticosa . 20 42.4 . . . . . .
Campanula bononiensis 10 - 40 35.6 9 - 2 - . . . 25 -

Inula hirta 30 - 40 32.2 . . . 2 - . 25 -

Bupleurum falcatum 60 - 80 31.2 45 - 18 - 17 - 7 - 40 - 50 -

Stipa capillata 10 - 30 30.3 . . . . . 25 -

Euphorbia epithymoides . 40 26.6 27 13.1 . . 2 - . 50 -

Festuca rupicola 10 - 50 26.4 36 13.8 5 - . . 20 - 50 -

Inula salicina . 40 25.6 5 - . . 9 - 20 - 50 -

Crataegus monogyna s. lat. 30 - 60 25.3 41 - 11 - . 19 - . 75 -

D.S. Corno-Quercetum
Alliaria petiolata 10 - . 50 40.5 9 - 11 - 2 - . 25 -

Torilis japonica . . 23 36.2 7 - . 2 - . .
Rhamnus cathartica 10 - 20 - 32 30.4 . . 9 - . .
Acer campestre 50 - 50 - 68 29.4 9 - . 28 - . 50 -

Hepatica nobilis 60 - . 50 28.2 5 - . 47 24.9 . .
Viola mirabilis . 30 - 27 25.1 . . 12 - . .
D.S. Sorbo torminalis-Quercetum
Digitalis grandiflora . . 5 - 34 47.9 . 5 - . .
Luzula luzuloides . . 5 - 61 44.3 39 - 33 - . .
Hieracium murorum 20 - 10 - 5 - 68 42.1 22 - 51 - . .
Hylotelephium telephium agg. 10 - 30 - 41 - 75 37.6 44 - 12 - . 25 -

Silene nutans 30 - 40 - 9 - 73 35.2 11 - 37 - 40 - .
Veronica officinalis . . . 48 33.2 28 - 30 - 20 - .
Poa nemoralis 20 - 30 - 55 - 91 33.2 61 - 70 - . 50 -

Mycelis muralis . . 9 - 20 30.2 . 5 - . .
Quercus petraea agg. 40 - 30 - 77 - 98 28.8 100 - 88 - . 50 -
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Group No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Vegetation type LvQ PmQ CQ StQ GpQ PaQ CfQ Qpr

No. of relevés 10 10 22 44 18 43 5 4

Hieracium sabaudum . 20 - 9 - 66 28.8 50 - 56 - 20 - 25 -

Cardaminopsis arenosa . . . 14 27.8 6 - . . .
Hieracium maculatum . . 5 - 18 27.3 . 9 - . .
D.S. Genisto pilosae-Quercetum
Linaria genistifolia . . . 2 - 94 95.5 . . .
Genista pilosa . 10 - . 7 - 94 88.0 . . .
Rumex acetosella . . . 5 - 83 87.4 . . .
Jasione montana . . . . 78 86.8 . . .
Hieracium pilosella . 10 - 9 - 27 - 94 75.5 2 - . .
Festuca pallens . . . 2 - 56 70.5 . . .
Scleranthus perennis . . . . 50 68.3 . . .
Agrostis vinealis . . . 2 - 39 57.7 . . .
Sedum reflexum . . . 11 - 44 55.6 . . .
Dianthus carthusianorum s. lat. 10 - . 5 - 9 - 44 48.7 . . .
Allium flavum . . . . 22 44.7 . . .
Calluna vulgaris . . 5 - 2 - 28 40.0 5 - . .
Thesium linophyllon . . . 2 - 22 39.6 2 - . .
Phleum phleoides . 10 - . 7 - 28 36.6 . . .
Verbascum chaixii . 30 - 14 - 30 - 50 36.2 . . .
Loranthus europaeus . 10 - . . 22 35.0 . . .
Thymus praecox 10 - 10 - 5 - . 28 32.5 . . .
Sedum sexangulare 10 - . 5 - 5 - 22 29.1 . . .
Hypericum perforatum 20 - 20 - 18 - 48 - 72 28.7 23 - 60 - 25 -

Asperula cynanchica . 30 - 5 - 2 - 28 27.3 . . .
Koeleria macrantha 20 - . 5 - . 22 25.3 2 - . .
D.S. Potentillo albae-Quercetum
Anemone nemorosa . . . 2 - . 49 65.6 . .
Carex montana 30 - 10 - 32 - 18 - . 91 56.2 . 25 -

Galium sylvaticum 10 - . 14 - 9 - . 65 52.2 . 25 -

Lathyrus niger 20 - 10 - 59 - 50 - . 86 48.7 . .
Rubus fruticosus agg. . . 9 - 5 - . 33 43.4 . .
Maianthemum bifolium . . . . . 21 43.4 . .
Serratula tinctoria 10 - 10 - 9 - . . 77 43.2 80 - 25 -

Potentilla alba 10 - . 9 - 7 - . 67 42.0 80 - .
Viola riviniana 10 - . . 7 - . 30 39.1 . .
Melampyrum pratense . . 18 - 25 - 6 - 65 36.1 80 - .
Frangula alnus . . . . 6 - 40 35.4 40 - .
Rosa gallica . . . . . 14 35.3 . .
Melica nutans 40 - 30 - 50 - 16 - 6 - 65 33.9 . .
Asarum europaeum . 10 - 5 - . . 23 33.0 . .
Corylus avellana 10 - 20 - 23 - 9 - 6 - 44 33.0 . .
Festuca heterophylla . . 18 - 7 - . 44 32.3 20 - 25 -

Lathyrus vernus 40 - 10 - 50 - 14 - . 53 30.3 . .
Lilium martagon . . 5 - 7 - . 19 29.6 . .
Melampyrum nemorosum . 40 - 5 - . . 33 29.4 . .
Luzula pilosa . . . . . 9 28.7 . .
Dianthus superbus . . . . . 9 28.7 . .
Platanthera bifolia . . . 2 - . 12 28.6 . .
Vaccinium myrtillus . . . 2 - . 12 28.6 . .
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Group No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Vegetation type LvQ PmQ CQ StQ GpQ PaQ CfQ Qpr

No. of relevés 10 10 22 44 18 43 5 4

Galium boreale subsp. boreale . . . . . 35 26.9 60 - .
Betula pendula . . . 2 - 17 - 28 26.7 20 - .
Potentilla erecta . . . . . 28 26.3 40 - .
Fragaria vesca 20 - 10 - 18 - 41 - 6 - 53 25.9 20 - 25 -

Ajuga reptans . . 5 - . . 35 25.7 60 - .
D.S. Carici fritschii-Quercetum
Carex fritschii . . . . . . 80 88.2 .
Vicia cassubica . . . 2 - . . 80 86.7 .
Quercus robur . 10 - 5 - . . 26 8.0 100 82.0 .
Valeriana stolonifera . . . . . . 60 75.3 .
Arrhenatherum elatius . 10 - 9 - 5 - 6 - 5 - 80 71.2 .
Peucedanum oreoselinum . . 5 - . . 2 - 60 70.5 .
Anthoxanthum odoratum s. lat. . . . 5 - 22 - 14 - 80 68.5 .
Vicia sepium 10 - . . 2 - . 9 - 60 62.2 .
Silene vulgaris . . 5 - 20 - 11 - . 80 61.8 25 -

Stachys sylvatica . . . . . . 40 60.7 .
Stellaria graminea . . . . . . 40 60.7 .
Cerastium arvense . . . . . . 40 60.7 .
Lysimachia vulgaris . . . . . . 40 60.7 .
Carex brizoides . . . . . . 40 60.7 .
Succisa pratensis . . . . . 2 - 40 58.6 .
Laserpitium prutenicum . . . . . 2 - 40 58.6 .
Ranunculus polyanthemos . 20 - . 2 - . 9 - 60 57.6 .
Viola reichenbachiana . . 5 - 5 - . 23 13.9 60 57.3 .
Platanthera chlorantha . . . 2 - . 2 - 40 56.7 .
Briza media . . . . . 5 - 40 56.7 .
Dactylis glomerata . 30 - 32 - 16 - 6 - 21 - 100 55.4 50 -

Molinia caerulea s. lat. . 10 - 5 - 2 - . 21 10.1 60 55.1 .
Carex pallescens . . . . . 7 - 40 54.9 .
Achillea millefolium agg. 20 - 30 - 18 - 9 - 17 - 12 - 80 46.1 25 -

Convallaria majalis . 40 - 23 - 25 - . 60 12.9 100 43.1 100 -

D.S. Quercetum pubescenti-roboris
Phlomis tuberosa . . . . . . . 50 68.3

Anemone ranunculoides . . . . . 2 - . 50 66.4

Carex michelii 10 - 50 21.7 32 - 7 - . 2 - . 100 65.3

Euonymus verrucosa . 20 - 18 - 2 - . 2 - . 75 64.3

Iris variegata . 20 - . . . . 40 - 75 58.7

Diagnostic species common for two vegetation types
Galium glaucum 50 36.7 50 36.7 9 - 5 - 6 - 2 - . .
Cornus mas 80 35.5 90 43.4 59 18.9 2 - . . . 50 -

Brachypodium pinnatum 90 34.8 90 34.8 27 - 27 - 6 - 44 - 20 - 50 -

Inula conyzae 40 32.6 40 32.6 9 - 7 - . . . .
Salvia pratensis 50 32.4 60 42.4 5 - . . . . 25 -

Teucrium chamaedrys 80 30.1 80 30.1 23 - 16 - 33 - 5 - 40 - 50 -

Ligustrum vulgare 90 29.9 90 29.9 73 16.8 11 - 6 - 14 - 20 - 100 -

Dictamnus albus 70 29.1 90 45.1 27 - 5 - . 2 - . 75 -

Carex humilis 70 26.1 80 33.9 9 - 16 - 67 23.5 2 - . 50 -

Cornus sanguinea 70 31.2 30 - 64 26.0 5 - . 35 - . 50 -

Asperula tinctoria 100 73.0 . 5 - 2 - . 2 - 60 36.0 .
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Group No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Vegetation type LvQ PmQ CQ StQ GpQ PaQ CfQ Qpr

No. of relevés 10 10 22 44 18 43 5 4

Melampyrum cristatum 60 31.9 30 - 9 - . 6 - 2 - 60 31.9 25 -

Lithospermum purpurocaeruleum 40 - 70 29.4 77 35.2 2 - . 2 - . 75 -

Geranium sanguineum 30 - 80 36.2 . 9 - . 7 - 100 52.1 50 -

Viburnum lantana 10 - 50 31.9 5 - . . 2 - . 75 56.7

Lychnis viscaria . . . 68 40.1 89 58.6 9 - 20 - .
Festuca ovina 20 - 10 - 5 - 80 26.7 100 42.2 42 - 100 - .
Luzula campestris agg. . . 5 - 18 - 83 51.4 12 - 80 48.4 .
Betonica officinalis 60 - 30 - 18 - 7 - . 86 34.8 100 45.6 25 -

Diagnostic species common for three vegetation types
Quercus pubescens 90 37.2 90 37.2 50 6.5 2 - . . . 100 44.8

Other abundant species
Vincetoxicum hirundinaria 30 - 80 - 41 - 89 21.0 67 - 12 - 100 - 75 -

Euphorbia cyparissias 70 - 80 - 41 - 66 - 67 - 19 - 60 - 50 -

Polygonatum odoratum 90 - 30 - 68 - 80 18.4 44 - 26 - 80 - 25 -

Anthericum ramosum 90 - 70 - 32 - 82 24.4 50 - 28 - 20 - 25 -

Veronica chamaedrys agg. 40 - 30 - 55 - 68 - 17 - 58 - 80 - 25 -

Trifolium alpestre 70 - 10 - 23 - 59 11.3 39 - 28 - 100 - 25 -

Clinopodium vulgare 40 - 50 - 50 - 41 - . 35 - 80 - 50 -

Genista tinctoria 40 - 40 - 9 - 59 21.7 22 - 28 - 60 - .
Campanula persicifolia 30 - 30 - 45 - 43 - 11 - 51 - 40 - .
Fragaria moschata 30 - 30 - 18 - 14 - . 40 10.0 40 - 50 -

Sorbus torminalis 50 - 60 - 50 19.7 11 - . 19 - . 25 -

Galium mollugo agg. 10 - 40 - 50 20.5 27 - 6 - 12 - 40 - 25 -

Carpinus betulus 50 - 20 - 36 - 41 - 11 - 42 - . .
Hieracium lachenalii 10 - 10 - 9 - 50 - 56 - 44 - . .
Melittis melissophyllum 20 - 30 - 36 - 7 - . 35 - . 50 -

Stellaria holostea 30 - . 36 - 30 - . 47 23.8 . 25 -

Ajuga genevensis 30 - 40 - 27 - 18 - . 7 - 20 - 25 -

Primula veris 50 - . 32 - 18 - . 40 17.7 . 25 -

Rosa canina s. lat. 40 - 30 - 9 - 9 - 11 - 7 - . 50 -

Campanula rapunculoides 50 - . 36 - 20 - . 23 - . 25 -

Solidago virgaurea 10 - 40 - 5 - 11 - 6 - 35 16.2 40 - .
Carex muricata agg. 30 - 10 - 36 17.8 7 - 6 - 7 - . 50 -

Prunus spinosa 10 - 30 - 18 - 5 - . 28 10.3 . 50 -

Origanum vulgare 30 - 40 - 9 - 25 - 11 - . . 25 -

Calamagrostis arundinacea 10 - . 14 - 36 - 11 - 42 24.6 . 25 -

Cytisus nigricans 30 - 20 - 5 - 30 - 11 - 14 - 20 - .
Pulmonaria officinalis s. lat. . 30 - 9 - 5 - . 35 19.4 . 50 -

Taraxacum sect. Ruderalia 30 - 40 - 18 - 5 - . 9 - 20 - .
Galium pumilum s. lat. . 20 - 18 - 36 23.1 11 - 7 - . 25 -

Geum urbanum 20 - 10 - 36 23.8 9 - . 14 - . 25 -

Veronica teucrium 20 - 30 - 9 - 2 - . 2 - . 50 -

Crataegus laevigata 10 - 10 - 18 - 5 - . 28 15.4 40 - .
Fragaria viridis 30 - 20 - 27 - 5 - . 7 - 20 - .
Campanula rotundifolia agg. . . . 25 - 22 - 14 - 40 - .

Melica uniflora . 20 - 27 - 16 - 11 - 2 - . 25 -
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Table 2. – The composition of species groups used for the Cocktail definitions of Czech thermophilous oak
forests.

Group Species

Group Acer campestre Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, Ulmus minor
Group Anthoxanthum odoratum Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum s. lat., Festuca rubra agg.,

Luzula campestris agg.
Group Asarum europaeum Asarum europaeum, Campanula trachelium, Polygonatum multiflorum,

Pulmonaria officinalis s. lat.
Group Geranium sanguineum Anthericum ramosum, Geranium sanguineum, Polygonatum odoratum ,

Vincetoxicum hirundinaria
Group Hieracium sabaudum Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum, Luzula luzuloides,

Melampyrum pratense
Group Inula ensifolia Aster amellus, Astragalus onobrychis, Dorycnium pentaphyllum s. lat.,

Inula ensifolia
Group Iris variegata Carex michelii, Iris graminea, I. variegata
Group Jasione montana Hieracium pilosella, Jasione montana, Rumex acetosella
Group Lathyrus niger Carex montana, Festuca heterophylla , Lathyrus niger, Melittis

melissophyllum
Group Lathyrus pannonicus Asperula tinctoria, Lathyrus pannonicus, Melampyrum cristatum, Silene

nemoralis
Group Lathyrus vernus Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans
Group Linaria genistifolia Allium flavum, Genista pilosa, Linaria genistifolia
Group Lithospermum

purpurocaeruleum
Cornus mas, Ligustrum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum,
Quercus pubescens

Group Lychnis viscaria Hylotelephium telephium agg., Lychnis viscaria, Silene nutans
Group Serratula tinctoria Betonica officinalis, Galium boreale subsp. boreale, Potentilla alba,

Serratula tinctoria

Group Stachys recta Galium glaucum, Stachys recta, Teucrium chamaedrys

1. Bohemian warm and dry oak forest
Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis Klika (1928) 1932

F o r m a l d e f i n i t i o n : Group Lathyrus pannonicus AND Group Lithospermum
purpurocaeruleum

D e s c r i p t i o n : Warm and dry oak forests on base-rich soils in central and northern
Bohemia. The open canopy is usually dominated by Quercus pubescens and Q. petraea.
The understory is composed of the species of dry grassland and forest fringes. Compared
to ecologically similar Pruno mahaleb-Quercetum, some thermophilous species typical of
the Moravian warm lowlands are absent. The area of distribution includes limestone hills
of the Český kras karst and the sunny slopes of neovolcanic mountain range České
středohoří. It occurs rarely also on the calcareous marl slopes of the Bohemian Cretaceous
basin.

C o m p a r i s o n o f a p p r o a c h e s : Formal delimitation generally corresponds to
the traditional delimitation (Fig. 1); the association includes warm and dry forests with
basiphilous species. In comparison with the traditional approach, more mesic stands from
Český kras are excluded (they are assigned to Corno-Quercetum) and some of the warm
and dry oak forests of České středohoří, transitional to the Sorbo torminalis-Quercetum
association, do not fall within the definition. This is an example of intentional partial re-
definition (narrowing) of a vegetation type, so that it reflects major ecological gradients
rather than local ones.
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2. Moravian warm and dry oak forest
Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957

F o r m a l d e f i n i t i o n : Group Inula ensifolia AND Group Lithospermum purpuro-
caeruleum

D e s c r i p t i o n : Warm and dry oak forests on base-rich soils in Moravia. The physi-
ognomy and the floristic composition are basically similar to Lathyro-Quercetum .
Quercus pubescens, Q. petraea and also Q. robur may dominate the tree layer. Frequent
dominants of the herb layer are Brachypodium pinnatum, Carex humilis and Festuca
rupicola. The presence of species confined to the Pannonian part of Moravia is character-
istic (Inula ensifolia, Euphorbia epithymoides, Euonymus verrucosa, Dorycnium
pentaphyllum s. lat., Verbascum chaixii, Aconitum anthora). The area of distribution in-
cludes southernmost promontory of the Western Carpathians and isolated localities on
outcrops of base-rich rocks on the eastern margin of the Bohemian Massif.

C o m p a r i s o n o f a p p r o a c h e s : Formal delimitation follows the traditional de-
limitation (Fig. 2), based on the presence of geographically distinct species from the Inula
ensifolia group. Nevertheless, this decision was not unequivocal, as many other relevés
lack this species group. If more such relevés are added in the future, the geographical de-
limitation of warm and dry oak forest associations in the Czech Republic could change.

3. Dry-mesic oak forest on basic rocky substrates
Corno-Quercetum Máthé et Kovács 1962

F o r m a l d e f i n i t i o n : Group Lithospermum purpurocaeruleum AND (Group Acer
campestre OR Group Lathyrus vernus) NOT (Group Asarum europaeum OR Group
Stachys recta)
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Fig. 1. – The relationship between the new formal (left) and traditional (right) delimitation of Lathyro
versicoloris-Quercetum pubescentis association, as it appears when the positions of the relevant relevés are pro-
jected on the first two DCA axes. Black circles represent relevés of Lathyro-Quercetum , white triangles represent
all other relevés of thermophilous oak forests. Relevés not classified to an association level by a given method are
not shown.
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D e s c r i p t i o n : Dry-mesic oak forests on base-rich soils, a transition between warm
and dry oak forests and thermophilous oak-hornbeam forests. The tree layer is usually
dominated by Quercus petraea or Q. pubescens, an admixture of mesophilous tree species
(Sorbus torminalis, Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior) is usual. The
herb layer includes both thermophilous species of forest fringes (Lithospermum purpuro-
caeruleum, Brachypodium pinnatum, Pyrethrum corymbosum, Polygonatum odoratum ,
Galium album subsp. pycnotrichum, Dictamnus albus) and nemoral species; nitrophytes
are frequent. This vegetation type is scattered across the warm regions of Bohemia and
Moravia.
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Fig. 2. – The relationship between the new formal (left) and traditional (right) delimitation of Pruno mahaleb-
Quercetum pubescentis association. See the caption of Fig. 1 for explanation.

Fig. 3. – The relationship between the new formal (left) and traditional (right) delimitation of Corno-Quercetum
association. See the caption of Fig. 1 for explanation.
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C o m p a r i s o n o f a p p r o a c h e s : Formal delimitation generally corresponds to
the traditional delimitation, but the former is somewhat narrower (Fig. 3). This narrowing
is not a result of intentional redefinition of the vegetation type as in the case of Lathyro-
Quercetum, but consequence of keeping the definition brief and consistent. Broader de-
limitation would mean either overlap with surrounding vegetation types (mainly
thermophilous oak-hornbeam forests), or the definition would be too complicated. Thus,
only a narrow core of the association was defined.

4. Dry-mesic oak forest on acidic substrates
Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962

F o r m a l d e f i n i t i o n : Group Geranium sanguineum AND (Group Lychnis viscaria
OR Group Hieracium sabaudum) NOT (Group Lithospermum purpurocaeruleum OR
Group Serratula tinctoria OR Group Jasione montana)

D e s c r i p t i o n : Dry and dry-mesic oak forests on acidic soils. The tree layer is usu-
ally dominated by Quercus petraea, which often forms homogeneous stands without any
admixture. The understorey is typically poor in shrubs. The herb layer is most often domi-
nated by Poa nemoralis , but other species tolerant of acidic soils can prevail (Festuca
ovina, Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, Vincetoxicum hirundinaria, Carex
humilis). Both thermophilous species (Anthericum ramosum, Polygonatum odoratum ,
Allium senescens, Pyrethrum corymbosum, Campanula persicifolia) and nemoral species
may occur. It is one of the most widespread thermophilous oak forest types, on steep
slopes penetrating deep into regions with a colder climate, both in Bohemia and Moravia.

C o m p a r i s o n o f a p p r o a c h e s : Formal delimitation is similar but narrower
than the traditional delimitation (Fig. 4). As in Corno-Quercetum, this is a result of mini-
mizing overlaps with surrounding vegetation types. Especially vegetation on slightly
acidic substrates, composed of a mixture of basiphilous and acidophilous species and tran-
sitional to Corno-Quercetum, was therefore omitted.

12 Preslia 79: 1–21, 2007

Fig. 4. – The relationship between the new formal (left) and traditional (right) delimitation of Sorbo torminalis-
Quercetum association. See the caption of Fig. 1 for explanation.
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5. Moravian dry oak forest on acidic substrates
Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963

F o r m a l d e f i n i t i o n : Group Jasione montana AND Group Linaria genistifolia
D e s c r i p t i o n : Thermophilous oak forests of extremely dry habitats on shallow

acidic soils. The tree layer is usually open and often shrubby. Quercus petraea dominates,
Pinus sylvestris, Sorbus aria s. lat. or Betula pendula may be admixed. The herb layer is
dominated by graminoids and dwarf shrubs preferring or tolerating acidic soils, mainly
Festuca ovina, Carex humilis and Genista pilosa. The presence of heliophilous and
drought-tolerant species typical of skeletal acidic soils is characteristic (Hieracium
pilosella, Rumex acetosella, Jasione montana, Scleranthus perennis, Hypericum
perforatum). Species typical of rocky habitats may also occur (Festuca pallens , Sedum
reflexum, Allium flavum, Seseli osseum). This vegetation type is restricted to south-eastern
margin of the Bohemian Massif, from the Dyje canyon in the south, to the Rokytná,
Jihlava and Oslava valleys in the north.

C o m p a r i s o n o f a p p r o a c h e s : Formal delimitation corresponds to the tradi-
tional delimitation of the vegetation type (Fig. 5). The phytosociological data on this asso-
ciation are rather homogeneous, which can be ascribed either to the restricted area of its
distribution or to the low number of authors of the relevés from this area. Nevertheless,
analogous vegetation is also reported from Hungary and Austria (Borhidi 2003, Willner et
al. 2005), which supports the decision to distinguish it as a separate association.

6. Dry-mesic oak forest on heavy soils
Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933

F o r m a l d e f i n i t i o n : Group Serratula tinctoria AND Group Lathyrus niger NOT
Group Lithospermum purpurocaeruleum

Roleček: Classification of oak forests 13

Fig. 5. – The relationship between the new formal (left) and traditional (right) delimitation of Genisto pilosae-
Quercetum petraeae association. See the caption of Fig. 1 for explanation.
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D e s c r i p t i o n : Moderately thermophilous oak forests on mesic sites, on deep and
often heavy soils. The usual dominants Quercus petraea and Q. robur form open high
stands, either without any admixture or with Betula pendula, Pinus sylvestris or some
nemoral tree species. The herb layer is dominated by moderately thermophilous species
(Carex montana, Brachypodium pinnatum) or nemoral species (Poa nemoralis ,
Convallaria majalis). The occurrence of the oligotrophic heliophilous species of Molinion
meadows is characteristic (Potentilla alba , Serratula tinctoria, Betonica officinalis,
Galium boreale, Dianthus superbus, Molinia arundinacea). Its area of distribution covers
flat and rolling landscapes in moderately warm regions of the Czech Republic; it is more
frequent in Bohemia, particularly in the Elbe basin.

C o m p a r i s o n o f a p p r o a c h e s : Formal definition conforms to the traditional
delimitation of the association (Fig. 6).

7. Dry-mesic oak forest on sandy soils
Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997

F o r m a l d e f i n i t i o n : Group Geranium sanguineum AND Group Serratula tinctoria
AND Group Anthoxanthum odoratum NOT Group Lathyrus niger

D e s c r i p t i o n : Open high oak forests on dry-mesic sandy soils. The tree layer is
dominated mainly by Quercus robur ; Betula pendula is an alternative dominant, being
confined to old openings and facilitating the growth of shade-sensitive species. The herb
layer is characteristically species-rich and often reaches high cover. The most common
dominants are Convallaria majalis and heliophilous graminoids (Molinia arundinacea,
Brachypodium pinnatum, Carex fritschii, Festuca ovina). The occurrence of the
oligotrophic species of Molinion meadows and many species of forest fringes is character-
istic (Melampyrum pratense, M. nemorosum, Silene vulgaris, Vicia sepium, Trifolium
alpestre, Geranium sanguineum, Polygonatum odoratum , Iris variegata, Valeriana

14 Preslia 79: 1–21, 2007

Fig. 6. – The relationship between the new formal (left) and traditional (right) delimitation of Potentillo albae-
Quercetum association. See the caption of Fig. 1 for explanation.
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stolonifera, Asperula tinctoria, Peucedanum oreoselinum ). This is a narrow, but specific
vegetation type, rich in relic heliophilous species (Carex fritschii, Festuca amethystina ,
Daphne cneorum, Gladiolus palustris, Thalictrum simplex subsp. galioides). It is con-
fined to the southern part of the forest complex Dúbrava near Hodonín in the Czech Re-
public. It occurs also in adjacent Záhorská nížina lowland in Slovakia (Roleček 2004) and
analogous vegetation occurs in Hungary.

C o m p a r i s o n o f a p p r o a c h e s : Formal delimitation fits well the traditional de-
limitation of this narrow vegetation type (Fig. 7). The vegetation data available are quite
homogeneous, which is partly determined by its restricted distribution, but also by its
specificity (Grulich & Grulichová 1986). In contrast to the traditional delimitation (Chytrý
& Horák 1997), relevés of oak forests with Carex fritschii from Boří les forest near
Břeclav do not fall within the formal delimitation.

8. Dry oak forest on loess
Quercetum pubescenti-roboris

F o r m a l d e f i n i t i o n : Group Iris variegata AND Group Lithospermum purpuro-
caeruleum NOT Group Asarum europaeum

D e s c r i p t i o n : Open oak forests of degraded chernozems, mainly on loess sub-
strate. The tree layer is shrubby to high, dominated by Quercus pubescens or Q. petraea,
rarely by Q. robur. The admixture of mesophilous tree species (Fraxinus excelsior, Acer
campestre) is frequent. The herb layer is usually species-rich and dominated by
Brachypodium pinnatum or Festuca rupicola in xeric sites, and Convallaria majalis or
Poa nemoralis in more mesic sites. Basiphilous species of forest fringes and moderately
thermophilous nemoral species are common. The occurrence of subcontinental forest-
steppe species is characteristic (Iris variegata, I. graminea, Phlomis tuberosa,
Peucedanum alsaticum). The area of distribution in the Czech Republic is limited to sev-
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Fig. 7. – The relationship between the new formal (left) and traditional (right) delimitation of Carici fritschii-
Quercetum roboris association. See the caption of Fig. 1 for explanation. Second and third DCA axes are
projected.
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eral localities in the Pannonian part of southern Moravia. This vegetation type is endan-
gered by succession, which occurs when traditional coppice or coppice-with-standards
management ceases.

C o m p a r i s o n o f a p p r o a c h e s : This is an example of a redefinition of a tradi-
tional vegetation type (Fig. 8). Based on a comparison with relevés from Austria,
Slovakia, and Hungary, only the xerophilous subtypes of the traditionally distinguished
association were included in this syntaxon. More mesic stands belong partly to Corno-
Quercetum and partly to Primulo veris-Carpinetum associations. Convallario-
Quercetum, a syntaxon used for the description of the mesic subtype of this association in
the surrounding countries (Willner et al. 2005, Roleček 2005), was not confirmed to be
present in the Czech Republic, as many of its characteristic species (e.g. Polygonatum
latifolium, Viola suavis, Quercus cerris) are absent from or very rare in the Czech relevés.

Discussion

The results presented confirm that the Cocktail method can be used to reproduce the tradi-
tional phytosociological classification rather precisely. This accords with the results of Kočí
et al. (2003), who showed that the method is able to reproduce the traditional classification
of subalpine tall-forb vegetation. From a practical point of view this means that the method
can be used to formulate modern formalized vegetation classifications based on data sets
compiled from relevés that were acquired by traditional phytosociological methods.

The more general finding is that formally defined vegetation types (associations in this
case) are ecologically interpretable and accurately describe the main gradients of variation
in the data set analysed. This is illustrated e.g. by the ordination scatter plots, in which the
formally defined vegetation types cover most of the ordination space delimited by the first
two DCA axes.

16 Preslia 79: 1–21, 2007

Fig. 8. – The relationship between the new formal (left) and traditional (right) delimitation of Quercetum
pubescenti-roboris association. See the caption of Fig. 1 for explanation.
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On the other hand, the fact that only 156 out of 419 relevés (37%) involved in the analy-
sis match any of the Cocktail definitions might throw doubt on the practical usefulness of
the method. However, this rather low success was expected, as stands composed of gener-
alist species spatially prevail over those with specialists. Since Cocktail definitions are
mainly based on species with a high fidelity (i.e. the specialists) few of the oak forest
relevés satisfy these conditions. For the vegetation types where specialists are more abun-
dant, the success is higher (Kočí et al. 2003). Indeed, it is possible to construct more com-
plicated definitions, which would be more successful, but there is more to lose than to gain
from such complicated definitions: (1) a complicated definition does not satisfy the condi-
tion of simplicity; while a simple definition extracts and delivers the message about the ba-
sic floristic features of a vegetation type, a complicated definition is difficult to compre-
hend; (2) complicated definitions are usually strongly database specific; when applied to
a differently structured data set they are likely to be less successful.

Nevertheless, if the goal is not just to simplify and illustrate the structure of the data set,
but also to classify all relevés, the Cocktail algorithm has to be complemented by another
classification tool. For this reason, a method based on the frequency-positive fidelity index
was proposed (Kočí et al. 2003, Tichý 2005). It is used for the assignment of unclassified
relevés to the vegetation types defined by the Cocktail method based on their similarity in
species composition (see Material and methods). This method is applied in this way within
the project Vegetation of the Czech Republic, but not in this paper, so as to illustrate the
behaviour of the Cocktail method more clearly.

Representativeness of the species groups

The essential condition for the formulation of ecologically meaningful species groups and
syntaxon definitions is that the original phytosociological data set well represents the veg-
etation in the study area. This is rather tricky assumption, because most phytosociological
data are collected using preferential sampling (Chytrý & Rafajová 2003, Knollová et al.
2005, Hédl 2005). Therefore it may happen that a species group accurately reflects the
structure existing in the database analysed, but not the reality in nature. For example, sev-
eral rare species may co-occur in vegetation plot data collected by few or only one author.
Then the strong positive relationship between these species, revealed during the analysis
of interspecific associations, may not result from similar habitat requirements, but acci-
dentally, or due to the preference of particular author/authors for a particular species com-
bination. Then it depends upon the knowledge and rigour of the author of the particular
Cocktail classification, whether he/she reveals such artefacts and does not let them affect
the final classification. More generally, the composition of species groups should be based
on the results of database analyses, but at the same time should be ecologically or geo-
graphically interpretable. This is the main reason why I use a supervised formulation of
species groups instead of an automated one, which is suggested by the author of the Cock-
tail method (Bruelheide 1995) and used by other authors (e.g. Jandt 1999).

Limitations imposed by the requirement for uniqueness of species groups

The criteria used for the formal vegetation classification within the project Vegetation of
the Czech Republic include: (1) the species group is considered to be present in the relevé
when at least one half of its species is present; (2) each species may be included in one spe-
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cies group only; (3) the species groups are in all cases invariant; and (4) the same species
groups are used for forest and non-forest vegetation; forest and non-forest relevés are
treated separately

These arbitrary rules make it difficult to define some vegetation types because suitable
species are already included in some other species group. This can be illustrated by the ex-
ample of the species group Potentilla arenaria (Artemisia campestris, Asperula
cynanchica, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum s. lat., Eryngium
campestre, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria ), which was primarily constructed
for the formal definition of dry grassland vegetation types and which was thought to be
suitable also for the definition of some thermophilous oak forest types. Unfortunately it
turned out to be useless for the latter purpose, since four of its species would have to occur
in the classified relevé to satisfy the criteria “at least one half of the species present”. This
is too strict a condition for oak forest vegetation, met by a few relevés, and makes it diffi-
cult to combine it with any other species group. Thus, another species group or
combination of groups have to be sought.

Nevertheless, the existence of such limitations may not be an important weakness of the
Cocktail classification method. These limitations were adopted within the project “Vege-
tation of the Czech Republic” with respect to the trade-off between local and global opti-
mization of the classifications: several strict definitions were abandoned in favour of
a simpler, clear and generally formulated classification system. More flexible rules could
be adopted, but there is a lot of flexibility in the traditional classifications and it is time
now to emphasize other qualities.

The same species groups were used for both forest and non-forest vegetation types,
which necessitated the separate treatment of forest and non-forest relevés. The classifica-
tion process thus begins with the assignment of each relevé to a forest or non-forest relevé
group, based on the presence/absence of the tree layer. This involves one more arbitrary
step in the classification process; on the other hand it facilitates the simplification of the
definitions of floristically similar forest and non-forest vegetation types, such as warm and
dry oak forests and shrubland.

Good definitions, bad definitions and redefinitions

As in the case of species groups, good definitions are those that reflect the ecological or
geographical basis of the defined vegetation type, regardless of the structure of the under-
lying data set. For example, when it is necessary to define a Moravian warm and dry oak
forest type, the definition should include species of warm and dry oak forests and species
confined to the territory of Moravia and occurring in these forests. If it does not (e.g. when
it is based on species that occur both in Moravia and Bohemia, but which are present only
in Moravian relevés), there is a risk that new relevés with unusual combinations of species
will appear in the future and be assigned incorrectly. Such definitions, whose distinguish-
ing ability is dependent on the structure of the database, may be designated as database-
specific.

It is necessary to point out, that the above definitions of Czech thermophilous oak for-
ests are based on geographically and ecologically stratified selection from the Czech Na-
tional Phytosociological Database and thus may be specific for this data set. This will not
be interpreted as a mistake as it is a consequence of a right decision to produce the new for-
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malized classification of Czech vegetation based on phytosociological data. Ecological
and geographical representativeness of the data certainly varies across vegetation types
and probably will improve in the course of time – as will the formal definitions of vegeta-
tion types, which do not have to be considered as final.

Nevertheless, bad definitions certainly may exist. Any vegetation type can be defined
too narrowly or too broadly or ecologically heterogeneous mixtures of relevés can be de-
fined. But, contrary to the previous case, this is not a methodological problem but one of
doing a good phytosociological job. Fortunately, the quality of phytosociological work
can be assessed by comparing the results of the formalized classification with those of
other classification and ordination techniques (for this purpose DCA was used in this pa-
per), or simply by comparing the diagnostic and constant species of formally defined
vegetation types with field experience.

Intentional redefinitions of vegetation types are another case – they result from
syntaxonomic decisions of the author of the classification, which are independent of the
classification method. Many redefinitions may be considered as important contributions
of modern phytosociology to the understanding and illustrative presentation of the general
patterns of multiple species co-occurrence in nature, which were until now often obscured
by a multitude of difficult-to-recognize local syntaxa – typical products of traditional
phytosociology.

Methodological note on the relation between the traditional and formalized vegetation
classifications

Finally it is necessary to emphasize the complementary relationship between the tradi-
tional, imperfectly formalized classifications and modern formalized classifications. Tra-
ditional local classifications are not just a source of phytosociological data for synthesis on
a larger geographical scale, but often also a valuable documentation of the local diversity
of vegetation in a particular place and time. The shift towards larger spatial and temporal
scale and engagement of sophisticated classification tools, so typical of modern classifica-
tions, necessitates many simplifications and abstraction from local peculiarities on one
hand and on the other it brings an opportunity for the generalization of the accumulated
ecological knowledge across different regions, different periods and biological systems of
different complexity.
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Souhrn

Klasifikační postupy tradiční fytocenologie jsou častým cílem více či méně opodstatněné kritiky rostlinných eko-
logů. Na tuto kritiku reagovaly progresivnější proudy fytocenologického myšlení pokusy o rozvoj nových klasifi-
kačních postupů, reflektujících vytýkané nedostatky. Jedním z nejmodernějších a stále hojněji využívaných klasi-
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fikačních postupů je algoritmus Cocktail, založený na formulaci explicitních definic vegetačních jednotek, jež
jsou poté využívány k jednoznačnému přiřazení fytocenologických snímků k definovaným vegetačním typům.
V předkládaném článku je na příkladu formalizované klasifikace českých teplomilných doubrav ukázána schop-
nost metody Cocktail reprodukovat tradiční fytocenologickou klasifikaci a jsou diskutovány vlastnosti takto vy-
tvořené klasifikace. Vzhledem k využití metody v novém přehledu vegetace České republiky jsem považoval za
důležité předložit botanické veřejnosti ilustrativní příklad, jak interpretovat klasifikaci formalizovanou pomocí
algoritmu Cocktail.

Celkem bylo definováno osm z deseti tradičně rozlišovaných asociací teplomilných doubrav. Nové formální
vymezení je většinou velmi podobné tradičnímu, což je ilustrováno sérií diagramů detrendované korespondenční
analýzy. Závěrem je nutno poznamenat, že ani nová formalizovaná klasifikace si nečiní nárok na definitivnost.
Má sice jasná pravidla a je založená na analýze velkého souboru dat z celé České republiky, otevřenou otázkou
však zůstává mj. reprezentativnost těchto dat a vhodnost této klasifikace velkého prostorového a časového měřít-
ka pro specifické účely v konkrétním čase a prostoru. Lze proto říct, že vztah mezi tradičními fytocenologickými
klasifikacemi a moderní formalizovanou klasifikací vegetace není konkurenční, ale komplementární.
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10.3. SUBKONTINENTÁLNÍ DOUBRAVY ASOCIACE CARICI FRITSCHII-
QUERCETUM ROBORIS NA ZÁHOŘÍ 

 
 

Publikováno jako Roleček J. 2004: Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-
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Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-Quercetum roboris 
na Záhoří 
Subcontinental oak forests of Carici fritschii-Quercetum roboris association  
in Záhorská nížina Lowland (Slovakia) 

JAN ROLEČEK 
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37, Brno, 
honza.rolecek@centrum.cz 

The article presents a short phytosociological study on psammophilous oak forest vegetation of 
Záhorská nížina Lowland, Slovakia. Local oak forest type has been identified with the association 
Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997, described from the nearby Dúbrava forest 
near Hodonín, the Czech Republic. Three variants have been discerned within the association. Eco-
logical and phytogeographical aspects are briefly discussed. 
Keywords: Quercetalia pubescenti-petraeae, Quercus, vegetation history, vegetation survey, phyto-
sociology, syntaxonomy, typology. 

Subkontinentální doubravy, tedy teplomilné dubové lesy na hlubokých půdách, 
jsou svébytnou součástí vegetační mozaiky panonské oblasti. Klima Panonie je 
natolik teplé a suché, že (sub)xerotermní druhy vstupují i na plošiny a mírné svahy 
a podílejí se na formování zonálních vegetačních typů. 

Psamofilní panonská doubrava asociace Carici fritschii-Quercetum roboris 
Chytrý et Horák 1997 je zvláštním typem subkontinentální doubravy, popsaným 
z lesního komplexu Dúbrava u Hodonína na jihovýchodní Moravě (Chytrý & Ho-
rák 1997). Roste zde na střídavě vlhkých až vysychavých stanovištích, na podloží 
bázemi bohatých jílovitých panonských sedimentů, překrytých jeden až tři metry 
mocnou vrstvou křemitých vátých písků (Novák & Pelíšek 1943). V těchto speci-
fických podmínkách se vyvinula vegetace, v níž se setkávají druhy rozmanitých 
stanovištních nároků: hajní mezofyty (Convallaria majalis, Dactylis polygama), 
druhy teplomilných trávníků a lesních lemů (Teucrium chamaedrys, Carex humilis, 
C. supina, Iris variegata, Anthericum ramosum), acidofyty (Festuca ovina, Genista 
tinctoria, Luzula divulgata), druhy střídavě vlhkých stanovišť (Molinia arundi-
nacea, Potentilla alba, Serratula tinctoria) i druhy mezofilních trávníků (Arrhena-
therum elatius, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra). Jde o vegetaci zřejmě ve-
lice starou, reliktní, jak naznačuje výskyt vzácných paleochorních druhů jako jsou 
Carex fritschii, Festuca amethystina, Gladiolus palustris nebo Daphne cneorum. 
Refugiální povaha území je umocněna výskytem vegetace vátých písků s Festuca 
vaginata subsp. dominii a unikátních slatin a slatinných olšin s Ostericum palustre 
a Carex buxbaumii, z větší části již bohužel zaniklých. 

Rozsáhlou oblast vátých písků a štěrkopískových teras slovenského Záhoří dělí 
od hodonínské Dúbravy prakticky jen široké aluvium Moravy v oblasti Hodonín – 
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Holíč a je zřejmé, že stanovištními podmínkami i vývojově jsou si oba přírodní 
komplexy velice blízké. Rekonstrukce přirozené lesní vegetace písků a štěrkopísků 
Záhorské nížiny patří k tvrdým historicko-ekologickým oříškům (Krippel & Ruži-
čka 1959, Michalko & Plesník 1982, Šomšák & Kubíček 1994, 1995, 2000), zej-
ména proto, že přirozený charakter zdejších lesů byl povětšinou už dávno setřen 
intenzivním borovým hospodařením. I přes plošnou a floristickou fragmentárnost 
zachovalých dubových porostů se autoři rekonstrukční mapy území (Michalko et 
al. 1986) pokusili na stanovištích střídavě vlhkých vátých písků a terasových 
štěrkopísků mapovat vegetaci subkontinentálních doubrav z širšího okruhu aso-
ciace Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933, do kterého patří i zmíněné Carici 
fritschii-Quercetum z lesa Dúbrava. Toto pojetí sledovali i Šomšák & Kubíček 
(2000), kteří zdejší střídavě vlhké doubravy zařadili do Michalkem popsané aso-
ciace Frangulo alni-Quercetum petraeae-roboris (viz Michalko 1991), jež je dal-
ším drobným syntaxonem z výše zmíněného okruhu. Autoři popisu asociace Carici 
fritschii-Quercetum potom na základě dvou neúplných snímků v práci Michalko 
& Plesník (1982) identifikovali doubravy rostoucí na slovenském Záhoří s jejich 
asociací.  

V roce 2003 jsem v rámci výzkumu vegetace slovenských doubrav zbytky těchto 
porostů na Záhoří navštívil a pokusil se je fytocenologicky zhodnotit. 

Metodika 
Při terénním průzkumu v širším okolí Gbel a Malacek jsem se zaměřil na dubové porosty se 
zachovalým, druhově bohatým bylinným patrem; většinou šlo o staré světlé doubravy s dubem letním 
(Quercus robur). V těchto porostech jsem na subjektivně vybraných plochách o rozloze 150 m2 
zapisoval vegetační snímky standardní curyšsko-montpellierskou metodou. Početnost a pokryvnost 
druhů jsem odhadoval pomocí modifikované Braun-Blanquetovy stupnice (Westhoff & van der Maarel 
1973). Veškeré snímky jsem přesně lokalizoval pomocí GPS. Vlastní snímkový materiál jsem poté 
doplnil o publikované snímky podobné vegetace ze Záhorské nížiny. Výsledný datový soubor jsem 
převedl do elektronické podoby pomocí databázového software Turboveg (Hennekens & Schaminée 
2001). Různě široce chápané a determinačně problematické taxony (např. Poa pratensis – 
P. angustifolia, Viola reichenbachiana – V. riviniana) jsem zahrnul do širších agregátů. Pro ověření 
správnosti přiřazení snímků do skupiny subkontinentálních doubrav jsem provedl pilotní analýzu 
s využitím snímkového materiálu dubových, dubohabrových a duboborových lesů Slovenska, laskavě 
poskytnutého z Centrální databáze fytocenologických zápisů (http://ibot.sav.sk/cdf, cf. Valachovič 
1999); celkem šlo o asi 1100 dříve publikovaných snímků. Pro identifikaci materiálu ze Záhoří 
s asociací Carici fritschii-Quercetum jsem v dalších analýzách využil české snímky této asociace 
z České národní fytocenologické databáze (http://www.sci.muni.cz/botany/dbase_cz.htm, cf. Chytrý 
& Rafajová 2003). Pro numerické zhodnocení podobnosti jsem použil metody vícerozměrné analýzy: 
detrendovanou korespondenční analýzu (DCA) z programového balíku CANOCO (ter Braak 
& Šmilauer 2002) a klasifikační algoritmus TWINSPAN (Hill 1979) z programového balíku JUICE 
(Tichý 2002). JUICE jsem používal také pro práci se snímky a pro přípravu fytocenologických tabulek. 
Nomenklaturu druhů jsem sjednotil podle Kubát et al. (2002). 

 Pro numerickou analýzu jsem vedle vlastních snímků použil 22 nepublikovaných snímků 
J. Ružičkové, 3 nepublikované snímky M. Valachoviče a snímky původně publikované v následujících 
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pracích: Klika 1957 (1 sn.), Chytrý & Horák 1997 (tab. 1, sn. 48 – 57), Grulich & Grulichová 1986 (sn. 
1 – 5), Dvořák 1960 (3 sn.), Michalko & Plesník 1982 (1 sn.), Jurko 1965 (sn. 1 – 4), Kadlečíková 1974 
(tab. 1, sn. 7, 21, 28, 31), Kontrišová 1980 (1 sn.), Michalko 1980 (1 sn.), Fajmonová 1970 (tab. 1b, sn. 
30, 36, 39, 41, 43, 45 – 47, 51, 56 – 58, 62), Špalková 2000 (sn. 19 a 26), Balkovič 1999 (tab. 2, sn. 38, 
54, 55), Jurko & Kubíček 1979 (sn. 7), Michalko & Džatko 1965 (tab. 17, sn. 1 – 19 a 21), Magic 1983 
(1 sn.), Jurko 1975 (tab. 3, sn. 23 – 26 a 28, tab. 4, sn. 1, 2, 4, 6, 7), Michalková 1986 (tab. 8, sn. 1, 3, 5, 
8, tab. 9, sn. 1, 4, 5), Hrivnák 1997 (sn. 5), Nehäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964 (tab. 3, sn. 18, 19, 21 
– 23, 25 – 30, 33, 35, 37, tab. 4, sn. 38 – 52, tab. 5, sn. 53), Fraňo, Jurko & Šomšák 1971 (tab. 11, sn. 1 
– 15), Šomšáková 1988 (tab. 1, sn. 12, 20), Michalko 1957 (tab. 7, sn. 1 – 7, tab. 9, sn. 3-5 a 7), 
Neuhäuslová-Novotná 1965 (sn. 1), Hegedušová-Kučerová 2000 (tab. 8, sn. 49), Mikyška 1939 (9 sn.), 
Šomšák & Háberová 1979 (tab. 8, sn. 4, 9, 10, tab. 9, sn. 3 – 7 a 9), Šomšák et al. 2000 (tab. 1, sn. 1, 2, 
4, 5 + 2 sn. na str. 191 a 192), Šmarda 1961 (3 sn.), Šomšák 1974 (tab. 6, sn. 3 – 7, 9, 10), Michalko 
1991 (tab. 1, sn. 1 – 23, tab. 2, sn. 1, 6, 13, tab. 3, sn. 2 a 7, tab. 4, sn. 1 – 9), Chytrý 1994 (7 sn.), 
Neuhäuslová-Novotná & Neuhäusl 1965 (11 sn.), Kliment & Watzka 2000 (1 sn.), Šomšak & Kubíček 
2000 (6 sn.). 

Výsledky a diskuse 
Při terénním výzkumu jsem na Záhoří zapsal deset fytocenologických snímků ve-
getace mochnových (nátržníkových) dubových lesů a z literatury excerpoval další 
tři snímky (viz tabulku 1 na konci textu). Do skupiny subkontinentálních doubrav 
nebyl při pilotní analýze zařazen snímek borodubového lesa z okolí Malacek, který 
má blíž k boreálně laděné vegetaci kyselých doubrav bez teplomilných druhů: 

Lokalita: Malacky, les vpravo silnice Malacky – Pernek, 48°25´30˝ s. š., 17°02´54˝ v. d., 185 m n. 
m., plocha 150 m2, rovina, E3: 40 %, E2: 5 %, E1: 25 %, 27. 6. 2003, J. Roleček; vlhká borová doubrava 
na vátém písku.   

E3: Pinus sylvestris 2b, Quercus robur 2a, Betula pendula 1     
E2: Frangula alnus 1, Betula pendula +     
E1: Brachypodium sylvaticum 2a, Carex pilulifera 2a, Festuca ovina 2a, Rubus fruticosus agg. 2a, 

Festuca rubra 2m, Calamagrostis epigejos 1, Carex fritschii 1, Frangula alnus 1, Juncus effusus 1, 
Lysimachia vulgaris 1, Melica nutans 1, Molinia arundinacea 1, Oxalis acetosella 1, Agrostis capillaris 
+, Agrostis stolonifera +, Anthoxanthum odoratum +, Arrhenatherum elatius +, Carex hirta +, Carex 
pallescens +, Carpinus betulus +, Danthonia decumbens +, Fragaria vesca +, Geranium robertianum +, 
Hieracium murorum +, Melampyrum pratense +, Mycelis muralis +, Nardus stricta +, Pinus sylvestris 
+, Potentilla erecta +, Rubus idaeus +, Sorbus aucuparia +, Tilia cordata +, Viola riviniana +, Ajuga 
reptans r, Betula pubescens r, Deschampsia cespitosa r, Dryopteris carthusiana r, Quercus cerris r 

Poté jsem provedl novou klasifikaci, zahrnující snímky různých typů sub-
kontinentálních doubrav ze Slovenska, včetně snímků ze Záhoří a včetně českých 
snímků Carici fritschii-Quercetum z lesa Dúbrava u Hodonína (celkem 342 
snímků). Stejný soubor dat jsem podrobil DCA a do ordinačního diagramu vynesl 
výsledky twinspanové klasifikace. Výsledný ordinační diagram (obr. 1) ukazuje, že 
většina slovenských a všechny české snímky Carici fritschii-Quercetum tvoří 
společnou skupinu, oddělenou od ostatních typů subkontinentálních doubrav. 
Překvapivě výrazně se liší i od ostatních snímků vegetace z okruhu Potentillo 
albae-Quercetum s.l. zapsaných na Záhoří, jež představují vegetaci střídavě vlh-
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kých doubrav s výskytem Molinia caerulea agg. a bez náročnějších teplomilných 
druhů. Diagnostickými druhy takto vymezené asociace Carici fritschii-Quercetum 
na Slovensku jsou Carex fritschii, Iris variegata, Arrhenatherum elatius, Ceras-
tium arvense, Pulmonaria angustifolia, Festuca ovina a Peucedanum oreoselinum.  

Z výsledků srovnání českých a slovenských snímků Carici fritschii-Quercetum 
(obr. 2) je zřejmé, že hlavní gradient variability, vyjádřený první ordinační osou, je 
gradient ekologický, nikoli geografický, takže vegetaci doubrav na Záhoří lze bez 
problémů identifikovat s typem popsaným z lesa Dúbrava u Hodonína. Na základě 
výsledků klasifikace byly v rámci asociace rozlišeny tři varianty. Floristicky nej-
více vyhraněná je varianta s Convallaria majalis, s diagnostickými druhy Silene vulga-
ris, Succisa pratensis, Festuca amethystina, Vicia sepium, Laserpitium pruthenicum, 
Selinum carvifolia, Galium boreale, Asperula tinctoria, Viola reichenbachina/riviniana, 
Valeriana stolonifera aj. Její protipól tvoří varianta s Festuca ovina, s diagnostickými 
druhy Calamagrostis epigejos, Festuca rubra, Poa pratensis agg., Anthericum ra-
mosum, Carex michelii, Hieracium murorum, Hylotelephium maximum, Viola ca-
nina. Třetím typem je varianta s Molinia caerulea agg. jejímiž diagnostickými dru-
hy jsou Impatiens parviflora, Dryopteris carthusiana, Acer campestre (E1), Moeh-
ringia trinervia, Carex umbrosa a Rubus fruticosus agg. aj.  

Varianta s Convallaria majalis je typickou vegetací hodonínské Dúbravy, s kom-
binací druhů subxerofilních doubrav a střídavě vlhkých stanovišť; na Záhoří zatím 
nebyla zjištěna. Jejím slovenským analogem je varianta s Molinia caerulea agg., 
představující vegetaci vlhčích partií, přecházející do vegetace bezkolencových 
doubrav a březin. Na rozdíl od Dúbravy jsou zdejší vlhká stanoviště poněkud eu-
trofnější, což se projevilo ve výčtu diagnostických druhů (viz výše). Varianta 
s Festuca ovina (konkrétně jde o F. ovina subsp. guestfalica) je vegetačním typem 
sušších stanovišť na Záhoří i v hodonínské Dúbravě. Na sušších stanovištích se vý-
razněji projevuje acidita písčitého substrátu a na osluněná místa pronikají acido-
tolerantní xerofilní druhy jako Phleum phleoides, Carex supina nebo Avenula 
pratensis subsp. hirtifolia. Jde o přechod k vegetaci kyselých psamofilních doubrav 
asociace Festuco ovinae-Quercetum roboris Šmarda 1961, ze Záhoří tradičně uvá-
děných pod jménem Pino-Quercetum (cf. Šomšák & Kubíček 1994).  

Z hlediska rekonstrukce přirozené vegetace Záhorské nížiny stojí za pozornost, 
že veškeré slovenské snímky as. Carici fritschii-Quercetum pocházejí z území 
štěrkopískových teras a nikoli vátých písků, které mají na Záhorské nížině mnohem 
větší rozlohu a na kterých tato vegetace roste i v hodonínské Dúbravě. To je sice 
způsobeno spíše nedostatkem zachovalých porostů dubových lesů na vátých pís-
cích, přesto je zřejmé, že celou proměnlivost vegetace dubových lesů na Záhoří 
nelze shrnout pod jedinou asociaci, a Carici fritschii-Quercetum tak nelze obecně 
označit za přirozenou vegetaci veškerých mezických a mezoxerických stanovišť na 
Záhorské nížině. Tuto skutečnost ostatně reflektuje jak dosavadní vegetační 
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přehled (Ružička 1960) tak rekonstrukční mapa vegetace území (Michalko et al. 
1986), které počítají s výskytem různých typů kyselých doubrav a dubohabřin. 

V této souvislosti je zajímavá otázka míry antropické podmíněnosti vegetace 
subkontinentálních doubrav na Záhoří. Ačkoli výskyt reliktních druhů jako je 
Carex fritschii ukazuje, že světlomilné nexerotermní druhy měly v této krajině 
možnost přežít po celý holocén a nebyly jako v řadě jiných území vytlačeny stíno-
milnou lesní flórou v období holocenního klimatického optima, je pravděpodobné, 
že dlouhodobý plošný výskyt vegetace subkontinentálních doubrav je i zde umož-
něn pouze opakovanými lidskými zásahy. Výsledky lokálních pylových analýz 
(Krippel & Ružička 1959) i novější vegetační a paleoekologické studie z různých 
částí střední Evropy ostatně ukazují, že lidské působení je faktorem, který z úvah 
o struktuře a fungování vegetace dubových lesů v posledních 10 tisíci letech nelze 
vyloučit (Kwiatkowska & Wyszomirski 1988, Jakubowska-Gabara 1996, Sádlo & 
Pokorný 2003). 

Pro posouzení fytogeografického postavení doubrav asociace Carici fritschii-
Quercetum je klíčové jejich srovnání s maďarskými pískomilnými doubravami 
asociace Festuco rupicolae-Quercetum roboris Soó 1934. To bohužel dosud nelze 
provést pro nedostatek snímkového materiálu z území Maďarska.  
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Obr. 1. Ordinační diagram DCA vegetačních snímků všech typů slovenských sub-
kontinentálních doubrav a českých snímků asociace Carici fritschii-Quercetum roboris. 
Snímky ze stejných twinspanových skupin jsou označeny stejnými symboly.  
Fig. 1 First two DCA axes of all Slovak subcontinetal oak forest relevés and Czech relevés 
of Carici fritschii-Quercetum roboris. Relevés classified within the same Twinspan group 
share identical symbols.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σ slovenské snímky as. Carici fritschii-Quercetum roboris 
λ české snímky as. Carici fritschii-Quercetum roboris 
◊ ostatní snímky subkontinetálních doubrav ze slovenského Záhoří (Potentillo albae-Quercetum s.l.) 
+ ostatní slovenské snínky as. Potentillo albae-Quercetum s.l. 

 ostatní snímky slevenských subkontinetálních doubrav (Quercetum petraeae-cerris, Sorbo tormi-
nalis-Quercetum p.p., Corno-Quercetum p.p., Convallario-Quercetum, Quercetum pubescenti-roboris) 

156



Bulletin  Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 163 – 176, 2004 

171 

Obr. 2. Ordinační diagram DCA slovenských a českých snímků Carici fritchii-Quercetum. 
Snímky ze stejných twinspanových skupin jsou označeny stejnými symboly. Slovenské a 
české snímky varianty s Festuca ovina, původně zařazené do společné twinspanové skupiny, 
byly pro názornost odlišeny různými symboly. 
Fig. 2 First two axis of DCA of all Slovak and Czech relevés of Carici fritschii-Quercetum. 
Relevés classified within the same Twinspan group share symbols. Symbols for Slovak and 
Czech relevés of a variant with Festuca ovina, which were originally classified within the 
same Twinspan group, have been manually differentiated. 
 
 
 
 
 
 
             ○ snímky varianty s Convallaria majalis 
             □ české snímky varianty s Festuca ovina agg. 
             ■ slovenské snímky varianty s Festuca ovina agg. 
             Ω snímky varianty s Molinia caerulea agg. 
 
 
 
 
 
 
Lokality snímků v tabulce 1:  
Pořadí údajů: lokalita; zeměpisná délka; zeměpisná šířka; nadmořská výška; plocha snímku; sklon 
svahu; pokryvnost E3, E2, E1; autor snímku; datum snímku. Chybějící údaj je označen tečkou.  
1: Gbely, les vpravo silnice Kopčany – Kúty; 170226; 484309; 163;  150; rovina; 75; 3; 20; J. 
Roleček;18.7.2003 
2: Gbely, les vlevo silnice Kopčany – Kúty; 170229; 484259; 164; 150; rovina; 20; 0; 50; J. Roleček; 
29. 8. 2003 
3: Gbely, les Dúbrava vlevo silnice Kopčany – Kúty; 170335; 484415; 163; 150; rovina; 60; 7; 25; J. 
Roleček; 21. 6. 2003 
4: Gbely, les Dúbrava vlevo silnice Kopčany – Kúty; 170229; 484269; 163; 150; rovina; 40; 2; 40; J. 
Roleček; 21. 6. 2003 
5: Gbely, les vlevo silnice Kopčany – Kúty; 170230; 484259; 164; 150; rovina; 15; 1; 45; J. Roleček; 
29. 8. 2003 
6: Gbely, les vpravo silnice Kopčany – Kúty; 170226; 484306; 161; 150; rovina; 60; 5; 25; J. Roleček; 
18. 7. 2003 
7: Gbely, les mezi Moravou a Gbely; .; .; 160; .; rovina; 70; 5; 50; A. Zlatník; 31. 8. 1953 (ex Dvořák 1960) 
8: Gbely, les vlevo cesty majír Adamov – Kopčany; .; .; ca 160; 250; rovina; 55; 7; 70; J. Dvořák; 4. 5. 
1958 (ex Dvořák 1960) 
9: Gbely, les Dúbrava vlevo silnice Kopčany – Kbely; 170332; 484419; 164; 150; rovina; 70; 4; 30; J. 
Roleček; 29. 8. 2003 
10: Gbely, les Dúbrava vlevo silnice Kopčany – Kúty; 170327; 484416; 163; 150; rovina; 80; 10; 20; J. 
Roleček; 21. 6. 2003 
11: Gbely, les vpravo silnice Gbely – Adamov; 170259; 484344; 163; 150; rovina; 75; 2; 25; J. Roleček; 
21. 6. 2003 
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Tab. 1. Tabulka snímků slovenských subkontinentálních doubrav asociace Carici fritschii-
Quercetum roboris. Vpravo srovnání frekvenčních sloupců jedenácti slovenských (SK) 
a sedmnácti českých (CZ) snímků této asociace (hodnoty frekvence v procentech).  
Table of relevés of Carici fritschii-Quercetum roboris association from Slovakia. Frequency 
columns of eleven Slovak (SK) and seventeen Czech (CZ) relevés are presented on the right 
side of the table (frequency in percentage values).  

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frekvence 

  

varianta s                   
Festuca ovina  

varianta s 
Molinia 
caerulea 

agg. 

SK CZ 

Stromové patro              
Quercus robur               4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 100 94 
Quercus petraea agg.        . . . 1 . . . . . 2 . 18   .   
Pinus sylvestris            . . . . . . . 2 . . 1 18   .   
Betula pendula              . . . . . . . . . . .   .   24 
Keřové patro              
Frangula alnus              + . 2 + . + + . 1 2 + 73 65 
Crataegus sp.               + . . r . 1 . . + + + 55 35 
Tilia cordata               1 . . . . 1 . . . . + 27 41 
Quercus robur               . . . . 1 . 1 1 . . . 27 24 
Ligustrum vulgare           . . . . . + . + . + . 27 18 
Rhamnus cathartica          . . . . + + . . . . . 18 6 
Pinus sylvestris            . . . . . . 1 1 . . . 18   .   
Rosa sp. . . . . . . + . r . . 18   .   
Betula pendula              . . . . . . + . . . . 9 18 
Bylinné patro              
Festuca rubra               1 2 + 2 + 2 + 2 + + + 100 35 
Clinopodium vulgare         2 2 + + 1 1 1 . + + + 91 88 
Arrhenatherum elatius       1 + 1 1 1 + + . + + . 82 76 
Carex fritschii             . 1 1 1 + + 1 2 . 1 + 82 88 
Polygonatum odoratum        + 1 1 + + + + . + . + 82 65 
Agrostis capillaris         . . 1 + + + 2 . + r + 73 41 
Dactylis glomerata agg.     . r + . . + 1 2 1 + + 73 82 
Veronica chamaedrys agg.    + + + + r + 1 + . . . 73 65 
Fragaria vesca              2 . + + . 2 1 2 . 1 2 73 53 
Iris variegata              + r + 1 + . + 1 . . + 73 53 
Poa pratensis agg.        2 1 + 2 2 + . 2 . . r 73 47 
Brachypodium sylvaticum       + . + + r . . 1 r + 2 73 6 
Festuca ovina          . 2 2 2 2 . 2 . . + r 64 100 
Euphorbia cyparissias       + r + + + r . . . . + 64 76 
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Tab. 1 pokračovanie 1 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frekvence 
Peucedanum oreoselinum      2 + 1 + 1 . + 1 . . . 64 29 
Mycelis muralis             r . + . . + 1 . + + + 64 12 
Convallaria majalis         . . + . 1 . 1 . 1 2 2 55 71 
Anthoxanthum odoratum       . 1 1 2 2 . 1 . . + . 55 65 
Potentilla alba             r . r . . + . + . + 1 55 65 
Vincetoxicum hirundinaria   r + + + + . + . . . . 55 59 
Silene nutans               + + . + + . 1 1 . . . 55 47 
Hieracium murorum           + r + r . . + 2 . . . 55   .   
Achillea millefolium agg.   + + + r + . . . . . . 45 76 
Betonica officinalis        . + . + + + . . . . + 45 76 
Luzula campestris agg.      . + r + . . 1 . . .   r   45 76 
Molinia caerulea agg.         . . . . . 1 + . 2 1 1 45 65 
Galium verum                + + r + + . . . . . . 45 53 
Scrophularia nodosa         . . . . . r + + r . r 45 41 
Cerastium arvense           + r + + + . . . . . . 45 35 
Brachypodium pinnatum       . . r . . 2 . . + + 1 45 35 
Carex pallescens            . . . . . + + . + + + 45 35 
Calamagrostis epigejos      + . 2 + 1 . 1 . . . . 45 29 
Hieracium umbellatum        r + . . + . + . . . r 45 18 
Rubus fruticosus agg.       + . + . . . . . 2 + + 45 12 
Hylotelephium maximum       . r + + r . + . . . . 45 6 
Carex caryophyllea          . 2 r + 2 . . + . . . 45   .   
Geranium sanguineum         + + . r . + . . . . . 36 82 
Melampyrum pratense         . . . 2 + . . . + 1 . 36 76 
Ajuga reptans               + . + . . + . . + . . 36 59 
Teucrium chamaedrys         + . r + 1 . . . . . . 36 53 
Pimpinella saxifraga agg.   + + . r + . . . . . . 36 41 
Pulmonaria angustifolia     1 + . + . + . . . . . 36 41 
Lysimachia vulgaris         . . . . . 1 . . 2 + 1 36 35 
Viola canina                + . r . . + . . . . + 36 29 
Moehringia trinervia        . . + . . . . . + + + 36 6 
Fallopia convolvulus        . . r . . + . . + . r 36 6 
Impatiens parviflora        . . + . . . . . r + r 36   .   
Anthericum ramosum            + . 1 2 . . . . . . . 27 35 
Solidago virgaurea          . . . . . . + . . r r 27 29 
Campanula rotundifolia      . . r . . . 1 . . . r 27 24 
Platanthera sp.             + + . . . + . . . . . 27 24 
Veronica officinalis          + . . . . . 1 + . . . 27 18 
Steris viscaria             . + + . . . 1 . . . . 27 12 
Poa nemoralis                 . . . r . . . . + + . 27 12 
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Tab. 1, pokračovanie 2 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frekvence 
Carex supina                  1 . . . 2 + . . . . . 27 12 
Geum urbanum                      + . . . . r . . . . + 27 12 
Symphytum officinale        . . . . . + + . . . + 27 6 
Torilis japonica              + . . . . + . . . . r 27 6 
Carex muricata agg.               r . . . . r . . . . r 27 6 
Hieracium sabaudum            . . r . . . + 1 . . . 27 6 
Agrostis vinealis             . 1 . 1 + . . . . . . 27   .   
Carex umbrosa                 . . . . . . 1 . + r . 27   .   
Thesium linophyllon           . + . + + . . . . . . 27   .   
Chamaecytisus supinus             + . r . . . . . . r . 27   .   
Campanula patula                  . . . . . r + . . . r 27   .   
Trifolium alpestre          1 . . 1 . . . . . . . 18 76 
Hypericum perforatum        . . . . . r + . . . . 18 71 
Serratula tinctoria         . . . . . r . . . . + 18 59 
Valeriana stolonifera        + . . . . 1 . . . . . 18 41 
Linaria vulgaris            . . . + . . + . . . . 18 24 
Carex michelii                . . . . . . 1 + . . . 18 24 
Stellaria graminea            . . + . . . + . . . . 18 18 
Carex brizoides/curvata               . . . . . . . . 1 2 . 18 12 
Carex hirta                   . . . . . . 1 . . . r 18 12 
Knautia arvensis                  r . . r . . . . . . . 18 12 
Festuca rupicola              r . . . 2 . . . . . . 18 6 
Melica nutans                 . . . + . + . . . . . 18 6 
Cytisus nigricans             . . . + . . + . . . . 18 6 
Hypericum montanum            . . . . . . + . . . + 18   .   
Rubus idaeus                  . . . . . + . . . + . 18   .   
Hieracium bauhinii            . . r . . . + . . . . 18   .   
Digitalis grandiflora         . . r . . . + . . . . 18   .   
Dryopteris carthusiana            . . . . . . . . + + . 18   .   
Vicia sepium                . . . . . . . . . r . 9 53 
Genista tinctoria             . . . . + . . . . . . 9 41 
Galium album s.l.         . . . . . . . . . . + 9 41 
Potentilla erecta           . . . . . . . . . + . 9 35 
Taraxacum sect. Ruderalia     . . . . . r . . . . . 9 35 
Campanula persicifolia        . . r . . . . . . . . 9 29 
Filipendula vulgaris          . . . . . + . . . . . 9 29 
Sanguisorba officinalis       . . . . . . . . . r . 9 24 
Rumex acetosa                 . . . . . . + . . . . 9 24 
Carex humilis                 . . . 1 . . . . . . . 9 18 
Melampyrum cristatum          . . . . . . + . . . . 9 18 
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Tab. 1, pokračovanie 3 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frekvence 
Primula veris                     . . . . . . . + . . . 9 18 
Rumex acetosella . . . . . . . + . . . 9 18 
Securigera varia              + . . . . . . . . . . 9 18 
Asperula tinctoria            . . . . . . . . . . .   .   53 
Galium boreale                . . . . . . . . . . .   .   53 
Laserpitium prutenicum      . . . . . . . . . . .   .   47 
Silene vulgaris             . . . . . . . . . . .   .   47 
Succisa pratensis           . . . . . . . . . . .   .   41 
Viola reichenbachiana/ 
riviniana       . . . . . . . . . . .   .   41 
Festuca amethystina           . . . . . . . . . . .   .   35 
Selinum carvifolia            . . . . . . . . . . .   .   29 
Festuca heterophylla          . . . . . . . . . . .   .   24 
Vicia cassubica               . . . . . . . . . . .   .   24 
Potentilla heptaphylla        . . . . . . . . . . .   .   24 
Hieracium lachenalii          . . . . . . . . . . .   .   24 
Ranunculus polyanthemos       . . . . . . . . . . .   .   24 
Avenula pubescens             . . . . . . . . . . .   .   24 
Lilium martagon               . . . . . . . . . . .   .   18 
Ornithogalum kochii           . . . . . . . . . . .   .   18 
Persicaria bistorta           . . . . . . . . . . .   .   18 
Astragalus glycyphyllos       . . . . . . . . . . .   .   18 
Euphorbia villosa             . . . . . . . . . . .   .   18 
Dianthus superbus                 . . . . . . . . . . .   .   18 

Juvenilní a zakrslé dřeviny 
v bylinném patře              
Quercus robur                     1 + + + + 1 . . + + . 73 71 
Crataegus sp.                     . . . r . r . . r r . 36 59 
Frangula alnus                    . . + . . r . . . r . 27 12 
Fraxinus sp.                      . . r . . . . . + 1 . 27   .   
Ligustrum vulgare                 . . . . . . . . r + . 18 35 
Tilia cordata                     + . . . . r . . . . . 18 24 
Rosa sp.                      . r . . . . . . . . r 18 18 
Euonymus europaeus                . . . . . . . . + r . 18 12 
Pinus sylvestris                  . r . . + . . . . . . 18 6 
Prunus avium                      r . . . . r . . . . . 18 6 
Prunus spinosa                    . . . . r r . . . . . 18   .   
Quercus rubra                     r . . . . . . . . . 2 18   .   
Acer campestre                    . . . . . . . . . + r 18   .   
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Druhy s jediným výskytem ve slovenských snímcích a méně než třemi výskyty v českých 
snímcích:  
E3: Quercus rubra, 11: 2; E2: Cornus sanguinea, 10: +; Quercus rubra, 11: +; Ribes uva-crispa, 1: +; 
E1: Agrimonia procera, 10: r; Alliaria petiolata, 10: r; Artemisia vulgaris, 1: r; Avenula pratensis, 5: r; 
Avenula sp., 4: r; Calamagrostis arundinacea, 9: r; Campanula trachelium,,7: +; Carex montana, 9: 1; 
Conyza canadensis, 7: +; Cornus sanguinea, 10: +; Deschampsia cespitosa, 9: +; Dianthus 
carthusianorum, 5: r; Elymus caninum, 11: +; Erechtites hieraciifolia, 7: +; Fragaria moschata, 7: +; 
Galeopsis pubescens, 9: r; Galium aparine, 10: r; Geranium robertianum, 11: r; Gnaphalium 
sylvaticum, 7: +; Hieracium pilosella, 4: +; Holcus lanatus, 4: r; Juncus effusus, 6: r; Koeleria 
macrantha, 5: +; Lapsana communis, 6: r; Leontodon hispidus, 1: +; Lolium perenne, 7: +; Luzula 
multiflora, 10: r; Lycopus europaeus, 6: r; Origanum vulgare, 7: +; Peucedanum cervaria, 4: r; Phleum 
phleoides, 5: +; Picris hieracioides, 7: +;  Pulmonaria mollis agg., 8: +; Scutellaria galericulata, 9: r; 
Serratula lycopifolia (problematický údaj; pozn. autora), 7: +; Seseli annuum, 5: r; Stellaria alsine, 7: 
+; Thalictrum lucidum, 9: +; Tragopogon orientalis, 1: r.  
 
Druhy s jedním nebo dvěma výskyty v českých snímcích:   
E3: Robinia pseudacacia; E2: Robinia pseudacacia, Prunus padus, P. serotina; E1: Ajuga genevensis, 
Asparagus officinalis, Aster sp., Avenula pratensis, Betula pendula, Briza media, Bupleurum falcatum, 
Campanula glomerata, Campanula trachelium, Carex acutiformis, Carex montana, Centaurea 
triumfettii, Chamaecytisus ratisbonensis, Cirsium palustre, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crepis 
praemorsa, Cruciata glabra, Cytisus nigricans, Daphne cneorum, Dryopteris filix-mas, Elytrigia 
repens, Epipactis helleborine agg., Fragaria moschata, Fragaria viridis, Galeopsis pubescens, Galium 
aparine, Galium palustre, Galium pumilum, Genista germanica, Glechoma hederacea, Heracleum 
sphondylium, Hieracium cymosum, Hieracium maculatum, Hieracium sabaudum, Hylotelephium 
maximum, Hypericum hirsutum, Inula salicina, Iris sibirica, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, 
Lithospermum officinale, Peucedanum cervaria, Phleum phleoides, Phragmites australis, 
Pseudolysimachion spicatum, Pulmonaria mollis agg., Pyrus pyraster, Ranunculus acris, Ranunculus 
auricomus, Rhamnus cathartica, Robinia pseudacacia, Rumex thyrsiflorus, Scorzonera humilis, Silaum 
silaus, Sorbus aucuparia, Stachys sylvatica, Thalictrum minus, Thalictrum simplex ssp. galioides, 
Torilis japonica, Verbascum phoeniceum, Veronica hederifolia agg., Vicia tenuifolia, Viola canina x 
riviniana, Viola riviniana. 
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10.4. TEPLOMILNÉ DOUBRAVY (QUERCION PUBESCENTI-PETRAEAE) 
 
 

Nepublikovaný rukopis charakteristiky asociací pro připravovanou monografii Vegetace 
České republiky. 
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1. Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis Klika 1932 
Středočeské a severočeské šipákové doubravy mělkých půd 
 
Nomenklatura: Orig. (Klika 1932): As. Quercus lanuginosa-Lathyrus versicolor (Quercus 

lanuginosa = Q. pubescens). 
  
Diagnostické druhy: Anthericum ramosum, Arabis hirsuta agg., Arabis pauciflora, Asperula 

tinctoria, Astragalus glycyphyllos, Berberis vulgaris, Betonica officinalis, Brachypodium 
pinnatum, Bupleurum falcatum, Bupleurum longifolium ssp. longifolium, Campanula 
bononiensis, Campanula trachelium, Carex humilis, Centaurea triumfettii, Clematis recta, 
Cornus mas, Cornus sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Crataegus species, Crepis 
praemorsa, Cytisus nigricans, Dictamnus albus, Festuca amethystina, Galium glaucum, 
Genista tinctoria, Hepatica nobilis, Hypericum montanum, Inula conyzae, Lathyrus 
pannonicus, Lathyrus vernus, Ligustrum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, 
Melampyrum cristatum, Melica picta, Polygonatum odoratum, Primula veris, Pyrethrum 
corymbosum, Quercus pubescens, Securigera varia, Sesleria caerulea, Silene nemoralis, 
Sorbus aria s.lat., Sorbus torminalis, Teucrium chamaedrys, Thlaspi montanum, 
Trifolium alpestre, Veronica teucrium, Viola hirta 

Konstantní druhy: Anthericum ramosum, Asperula tinctoria, Astragalus glycyphyllos, 
Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Campanula 
persicifolia, Campanula trachelium, Carex humilis, Cornus mas, Cornus sanguinea, 
Cotoneaster integerrimus, Dictamnus albus, Euphorbia cyparissias, Fragaria viridis, 
Galium glaucum, Genista tinctoria, Hepatica nobilis, Lathyrus pannonicus, Lathyrus 
vernus, Ligustrum vulgare, Lotus corniculatus, Melampyrum cristatum, Poa pratensis 
s.lat., Polygonatum odoratum, Primula veris, Pyrethrum corymbosum, Quercus 
pubescens, Securigera varia, Sorbus aria s.lat., Sorbus torminalis, Stellaria holostea, 
Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Viola hirta 

Dominantní druhy: Carex humilis, Cornus mas, Geranium sanguineum, Polygonatum 
odoratum, Quercus petraea agg., Quercus pubescens 

 
Formální definice: Skup. Lathyrus pannonicus AND Skup. Lithospermum 
purpurocaeruleum 
 
Struktura a druhové složení. České xerotermní doubravy bazických substrátů. Obvykle jde 
o zakrslý řídkoles s pokryvností stromového patra pod 50 %. Dominantou stromového patra 
bývá dub šipák (Quercus pubescens agg.), případně dub zimní (Quercus petraea agg.), příměs 
mohou tvořit dřeviny světlomilné (Sorbus torminalis, S. aria s.lat., Pinus sylvestris) i hajní 
(Fraxinus excelsior, Acer campestre, Carpinus betulus). Keřové patro je namnoze druhově 
bohaté (Cotoneaster integerrimus, Ligustrum vulgare, Cornus mas, C. sanguinea, Rosa 
canina s.lat.), ale jeho pokryvnost většinou nepřesahuje 20 %, a nebrání tak výskytu 
heliofilních druhů bylinného patra. Hlavní součástí podrostu hrachorových doubrav jsou 
druhy suchých bazifilních trávníků a teplomilných lesních lemů, přičemž hlavními 
dominantami bývají Carex humilis nebo Brachypodium pinnatum. Významné zastoupení mají 
teplomilné byliny xerotermních trávníků a suchých lesních lemů, především Teucrium 
chamaedrys, Dictamnus albus, Anthericum ramosum, Pyrethrum corymbosum, Galium 
glaucum, Polygonatum odoratum, Euphorbia cyparissias, Viola hirta. Oproti ekologicky 
obdobným moravským mahalebkovým doubravám a) chybějí teplomilné druhy panonského 
termofytika (Inula ensifolia, Iris pumila, Euphorbia polychroma, Dorycnium pentaphyllum 
s.lat., Potentilla patula, Verbascum chaixii, Euonymus verrucosa), b) výrazně častěji nebo 
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výhradně se vyskytují Cotoneaster integerrimus a subxerofilní kalcifyty Silene nemoralis, 
Asperula tinctoria, Thlaspi montanum, c) větší zastoupení mají některé hajní druhy (Stellaria 
holostea, Melica nutans, Primula veris, Hepatica nobilis, Mercurialis perennis), d) menší 
zastoupení mají druhy teplomilných lesních lemů. Dá se říci, že alespoň co se týká 
analyzovaného snímkového materiálu jsou české xerotermní doubravy tvořeny kontrastnější 
směsí lesních a nelesních prvků než moravské doubravy, jež mají výrazněji lesostepní 
charakter, s výskytem řady druhů lesních lemů. Může to být dáno odlišnou historií porostů, 
odlišným krajinným kontextem, ale i odlišnými makroklimatickými podmínkami obou území. 
  
Stanoviště. Azonální společenstvo extrémních stanovišť na pomezí lesa a xerotermního 
bezlesí na bazických substrátech; často je součástí mozaiky les – teplomilné křoviny – suché 
trávníky (– vegetace skal). Osidluje exponované polohy s mělkými půdami v horních částech 
výslunných svahů, na temenech výslunných hřbetů, v okolí skalních výchozů nebo na lesních 
okrajích. Vzácněji vystupuje na plošiny, většinou na místech dlouhodobě ovlivněných lesním 
hospodařením.  Substrátem jsou nejčastěji rendziny na silurských a devonských vápencích 
Českého krasu, pararendziny na vápnitých sedimentech České křídové tabule a bazické 
rankery na třetihorních vyvřelinách Českého středohoří.  
 
Dynamika a management. Podobně jako u řady dalších typů teplomilných doubrav zahrnuje 
tato asociace jak porosty primární, přirozeně prosvětlené, na extrémních, často skalnatých  
stanovištích, tak porosty dlouhodobě sukcesně nestabilní, vytvořené nebo v minulosti výrazně 
ovlivněné lidskou činností. Na řadě lokalit jsou dosud patrné pozůstatky výmladkového 
hospodaření (tzv. pařeziny, tvořené stromy s více kmeny vyrůstajícími ze společné báze). Na 
tradičních lokalitách se pásla hospodářská zvířata (Hofmeister 2002). Tyto porosty procházejí 
v současnosti sukcesním vývojem, provázeným zapojováním stromového patra, expanzí 
křovin a ústupem světlomilných druhů – na úkor hrachorových doubrav se tak šíří 
mezofilnější vegetace asociace Euphorbio-Quercetum, případně svazu Carpinion. Pro 
zachování tohoto společenstva a jeho ochranářsky cenných světlomilných druhů je proto třeba 
přijmout aktivní managementová opatření (rozvolňování stromového patra, odstraňování 
expandujících křovin, obnova výmladkového hospodaření).  
  
Rozšíření 
Lathyro versicoloris-Quercetum je vegetace z širšího okruhu xerotermních bazifilních 
doubrav, které se roztroušeně vyskytují v teplých oblastech střední Evropy a které v českém 
termofytiku dosahují severní hranice svého rozšíření. V různých oblastech a v různých zemích 
jsou klasifikovány v rámci různých syntaxonů. I přes řadu společných rysů mezi těmito 
lokálními typy se zde držíme tradičního pojetí, odlišujícího hrachorové doubravy jako 
svébytnou asociaci výskytem omezenou na Čechy. Centrum jejího výskytu leží v členitých 
vápencových pahorkatinách a vrchovinách Českého krasu (Klika 1928, Blažková 1962, 
Samek 1964, Kubíková 1977, Hoffmann 2000) a na výslunných svazích třetihorních 
vulkanických suků Českého středohoří (Kolbek 1978, 1983, Boublík et al. 2002, Kuncová 
sine dato). Několik izolovaných výskytů se váže na opukové stráně České křídové tabule na 
Poděbradsku (Dostál & Sillinger 1933), Litoměřicku (Kuncová et al. 1980) nebo 
Libochovicku (Novák, ined.).  
 
Variabilita. V jednotlivých arelách výskytu xerotermních bazifilních doubrav se s ohledem 
na lokální ekologické podmínky (zejména vlastnosti substrátu) a lokální species-pool 
vytvářejí do různé míry odlišné lokální typy. V rámci hrachorových doubrav lze rozlišit 
alespoň dvě výraznější lokální varianty: 
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Varianta Asperula tinctoria (XXX00.a) Xerotermní doubravy výslunných vápencových 
svahů Českého krasu, s ojedinělým výskytem na opukách České křídové tabule (Bílé stráně 
u Pokratic, Debeřské údolí u Peruce, Báň u Žehuně). Charakteristická je vysoká účast druhů 
teplomilných lesních lemů (Anthericum ramosum, Polygonatum odoratum, Betonica 
officinalis, Melampyrum cristatum, Asperula tinctoria, Lathyrus pannonicus). Nehojný, ale 
velmi význačný je výskyt reliktních dealpínských kalcifytů (Sesleria caerulea, Thlaspi 
montanum, Festuca amethystina, Polygala chamaebuxus). Varianta odpovídá subasociaci 
L.v.-Q.p. typicum Blažková 1997. 
Varianta Koeleria macrantha (XXX00.b) Xerotermní doubravy vázané na extrémní polohy 
vulkanického reliéfu Českého středohoří (Lovoš, Košťálov, Strážiště, Svinky) a na strmé 
svahy průlomu Labe mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem (Porta Bohemica); ojedinělý 
výskyt byl zaznamenán na vápnitých pískovcích v CHKO Kokořínsko. Varianta je 
charakteristická nižším zastoupením lemových druhů a vyšším zastoupením druhů suchých 
trávníků (Koeleria macrantha, Phleum phleoides, Festuca valesiaca, Centaurea stoebe). To 
spolu s hojnějším výskytem mezofilních hajních druhů a nitrofytů (Poa nemoralis, Stellaria 
holostea, S. media, Impatiens parviflora) poukazuje na sukcesní nestabilitu a zřejmě 
sekundární původ většiny dnešních porostů. Porosty s významnějším zastoupením 
(sub)acidofytů představují přechod k vegetaci kyselých teplomilných doubrav, porosty na 
křídových pláštích vulkanických suků se druhovým složením blíží variantě Asperula tinctoria. 
Varianta odpovídá subasociaci L.v.-Q.p. poetosum nemoralis Chytrý 1997. 
 
Hospodářský význam a ohrožení. Produkční význam této asociace je vzhledem 
k extrémním abiotickým podmínkám na hranici existenčních možností lesa zanedbatelný. Její 
porosty mají přesto mimořádný význam jako refugia vzácných druhů rostlin a živočichů 
světlých lesů. Její ohrožení spočívá ve výše zmíněné sukcesní nestabilitě, jež vede k přeměně 
v mezofilnější vegetaci stinných lesů a k expanzi nitrofytů. V územně chráněných porostech 
lze proto jako významný faktor ohrožení označit bezzásahový režim. 

 

2. Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs & Fekete 1957 
Panonské šipákové doubravy mělkých půd 
 
nomenklatura: Orig. (Jakucs & Fekete 1957): Quercus pubescens - Prunus mahaleb-Ass. 
Syn.: Lithospermo purpurocaeruleae-Quercetum pubescentis Michalko 1957. 
 
Diagnostické druhy: Adonis vernalis, Ajuga genevensis, Anthericum ramosum, Arabis hirsuta 

agg., Asparagus officinalis, Aster amellus, Astragalus onobrychis, Brachypodium 
pinnatum, Bromus inermis, Buphthalmum salicifolium, Bupleurum falcatum, Campanula 
bononiensis, Carex humilis, Carex michelii, Cirsium pannonicum, Clinopodium vulgare, 
Cornus mas, Crataegus monogyna s.lat., Dictamnus albus, Dorycnium pentaphyllum 
s.lat., Epipactis helleborine s.lat., Erysimum durum s.lat., Euphorbia epithymoides, 
Fragaria moschata, Galium glaucum, Geranium sanguineum, Hieracium bauhini, Inula 
conyzae, Inula ensifolia, Inula hirta, Inula x stricta, Iris pumila, Iris variegata, 
Ligustrum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Melampyrum cristatum, Melica 
ciliata, Melittis melissophyllum, Origanum vulgare, Peucedanum alsaticum, Peucedanum 
cervaria, Potentilla patula, Pseudolysimachion spicatum, Pulmonaria mollis, Pyrethrum 
corymbosum, Quercus pubescens, Sorbus torminalis, Stachys recta, Stipa capillata, 
Teucrium chamaedrys, Thymus glabrescens, Viburnum lantana, Vincetoxicum 
hirundinaria, Viola hirta, Viola mirabilis  
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Konstantní druhy: Adonis vernalis, Ajuga genevensis, Anthericum ramosum, Aster amellus, 
Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Carex humilis, Carex michelii, 
Clinopodium vulgare, Cornus mas, Crataegus monogyna s.lat., Dictamnus albus, 
Dorycnium pentaphyllum s.lat., Elytrigia repens, Euphorbia cyparissias, Fragaria 
moschata, Galium glaucum, Geranium sanguineum, Inula conyzae, Inula ensifolia, Inula 
hirta, Ligustrum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Melittis melissophyllum, 
Peucedanum cervaria, Pseudolysimachion spicatum, Pyrethrum corymbosum, Quercus 
pubescens, Salvia pratensis, Securigera varia, Sorbus torminalis, Stachys recta, Teucrium 
chamaedrys, Viburnum lantana, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta 

Dominantní druhy: Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Cornus mas, Crataegus 
monogyna s.lat., Elytrigia repens, Inula ensifolia, Quercus pubescens, Quercus robur 

 
Formální definice: Skup. Inula ensifolia AND Skup. Lithospermum purpurocaeruleum 
 
Struktura a druhové složení. Moravské xerotermní doubravy bazických substrátů. Po 
strukturní stránce analogie české asociace Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis, tedy   
zakrslý řídkoles s pokryvností stromového patra kolem 50 % a dominancí Quercus pubescens, 
Quercus petraea agg., nebo vzácně Q. robur. Nejčastěji přímíšenými dřevinami stromového 
patra jsou Sorbus torminalis a Acer campestre. V druhově bohatém keřovém patře se 
uplatňují xerotermní i mezofilní druhy (Cornus mas, Viburnum lantana, Euonymus verrucosa, 
Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Rosa canina s.lat, Prunus spinosa, P. mahaleb). 
Dominantami bylinného patra bývají Brachypodium pinnatum, Carex humilis, nebo Festuca 
rupicola, silné zastoupení mají druhy teplomilných lesních lemů (Vincetoxicum hirundinaria, 
Geranium sanguineum, Peucedanum cervaria, Bupleurum falcatum, Dictamnus albus, 
Lithospermum purpurocaeruleum) a druhy suchých trávníků (Teucrium chamaedrys, Stachys 
recta, Galium glaucum, Salvia pratensis, Aster amellus). Charakteristická je účast 
teplomilných prvků panonského termofytika (Inula ensifolia, Iris pumila, Euphorbia 
polychroma, Dorycnium pentaphyllum s.lat., Potentilla patula, Verbascum chaixii, Aconitum 
anthora, Euonymus verrucosa).  
  
Stanoviště. Mezní lesní společenstvo, představující přechod mezi vegetací teplomilných 
doubrav a xerotermního bezlesí, nebo jejich mozaiku. Obvykle se vyskytuje na strmých 
výslunných svazích, na horních hranách svahů, skalních výchozech a na lesních okrajích 
přecházejících ve vegetaci suchých trávníků. Osídluje skeletovité až primitivní vápnité půdy 
(rendziny, pararendziny, syrozemě) na různých vápnitých sedimentech, především na 
vápnitých souvrstvích karpatského flyše (Ždánický les a jeho předhůří, Milovický les) a na 
bradlových vápencích jurského stáří (Pálava), ale i na permokarbonských vápnitých 
slepencích (Rokytná) a krystalických vápencích (Podyjí) východního okraje Českého masivu.  
 
Dynamika a management. Jako u hrachorových doubrav. 
 
Rozšíření. Výskyt asociace Pruno mahaleb-Quercetum je udáván z různých zemí 
jihovýchodní části střední Evropy, ovšem vzhledem k variabilitě v rámci této asociace 
a vzhledem k podobnosti s jinými tradičně rozlišovanými typy xerotermních doubrav jsou její 
vymezení a celkové rozšíření ve zde přijatém pojetí nejasné a vyžadují fytocenologickou 
syntézu středoevropského měřítka. Druhovým složením blízká vegetace se každopádně 
vyskytuje ve vápencových oblastech jižní poloviny Slovenska (Malé Karpaty, Strážovské 
vrchy, Povážský Inovec, Slovenský kras), ve východním Rakousku (Willner & Grabherr 
2007) a Maďarsku (Borhidi 2003). U nás se mahalebkové doubravy vyskytují roztroušeně 
v nejjižnějších výběžcích Západních Karpat (Ždánický a Milovický les, Hustopečsko, Pálava) 
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a na izolovaných lokalitách s vápnitými substráty v Praebohemiku (Podyjí, Těšetice, 
Rokytná). 
 
Variabilita. Analyzovaný snímkový materiál asociace byl proměnlivý podle ekologických 
i geografických gradientů, zvolili jsme jeho rozdělení do tří následujících variant:   
Varianta Inula ensifolia (XXX00.a) Nejxerotermnější typ s významným zastoupením druhů 
panonských suchých trávníků (Inula ensifolia, Euphorbia polychroma, Dorycnium 
pentaphyllum s.lat., Iris pumila, Potentilla patula, Adonis vernalis). Výskyt je koncentrován 
do nejjižnějších výběžků moravských Karpat (Němčičky, Pouzdřany, Milovice). 
Varianta Pimpinella saxifraga (XXX00.b) Xerotermní typ s méně výraznou účastí druhů 
panonských suchých trávníků. Vyskytuje se v různých částech jižní Moravy, např. v údolí 
Dyje nad Znojmem – zde se navíc vyskytují některé lokálně charakteristické druhy jako 
Aconitum anthora nebo Arabis pauciflora a Quercus pubescens je zcela nahrazen Q. robur 
a Q. petraea. 
Varianta Poa nemoralis (XXX00.c) Subxerotermní typ, představující přechod k vegetaci 
asociace Euphorbio-Quercetum. Častěji se vyskytují mezofilní druhy (Poa nemoralis, 
Convallaria majalis) a nitrofyty (Geum urbanum, Viola odorata, Glechoma hederacea), 
avšak stále převažují xerotermní druhy a druhy lesních lemů (Teucrium chamaedrys, 
Dictamnus albus, Vincetoxicum hirundinaria, Poa angustifolia, Quercus pubescens).  
 
Hospodářský význam a ohrožení. Viz hrachorové doubravy. 
 
 
3. Euphorbio-Quercetum Knapp ex Hübl 1959 
Dřínové doubravy 
 
Nomenklatura: Orig. (Hübl 1959): Euphorbio-Quercetum Knapp 1944 (Euphorbia angulata, 

E. cyparissias, E. polychroma, Quercus petraea, Q. pubescens, Q. cerris). 
Syn.: Corno-Quercetum sensu Wallnöfer in Mucina et al. 1993, Chytrý 1997, Roleček 2005 

non Máthé & Kovács 1962, Torilido-Quercetum Blažková (1989) 1997, Lithospermo-
Quercetum sensu auct. bohem. non Br.-Bl. 1932. 

 
Diagnostické druhy: Acer campestre, Anomodon viticulosus, Campanula persicifolia, Carex 

michelii, Clinopodium vulgare, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna 
s.lat., Euonymus verrucosa, Euphorbia epithymoides, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, 
Ligustrum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Polygonatum odoratum, 
Pyrethrum corymbosum, Quercus petraea agg., Quercus pubescens, Sorbus torminalis, 
Viola mirabilis  

Konstantní druhy: Acer campestre, Alliaria petiolata, Bupleurum falcatum, Campanula 
persicifolia, Campanula rapunculoides, Carpinus betulus, Clinopodium vulgare, Cornus 
mas, Cornus sanguinea, Euphorbia cyparissias, Geum urbanum, Hepatica nobilis, 
Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Ligustrum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, 
Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Pyrethrum corymbosum, Quercus 
petraea agg., Veronica chamaedrys agg., Viola hirta 

Dominantní druhy: Brachypodium pinnatum, Carpinus betulus, Cornus mas, Ligustrum 
vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Melica uniflora, Poa nemoralis, Quercus 
petraea agg., Quercus pubescens 
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Formální definice: Skup. Lithospermum purpurocaeruleum AND (Skup. Acer campestre 
OR Lathyrus vernus) NOT (Skup. Asarum europaeum OR Skup. Stachys recta OR 
Skup. Iris variegata) 
 
Struktura a druhové složení. Xeromezofilní doubravy bazických substrátů, představující 
přechod mezi vegetací xerotermních doubrav a teplomilných dubohabřin. Ve stromovém patře 
obvykle dominuje dub zimní (Quercus petraea agg.) nebo dub šipák (Quercus pubescens 
agg.), na rozdíl od xerotermních doubrav často s příměsí mezofilnějších dřevin (Sorbus 
torminalis, Acer campestre, ale i Carpinus betulus nebo Fraxinus excelsior). Stromy mohou 
dosahovat zakrslého i celkem statného vzrůstu a zápoj stromového patra se pohybuje kolem 
50 – 60 %. Rozvolněnější porosty mívají charakteristicky bujné a druhově bohaté keřové 
patro, v němž obvykle převládají Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Viburnum  
lantana nebo Crataegus monogyna. Do této asociace řadíme i prosvětlené subxerofilní 
bazifilní doubravy v oblastech nebo na stanovištích, kde se z různých důvodů nevyvinula 
vegetace xerotermních bazifilních doubrav (chladnější území, méně výslunné polohy, mírné 
svahy, úpatí a plošiny s hlubšími půdami). V bylinném patře se mísí teplomilné druhy lesních 
lemů (Lithospermum purpurocaeruleum, Brachypodium pinnatum, Tanacetum corymbosum, 
Polygonatum odoratum, Galium pycnotrichum, Dictamnus albus) a hajní druhy (Poa 
nemoralis, Melica nutans, M. uniflora, Convallaria majalis, Viola mirabilis, Lathyrus niger, 
Stellaria holostea, Lathyrus vernus, Hepatica nobilis). Jeho typickou součástí se zvlášť 
v poslední době staly nitrofyty (Campanula rapunculoides, Geum urbanum, Impatiens 
parviflora, Viola odorata, Galium aparine, Geranium robertianum). 
  
Stanoviště. V nejteplejších oblastech osidluje Euphorbio-Quercetum přechodové polohy mezi 
extrémními, azonálními stanovišti xerotermních bazifilních doubrav a mezickými stanovišti 
dubohabřin – typicky jde o mírné výslunné svahy a jejich úpatí, okraje plošin nad hranami 
výslunných svahů, a podobně. Naproti tomu v chladnějších oblastech termofytika 
a v nejteplejším mezofytiku představuje nejteplomilnější lesní společenstvo bazických 
substrátů a vystupuje i na extrémní, např. skalnatá stanoviště. Substrátem bývají minerálně 
silné skalní horniny, nejčastěji vápnité sedimenty (devonské a jurské vápence, sedimenty 
České křídové tabule, karpatský flyš), ale i bazické vyvřeliny Českého středohoří a další 
bázemi bohaté horniny. 
 
Dynamika a management. Část porostů představuje přirozenou součást vegetační mozaiky 
xerotermních stavišť na bazických substrátech. Na řadě lokalit jde ovšem o zřejmé sukcesní 
stadium vzniklé z otevřených pastevních lesů a pařezin a lze očekávat jeho postupnou 
mezofytizaci (přeměnu ve vegetaci stinných hájů). Součástí tohoto předpokládaného vývoje je 
současná expanze nitrofilních druhů v dřínových doubravách Českého krasu, Českého 
středohoří i jinde.  
 
Rozšíření. Euphorbio-Quercetum je široce rozšířený vegetační typ, známý z různých částí 
střední Evropy jako „kamejková doubrava“. Pod různými je udáván z maďarských pohoří 
(Borhidi 2003), východního Rakouska (Willner & Grabherr 2007), jižní poloviny Slovenska 
(Roleček 2005), Německa (Oberdorfer 1992) a ojediněle i ze severozápadního Polska 
(Matuszkiewicz 2001). V České republice se vyskytuje roztroušeně v teplých oblastech Čech 
i Moravy. V Čechách je řada lokalit v  Českém krasu (Domin 1928, Klika 1932, Moravec & 
Neuhäusl 1991, Blažková 1997) a Českém středohoří (Kolbek 1969, 1983, Kubíková et al. 
1997), porůznu se vyskytuje i na Křivoklátsku (Kolbek et al. 2003) a v členitějších okrscích 
České křídové tabule (Myslivna u Libochovic, Debeřské údolí u Peruce, Satan u Litoměřic, 
okolí Žehuně, Rožďalovicko). Na jižní Moravě jsou centrem výskytu dřínových doubrav jižní 
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výběžky Západních Karpat, především Ždánický les, Milovický les a Pálava (Horák 1979a, b, 
1980, Chytrý & Horák 1997), a také vápencové ostrůvky na východním okraji Českého 
masivu (Moravský kras, Tišnovsko, Podyjí, vzácně jinde; Horák 1981, Chytrý & Vicherek 
1995, Chytrý & Horák 1997). Ojediněle se vyskytuje v předhůří Bílých Karpat (Žerotín).   
Variabilita. V našem pojetí jde o široký vegetační typ, zahrnující jednak značně stinné, téměř 
mezofilní lesy, často s výrazně vyvinutým jarním aspektem efemér a efemeroidních geofytů 
a s velkou účastí nitrofytů, a na druhou stranu prosvětlené doubravy bez náročných 
xerotermních druhů. Lze proto rozlišit tři následující varianty: 
Varianta Alliaria petiolata (XXX00.a) Mezofilnější a nitrofilní dřínová doubrava, častá 
v Českém krasu a Českém středohoří, ale rozšířená i na jižní Moravě. Vysokou frekvenci 
výskytu zde mají expanzivní a invazní lesní nitrofyty (Alliaria petiolata, Galium aparine, 
Geum urbanum, Torilis japonica, Chaerophyllum temulum, Impatiens parviflora, Veronica 
sublobata) a některé hajní druhy (Stellaria holostea, Primula veris). Varianta odpovídá 
asociaci Torilido-Quercetum Blažková 1997. Představuje přechod do vegetace teplomilných 
dubohabřin. 
Varianta Dictamnus albus (XXX00.b) Xerofilnější a heliofilnější typ s charakteristickým 
výskytem světlomilných druhů (Dictamnus albus, Melittis melissophyllum, Carex michelii, C. 
montana, Quercus pubescens) a méně zasažený ruderalizací. I zde se ovšem mohou 
vyskytovat hajní druhy (Convallaria majalis, Viola mirabilis, Dactylis polygama, Melica 
nutans). Představuje přechod do vegetace xerotermních doubrav. 
 
Hospodářský význam a ohrožení. Velká část porostů této asociace byla dříve intenzivně 
využívána jako pařeziny (výmladkové lesy) a pastevní lesy, což vedlo k jejich prosvětlení a ke 
zvýšenému zastoupení světlomilných a suchomilných druhů. Po ukončení tohoto tradičního 
managementu dochází v ekosystému k akumulaci živin (Hofmeister 2002, Hofmeister et al. 
2004), ke zpětné sukcesi k mezofilnější vegetaci a k expanzi nitrofytů. Tímto vývojem jsou 
ohroženy vzácné světlomilné druhy rostlin (Hédl 2004) a živočichů, zejména hmyzu 
(Konvička et al. 2004), vázané na řídkoles nebo na jemnozrnnou dynamickou mozaiku lesa 
a bezlesí. Paradoxně k tomuto kritickému vývoji přispěla skutečnost, že řada porostů je 
chráněna v rezervacích s víceméně bezzásahovým režimem.   
 
Syntaxonomická poznámka: V dosavadní rakouské, české a slovenské fytocenologické 
literatuře (Wallnöfer in Mucina et al. 1993, Chytrý 1997, Roleček 2005, 2007a) bylo pro tuto 
asociaci používáno jméno Corno-Quercetum Máthé & Kovács 1962. Originální diagnóza této 
asociace však spadá do variability asociace Quercetum petraeae-cerris Soó 1957. Patrně 
nejstarší platné jméno pro vegetaci dřínových doubrav je Euphorbio-Quercetum Hübl 1959.  

V originálním popise asociace (Hübl 1959) byly zastoupeny tři druhy rodu Euphorbia, 
proto se přidržujeme původní formy jména navržené Hüblem a nepoužíváme formu 
Euphorbio angulatae-Quercetum, kterou zavedla Wallnöfer in Mucina et al. 1993.  

V nejnovějším přehledu lesní vegetace Rakouska (Willner & Grabherr 2007) jsou  
Corno-Quercetum a Euphorbio-Quercetum rozlišovány jako dvě samostatné asociace na 
základě vztahu ke světlu, domníváme se, že rozdíly mezi odpovídajícími vegetačními typy 
jsou natolik malé, že nemá smysl je rozlišovat na úrovni asociací. 
   
  
4. Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962 
Kyselé teplomilné doubravy  
 
Nomenklatura: Orig. (Blažková 1962): Torminaleto-Quercetum (Svoboda 1955) Samek 1955 

(Sorbus torminalis, Quercus sessilis = Q. petraea, Q. pubescens). 
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 Syn.: Cynancho-Quercetum auct. bohem. non Passarge in Scamoni & Passarge 1959. 
 
Diagnostické druhy: Anthericum ramosum, Campanula persicifolia, Cytisus nigricans, 

Digitalis grandiflora, Festuca ovina, Genista tinctoria, Hieracium lachenalii, Hieracium 
sabaudum, Hylotelephium telephium agg., Lychnis viscaria, Poa nemoralis, Polygonatum 
odoratum, Pyrethrum corymbosum, Quercus petraea agg., Silene nutans, Trifolium 
alpestre, Vincetoxicum hirundinaria 

Konstantní druhy: Anthericum ramosum, Campanula persicifolia, Carpinus betulus, 
Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Genista tinctoria, Hieracium lachenalii, Hieracium 
murorum, Hieracium sabaudum, Hylotelephium telephium agg., Hypericum perforatum, 
Hypnum cupressiforme agg., Luzula luzuloides, Lychnis viscaria, Poa nemoralis, 
Polygonatum odoratum, Pyrethrum corymbosum, Quercus petraea agg., Silene nutans, 
Veronica chamaedrys agg., Vincetoxicum hirundinaria 

Dominantní druhy: Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Carpinus betulus, 
Fagus sylvatica, Festuca ovina, Poa nemoralis, Quercus petraea agg. 

 
Formální definice: Skup. Geranium sanguineum AND (Skup. Lychnis viscaria OR Skup. 
Hieracium sabaudum) NOT (Skup. Lithospermum purpurocaeruleum OR Skup. 
Serratula tinctoria OR Skup. Jasione montana) 
 
Struktura a druhové složení. Xerotermní a xeromezofilní doubravy kyselých substrátů. Ve 
stromovém patře pravidelně dominuje dub zimní (Quercus petraea agg.), často vytvářející 
homogenní porosty bez jakékoli příměsi. Vyskytují-li se přimíšené dřeviny, jde nejčastěji 
o mezofilní druhy (Carpinus betulus, Tilia cordata), případně na extrémnějších stanovištích 
o druhy světlomilné (Pinus sylvestris, Sorbus torminalis, S. aria agg.). Keřové patro bývá 
slabě vyvinuto. Vyskytují se v něm zmlazující druhy stromového patra a z keřů nejčastěji 
Crataegus monogyna a Rosa canina s.lat. Charakteristickou dominantou bylinného patra je 
Poa nemoralis, ale dominovat může i Festuca ovina, Calamagrostis arundinacea, Luzula 
luzuloides, Vincetoxicum hirundinaria, a v xerotermních porostech i Carex humilis. Vedle 
acidotolerantních teplomilných druhů (Anthericum ramosum, Polygonatum odoratum, Allium 
senescens, Pyrethrum corymbosum, Campanula persicifolia, Sedum maximum, Trifolium 
alpestre) se zde vyskytuje řada suchomilných i mezofilních (sub)acidofytů (Silene nutans, 
Genista tinctoria, Digitalis grandiflora, Galium pumilum, Hieracium murorum, H. lachenalii, 
H. sabaudum). Často jsou přimíšeny hajní druhy. 
 
Stanoviště. Asociace se váže na výslunné polohy na kyselých nebo druhotně okyselených 
substrátech – typicky jde o svahy říčních údolí a jejich horní hrany, nebo okolí skalních 
výchozů. Půdami bývají rankery nebo oligotrofní varianty kambizemí na nevápnitých 
substrátech, především na granitoidech a rulách (Praebohemicum), na minerálně slabších 
vulkanických horninách (České středohoří, Křivoklátsko), a často i na nevápnitých 
sedimentech různého stáří (Křivoklátsko, Drahanská a Zábřežská vrchovina, i jinde). Sorbo-
Quercetum bývá často nejxerofilnějším společenstvem vegetační mozaiky členitých terénů 
v teplých a mírně teplých oblastech. Zasahuje i do středních poloh, kde tvoří azonální 
ostrůvky v matrici mezofilních lesů (Carpinion, Fagion). Typickým průvodcem vegetace 
kyselých teplomilných doubrav jsou skalní výchozy se štěrbinovou vegetací nevápnitých 
substrátů. 
 
Dynamika a management. Ačkoli se asociace Sorbo torminalis-Quercetum mnohde 
vyskytuje jako primární vegetace extrémně teplých a suchých stanovišť, velká část zejména 
mezičtějších porostů vznikla druhotně, následkem dlouhodobého lidského managementu. Už 
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samo pěstování monokultur dubu na stanovištích s potenciálem pro vegetaci mezických lesů 
(dubohabřin, bučin) vytváří podmínky pro expanzi světlomilných acidotolerantních druhů 
a ústup hajních druhů. Pokud se takové porosty navíc v minulosti obhospodařovaly jako 
pařeziny, páslo se v nich, nebo se v nich sklízela hrabanka, vedlo to k šíření břekových 
doubrav na úkor společenstev mezických lesů. Dnes v takových porostech často pozorujeme 
expanzi mezofilních dřevin (zejména Carpinus betulus, Tilia cordata), představující první 
krok zpětné sukcese k hajním společenstvům. 
 
Rozšíření. Kyselé teplomilné doubravy jsou pod různými jmény známy ze všech zemí střední 
Evropy. Časté jsou na Slovensku (Roleček 2005), vyskytují v severovýchodním Rakousku 
(Willner & Grabherr 2007) a vzácně i v jihozápadním Polsku (Kwiatkowski 2003). 
V Německu je analogická vegetace řazena mezi kyselé doubravy (Oberdorfer 1992). 
V maďarských pohořích je široce rozšířena analogická asociace Quercetum petraeae-cerris 
(Borhidi 2003). U nás patří Sorbo torminalis-Quercetum k nejčastějším společenstvům 
teplomilných doubrav. Je to dáno jednak velkým rozšířením nevápnitých substrátů, jednak 
jejím tradičně dosti širokým pojetím: teplomilné typy se vyskytují v suchých a teplých 
oblastech (okolí Prahy, Praebohemicum), zatímco mezičtější typy zasahují zvláště na 
výslunných svazích říčních údolí hluboko do Mezofytika (střední Posázaví, Písecko, 
Branžovský hvozd, Zábřežská vrchovina, Moravská brána).  
 
Variabilita. Sorbo torminalis-Quercetum je široký vegetační typ, proměnlivý podél několika 
gradientů, z nichž nejvýraznější jsou gradienty vlhkosti a pH. Těm odpovídají dvě rozlišené 
varianty, vyskytující se u nás víceméně v celé oblasti výskytu asociace:   
Varianta Lychnis viscaria (XXX00.a) Acidofilnější a xerofilnější typ, vázaný na 
extrémnější, oligotrofnější, nezřídka primární stanoviště. Kromě Poa nemoralis často 
dominuje Festuca ovina s.lat., v nejteplejších oblastech i Carex humilis. Běžně se vyskytují 
acidofyty jako Lychnis viscaria, Genista tinctoria, Veronica officinalis nebo Hieracium 
pilosella. Hajní druhy většinou chybějí.  
Varianta Dactylis polygama (XXX00.b) Mezofilnější typ, vázaný na příznivější stanoviště, 
často s hlubšími půdami. Charakteristické je menší zastoupení xerofilních acidofytů a hojnější 
výskyt hajních druhů: Dactylis polygama, Lathyrus vernus, Tilia cordata, Melittis 
melissophyllum, Festuca heterophylla nebo Carex montana. Jde o přechod do vegetace svazu 
Carpinion, případně Potentillo albae-Quercetum.  
 
Hospodářský význam a ohrožení. Hospodářský význam vegetace kyselých teplomilných 
doubrav je omezený. Z hlediska produkce dřeva je významnější varianta Dactylis polygama, 
která se vyskytuje na stanovištích s vyšší bonitou. Varianta Lychnis viscaria, představovaná 
často prořídlými a zakrslými porosty dubů, je v tomto ohledu málo významná; mnohem 
důležitější je ovšem z hlediska ochrany biodiverzity, neboť je na ní vázán výskyt mnoha 
vzácných druhů rostlin a živočichů světlých lesů.  
 
 
5. Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963  
Skalní doubravy s kručinkou chlupatou 
 
Nomenklatura: Orig. (Soó 1963): Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi—Jakucs—
Fekete 58, Tallós 60, Jakucs 61, 62, Soó 61, 62, Horánszky ined.  
Syn.: Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. in Zólyomi & Jakucs 1957 (§ 2b, 

nomen nudum). 
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Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Allium flavum, Anthericum ramosum, Carex humilis, 
Ceratodon purpureus, Cladonia coniocraea, Cladonia fimbriata, Cladonia foliacea, 
Cladonia pyxidata, Cladonia rangiferina, Cladonia rangiformis, Festuca ovina, Festuca 
pallens, Genista pilosa, Hieracium lachenalii, Hieracium pilosella, Hieracium sabaudum, 
Hylotelephium telephium agg., Hypnum cupressiforme agg., Hypogymnia physodes, 
Jasione montana, Linaria genistifolia, Loranthus europaeus, Lychnis viscaria, Parmelia 
caperata, Parmelia conspersa, Parmelia pulla, Parmelia somloensis, Parmelia sulcata, 
Polygonatum odoratum, Polytrichum juniperinum, Polytrichum piliferum, Quercus petraea 
agg., Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Sedum reflexum, Trifolium alpestre, 
Verbascum chaixii ssp. austriacum, Vincetoxicum hirundinaria 

Konstantní druhy: Anthericum ramosum, Carex humilis, Ceratodon purpureus, Cladonia 
fimbriata, Cladonia rangiformis, Dianthus carthusianorum s.lat., Dicranum scoparium, 
Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Festuca pallens, Genista pilosa, Hieracium 
lachenalii, Hieracium pilosella, Hieracium sabaudum, Hylotelephium telephium agg., 
Hypericum perforatum, Hypnum cupressiforme agg., Hypogymnia physodes, Jasione 
montana, Linaria genistifolia, Luzula campestris agg., Lychnis viscaria, Parmelia 
conspersa, Parmelia pulla, Parmelia somloensis, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, 
Polytrichum piliferum, Quercus petraea agg., Rumex acetosella, Scleranthus perennis, 
Sedum reflexum, Trifolium alpestre, Verbascum chaixii ssp. austriacum, Vincetoxicum 
hirundinaria 

Dominantní druhy: Carex humilis, Festuca ovina, Hypnum cupressiforme agg., Quercus 
petraea agg. 

 
Formální definice: Skup. Jasione montana AND Skup. Linaria genistifolia 
 
Struktura a druhové složení. Teplomilné doubravy extrémně suchých stanovišť na kyselých 
substrátech Panonské oblasti. Pro porosty je charakteristické silně rozvolněné stromové patro 
s pokryvností často pod 50 % a nízký až zakrslý vzrůst dominanty stromového patra. Tou je 
téměř výhradně dub zimní (Quercus petraea agg.), příměs může tvořit borovice lesní (Pinus 
sylvestris), méně často jeřáb muk (Sorbus aria s.lat.) nebo bříza bělokorá (Betula pendula). 
Keřové patro obvykle téměř chybí. Pokud je vyvinuto, pak s malou pokryvností. Nejčastěji se 
v něm uplatňují mladí nebo zakrslí jedinci dřevin stromového patra, dále růže šípková (Rosa 
canina s.lat.), vzácně i jalovec obecný (Juniperus communis). Bylinnému patru dominují 
acidofilní a acidotolerantní graminoidy a keříčky, nejčastěji kostřava ovčí (Festuca ovina 
s.lat.), dále ostřice nízká (Carex humilis) nebo kručinka chlupatá (Genista pilosa). 
Charakteristický je výskyt skupiny světlomilných a suchomilných druhů kyselých 
skeletovitých půd (Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Jasione montana, Scleranthus 
perennis, Hypericum perforatum) a acidotolerantních skalních druhů (Festuca pallens, Sedum 
reflexum, Allium flavum, Seseli osseum), odrážející v zásadě nelesní charakter prostředí této  
vegetace. Nechybějí význačné teplomilné druhy (Linaria genistifolia, Anthericum ramosum, 
Agrostis vinealis, Koeleria macrantha, Vincetoxicum hirundinaria, Verbascum chaixii subsp. 
austriacum) ani běžné (sub)acidofyty (Hieracium sabaudum, H. lachenalii, Genista tinctoria, 
Lychnis viscaria, Luzula luzuloides). V rámci teplomilných doubrav hrají v podrostu této 
asociace neobvykle významnou roli mechy (Polytrichum piliferum, P. juniperinum, 
Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium) a lišejníky (Hypogymnia physodes, Parmelia 
conspersa, P. pulla, P. somloensis, Cladonia fimbriata, C. rangiformis), často dosahující 
pokryvnosti přes 50 procent. 
 
Stanoviště. Společenstvo je význačným prvkem vegetační mozaiky zaříznutých říčních údolí 
nejteplejší části východního okraje Českého masivu – Praebohemika. Zde se váže především 
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na strmé výslunné svahy, kde na konvexních, větrem vyfoukávaných tvarech reliéfu (hřbítky, 
údolní hrany, skalní výchozy) nejvíce vynikají vlastnosti horninového podloží. Tím bývají 
nejčastěji staré krystalické horniny Českého masivu (granitoidy, ruly, granulity), na kterých se 
vyvíjejí mělké, vysychavé, živinami a bázemi chudé půdy (oligotrofní rankery), nepříznivé 
pro existenci zapojeného lesa. Vzniká zde proto mozaika acidofilních suchomilných lesních 
a nelesních společenstev, jejichž přechod představuje řídkoles asociace Genisto pilosae-
Quercetum. Kontaktními společenstvy na příznivějších stanovištích s hlubšími půdami bývají 
břekové doubravy, na stanovištích ještě extrémnějších potom suchá vřesoviště s fragmenty 
teplomilných reliktních borů nebo vegetace skal. 
 
Dynamika a management. Zčásti jde o vegetaci extrémních, primárně bezlesých stanovišť, 
ale na některých lokalitách se tato vegetace zřejmě vyvinula druhotně, jako důsledek 
degradace původně zapojených lesů lidskou činností (těžba dřeva, pastva). Zejména na 
strmých svazích vedly tyto aktivity k půdní erozi a k nastolení podmínek vhodných pro 
expanzi oligotrofních acidotolerantních S-stratégů. Ačkoli jde o vegetaci z lidské perspektivy 
většinou dlouhodobě stabilní, je zejména na druhotných stanovištích možný sukcesní vývoj 
směrem k zapojenějšímu lesu, případně provázený šířením nitrofytů v bylinném patře.   
 
Rozšíření. Společenstvo je známo z různých částí Panonie, především z jejích periferií 
s výskytem tvrdých kyselých hornin. Vyskytuje se porůznu v Maďarsku (Borhidi 2003), 
východním Rakousku (Willner & Grabherr 2007) a na jihozápadním Slovensku (Štiavnické 
vrchy; Balkovič 2002). V České republice je vázáno na nevelké území na jihozápadním okraji 
Českého masivu, od kaňonu Dyje na jihu po údolí Rokytné, Jihlavy a Oslavy na severu 
(Chytrý 1991, Chytrý & Vicherek 1995). Analogická vegetace, ochuzená o některé 
jihovýchodní prvky (Genista pilosa, Linaria genistifolia, Allium flavum), se vyskytuje pořídku 
podél celého východního okraje Českého masivu na sever po Prostějov, a vzácněji i 
v Čechách, v údolích střední a dolní Vltavy a jejích přítoků; tuto vegetaci zde řadíme 
k asociaci Sorbo torminalis-Quercetum, v případě absence náročných teplomilných druhů 
k asociaci Viscario-Quercetum. 
 
Variabilita. Genisto pilosae-Quercetum je dosti úzce vymezený vegetační typ, pokrývající 
přechod vegetace kyselých teplomilných doubrav do vegetace kyselých doubrav a skalních 
borů. V České republice se vyskytuje v nevelkém území s dosti homogenními abiotickými 
podmínkami, takže rozlišování jakýchkoli podtypů se za současného stavu znalostí jeví jako 
neopodstatněné. 
 
Hospodářský význam a ohrožení. Vzhledem k vazbě na extrémní stanoviště mají porosty 
této asociace minimální produkční význam a většinou jsou vedeny jako les ochranný. Naopak 
velký význam mají jako refugia světlomilných druhů rostlin a živočichů, proto je nutné 
monitorovat jejich stav a v případě sukcesích změn směrem k zapojenějším typům lesa  
aktivně udržovat rozvolněný charakter porostů. 
 
Syntaxonomická poznámka. Jakožto přechodová vegetace mezi teplomilnými a kyselými 
doubravami je asociace Genisto pilosae-Quercetum v některých fytocenologických pracích 
řazena  mezi kyselé doubravy (Willner & Grabherr 2007). 
 
 
6.  Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957 
Mochnové doubravy 
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Nomenklatura: Orig. (Klika 1957): As. Quercus robur - Melica picta, popsaná Mikyškou 
1944. 

Syn.: Asociace Quercus robur (sessilis) - Melica picta Mikyška 1944 (nomen illeg.), 
Potentillo albae-Quercetum auct. non Libbert 1933. 

Diagnostické druhy: Betonica officinalis, Campanula persicifolia, Carex montana, 
Convallaria majalis, Crataegus laevigata, Dianthus superbus, Festuca heterophylla, 
Fragaria moschata, Galium boreale ssp. boreale, Galium sylvaticum, Hierochloë 
australis, Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Melampyrum pratense, Melittis 
melissophyllum, Peucedanum cervaria, Potentilla alba, Pyrethrum corymbosum, Quercus 
petraea agg., Serratula tinctoria 

Konstantní druhy: Anemone nemorosa, Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, 
Calamagrostis arundinacea, Campanula persicifolia, Carex montana, Carpinus betulus, 
Convallaria majalis, Festuca heterophylla, Festuca ovina, Fragaria moschata, Fragaria 
vesca, Galium boreale ssp. boreale, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Hieracium 
lachenalii, Hieracium murorum, Hieracium sabaudum, Lathyrus niger, Lathyrus vernus, 
Melampyrum pratense, Melica nutans, Melittis melissophyllum, Poa nemoralis, Potentilla 
alba, Pyrethrum corymbosum, Quercus petraea agg., Serratula tinctoria, Stellaria 
holostea, Veronica chamaedrys agg. 

Dominantní druhy: Anemone nemorosa, Brachypodium pinnatum, Carex montana, Poa 
nemoralis, Quercus petraea agg., Quercus robur 

  
Formální definice: Skup. Serratula tinctoria AND Skup. Lathyrus niger NOT Skup. 
Lithospermum purpurocaeruleum 
 
Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje světlé, mírně teplomilné doubravy 
mezických stanovišť na hlubokých, často těžkých půdách. Dominantní Q. petraea agg. nebo 
Quercus robur vytvářejí obvykle rozvolněné vysokokmenné porosty bez příměsi, případně 
s příměsí hajních mezofytů (Carpinus betulus, Tilia cordata) nebo světlomilné Betula 
pendula, vzácněji jiných dřevin. Keřové patro bývá jen slabě vyvinuto. Jeho význačným 
druhem je Frangula alnus, z dalších druhů se vyskytují Corylus avellana, Cornus sanguinea, 
Crataegus laevigata aj. V bylinném patře převažují xeromezofilní a mezofilní světlomilné 
druhy. K nejčastějším dominantám patří Carex montana, Poa nemoralis, Brachypodium 
pinnatum a Convallaria majalis. Velmi charakteristický je výskyt skupiny druhů 
bezkolencových luk (Potentilla alba, P. erecta, Serratula tinctoria, Betonica officinalis, 
Galium boreale, Dianthus superbus, Molinia arundinacea). Vyskytují i druhy světlých hájů 
(Lathyrus niger, Festuca heterophylla, Veronica chamaedrys s.lat., Fragaria moschata, 
Melittis melissophyllum, Primula veris, Hierochloë australis). S ohledem na lokální 
podmínky se mění zastoupení hajních mezofytů (Anemone nemorosa, Galium sylvaticum, 
Hepatica nobilis, Pulmonaria officinalis s.lat.), (sub)acidofytů (Festuca ovina, Calamagrostis 
arundinacea, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense, Genista tinctoria, Hieracium sp. div.) 
a náročnějších termofytů (Tanacetum corymbosum, Anthericum ramosum, Polygonatum 
odoratum, Peucedanum cervaria). Na rozdíl od ostatních typů teplomilných doubrav se zde 
častěji vyskytují subboreální druhy (Maianthemum bifolium, Luzula pilosa).  
 
Stanoviště. Asociace se obvykle vyskytuje na hlubokých půdách plošin, mírných svahů 
(většinou do 10 stupňů) a úpatí. Často jde o stanoviště střídavě vlhká, tedy ve vlhkých 
obdobích zamokřená a v suchých výrazně vysychavá. Takový vlhkostní režim, zvlášť typický 
pro těžší půdy, vede k ilimerizaci a oglejení. Půdotvorným substrátem bývají nejčastěji 
sedimentární horniny poskytující jemnozrnnou zvětralinu (slínovce, jílovce, břidlice, sprašové 
a deluviální hlíny), ale i vlhké bazické písky a štěrkopísky (především v Polabí). Mochnové 
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doubravy se často vyskytují jen maloplošně – podél lesních okrajů, lesních cest nebo na 
světlinách v komplexech stinných mezofilních lesů. 
 
Dynamika a management. Původ většiny porostů je zřejmě antropogenní. Společenstvo je 
vázáno na mezická stanoviště, kde jsou přirozenými kompetitory dubu a ostatních 
světlomilných druhů mezofilní dřeviny, především habr. Bez pravidelných disturbancí nebo 
dlouhodobého stresu, jejichž zdrojem byl donedávna především člověk a jeho tradiční  
management lesa (pařezinové hospodaření, lesní pastva, vyhrabávání opadu), dochází 
k expanzi těchto stínomilných a stín vytvářejících kompetitorů a k zániku společenstva 
světlých doubrav (Kwiatkowska 1986, Kwiatkowska & Wyszomirski 1988, Jakubowska-
Gabara 1993). I přes tuto sukcesní nestabilitu jde zřejmě o vegetaci velice starou, o čemž 
svědčí lokální výskyt některých vzácných, zřejmě reliktních druhů (Adenophora liliifolia, 
Daphne cneorum, Festuca amethystina). Možným vysvětlením tohoto paradoxu je, že 
člověkem a přirozenými disturbancemi po tisíciletí udržované řídkoletí (Vera 2000), jehož 
významnou součástí byly mochnové doubravy, převzalo a uchovalo část specifického 
druhového bohatství staroholocénních světlých nížinných lesů. O tom nepřímo svědčí i 
podobnost druhového složení mochnových doubrav a sibiřských světlých březových lesů 
(Ermakov et al. 2000), jež lze považovat za analogii staroholocénních světlých lesů ve střední 
Evropě (Roleček 2007b). Pro udržení této sukcesně nestabilní a druhově bohaté vegetace je 
třeba provádět aktivní management, spočívající v prosvětlování porostů a podpoře 
světlomilných dominant stromového patra (dub, bříza). 
 
Rozšíření. Ve zde přijatém pojetí (viz Syntaxonomickou poznámku) je asociace Melico 
pictae-Quercetum společenstvem rozšířeným především ve střední Evropě, tedy v České 
republice, Německu, Rakousku a na Slovensku. Jednotlivé výskyty má též v Polsku, Litvě, 
Rusku a v západním Maďarsku (Roleček 2007b). V rámci České republiky se vyskytuje 
v teplejších oblastech, ovšem dosti výrazně přesahuje do teplejšího mezofytika, především 
v oblastech s výskytem těžších půd. V Čechách jsou hlavními oblastmi výskytu plošiny České 
křídové tabule (střední a východní Polabí, dolní Pojizeří, dolní Poohří; Mikyška 1968, 
Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1969, Novotný & Petříček 1980, Dlabolová 1998, Novák 
ined.) a Křivoklátska (Kolbek et al. 2003), a dále úpatí vulkanických suků Českého středohoří 
(Zlatník 1928, Firbas & Sigmond 1928, Klika 1953, Kolbek 1969, 1983), ať už tvořené plášti 
křídových sedimentů nebo deluvii neovulkanických hornin. Vyskytují se i na plošinách 
Českého krasu (Blažková 1962, Samek 1964, Hoffmann 2000), na Plzeňsku (Mikyška 1944) 
i jinde. Na Moravě je jejich výskyt koncentrován na východním okraji Českého masívu, od 
Podyjí na sever zhruba po Prostějov (Horák 1981, Chytrý & Horák 1996, Roleček ined.). 
Vzácněji se vyskytují v jižních výběžcích Západních Karpat (Bílé Karpaty, Hustopečsko; 
Chytrý & Horák 1997, Bravencová 2003), ojediněle v Podbeskydské pahorkatině (Pospíšil 
1964).   
 
Variabilita. Dosti široký vegetační typ, proměnlivý především podél gradientů bazicity 
a xericity. Tuto proměnlivost lze zjednodušeně shrnout pod dva následující vegetační typy. 
Varianta Primula veris (XXX00.a) Mezický typ, charakteristický vyšším zastoupením 
hajních druhů (Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Pulmonaria officinalis, Lilium martagon) 
a mezofilních světlomilných druhů (Festuca heterophylla, Primula veris, Melampyrum 
nemorosum, Bupleurum longifolium, Populus tremula). Vyskytuje se spíše na minerálně 
bohatších substrátech, častěji v Čechách (Polabí, České Středohoří, Český kras), vzácněji na 
Moravě (Bílé Karpaty).  
Varianta Festuca ovina (XXX00.b) Acidofilní typ, zahrnující suchomilnější křídlo (Festuca 
ovina, Silene nutans, Cytisus nigricans, Anthericum ramosum, Pulmonaria angustifolia, Pinus 
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sylvestris) a vlhkomilnější křídlo (Selinum carvifolia, Potentilla erecta, Luzula pilosa). 
Vyskytuje se roztroušeně na kyselejších a druhotně okyselených substrátech v Čechách i na 
Moravě. 
Hospodářský význam a ohrožení. Vysokokmenné porosty na úživnějších stanovištích 
mohou poskytovat kvalitní pilařské sortimenty, řada porostů ale v tomto ohledu nedosahuje 
svého potenciálu vzhledem k dřívějšímu obhospodařování jako pařeziny (jde o tzv. nepravé 
kmenoviny). Většinu zachovalejších porostů je kvůli jejich fragmentárnímu výskytu a pro 
jejich fungování jako refugií vzácných světlomilných lesních druhů třeba chránit a provádět 
v nich aktivní managementové zásahy blokující sukcesi k stinným mezofilním lesům 
(prosvětlování, obnova pařezin a středních lesů apod.). 
 
Syntaxonomická poznámka. Dlouhodobě používané jméno Potentillo albae-Quercetum 
Libbert 1933 bylo na základě analýzy velkého souboru fytocenologických snímků z celé 
střední Evropy shledáno pro většinu našich porostů teplomilných doubrav střídavě vlhkých 
půd jako nevhodné (Roleček 2007b). Vztahuje se totiž k vegetaci s výrazným zastoupením 
subboreálních druhů (Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-
idaea, Trientalis europaea, Maianthemum bifolium, Luzula pilosa), jež se podle současných 
znalostí vyskytuje především v Polsku. České a moravské porosty jsou druhovým složením 
většinou bližší jihoněmeckým, rakouským a slovenským, pro něž je charakteristická převaha 
středoevropských prvků. Nicméně ekologická blízkost i podobnost druhového složení obou 
vegetačních typů je značná a společně s asociací Carici fritschii-Quercetum roboris patří do 
okruhu společenstev tzv. subkontinentálních doubrav, tedy světlých teplomilných doubrav na 
hlubokých půdách plošin a mírných svahů.  
 
 
7. Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý & Horák 1997 
Doubravy panonských písčin s ostřicí doubravní 
 
Nomenklatura: Orig. (Chytrý & Horák 1997): Carici fritschii-Quercetum roboris ass. nova. 
  
Diagnostické druhy: Asperula tinctoria, Betonica officinalis, Carex fritschii, Carex 

pallescens, Cerastium arvense, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Festuca ovina, 
Frangula alnus, Galium boreale ssp. boreale, Genista tinctoria, Geranium sanguineum, 
Iris variegata, Laserpitium prutenicum, Luzula campestris agg., Melampyrum cristatum, 
Melampyrum pratense, Molinia caerulea s.lat., Peucedanum oreoselinum, Platanthera 
chlorantha, Polygonatum odoratum, Potentilla alba, Pulmonaria angustifolia, Quercus 
robur, Ranunculus polyanthemos, Serratula tinctoria, Silene nutans, Silene vulgaris, 
Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera, Vicia cassubica, Vicia 
sepium, Vincetoxicum hirundinaria 

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg., Ajuga reptans, Anthoxanthum odoratum s.lat., 
Arrhenatherum elatius, Asperula tinctoria, Betonica officinalis, Carex fritschii, Carex 
pallescens, Cerastium arvense, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dactylis 
glomerata, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Frangula alnus, Galium boreale ssp. 
boreale, Galium verum agg., Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Hypericum 
perforatum, Hypnum cupressiforme agg., Iris variegata, Laserpitium prutenicum, Luzula 
campestris agg., Melampyrum cristatum, Melampyrum pratense, Molinia caerulea s.lat., 
Peucedanum oreoselinum, Platanthera chlorantha, Poa pratensis s.lat., Polygonatum 
odoratum, Potentilla alba, Potentilla erecta, Pulmonaria angustifolia, Quercus robur, 
Ranunculus polyanthemos, Serratula tinctoria, Silene nutans, Silene vulgaris, Stellaria 
graminea, Teucrium chamaedrys, Tilia cordata, Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera, 
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Veronica chamaedrys agg., Vicia cassubica, Vicia sepium, Vincetoxicum hirundinaria, 
Viola reichenbachiana 

Dominantní druhy: Betula pendula, Carex fritschii, Convallaria majalis, Molinia caerulea 
s.lat., Quercus robur 

  
Formální definice: Skup. Geranium sanguineum AND Skup. Serratula tinctoria AND Skup. 
Anthoxanthum odoratum NOT Skup. Lathyrus niger 
 
Struktura a druhové složení. Světlé vysokokmenné doubravy s dominancí Quercus robur ve 
stromovém patře. Alternativní dominantou je Betula pendula. Keřové patro bývá většinou jen 
slabě vyvinuto, s výjimkou partií s bujněji zmlazující Tilia cordata. K typickým druhům 
keřového patra patří Frangula alnus, Crataegus laevigata a Ligustrum vulgare. Bylinné patro 
bývá druhově velmi bohaté a zvlášť na silně prosvětlených místech dosahuje vysoké 
pokryvnosti. Nejčastějšími dominantami jsou Convallaria majalis a světlomilné graminoidy 
(Molinia arundinacea, Brachypodium pinnatum, Carex fritschii nebo Festuca ovina). 
Význačná je účast druhů bezkolencových luk (Serratula tinctoria, Betonica officinalis, 
Potentilla alba, Succisa pratensis) a bohatý výskyt mezofilních a subxerofilních bylin 
(Melampyrum pratense, M. nemorosum, Silene vulgaris, Vicia sepium, Trifolium alpestre, 
Geranium sanguineum, Polygonatum odoratum, Iris variegata, Valeriana stolonifera, 
Asperula tinctoria, Peucedanum oreoselinum). Mnohdy se vyskytují i luční trávy 
(Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Festuca rubra). 
Charakteristický je roztroušený výskyt reliktních druhů světlých lesů a předintenzivních 
trávníků (kromě Carex fritschii např. Festuca amethystina, Daphne cneorum, Gladiolus 
palustris, Thalictrum simplex subsp. galioides, Centaurea stenolepis, Hieracium onegense).   
 
Stanoviště. Doubravy s ostřicí doubravní se u nás vyskytují na specifických stanovištích jižní 
části lesního komplexu Dúbravy u Hodonína, kterými jsou plošiny nad nivou Moravy převáté 
nepříliš mocnou vrstvou (jeden až tři metry) křemitých písků. Tyto písky leží na 
nepropustném, bázemi bohatém podloží tvořeném panonskými sedimenty (Novák & Pelíšek 
1943). Na mírně zvlněném reliéfu vátých písků se tak vytvořila jemnozrnná mozaika 
stanovišť suchých a vlhkých, kyselých a bazických, která podmiňuje vysokou druhovou 
bohatost a potkávání se druhů s velmi různými stanovištními nároky (Teucrium chamaedrys, 
Polygonum bistorta). Na sušších stanovištích přecházejí ostřicové doubravy do vegetace 
kyselých psamofilních doubrav, na vlhčích místech pak do vegetace vlhkých mezofilních 
lesů, případně olšin; vyskytují se zde i mokřadní bezlesí s vegetací vysokých ostřic.  
 
Dynamika a management. Porosty této asociace byly v minulosti z velké části 
obhospodařovány jako pařeziny a byla v nich provozována lesní pastva (Šmarda 1961). I přes 
místy výrazně xerofilní charakter a bohatý výskyt světlomilných druhů, včetně 
pravděpodobně velmi starých reliktů, je otevřený charakter stromového patra zřejmě na 
většině míst dán právě činností člověka a mnohde lze dnes pozorovat sukcesi k mezofilnější 
vegetaci s účastí Tilia cordata. Současný management spočívá především v holosečném 
hospodaření, často provázeném destruktivními metodami přípravy půdy (odstranění pařezů 
a klestu buldozerem, přeorání pasek). Tyto praktiky je nutné do budoucna omezit a nahradit 
postupným prosvětlováním porostů výběrnou sečí; místy je možná obnova pařezin s výstavky. 
Z hlediska druhové bohatosti bylinného patra je velmi žádoucí příměsí nebo dočasnou 
alternativou dubu ve stromovém patře bříza bělokorá. 
 
Rozšíření. Carici fritschii-Quercetum roboris je úzce vymezený vegetační typ, v ČR 
výskytem omezený na jižní část lesního komplexu Dúbrava u Hodonína, odkud byl popsán 
jako asociace (Chytrý & Horák 1997). Hypotetické rozšíření na štěrkopískových terasách 

178



PUBLIKOVANÉ NEBO K TISKU PŘIPRAVENÉ TEXTY: 
TEPLOMILNÉ DOUBRAVY (QUERCION PUBESCENTI-PETRAEAE)  

 

Dyje v Bořím lese mezi Břeclaví a Valticemi zmiňuje Chytrý (in Neuhäuslová et al. 1998), 
v současné době se tam však tato vegetace nevyskytuje. Mimo ČR se lze s asociací setkat na 
štěrkopískových terasách Moravy na slovenském Záhoří, především v širším okolí obce 
Gbely (Roleček 2004). Analogická, byť do různé míry odlišná vegetace se fragmentárně 
vyskytuje na píscích a štěrkopíscích maďarských nížin. Místní autoři (Borhidi 2003) ji řadí do 
různých lokálních asociací: Asphodelo-Quercetum roboris, Convallario-Quercetum, 
Melampyro debreceniensi-Quercetum roboris,  Festuco rupicolae-Quercetum roboris aj. 
 
Variabilita. Přestože se jedná o lokální vegetační typ, vzhledem k vazbě na pestrý dunový 
mikroreliéf vytváří xerofilnější a hygrofilnější facie, které lze díky jejich velké druhové 
bohatosti klasifikovat do dvou různých variant.  
Varianta Convallaria majalis (XXX00.a) Mezický typ, charakteristický dominancí 
Convallaria majalis nebo Molinia arundinacea a vyšším zastoupením mezofilních až 
vlhkomilných druhů (Silene vulgaris, Succisa pratensis, Festuca amethystina, Lysimachia 
vulgaris, Vicia sepium, Selinum carvifolia, Galium boreale, Asperula tinctoria, Valeriana 
stolonifera). Vyskytuje se v mezidunových sníženinách a vůbec na vlhčích, níže položených 
místech. 
Varianta Festuca ovina (XXX00.b) Typ sušších stanovišť, obvykle s dominancí Festuca 
ovina nebo Brachypodium pinnatum a s vyšším zastoupením xerofilních a acidofilních prvků 
(Teucrium chamaedrys, Anthericum ramosum, Carex michelii, Coronilla varia, Viola canina, 
Agrostis capillaris, Calamagrostis epigejos). Váže se na vyvýšené partie mikroreliéfu, tvoří 
přechod do vegetace suchých kyselých psamofilních doubrav. 
 
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty poskytují kvalitní dubové dřevo pro stavební 
a nábytkářské účely, ale vzhledem k jejich mimořádnému významu pro zachování 
biodiverzity světlých nížinných lesů (vedle vzácných druhů rostlin jsou na ně vázány mnohé 
ohrožené druhy hmyzu) je třeba je v maximální míře ušetřit dosud praktikovaného 
holosečného hospodaření. To představuje spolu s přirozenou sukcesí hlavní ohrožení tohoto 
unikátního lesního společenstva. 
 
 
8. Quercetum pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko & Džatko 1965 
Panonské sprašové doubravy 
 
Nomenklatura: Orig. (Michalko & Džatko 1965): Quercetum pubescentis-roboris. 
Syn.: Aceri tatarici-Quercetum pubescenti-roboris Zólyomi 1957 (nomen illeg.), Aceri 

tatarici-Quercetum auct. non Zólyomi 1957, Corno-Quercetum sensu Starlinger in Willner 
& Grabherr 2007 p. p. non Máthé & Kovács 1962.  

 
Diagnostické druhy: Acer campestre, Anemone ranunculoides, Astragalus onobrychis, 

Brachypodium pinnatum, Campanula bononiensis, Carex humilis, Carex michelii, 
Convallaria majalis, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna s.lat., 
Dictamnus albus, Euonymus verrucosa, Euphorbia epithymoides, Fragaria moschata, 
Fraxinus excelsior, Geranium sanguineum, Inula ensifolia, Inula salicina, Iris variegata, 
Ligustrum vulgare, Lithospermum purpurocaeruleum, Melampyrum cristatum, Melica 
picta, Melittis melissophyllum, Origanum vulgare, Peucedanum alsaticum, Phlomis 
tuberosa, Quercus petraea agg., Quercus pubescens, Rosa canina s.lat., Rosa species, 
Sorbus torminalis, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Ulmus minor, Veronica teucrium, 
Viburnum lantana, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta, Viola mirabilis 
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Konstantní druhy: Acer campestre, Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Carex michelii, 
Convallaria majalis, Cornus mas, Crataegus monogyna s.lat., Dactylis glomerata, 
Dictamnus albus, Euonymus verrucosa, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, 
Fragaria moschata, Fraxinus excelsior, Inula salicina, Iris variegata, Ligustrum vulgare, 
Lithospermum purpurocaeruleum, Melittis melissophyllum, Origanum vulgare, Poa 
nemoralis, Quercus petraea agg., Quercus pubescens, Stachys recta, Teucrium 
chamaedrys, Viburnum lantana, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta 

Dominantní druhy: Adonis vernalis, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium pinnatum, 
Carex michelii, Convallaria majalis, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Mercurialis 
perennis, Quercus petraea agg., Quercus pubescens, Quercus robur, Teucrium 
chamaedrys 

 
Formální definice: Skup. Iris variegata AND Skup. Lithospermum purpurocaeruleum NOT 
Skup. Lychnis viscaria 
 
Struktura a druhové složení. Zakrslé až vysokokmenné, vždy však prosvětlené porosty 
s dominancí Q. petraea agg. nebo Q. pubescens agg., méně často Q. robur. Obvykle jsou 
přimíšeny mezofilních druhy (Fraxinus excelsior, Acer campestre) nebo světlomilné 
subxerofilní druhy (Sorbus torminalis, vzácně – ale význačně – i S. domestica). Keřové patro 
bývá druhově bohaté, s výskytem teplomilných a mezofilních dřevin (Ligustrum vulgare, 
Crataegus monogyna, Rosa canina agg., Cornus sanguinea, C. mas, Viburnum lantana, 
Euonymus verrucosa). Jeho pokryvnost kolísá v závislosti na managementu a zápoji 
stromového patra od zanedbatelné po více než 50 %. Pestré bylinné patro dosahuje zejména 
v prosvětlených porostech značné pokryvnosti. Na sušších stanovištích převládá nejčastěji 
Brachypodium pinnatum, na mezičtějších pak zejména Convallaria majalis a Poa nemoralis. 
Početně se vyskytují teplomilné bazifilní druhy lesních lemů (Lithospermum 
purpurocaeruleum, Carex michelii, Dictamnus albus, Viola hirta, Inula salicina, 
Vincetoxicum hirundinaria) a druhy teplomilných hájů (Viola mirabilis, Lathyrus niger, 
Mellitis melissophyllum, Fragaria moschata). V mezičtějších typech nechybějí hajní druhy 
(Pulmonaria officinalis, Polygonatum multiflorum, Brachypodium sylvaticum, Mercurialis 
perennis). Charakteristickou druhovou skupinou jsou teplomilné subkontinentální druhy 
světlých doubrav, lesních lemů a panonských subxerotermních trávníků na hlubokých půdách 
(Iris variegata, I. graminea, Phlomis tuberosa, Peucedanum alsaticum). Často se vyskytují 
lesní nitrofyty. 
 
Stanoviště. Panonské sprašové doubravy se v České republice vyskytují v mírně zvlněných 
terénech teplých jihomoravských pahorkatin, tvořených především vápnitými sedimenty 
karpatského flyše (Milovický les, předpolí Ždánického lesa), méně často panonskými 
sedimenty (les Kapánsko u Starého Poddvorova) a zvětralinami jurských vápenců (Pálava), 
obvykle překrytými různě mocnými vrstvami spraše nebo svahovin. Na tomto substrátu 
osídlují stanoviště s hlubokými půdami černozemního typu, do různé míry ovlivněnými 
ilimerizací – nejčastěji jde o šedozemě a hnědozemě. Obvykle se vyskytují v komplexech 
teplomilných dubohabřin asociace Primulo veris-Carpinetum, kde představují mnohdy jen 
maloplošné společenstvo lesní světlin a okrajů; na některých lokalitách vytvářejí přechody do 
nelesní vegetace panonských suchých trávníků. Plošně se dnes tento vegetační typ v České 
republice nevyskytuje. 
 
Dynamika a management. Tradičním managementem tohoto typu lesa bylo zřejmě, tak jako 
u řady jiných typů teplomilných doubrav, pařezinové hospodaření. Svědčí o tom jak 
dosavadní struktura porostů (přestárlé pařeziny, z větší části převedené na nepravé 

180



PUBLIKOVANÉ NEBO K TISKU PŘIPRAVENÉ TEXTY: 
TEPLOMILNÉ DOUBRAVY (QUERCION PUBESCENTI-PETRAEAE)  

 

kmenoviny), tak jejich sukcesní nestabilita za současného extenzivního managementu, 
provázená expanzí stínomilných druhů a ústupem dříve významněji zastoupených 
světlomilných druhů. Některé z lokalit fytocenologicky dokumentovaných ještě v 50. a 60. 
letech 20. století již tímto sukcesím vývojem zanikly. 
 
Rozšíření. Vzhledem k vazbě na zemědělsky mimořádně atraktivní polohy se panonské 
sprašové doubravy v celé střední Evropě zachovaly jen ve fragmentech, často 
ruderalizovaných a podléhajících sukcesi k mezofilnějším typům lesa. Recentní, nebo alespoň 
nedávný výskyt je znám z několika lokalit Velké Uherské nížiny v Maďarsku (především 
sprašová úpatí pohoří Mátra a Bükk), z periferních oblastí Podunajské nížiny na Slovensku 
(Roleček 2005) a ze severovýchodního Rakouska (Starlinger 1997, Willner et al. 2005). U nás 
je výskyt sprašových doubrav historicky doložen z několika lokalit panonské části jižní 
Moravy. Početně je dokumentován z masivu Milovického lesa, jednotlivě pak z jihozápadních 
výběžků Ždánického lesa (Kobylí, Morkůvky, Kurdějov) a Kyjovské pahorkatiny (les Horní 
Kapánsko u Starého Poddvorova). Přechodové typy k asociaci Pruno mahaleb-Quercetum 
jsou známy i z Pálavy a Pouzdřanské stepi, nitrofytizovaný fragment z Rajsny u Valtic. 
Většina z těchto porostů již zanikla nebo je zánikem ohrožena. Historicky mohly být sprašové 
doubravy rozšířeny rozsáhleji ve většině černozemních oblastí jižní, částečně snad i střední 
Moravy. Analogická vegetace v Čechách, bez účasti panonských termofytů (Iris variegata, I. 
graminea, Phlomis tuberosa), spadá z větší části pod asociaci Euphorbio-Quercetum. 
 
Variabilita. Na našem území lze variabilitu sprašových doubrav klasifikovat do dvou variant, 
sledujících hlavní gradient druhového složení, kterým je komplexní gradient „mezičnosti“ (od 
druhů světlých, suchých a oligotrofních stanovišť po druhy stinných, mírně vlhkých 
a živinami bohatých stanovišť). Obě varianty se zřejmě vyskytují, nebo se alespoň historicky 
vyskytovaly v celém areálu asociace. 
Varianta Brachypodium pinnatum (XXX00.a) Xerofilnější typ s vyšší účastí druhů lesních 
lemů a suchých trávníků (Inula salicina, Brachypodium pinnatum, Viola hirta, Sedum 
maximum, Bupleurum falcatum, Peucedanum alsaticum).  
Varianta Brachypodium sylvaticum (XXX00.b) Mezofilnější typ s vyšší účastí hajních 
druhů (Pulmonaria officinalis, Polygonatum multiflorum, Brachypodium sylvaticum, 
Fragaria moschata, Mercurialis perennis, Quercus robur) a s nižší účastí xerofilních 
heliofytů. Představuje přechod do vegetace teplomilných dubohabřin.  
 
Hospodářský význam a ohrožení. Donedávna byla většina porostů využívána především 
jako pařeziny nebo pařeziny s výstavky pro produkci palivového dřeva a dodnes poskytují 
dubové dřevo spíše nižší kvality. Porosty na mezických stanovištích mají sice dobrý 
produkční potenciál, ten byl však většinou již v dávné minulosti využit k zemědělským 
účelům. Lesní stanoviště tohoto vegetačního typu byla navíc z velké části osázena nebo 
samovolně invadována akátem (Robinia pseudacacia). Hlavním současným zdrojem ohrožení 
sprašových doubrav v celém jejich areálu je sukcese spojená s ukončením tradičního 
hospodaření, provázená mezofytizací a nitrofytizací. Specifickým problémem je oborní chov 
zvěře, poškozující nejrozsáhlejší zachovalou lokalitu panonských sprašových doubrav 
v Milovickém lese (Chytrý & Danihelka 1993). 
 
Syntaxonomická poznámka.  
Vzhledem k ekologické blízkosti a podobnosti celkového druhového složení asociací 
Quercetum pubescenti-roboris a Euphorbio-Quercetum a vzhledem k vzácnosti výskytu 
charakteristických druhů sprašových doubrav na Moravě zůstává otevřenou otázkou, zda je 
jejich hodnocení na úrovni samostatné asociace oprávněné. Vhodnost zvoleného 
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syntaxonomického řešení závisí mimo jiné na šířce pojetí jednotlivých svazů teplomilných 
doubrav a bude předmětem dalšího autorova zkoumání. 

Kromě toho v některých současných pracích pojednávajících o dubových lesích 
okolních zemí (Willner et al. 2005, Roleček 2005) je vegetace analogická variantě 
Brachypodium sylvaticum rozlišována jako samostatný vegetační typ na úrovni asociace 
(Polygonato latifolii-Carpinetum, resp. Convallario-Quercetum). S ohledem na velmi 
fragmentární rozšíření této varianty na území České republiky a absenci nebo ojedinělý 
výskyt význačných druhů výše uvedených asociací (Polygonatum latifolium, Viola suavis, V. 
alba, Quercus cerris) považujeme rozlišování této asociace v České republice za 
neopodstatněné. 
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Fyziognomie a struktura 
 

Teplomilné doubravy jsou společenstva lesů s rozvolněným stromovým patrem, jemuž 
dominuje dub šipák (Quercus pubescens), d. zimní (Q. petraea agg.) nebo d. letní (Q. robur). 
Keřové patro bývá díky dostatku světla v interiéru lesa dobře vyvinuto, na chudších 
substrátech a v porostech ovlivněných lesnickým hospodařením však může téměř chybět. 
Bylinné patro je zpravidla druhově bohaté, vedle lesních druhů se v něm vyskytuje řada druhů 
lesních lemů a druhů xerotermních nebo mezických trávníků.  

Podle fyziognomie lze rozlišit tři hraniční typy teplomilných doubrav. (1) Extrémně 
suché teplomilné doubravy mělkých půd, typicky rostoucí v horních částech prudkých 
výslunných svahů a v okolí skalních výchozů. Jejich stromové patro bývá výrazně otevřené, 
duby často zakrslé a pokroucené. V podrostu prakticky chybějí hájové druhy, naopak často se 
vyskytují xerofilní keře a výrazně světlomilné druhy suchých trávníků. (2) Rozvolněné 
vysokokmenné doubravy na hlubokých půdách plošin a mírných svahů. Nejsou tak vysýchavé 
jako předchozí typ a pro jejich bylinné patro je typický výskyt nexerotermních 
heliosciofilních druhů. Na jejich formování se většinou významně podílel člověk; řada 
porostů byla původně obhospodařována jako pařeziny, tedy jako nízké lesy s krátkou dobou 
obmýtí a obnovou z pařezových výmladků. (3) Eutrofní teplomilné doubravy s větším 
zápojem stromového patra a s výrazným zastoupením živinově nebo vlhkostně náročnějších 
dřevin ve stromovém i keřovém patře. V bylinném patře se vedle teplomilných druhů 
uplatňují četné hajní druhy a mnohdy i nitrofyty. Tvoří přechod k teplomilným 
dubohabřinám. 

Teplomilné doubravy představují přechod mezi vegetací lesa a bezlesí. V řadě případů 
jeužitečné chápat je spíše jako mozaiku lesních a nelesních společenstev než jako les 
v pravém slova smyslu. 

 
Ekologie 

 
Dostatek světla v lesním interiéru a teplejší a sušší mikroklima jsou základní stanovištní 
podmínky, kterými se teplomilné doubravy liší od široce rozšířených dubohabrových hájů. 
Otevřené stromové patro umožňuje výskyt světlomilných druhů v jejich podrostu a vede také 
ke zvýšenému výparu z půdy, čímž dochází k vysušování lesního prostředí, ústupu hájových 
a zvýhodnění suchomilných druhů. Na extrémně suchých nebo živinami chudých půdách jsou 
teplomilné doubravy nahrazovány vegetací borů, acidofilních doubrav nebo xerotermního 
bezlesí.  

Teplomilné doubravy se vyskytují na nejrůznějších typech půd, spíše minerálně 
bohatých až velmi bohatých, ale i značně chudých. Častý je výskyt na rendzinách na 
vápencích a na pararendzinách na vápnitých sedimentech (křídové opuky, vápnité jílovce 
karpatského flyše). Tam kde se zachovaly jsou typickou vegetací černozemí až 
ilimerizovaných půd na spraších a sprašových hlínách. Dále rostou na různých typech rankerů 
na starých hlubinných vyvřelinách, na prvohorních sedimentech nebo na třetihorních 
podpovrchových vulkanitech. V teplých oblastech rostou i na arenických černozemích až 
hnědých lesních půdách na štěrkopískových terasách nebo vátých píscích, ale i na dalších 
typech substrátů.   
Hlavními ekologickými faktory řídícími diverzitu teplomilných doubrav jsou vlhkost 
a dostupnost živin a bazí. Pro nejsuchomilnější typy je charakteristický výskyt druhů 
xerotermních trávníků. S růstem vlhkosti, zprostředkovaným především zvyšováním zápoje 
stromového patra, tyto druhy ustupují a zvyšuje se zastoupení druhů lesních lemů, 
mezofilních lesních druhů a nitrofytů. Pokud je úživnost substrátu při rostoucí vlhkosti nižší, 
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nebo je stromové patro vnějšími zásahy rozvolňováno, formuje se vegetace 
subkontinentálních doubrav 

Posledně jmenovaný typ doubrav se vyznačuje specifickým vlhkostním režimem. 
Hluboké půdy plošin a mírných svahů, kde se subkontinentální doubravy převážně vyskytují, 
jsou ve srážkově bohatých obdobích dostatečně vlhké až zamokřené, v sušších obdobích však 
vzhledem k otevřenému stromovému patru silně vysychají, a znemožňují tak výskyt běžných 
hajních druhů. Střídáním výparného a vsakovacího režimu dochází v půdě k hromadění 
jemnozemě a kationtů v půdní spodině, čímž se půdy stávají těžšími a při povrchu minerálně 
slabšími. V podrostu se tak mohou uplatnit nexerotermní heliosciofilní druhy střídavě vlhkých 
stanovišť, typické pro analogickou nelesní vegetaci svazu Molinion. 

 
Variabilita 

 
Nejteplomilnější doubravy na minerálně silných až středně silných horninách bývají tvořené 
otevřenými porosty dubu šipáku (Quercus pubescens) a d. zimního (Q. petraea agg.). 
V charakteristicky bohatém keřovém patře se vyskytují dřín obecný (Cornus mas), kalina 
tušalaj (Viburnum lantana), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) nebo dřišťál 
obecný (Berberis vulgaris). V bylinném patře hrají významnou roli světlomilné druhy 
xerotermních trávníků a lesních lemů, např. ostřice nízká (Carex humilis), o. Micheliova (C. 
michelii), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys) 
nebo třemdava bílá (Dictamnus albus). Pro české porosty na karbonátech je typický výskyt 
silenky hajní (Silene nemoralis), vstupují do nich i dealpíni, např. pěchava vápnomilná 
(Sesleria albicans) nebo penízek horský (Thlaspi montanum). V moravských šipákových 
doubravách se zase vyskytují druhy panonských trávníků a lesních lemů, např. oman 
mečolistý (Inula ensifolia), bílojetel německý (Dorycnium germanicum) nebo mochna 
rozkladitá (Potentilla patula).  

Na méně extrémních stanovištích převládá ve stromovém patře dub zimní (Quercus 
petraea agg.), příměs často tvoří javor babyka (Acer campestre) nebo jeřáb břek (Sorbus 
torminalis). Složení keřového patro se téměř nemění, snižuje se však jeho zápoj. Na jižní 
Moravě se místy vyskytuje klokoč zpeřený (Staphyllea pinnata). Z bylinného patra ustupují 
xerotermofyty otevřených trávníků a převládají druhy lesních lemů jako kakost krvavý 
(Geranium sanguineum), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), válečka prapořitá 
(Brachypodium pinnatum), kopretina chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum). Přibývají 
vlhkomilnější lesní termofyty, např. strdivka zbarvená (Melica picta) nebo hrachor černý 
(Lathyrus niger) a mezofilní lesní druhy, např. konvalinka vonná (Convallaria majalis) nebo 
srha hajní (Dactylis polygama).  

Na stanovištích bohatých živinami, jako jsou úpatí svahů, získává porost ještě 
mezofilnější ráz. Mnohdy dominuje dub letní (Quercus robur) a přistupují další náročné 
dřeviny, např. jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) nebo jilm habrolistý (Ulmus minor). Z keřů 
jsou časté svída krvavá (Swida sanguinea) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). 
V podrostu často převládá kamejka modronachová (Lithospermum pupurocaeruleum) nebo 
strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a vyskytují se eutrofní lesní druhy, např. bažanka lesní 
(Mercurialis perennis). Hojné jsou nitrofyty, zejména kuklík městský (Geum urbanum) nebo 
tořice japonská (Torilis japonica).  
Podobná vegetace roste i na černozemních půdách jihomoravských spraší. Na těchto 
přirozeně úživných, ale poněkud vysychavých půdách, se spolu s dubem letním přirozeně 
vyskytuje dub šipák. Do podrostu a na lesní světliny a okraje pronikají heliofilní druhy 
sprašových půd, např. hlaváček jarní (Adonis vernalis) nebo sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa).  

Na minerálně slabších horninách se vyskytují teplomilné doubravy s dominancí dubu 
zimního a se slabě vyvinutým keřovým patrem. Nejextrémnější skalní typy mají podrost 
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tvořený nelesními xerofilními acidofyty, např. kostřavou ovčí (Festuca ovina), psinečkem 
tuhým (Agrostis vinealis) nebo šťovíkem menším (Rumex acetosella). Mohou se zde 
vyskytovat i skalní druhy, např. sleziník severní (Asplenium septentrionale), které tuto 
vegetaci staví na pomezí vegetace teplomilných doubrav, teplomilných borů a xerického 
bezlesí. Pro jihomoravské porosty tohoto typu je charakteristický výskyt kručinky chlupaté 
(Genista pilosa). V méně extrémních kyselých doubravách s určitou vrstvou jemnozemě 
dominuje ostřice nízká, v ještě mezofilnějších lipnice hajní (Poa nemoralis). Stabilně se 
vyskytují acidotolerantní termofyty bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), kokořík vonný 
(Polygonatum odoratum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), a široce rozšířené 
acidofyty, např. smolnička obecná (Lychnis viscaria) nebo různé druhy jestřábníků, např. 
j. lesní (Hieracium murorum), j. savojský (H. sabaudum) nebo j. okoličnatý (H. umbellatum).  

Na hluboké půdy plošin a mírných svahů jsou vázány subkontinentální doubravy. 
V jejich stromovém patře převládá dub zimní nebo dub letní, v minulosti na jižní Moravě 
snad i d. cer (Quercus cerris). Pro keřové patro je typický výskyt krušiny olšové (Frangula 
alnus). V bylinném patře rostou nexerotermní heliosciofilní druhy střídavě vlhkých stanovišť, 
např. mochna bílá (Potentilla alba), bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpice barvířská 
(Serratula tinctoria) nebo hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Variabilita subkontinentálních 
doubrav je značná, od mezofilních typů s významným výskytem hajních druhů po xerofilní 
typy s ostřicí nízkou a ožankou kalamandrou. Vyhraněným typem jsou pískomilné 
subkontinentální doubravy, rostoucí v rozsáhlých porostech v lese Dúbrava u Hodonína. Jsou 
charakteristické dominancí ostřice doubravní (Carex fritschii) a velkou druhovou bohatostí. 
Jako subkontinentální jsou tyto doubravy označovány proto, že floristicky i strukturou porostů 
jsou blízké doubravám kontinentálně laděné východní Evropy. Obdobně je vegetace našich 
otevřených skalních doubrav ochuzenou paralelou doubrav submediteránních oblastí jižní 
Evropy. 

 
Rozšíření 

 
V rámci České republiky se teplomilné doubravy vyskytují především v teplých a suchých 
oblastech Českého a Panonského termofytika, méně pak v navazujících teplejších a sušších 
oblastech mezofytika. Častější jsou v územích s členitým reliéfem, kde je dostatek příznivých 
výslunných svahů, ale vyskytují se i v plochých terénech, ve kterých člověk dlouhodobě 
uměle udržoval řídkolesí extenzivním lesním hospodařením (pařeziny, pastevní lesy, obory). 
V Čechách jsou hlavními oblastmi výskytu teplomilných doubrav povodí dolní Berounky, 
České středohoří a nejteplejší partie České křídové tabule. Na Moravě je jejich výskyt 
koncentrován do nejjižnějších výběžků Karpat, Dolnomoravského úvalu a předhůří 
Českomoravské a Drahanské vrchoviny. 

Oblast povodí dolní Berounky má členitý reliéf a je geologicky pestrá, takže 
teplomilné doubravy zde dosahují velkého rozšíření a rozrůzněnosti. Vyskytují se jak na 
vápencích Českého krasu (Velká hora, Koda, Radotínské údolí), tak na krystalických 
horninách a minerálně slabších sedimentech v Křivoklátské vrchovině, v okolí soutoku 
Berounky a Vltavy a v samotném vltavském údolí. V Českém Středohoří osídlují teplomilné 
doubravy především prudké výslunné svahy vulkanických suků Milešovského středohoří 
s bazickými i kyselými substráty (Lovoš, Milešovka, Kybička, Košťálov). Vyskytují se i na 
starých krystalických horninách v oblasti Porta Bohemica (Kalvárie) a na bílých stráních 
a úpatích vulkanických vrchů, tvořených křídovými slínovci (Satan, Lovoš). Křídové 
sedimenty jsou substrátem teplomilných doubrav i v nejteplejších částech České křídové 
tabule. Druhově bohaté nebo rozsáhlejší porosty se vyskytují například na Poděbradsku (Báň 
u Žehuně), Roudnicku (Hostěraz), v dolním Poohří (Debeřské údolí) nebo Džbánu (Milská 
stráň).  
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Na Moravě se teplomilné doubravy nejlépe zachovaly na jižním okraji Ždánického lesa, na 
podkladu vápnitých sedimentů karpatského flyše, místy převátých spraší (Přední kout 
u Kurdějova, Kolby u Pouzdřan, Nosperk u Němčiček). V podobných podmínkách rostou 
i v Milovickém lese u Mikulova. Na Pálavě osídlují strmé svahy budované jurskými vápenci. 
V okolí Hodonína se vyskytují rozsáhlé porosty subkontinentálních doubrav na panonských 
sedimentech převátých křemitými písky (Dúbrava) nebo spraší (Horní Kapánsko). V předhůří 
Českomoravské a Drahanské vrchoviny jsou teplomilné doubravy časté v pásu od Znojma po 
Prostějov, především na výslunných svazích hlubokých říčních údolích (Dyje, Rokytná, 
Jihlava, Oslava, Svratka, Svitava), na kyselých až ultrabazických skalních substrátech 
Českého masívu. Mimo velká říční údolí jsou dosti časté na vápencích Moravského krasu. 

Historické rozšíření teplomilných doubrav bylo zřejmě daleko rozsáhlejší. Podle 
vegetačních a floristických fragmentů, nebo jen podle klimatických a půdních podmínek, lze 
jejich významný výskyt rekonstruovat například v Podkrušnohoří, středním Polabí, 
Dyjskosvrateckém úvalu nebo v předhůří Bílých Karpat. Téměř úplné odlesnění těchto 
starých sídelních oblastí nám ovšem brání v přesnější rekonstrukci jejich původního 
charakteru a rozšíření. Na druhou stranu, lidské aktivity v těchto oblastech jsou natolik 
starého data, že rekonstruovat zdejší přirozenou vegetaci bez toho, abychom vzali v úvahu 
vliv člověka, není dost dobře možné.  
 
Ohrožení, management 
 
Jako ostatní typy lesní vegetace, vyžadují i teplomilné doubravy zachování určité struktury 
a dynamiky stromového patra, a jsou proto citlivé na způsob lesního hospodaření. Intenzivní 
lesnický management, zahrnující změnu dominanty stromového patra a velkoplošné holoseče 
s umělou obnovou, se jich naštěstí vzhledem k jejich častému výskytu v členitých terénech  
nedotkl tolik jako mezofilních lesů (byť ani zde není nijak vzácným jevem).  

Na druhou stranu je vegetace teplomilných doubrav ve své současné podobě ohrožena 
příliš extenzivním managementem. To je především případ porostů vzniklých z mezofilních 
lesů dlouhodobým lidským působením. Běžné prvky tradičního lesního managementu jako 
pařezinové hospodaření, lesní pastva, hrabání listového opadu nebo oborní chov zvěře 
zajišťovaly periodické prosvětlování stromového patra nebo zvýšený export živin z lesního 
ekosystému (doba obmýtí se u některých pařezin pohybovala výrazně pod hranicí dvaceti let). 
Taková situace vedla k zvýhodňování mezotrofních až oligotrofních světlomilných druhů na 
úkor eutrofních hajních druhů – tedy ke vzniku teplomilných doubrav z mezofilních lesů. Po 
ukončení tohoto tradičního managementu můžeme v dnešních doubravách pozorovat tendence 
k opětovné mezofytizaci – šíření mezofilních dřevin, zejména habru nebo lípy, zvyšování 
zápoje stromového patra, ústup světlomilných druhů z podrostu, šíření nitrofytů. To se 
projevuje kromě změn vegetace i v druhovém složení živočichů, zejména hmyzu. Do jaké 
míry jsou tyto změny urychlovány plošnou eutrofizací krajiny prostřednictvím atmosférické 
depozice dusíku a importem živin z kontaktních agrocenóz není dosud úplně jasné. 

 Vedle struktury je pro diverzitu teplomilných doubrav důležité i druhové složení 
stromového patra. Dub jako světlomilná dřevina vytváří značně rozvolněný korunový zápoj, 
takže poskytuje prostor pro růst světlomilných druhů v podrostu a tedy i potenciál pro 
formování vegetace teplomilných doubrav. Na druhou stranu svým poměrně nepříznivým 
listovým opadem může na některých typech půd způsobovat ochuzení bylinného patra o 
druhy náročnější na živiny a báze, takže druhově bohatá vegetace teplomilných doubrav se 
často vyskytuje spíše na místech s dobře vyvinutým keřovým patrem s dřínem (Cornus mas), 
svídou krvavou (C. sanguinea) a klokočem zpeřeným (Staphyllea pinnata), nebo 
pod rozvolněnými porosty s příměsí nebo dokonce dominancí jiných druhů dřevin, jasanu 
(Fraxinus excelsior), babyky (Acer campestre) nebo břízy bělokoré (Betula pendula). Ty 
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svým opadem přispívají k vytváření příznivějších forem humusu a tím k obohacování 
bylinného patra o troficky náročnější druhy.   

 
Vybrané příklady 

 
Hradčanská kuesta u Žehuně 

 
Hradčanská kuesta u Žehuně je jednou z významných arel výskytu teplomilných doubrav 
v Čechách mimo dvě tradiční centra – povodí dolní Berounky a České Středohoří. Sedm 
kilometrů dlouhý, výrazně asymetrický hřbet budovaný křídovými slínovci, zvedající se nad 
údolím dolní Cidliny, vytváří na svých svazích podmínky pro výskyt několika odlišných typů 
teplomilných doubrav.  

Nejextrémnější stanoviště v horních částech jižně orientovaných erozních svahů jsou 
refugiem otevřených bazifilních doubrav s dominancí šípáku ve stromovém patře 
a s výskytem xerotermních druhů, k nimž náleží ostřice nízká, o. Micheliova, třemdava bílá, 
vstavač nachový (Orchis purpurea), kamejka modronachová (Lithospermum 
purpurocaeruleum), mařinka barvířská (Asperula tinctoria), kdysi i bezobalka ukrajinská 
(Trinia ucrainica). V kontaktu jsou jako náhradní vegetace bílé stráně s bělozářkou liliovitou 
(Anthericum liliago), ostřicí nízkou, vousatkou prstnatou (Bothriochloa ischaemum), 
kostřavou žlábkatou, omanem srstnatým (Inula hirta), pcháčem panonským (Cirsium 
pannonicum), žluťuchou menší (Thalictrum minus) a lněnkou lnolistou (Thesium linophyllon). 

Úpatí jižních svahů s hlubokými humózními půdami na akumulacích jemnozrnných 
vápnitých svahovin obsazují mezofilnější doubravy se stromovým patrem tvořeným dubem 
letním, babykou, jilmem habrolistým a jabloní lesní (Malus sylvestris) a s podrostem 
smíšeným z méně náročných termofytů. K nim patří kamejka modronachová, prvosenka jarní 
(Primula veris), violka divotvárná (Viola mirabilis), strdivka zbarvená, válečka prapořitá, 
z hájových druhů např. válečka lesní (Brachypodium sylvaticum) a mařinka vonná (Galium 
odoratum), z nitrofytů např. tořice japonská (Torilis japonica), kuklík městský (Geum 
urbanum) a pýrovník psí ( Elymus caninus). V kontaktu jsou jako náhradní vegetace mozaiky 
subxerotermních trávníků se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), kostřavou žlábkatou, 
ostřicí chabou (Carex flacca), o. plstnatou (C. tomentosa), pcháčem bezlodyžným (Cirsium 
acaule), tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), mochnou sedmilistou (Potentilla 
heptaphylla) a subhalofilní vegetace narušovaných mokvavých úpatí bílých strání s ostřicí 
chabou, o. oddálenou (Carex distans), mochnou plazivou (Potentillla reptans), štírovníkem 
tenkolistým (Lotus tenuis) a pelyňkem pontickým (Artemisia pontica). 

Plošinu a mírný severní strukturní svah kuesty porůstají částečně kulturní smrčiny 
a doubravy, částečně dubohabřiny. Místy se zachovaly květnaté subkontinentální doubravy 
s dominancí dubu letního, d. zimního nebo břízy bradavičnaté. V jejich podrostu najdeme 
subtermofyty válečku prapořitou, ostřici horskou (Carex montana), strdivku zbarvenou, 
kopretinu chocholičnatou, jetel alpínský (Trifolium alpestre), mezofilní lesní druhy, např. 
sasanku hajní (Anemone nemorosa), konvalinku vonnou, acidofyty silenku nicí (Silene 
nutans), jestřábník savojský (Hieracium sabaudum), j. Lachenalův (H. lachenalii) a mezofilní 
heliosciofyty mochnu bílou, srpici barvířskou a bukvici lékařskou; v kyselejší variantě 
dominanuje kostřava ovčí, vyskytuje se hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a hvozdík 
pyšný. V kontaktu jsou jako náhradní vegetace společenstva svazu Molinion s výskytem 
bezkolence rákosovitého (Molinia arundinacea), pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa), ostřice 
horské, o. plstnaté, o. chabé, kosatce sibiřského (Iris sibirica) a pryšce huňatého (Euphorbia 
villosa).  
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Hodonínská Dúbrava 
 

Dúbrava je komplex borových, dubových a dubolipových lesů, pokrývající rozsáhlé těleso 
vátých písků v pravobřeží řeky Moravy mezi Bzencem a Hodonínem. Vedle svérázné lesní 
vegetace vyniká toto území výskytem bohaté nelesní psamofilní vegetace a fauny, a také 
pozůstatky vegetace vápnitých slatin. Protipól těmto oligotrofním společenstvům tvoří 
bezprostředně sousedící společenstva aluvia Moravy, s kontinentálními zaplavovanými 
loukami, olšinami a dubo-jasanovými lužními lesy. 

Unikátní společenstva teplomilných doubrav s dubem letním a ostřicí doubravní 
(Carex fritschii) jsou vázána na jižní část Dúbravy. Vrstva písků, která na severu u Bzence-
Přívozu dosahuje mocnosti až 30 metrů, se zde ztenčuje na pouhé 1-3 metry, a půda 
a vegetace se tak dostávají pod vliv hornin v jejím podloží. Těmi jsou bazické jemnozrnné 
panonské sedimenty, tedy horniny se zcela odlišnými biologickými vlastnostmi než nadložní 
kyselé písky. Tato mimořádná kombinace, spolu se zvlněným reliéfem vátých písků, vytváří 
jemnozrnnou mozaiku stanovišť suchých a vlhkých, kyselých a bazických. Na ni je vázána 
pestrá vegetační mozaika, jejíž matricí je právě panonská subkontinentální doubrava asociace 
Carici fritschii-Quercetum roboris. V rozvolněném stromovém patře doubravy převládá dub 
letní nebo bříza bělokorá, v bohatém bylinném patře se střídají jako dominanty ostřice 
doubravní, kostřava ovčí, bezkolenec rákosovitý a konvalinka vonná. Charakteristický je 
bohatý výskyt druhů teplomilných doubrav a střídavě vlhkých stanovišť, z nichž je možné 
jmenovat kosatec různobarvý (Iris variegata), bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), 
kozlík chlumní (Valeriana stolonifera), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), bukvici 
lékařskou a pryšec huňatý. V sušších partiích se vyskytují suchomilnější druhy borových 
doubrav ostřice drobná (Carex supina), o. nízká nebo divizna brunátná (Verbascum 
phoeniceum). Vedle velkého druhového bohatství se tato vegetace vyznačuje výskytem 
vzácných druhů s ostrůvkovitým areálem, snad staroholocénních reliktů, k nimž patří lýkovec 
vonný (Daphne cneorum), kostřava ametystová (Festuca amethystina) a mečík bahenní 
(Gladiolus palustris); do uvedené skupiny ostatně patří i v území hojná ostřice doubravní.  

V této souvislosti vyvstává otázka přirozenosti vegetace panonských 
subkontinentálních doubrav: zatímco výskyt paleochorních světlomilných druhů svědčí pro 
existenci nezapojeného lesa v oblasti Dúbravy po celý holocén, nezdají se být místní abiotické 
podmínky natolik extrémní, aby mohly na mezických stanovištích zabránit zformování 
stinného lesa; zvlášť lípa srdčitá v území dobře zmlazuje. Významným činitelem, který 
nemůžeme z úvah o původu zdejší vegetace vypustit, je ovšem člověk: ten v území 
Dolnomoravského úvalu intenzivně působil po celý postglaciál a nepochybně svou činností 
přispíval k rozrůzňování prostředí a přežívaní paleochorních druhů v měnících se přírodních 
podmínkách. Později, když další lidé dali lesům Dúbravy jejich dnešní prostorovou strukturu, 
mohla se ze směsi starých a nových druhů zformovat vegetace subkontinentálních doubrav 
v takové podobě, jakou známe dnes.     

 
Karlštejn 

 
Klasickým stanovištěm teplomilných doubrav ve střední a jižní Evropě jsou jižní svahy 
vápencových masivů, kopců a skal v nižších a středních nadmořských výškách. V naší vlasti 
je ovšem tento fenomén dosti vzácný; jeho asi nejlepší ukázky se zachovaly v NPR Karlštejn 
v Českém krasu.  

V rámci nevelkého území rezervace je vegetace teplomilných doubrav nápadně 
rozrůzněna. Pěkné porosty extrémně xerofilních šipákových doubrav se vážou na vápencové 
výchozy na jižních svazích Velké hory a Doutnáče. Jde o řídkoles s dubem šipákem, 
křovinami dřínu a skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus) a xerotermními 
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a lemovými druhy, k nimž paří ostřice nízká, ožanka kalamandra, třemdava bílá, hvězdnice 
chlumní (Aster amellus), oman srstnatý a černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum). 
V mozaice s teplomilnými doubravami se zde vyskytují xerotermní trávníky s ostřicí nízkou, 
kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), smělkem štíhlým (Koeleria macrantha), kavylem 
péřitým (Stipa pennata), k. vláskovitým (S. capillata) a mochnou písečnou (Potentilla 
arenaria), a vápencová skalní step s kostřavou sivou (Festuca pallens), seselem sivým (Seseli 
osseum) a devaterníkem šedým (Helianthemum canum). V tomto komplexu stanovišť leží 
i jedna z mála lokalit včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum) a jediná lokalita 
rudohlávku jehlancového (Anacamptis pyramidalis) v Čechách.  

Na méně vysychavých stanovištích (stinné svahy, porosty se zapojenějším stromovým 
patrem) se v doubravách vedle xerotermofytů významně uplatňují další dvě ekologické 
skupiny druhů: jednak eutrofní hájové druhy, např. ostřice prstnatá (Carex digitata), kopytník 
evropský (Asarum europaeum) nebo zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), kterým 
vyhovují „kapsy“ humózního substrátu, jež v členitém vápencovém mikroreliéfu nikdy 
nechybějí, jednak specialisti světlých nexerotermních stanovišť, např. pěchava vápnomilná, 
penízek horský, prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium) nebo kostřava ametystová. Na 
stinnějších stanovištích a na hlubších půdách již tato vegetace přechází do mezofilních 
dubohabřin a vápnomilných bučin. 

Na hlubších půdách se v území fragmentárně vyskytují subkontinentální doubravy 
s dominancí dubu zimního ve stromovém patře a s třtinou rákosovitou (Calamagrostis 
arundinacea), ostřicí horskou, srpicí barvířskou, svízelem severním (Galium boreale) nebo 
smldníkem jelením (Peucedanum cervaria) v podrostu. Jako jinde i zde se váží především na 
antropogenní stanoviště bývalých pařezin, ale v členitém terénu Českého krasu 
pravděpodobně existovala i jejich přirozená stanoviště na hlubších půdách prosvětlených 
horních hran svahů a periferií skalních výchozů. V této vegetaci zřejmě původně rostla i další 
zdejší rarita, zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia). 
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Synoptická tabulka vegetačních typů mochnových doubrav (viz kapitolu 5.2 disertační práce). phi  - hodnota phi koeficientu x 100; f - frekvence v 
procentech; diagnostické druhy jsou druhy s hodnotou phi koeficientu x 100 vyšší než 20.

Vegetační typ číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet snímků 60 92 25 161 5 201 91 67

phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f

Diagnostické druhy vegetačního typu 1
Iris variegata 61.4 48 2 . 1 . 4 . .
Polygonatum latifolium 57.0 45 9 . 1 . . . .
Carex michelii 49.4 57 19.8 30 4 11 . 1 . .
Fallopia convolvulus s.lat. 48.9 45 10.3 16 . 2 . 2 3 .
Alliaria petiolata 48.6 43 14.2 18 . 2 . 1 . .
Lithospermum purpurocaeruleum 47.3 63 21 28 3.9 20 . 1 . .
Filipendula vulgaris 45.5 62 18 . 7 20 9 4 13
Lactuca quercina 40.1 23 5 . . . . . .
Fragaria viridis 39.7 35 8 4 9 . 2 1 .
Iris graminea 36.6 15 . . . . . . .
Cruciata laevipes 34.7 22 7 . 2 . 1 . .
Ulmus minor s.lat. 33.6 23 8 . 3 . 3 . .
Asparagus officinalis 32.0 15 . . 1 . . 2 .
Euphorbia epithymoides 31.9 18 5 . 2 . . . .
Verbascum chaixii 31.3 22 13.6 12 . 2 . 1 . .
Euonymus europaea 31.2 55 7.5 29 . 16 60 7 1 1
Carex muricata agg. 31.1 42 17.5 29 . 8 20 9 . .
Silene vulgaris 30.4 22 7 . 2 . 3 3 .
Vicia pisiformis 30.1 20 7 . 3 . 3 . .
Phlomis tuberosa 29.8 10 . . . . . . .
Silene latifolia 29.8 10 . . . . . . .
Festuca rupicola 29.2 27 7.4 12 12 4 . 1 1 .
Veronica teucrium/austriaca 29.0 22 . 19.2 16 . . 1 1 .
Viola suavis 28.9 13 2 . 2 . . . .
Inula salicina 28.0 47 9 17.5 36 18 20 6 2 7
Agropyron repens 28.0 10 . . . . 1 . .
Galium aparine s.lat. 27.4 28 18.4 22 4 6 . 4 2 .
Allium scorodoprasum 26.2 10 2 . . . . . .
Alopecurus pratensis 26.2 10 2 . . . . . .
Valeriana officinalis/stolonifera 26.1 38 16 12 12 20 9 4 1
Carex praecox/curvata 25.5 12 3 . . . 1 1 .
Erysimum odoratum 25.1 8 1 . . . . . .
Allium marginatum 24.3 7 . . . . . . .
Vicia sparsiflora 24.3 7 . . . . . . .
Lithospermum officinale 24.2 8 1 . . . 1 . .
Campanula bononiensis 24.0 15 2 . 1 . 2 1 6
Lapsanna communis 23.5 25 5.4 12 . 2 20 4 1 .
Dactylis glomerata s.lat. 23.1 73 16.1 64 20 11.2 58 40 45 23 21
Festuca valesiaca s.lat. 23.0 15 10.3 9 4 1 . . . .
Hylotelephium telephium agg. 22.7 40 17.5 35 12 22 . 7 22 .
Ornithogallum umbellatum s.lat. 22.5 12 5 . . . 1 1 .
Viola tricolor s.lat. 22.0 7 . . . . . 1 .
Prunus fruticosa 21.9 7 . . 1 . 1 . .
Loranthus europaeus 21.7 8 2 . 1 . 1 . .
Stellaria graminea 21.5 15 . . 1 . 2 13.7 11 3
Ajuga genevensis 21.2 18 12.5 13 . 3 . 3 7 .
Orchis purpurea 21.1 12 . 8 1 . 1 . .
Saxifraga bulbifera 21.0 5 . . . . . . .
Amygdalus nana 21.0 5 . . . . . . .
Bupleurum praealtum 21.0 5 . . . . . . .
Asparagus tenuifolius 21.0 5 . . . . . . .
Vinca herbacea 21.0 5 . . . . . . .
Conium maculatum 21.0 5 . . . . . . .
Melica ciliata 21.0 5 . . . . . . .
Scutellaria hastifolia 21.0 5 . . . . . . .



Synoptická tabulka vegetačních typů mochnových doubrav (viz kapitolu 5.2 disertační práce). phi  - hodnota phi koeficientu x 100; f - frekvence v 
procentech; diagnostické druhy jsou druhy s hodnotou phi koeficientu x 100 vyšší než 20.

Vegetační typ číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet snímků 60 92 25 161 5 201 91 67

phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f

Diagnostické druhy vegetačního typu 2
Symphytum tuberosum s.lat. 20 47.8 57 4 11 . 14 2 .
Pyrus communis s.lat. 15.7 48 28.8 64 32 20 20 10 34 6
Chamacytisus hirsutus s.lat. . 27.2 10 . 1 . . . .
Quercus frainetto . 25.9 8 . . . . . .
Prunus avium 22 25.9 34 4 11.1 21 . 6 7 .
Clinopodium vulgare 62 22.0 77 8 42 20 32 18.5 73 17.8 72
Poa nemoralis 63 21.2 75 8 13.8 65 60 11.5 62 31 12
Viola odorata 2 20.3 10 . 2 . 3 . .
Primula vulgaris . 20.1 8 . 2 . 1 . .

Diagnostické druhy vegetačního typu 3
Sesleria caerulea s.lat. . . 87.5 80 1 . 1 . .
Berberis vulgaris 7 8 73.7 80 7 . 1 4 .
Sorbus aria s.lat. . 3 70.9 64 6 . 1 . .
Polygala chamaebuxus . . 65.9 48 1 . 1 . .
Aster amellus . . 65.8 48 1 . . . .
Bupleurum falcatum 13 . 59.5 64 7.3 19 . 2 . .
Galium glaucum 4.3 15 11 57.7 60 5 . 1 . .
Amelanchier ovalis . . 57.4 36 . . . . .
Cotoneaster integerrimus . 1 57.0 44 6 . 2 . .
Hippocrepis emerus . . 55.7 36 2 . . . .
Carex humilis 13 1 54.7 56 4.1 14 . 2 . .
Coronilla coronata . . 53.4 32 1 . . . .
Thesium bavarum . . 52.9 32 1 . 1 . .
Sorbus torminalis 25 21 52.1 80 17.3 42 . 12 . .
Cyclamen purpurascens . . 51.1 32 2 . 1 . .
Buphthalmum salicifolium 2 . 50.8 32 1 . 1 . .
Anthericum ramosum 25 17 50.1 96 37 . 26 16.3 54 12
Clematis recta 10 9 49.8 48 6 . 1 2 .
Hieracium bifidum . . 48.6 28 1 . 1 . .
Laserpitium latifolium . 2 48.1 44 5 . 3 . 6.7 13
Fagus sylvatica . . 48.0 44 11.2 17 . 6 . 1
Viburnum lantana 14.6 30 11 45.6 60 9.2 25 . 1 . .
Hepatica nobilis 2 1 44.9 68 6.6 27 . 24 21 19
Mercurialis ovata/x paxii 5 1 44.4 28 . . . . .
Staphyllea pinnata . . 44.4 24 2 . . . .
Peucedanum cervaria 15.9 57 23 43.7 92 39 . 21 30 30
Daphne laureola . . 42.4 20 . . . . .
Geranium sanguineum 28 10 42.4 76 21 . 9 7.4 35 33
Euphorbia verrucosa . . 40.9 20 1 . 1 . .
Carex alba . 1 39.5 20 1 . . . .
Asperula cynanchica s.lat. 2 . 38.4 20 1 . 1 . .
Veratrum nigrum 7 1 38.3 24 1 . . . .
Rosa spinosissima 7 . 38.1 24 2 . . . .
Peucedanum alsaticum 13.4 13 1 38.0 28 . . 1 . .
Salvia pratensis s.lat. 13.4 13 . 38.0 28 . . 1 1 .
Galium lucidum . . 37.8 16 . . . . .
Scabiosa columbaria . . 37.8 16 . . . . .
Hippocrepis comosa . . 37.1 16 . . 1 . .
Prunus mahaleb . 1 36.2 16 . . . . .
Asperula tinctoria . . 36.1 28 4 . 5 9 .
Primula veris 40 22 35.7 80 35 . 19 33 12.5 51
Rhamnus saxatilis 2 . 35.5 16 . . . . .
Pinus nigra . . 35.4 16 1 . 1 . .
Stachys recta 12.5 12 1 34.6 24 1 . . . .
Tilia platyphyllos . 5 31.0 20 4 . 1 1 .



Synoptická tabulka vegetačních typů mochnových doubrav (viz kapitolu 5.2 disertační práce). phi  - hodnota phi koeficientu x 100; f - frekvence v 
procentech; diagnostické druhy jsou druhy s hodnotou phi koeficientu x 100 vyšší než 20.

Vegetační typ číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet snímků 60 92 25 161 5 201 91 67

phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f
Euphorbia angulata 7 3 29.7 32 6 . 5 15.2 21 .
Hedera helix 2 8 29.0 24 9.5 12 . 1 1 .
Helianthemum nummularium s.lat. 2 . 28.8 16 1 . 3 2 .
Arabis hirsuta agg. 3 2 28.3 16 3 . . . .
Acer pseudoplatanus 2 1 28.0 16 4 . 2 . .
Epipactis atrorubens . . 26.9 12 . . . 1 3
Phyteuma orbiculare . . 26.6 8 . . . . .
Thlaspi montanum . . 26.6 8 . . . . .
Pulsatilla vulgaris . . 26.6 8 . . . . .
Melica nutans/picta 13.0 10 . 25.2 16 1 . 1 1 .
Brachypodium pinnatum s.lat. 16.1 57 22 25.0 68 14.0 54 . 42 15 31
Corylus avellana 17 27 23.9 76 34 40 45 12.9 62 9.2 57
Viola mirabilis 13 10 23.2 32 11 . 6 4 19
Centaurea scabiosa 5 . 22.8 12 1 . . 1 1
Cornus sanguinea 15.9 52 14.6 50 22.7 60 13.8 49 20 20 5 .
Origanum vulgare 12.7 27 4 22.6 36 10 . 3 14 9.7 24
Viola collina 11.2 10 1 22.6 16 4 . 1 1 .
Securigera varia 14.2 28 12 22.4 36 12 . 6 8.7 23 1
Euphorbia cyparissias 14.3 47 18.0 51 22.0 56 37 . 26 19 .
Inula hirta 15.8 17 3 21.0 20 7 . 1 . 3

Diagnostické druhy vegetačního typu 4
Quercus petraea agg. 53 66 72 27.6 89 40 62 38 3
Anthericum liliago . . . 25.9 9 . 1 . .
Rosa arvensis . . 4 21.5 9 . 1 . .
Lathyrus niger 60 62 28 20.8 70 . 52 24 48

Diagnostické druhy vegetačního typu 5
Deschampsia cespitosa . 5 . . 78.4 100 16 11 18
Cirsium oleraceum . . . . 75.3 60 . . .
Juncus effusus . . . 1 73.0 60 2 . .
Phalaris arundinacea . . . . 60.7 40 . . .
Crepis paludosa . . . . 60.7 40 . . .
Poa trivialis . . . . 60.2 40 1 . .
Primula elatior . . . . 60.2 40 1 . .
Equisetum arvense . . . . 58.9 40 1 . 1
Ranunculus repens . . . . 58.0 40 1 . 1
Filipendula ulmaria . 2 . . 57.9 40 1 . .
Circaea lutetiana . 1 . 1 57.9 40 1 . .
Lysimachia vulgaris . . . 1 57.4 60 11 7 13
Alnus glutinosa . . . . 56.6 40 2 2 .
Galeopsis speciosa 2 3 . . 56.4 40 . . .
Agropyron caninum 3.4 8 . . 1 53.1 40 1 . .
Sanguisorba officinalis . 1 . . 52.7 40 4.2 9 . .
Stachys sylvatica . 4 . 1 52.2 40 1 3 1
Colchicum autumnale 3 4 . 1 51.7 40 2 . .
Geranium robertianum s.lat. 12 0.7 14 . 8 51.5 60 1 7 6
Carex sylvatica . 3 . 1 51.4 40 4 1 3
Paris quadrifolia 3 . . . 49.0 40 1 . 7.4 12
Tussilago farfara . . . . 42.4 20 . . .
Carex rostrata . . . . 42.4 20 . . .
Cerastium lucorum . . . . 42.4 20 . . .
Carex elongata . . . . 42.4 20 . . .
Ribes nigrum . . . . 42.4 20 . . .
Sonchus arvensis . . . . 42.4 20 . . .
Caltha palustris . . . . 42.4 20 . . .
Fraxinus excelsior 3.4 23 18 19.2 40 9 38.2 60 7 . .



Synoptická tabulka vegetačních typů mochnových doubrav (viz kapitolu 5.2 disertační práce). phi  - hodnota phi koeficientu x 100; f - frekvence v 
procentech; diagnostické druhy jsou druhy s hodnotou phi koeficientu x 100 vyšší než 20.

Vegetační typ číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet snímků 60 92 25 161 5 201 91 67

phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f

Diagnostické druhy vegetačního typu 6
Luzula luzuloides . 12 . 23 . 45.6 47 . .
Dianthus superbus . . . 3 . 34.9 18 1 .
Avenella flexuosa . 4 8 19 . 31.5 30 . .
Stellaria holostea 7 20 8 18.0 42 20 24.6 49 7 24
Scrophularia nodosa 5 21 . 12 . 23.8 31 12 7
Selinum carvifolia . 3 . 1 40 22.7 28 9 .
Lathyrus linifolius . 1 . 9 . 22.4 14 2 .
Senecio nemorensis agg. . 2 . 1 . 21.8 8 . .
Molinia caerulea s.lat. 3 2 . 7 20 21.2 31 13 24
Hieracium sabaudum 23 39 12 18.2 40 . 20.5 43 9 .

Diagnostické druhy vegetačního typu 7
Juniperus communis . 12 20 8 20 7 57.2 77 3
Pimpinella saxifraga 10 8 . 2 . 15 52.4 59 9
Koeleria grandis . . . . . 1 47.7 27 1
Hieracium pilosella 5 1 4 1 . 5 43.0 37 6
Solidago virgaurea 5 14 24 35 . 36 38.7 77 49
Viola riviniana 7 23 4 22 . 32 36.1 65 40
Frangula alnus 3 28 8 12 40 18.1 53 35.7 75 28
Knautia arvensis s.lat. 3 1 . 1 . 3 34.7 26 9
Achillea millefolium s.lat. 18 14 28 10 . 20 32.4 53 9
Festuca amethystina . . 4 1 . 4 31.8 19 .
Carex digitata 2 11 36 19 . 15 31.2 54 28
Carex pilulifera . 1 . 1 . 3 31.1 15 .
Hieracium murorum 5 22 16 17.7 44 . 17.8 44 29.2 57 4
Agrostis capillaris 3 13 . 13 . 27 28.3 44 30
Ajuga reptans 7 28 8 27 80 33 25.6 69 40
Trifolium lupinaster . . . . . . 25.2 9 1
Galium mollugo  agg. 20.0 53 28 4 25 . 19 25.0 59 45
Danthonia decumbens . . . 2 . 3 24.7 16 9
Calluna vulgaris . . 4 1 . 6 24.4 15 1
Galium boreale s.lat. 2 3 4 9 40 12.9 39 24.2 52 18.2 45
Campanula persicifolia 42 46 48 57 . 49 24.0 79 58
Genista germanica . 4 . 10 . 15.7 18 24.0 24 3
Thymus serpyllum 2 . . . . . 22.9 8 .
Carex montana 22 53 44 63 . 62 22.6 78 63
Malus sylvestris/dasyphylla 12 17 8 9 . 7 20.8 35 19.9 34
Hypericum montanum 7 18 12 32 . 27 20.4 41 18

Diagnostické druhy vegetačního typu 8
Geranium sylvaticum . . . . . 2 2 73.2 61
Pyrola rotundifolia . . . . . 2 8 55.7 43
Thalictrum aquilegiifolium 10 1 . . . . 9 54.6 49
Laserpitium pruthenicum 7 . . . . 5 10 51.0 46
Aquilegia vulgaris s.lat. . . . 1 . 1 7 48.4 34
Melampyrum nemorosum 3 4 20 7 . 15 22 45.3 61
Lathyrus vernus 5 18 24 37 . 31 23 45.1 81
Betula pubescens s.lat. . . . . . 2 7 42.4 28
Centaurea phrygia s.lat. . . . . . 3 1 41.5 24
Daphne mezereum . 1 4 6 20 10 8 40.1 46
Trollius europaeus/altissimus . . . . 20 2 1 38.3 33
Picea abies . 3 4 1 20 7 13 37.5 43
Hieracium umbellatum 15 17 . 9 . 20 15.0 35 37.0 58
Ranunculus lanuginosus . . . . . 2 1 36.1 18
Lathyrus laevigatus . . . . . . 1 34.9 15
Vicia sepium 7 12 4 6 . 17.8 35 23 34.7 52
Gladiolus imbricatus . . . . . . . 34.6 13



Synoptická tabulka vegetačních typů mochnových doubrav (viz kapitolu 5.2 disertační práce). phi  - hodnota phi koeficientu x 100; f - frekvence v 
procentech; diagnostické druhy jsou druhy s hodnotou phi koeficientu x 100 vyšší než 20.

Vegetační typ číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet snímků 60 92 25 161 5 201 91 67

phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f
Acer platanoides 2 4 8 2 . 2 3 32.9 27
Melica nutans 8 14 19.5 68 32 20 50 15.4 63 32.5 85
Agrimonia eupatoria 13 10 . 5 . 4 4 32.5 33
Milium effusum . . 4 1 . 4 11 32.1 25
Pyrola minor . . . . . 1 9.4 8 31.2 18
Arnica montana . . . . . . . 30.4 10
Quercus robur s.lat. 53 38 40 32 80 52 16.1 80 30.2 99
Hypericum maculatum . . . . . 3 4 29.9 16
Festuca gigantea . 3 . . 40 5 3 28.7 34
Agrostis stolonifera s.lat. . . . . . 3 2 27.8 13
Trifolium medium agg. 7 25 4 8 . 12 19.3 36 27.8 45
Succisa pratensis . 2 . 1 20 16 10.6 21 26.4 34
Trifolium alpestre 12.1 58 27 52 36 20 37 34 25.6 76
Salix caprea . . . . 20 2 9 25.5 24
Epilobium montanum 2 3 . 1 . 4 4 24.7 16
Prunella vulgaris 2 10 . 1 . 3 15.8 18 23.0 22
Vicia sylvatica . . . 3 20 2 1 22.1 19
Epilobium angustifolium . . . . . 1 . 21.8 6
Hypochaeris radicata 2 . . . . 1 5 20.4 10
Campanula glomerata 5 7 . 3 . 6 12.2 15 20.3 21

Diagnostické druhy společné dvěma vegetačním typům
Quercus cerris 40.0 57 38.8 55 4 18 . 1 . .
Acer tataricum 35.3 30 24.4 23 . 1 . . . .
Pulmonaria mollis s.lat. 31.7 40 33.2 41 . 4 . 10 3 .
Prunus spinosa s.lat. 21.9 62 29.9 72 52 46 . 35 8 .
Rosa canina s.lat. 24.4 43 25.6 45 16 17 . 17 9 .
Quercus pubecsens s.lat. 54.8 72 3 35.0 52 10 . . . .
Rhamnus cathartica 31.5 60 23 31.5 60 24 . 12 15 .
Acer campestre 29.9 67 15.3 49 21.1 56 9.3 42 20 9 . .
Dictamnus albus 29.5 52 7 52.3 76 6.0 27 . 1 . .
Vincetoxicum hirundinaria 28.8 77 9.0 51 31.4 80 7.9 50 20 17 16 4
Melampyrum cristatum 26.6 35 7 37.1 44 7 . 3 . .
Teucrium chamaedrys 26.2 45 14 52.6 72 12 . 3 . .
Cornus mas 25.5 45 8.2 27 40.0 60 16 . 1 . .
Viola hirta 22.3 55 34 36.6 72 11.1 42 . 14 8 3
Euonymus verrucosa 20.1 47 16 32 9 . 3 24.5 52 7.8 33
Vicia cracca s.lat. 22.4 28 8 8 3 . 3 5 20.6 27
Festuca heterophylla 35 28.0 58 12 21.1 50 . 15.1 43 4 1
Cruciata glabra 3 38.0 55 . 9 . 14 21.1 38 18
Galium schultesii 7 25.6 37 . 4 . 8 27.3 38 15
Veronica chamaedrys  agg. 70 24.6 83 . 25 . 60 32.8 93 69
Pyrethrum corymbosum s.lat. 62 62 38.6 96 28.9 83 . 50 1 7
Polygonatum odoratum 47 27 29.2 84 43 . 31 23.0 76 57
Hierochloë australis 3 . 25.5 32 7 . 6 26.7 33 6
Galium sylvaticum 2 10 16 29.1 45 20 21.5 38 1 1
Angelica sylvestris . 1 . 1 52.7 60 5 3 23.9 34
Melampyrum pratense 2 15 28 45 . 35.5 71 25.1 58 7
Anemone nemorosa . 2 12 22 40 24.0 49 22.6 47 6
Festuca ovina s.lat. . 7 16 25 . 22.6 51 44.5 76 25
Anthoxanthum odoratum s.lat. 2 4 . 8 . 21.3 28 33.5 38 6
Pteridium aquilinum . 1 . . . 5 59.4 88 56.9 85
Rubus saxatilis . . . . . 5 54.4 79 57.1 82
Luzula pilosa . 3 . 6 20 22 53.7 86 30.8 60
Vaccinium myrtillus . . 4 2 . 17 51.0 82 57.3 90
Maianthemum bifolium . 2 . . 20 21 46.3 76 41.3 70
Vaccinium vitis-idaea . . . . . 1 46.2 56 43.6 54
Pinus sylvestris . 7 20 13 20 21 40.9 79 39.6 78



Synoptická tabulka vegetačních typů mochnových doubrav (viz kapitolu 5.2 disertační práce). phi  - hodnota phi koeficientu x 100; f - frekvence v 
procentech; diagnostické druhy jsou druhy s hodnotou phi koeficientu x 100 vyšší než 20.

Vegetační typ číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet snímků 60 92 25 161 5 201 91 67

phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f
Trientalis europaea . . . . . 1 40.5 52 50.8 61
Chamaecytisus ruthenicus . . . . . 1 40.1 34 20.6 21
Sorbus aucuparia . 5 . 3 . 9 36.9 53 45.5 61
Lilium martagon 3 4 4 12 . 25 33.4 53 27.1 46
Scorzonera humilis . 1 . 1 . 10 31.5 38 37.2 43
Orthilia secunda . . . . . 1 30.5 36 48.0 51
Calamagrostis arundinacea 2 12 4 26 . 11.8 46 30.1 68 50.0 93
Peucedanum oreoselinum 17 9 32 4 . 11 29.6 54 22.7 46
Veronica officinalis 10 33 . 21 20 34 29.0 65 21.0 55
Fragaria vesca 32 55 64 55 20 57 27.5 95 25.9 93
Betula pendula 3 7 8 6 . 9.8 35 26.1 54 49.7 81
Convallaria majalis 32 33 24 50 . 15.2 67 25.1 80 33.3 91
Pulmonaria angustifolia 12 4 . 4 . 11 24.9 33 21.2 30
Potentilla erecta . 5 . 2 20 11.3 35 24.6 49 40.7 67
Ranunculus polyanthemos s.lat. 35 14 16 7 . 14 23.2 49 25.7 52
Populus tremula 3 2 4 3 40 13 23.0 44 26.6 48
Dryopteris carthusiana s.lat. . 1 . . . 5 22.3 20 24.0 21
Oxalis acetosella . 2 . . . 5 20.1 22 35.5 33

Diagnostické druhy společné třem vegetačním typům
Crataegus monogyna 38.9 90 20.5 66 28.0 76 47 . 23 15 .
Ligustrum vulgare 33.3 88 34.7 90 26.9 80 17.6 68 20 9 1 .

Ostatní běžné druhy (10 a více výskytů)
Betonica officinalis 95 93 100 92 80 87 84 96
Serratula tinctoria 73 68 72 77 100 78 87 11.1 93
Potentilla alba 50 58 36 61 20 12.2 71 19.5 80 61
Carpinus betulus 15 49 48 42 20 44 42 49
Melittis melissophyllum s.lat. 23 43 56 34 . 25 17.4 58 49
Genista tinctoria s.lat. 17 32 36 26 . 34 17.8 51 39
Poa pratensis s.lat. 19.2 55 18.7 54 16 10 20 26 15.6 51 19
Brachypodium sylvaticum 38 17.2 51 40 32 20 21 8 31
Silene nutans 19.3 48 35 44 10.3 38 . 20 22 .
Hypericum perforatum 32 27 . 22 20 23 19.9 47 25
Viola reichenbachiana . 27 . 27 . 31 26 27
Astragallus glycyphyllos 19.4 43 16.5 40 8 26 . 14 30 15
Hieracium lachenalii 2 22 8 31 . 14.0 31 24 18
Fragaria moschata 32 34 12 11.5 32 20 29 . 1
Geum urbanum 15.7 52 19.6 57 . 12 80 11 16 30
Crataegus laevigata 15 27 28 11.7 31 20 9.6 29 1 .
Tilia cordata 3 7 12 22 20 12.4 30 12 15.4 33
Rubus fruticosus agg. 5 28 4 7.7 28 60 22 8 3
Rosa species 25 10.6 28 20 9.7 27 20 17 3 .
Digitalis grandiflora 5 21 . 7 . 15 17.7 30 19.5 31
Pulmonaria officinalis s.lat. 12 11 . 7.0 23 40 18 7 19
Mycelis muralis 3 18.2 28 . 11 . 12 19.8 30 15
Platanthera bifolia/chlorantha 17 14 8 12 20 19 10 15
Lychnis viscaria 18.5 28 23 . 12 . 11 22 1
Polygonatum multiflorum 15 15.1 23 4 17 . 14 8 3
Campanula trachelium 10 10 12 11.4 23 20 12 4 12
Moehringia trinervia 7 13 . 2 20 13 18.7 30 19
Campanula rapunculoides 8 16 16 14.2 23 . 5 2 18
Ranunculus auricomus agg. 7 15.9 25 4 6 20 8.1 18 3 9
Vicia cassubica 15 20 . 9 . 7 16 19
Lonicera xylosteum 13 4 20 7.3 20 20 7 20 1
Crataegus species 10 13 16 12.8 19 . 13 1 .
Rosa gallica 18 15 20 14 . 13 . .
Carex pallescens 2 10 . 3 20 11.5 19 19 9



Synoptická tabulka vegetačních typů mochnových doubrav (viz kapitolu 5.2 disertační práce). phi  - hodnota phi koeficientu x 100; f - frekvence v 
procentech; diagnostické druhy jsou druhy s hodnotou phi koeficientu x 100 vyšší než 20.

Vegetační typ číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet snímků 60 92 25 161 5 201 91 67

phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f
Asarum europaeum . 2 12 6.5 19 40 13 7 10
Viburnum opulus . 12 4 3 20 13 16.2 24 10
Cytisus nigricans 3 16 16 11 . 13 10 .
Taraxacum sect. Ruderalia 5 13 12 7 20 6.7 16 9 1
Galium verum agg. 12 17 . 4 . 12.9 16 10 .
Luzula campestris agg. 10 11 . 13 . 12 10 1
Campanula rotundifolia s.lat. 3 1 4 7 . 16.8 18 13 9
Melica uniflora 15 16.1 21 16 14 . 4 . .
Galeopsis tetrahit s.lat. 8 7 . 10 . 11 5 4
Chamaecytisus supinus s.lat. 7 14.2 18 . 11.9 17 20 3 . .
Torilis japonica s.lat. 15 13.0 17 . 2 . 4 8 13.7 18
Rubus idaeus . 5 . 1 20 10 10 17.0 21
Sanicula europaea . 8 4 6 . 8 11 10
Lysimachia nummularia 2 19.7 21 . 3 20 5.5 11 1 .
Galium odoratum . 11 . 7 . 7 2 18.2 16
Festuca rubra agg. . 16.3 15 . 3 . 7 13 4
Dryopteris filix-mas s.lat. 3 5 . 6 20 4 19.5 22 3
Calamagrostis epigejos 12 10 . 2 . 10.6 11 4 .
Arrhenatherum elatius 2 11 . 6 . 14.0 11 3 .
Melica picta 7 5 4 10 . 9 . .
Heracleum sphondylium 8 4.8 14 . 5 40 5 2 7
Neottia nidus-avis . 9 4 4 . 8 4 12
Viola canina 2 3 . 1 . 8 18.8 16 12
Trifolium rubens 15 4 16 6 . 5 9 .
Carex flacca 8 . 16 13.9 14 . 5 2 .
Bromus ramosus s.lat. 10 11 20 7 . 3 3 3
Aegopodium podagraria . 1 . 2 40 7 11 11.8 19
Thalictrum minus 13 . 12 1 . 1 17.3 19 10
Knautia drymeia 2 8 12 8 . 7 . .
Mercurialis perennis . 1 16 8.4 12 20 5 . .
Phyteuma spicatum s.lat. . . . 4 . 12.3 9 11 1
Glechoma hederacea s.lat. 12 11.2 18 . 4 40 1 . 3
Myosotis sylvatica s.lat. . 2 . 8 . 17.0 9 . .
Rubus species . 8 4 6 . 3 8 .
Urtica dioica 3 5 . 1 40 1 7 9.2 16
Hieracium racemosum 5 18.5 12 . 6 . 3 . .
Lathyrus pratensis 3 . . . 20 6 8 9.2 12
Epipactis helleborine s.lat. 7 2 8 2 . 1 3 19.8 16
Hypochaeris maculata 10 4 . 2 . 2 4 9
Rubus caesius 8.1 15 8 . . 40 2 3 3
Leucanthemum vulgare agg. 5 5 . 2 . 4 5 4
Trifolium montanum 5 4 4 3 . 4 5 .
Campanula patula . 7 . 1 . 5 2 9
Hieracium laevigatum . 2 . 5 . 14.0 7 1 .
Galium pusillum s.lat. . . . 7 . 15.2 7 . .
Hypericum hirsutum . 9.7 11 4 3 20 3 . .
Holcus mollis . 1 . 2 . 5 7 4
Carex pilosa . 2 . 5 . 4 1 4
Athyrium filix-foemina . 1 . . 20 5 2 11.8 12
Briza media 2 . . . . 4 14.0 9 7
Hieracium maculatum 8 5 . 5 . 2 . .
Viola reichenbachiana/riviniana 5 8 . 4 . 1 3 .
Inula conyzae 8 3 . 12.3 7 . 1 . .
Peucedanum officinale 5 2 8 6 . 2 . .
Carex tomentosa 19.9 12 13.2 9 . 1 . 2 . .
Rumex acetosa 7 2 . 1 20 3 5 .
Sorbus domestica 5 8.4 8 12 3 . 1 . .
Athriscus sylvestris 2 1 . 1 20 3 . 10.3 10



Synoptická tabulka vegetačních typů mochnových doubrav (viz kapitolu 5.2 disertační práce). phi  - hodnota phi koeficientu x 100; f - frekvence v 
procentech; diagnostické druhy jsou druhy s hodnotou phi koeficientu x 100 vyšší než 20.

Vegetační typ číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet snímků 60 92 25 161 5 201 91 67

phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f phi f
Cephalanthera damasonium 2 3 8 4 . 2 . .
Ranunculus acris . 4 . . 20 2 5 6
Pimpinella major . 3 . 2 20 2.4 5 . .
Holcus lanatus . 2 . 1 20 3 6.6 8 .
Allium oleraceum 7 2 . 2 . 2 . 3
Hieracium bauhinii 15.8 8 7 . 1 . 1 . .
Lotus corniculatus/borbasii 3 1 . 4 . 2 1 1
Verbascum phoeniceum 18.8 10 12.9 8 . . . 1 1 .
Galeobdolon luteum s.lat. . . . 2 20 2 4 1
Clematis vitalba 5 3 4 7.3 5 . . . .
Carex umbrosa . . . 1 . 15.7 5 2 .
Phleum phleoides 19.2 13 3 12 . . . 1 .
Carex fritschii . . . 2 . 15.9 5 . .
Lychnis coronaria 15.4 8 19.1 10 . . . . . .
Pseudolysimachion spicatum s.lat. 14.5 8 . 4 1 . 1 5 .
Euphorbia amygdaloides . 13.8 7 4 2 . 1 . .
Thymus pulegioides 2 2 . 2 . 2 2 .
Lychnis flos-cuculi 2 4 . . 20 3 1 .
Rumex acetosella 2 1 . . . 2 15.0 7 1
Leontodon hispidus . . . . . 12.2 4 4 .
Centaurea jacea 3 2 . . . 2 4 .
Fraxinus ornus 16.6 8 14.7 8 . 1 . . . .
Dianthus carthusianorum s.lat. 3 . 8 1 . 1 10.1 7 .
Silene nemoralis 2 15.4 8 4 2 . 1 . .
Euphorbia dulcis . 2 . 3 20 2 . .
Vinca minor 2 2 . 2 . 2 . .
Campanula rapunculus 7 1 8 3 . . . .
Carex hirta . 3 . . . 3 3 .
Carex caryophyllea 3 2 . 2 . 1 2 1
Koeleria pyramidata 3 1 . 1 . 3 . .
Linaria vulgaris s.lat. . 1 . 1 . 2 15.4 5 .
Monotropa hypopitys s.lat. . . . 1 . 1 11.9 5 6
Anemone ranunculoides 3 4 . 2 . 1 . .
Dentaria bulbifera . 15.4 5 . 3 . 1 . .
Arabis glabra 17.3 8 . 4 2 . 1 1 .
Lathyrus pannonicus 5 4 8 1 . . . .
Lysimachia punctata . 15.4 5 . 3 . 1 . .
Larix decidua . 2 . 2 . 2 2 .
Potentilla heptaphylla s.lat. 2 3 4 1 . 2 . .
Robinia pseudacacia . 4 . 3 . 1 . .
Gnaphalium sylvaticum 2 2 . . . 1 19.2 8 .
Actaea spicata . . . . . 1 4 18.1 7
Hieracium species 2 1 . 1 . 2 . 1
Lathyrus sylvestris . 1 . 1 . 1 2 18.7 7
Viola species . 1 4 1 . 3 . .
Ficaria verna 3 3.3 5 . 1 20 . . .
Centaurea triumfettii 17.0 8 2 4 . . 1 1 .
Vicia hirsuta/tetrasperma 19.7 8 2 . 1 . . 2 .
Abies alba . . . 1 . 2 16.9 5 .
Prunella grandiflora . . . 1 . 2 3 1
Festuca rupicola/valesiaca s.lat. 3 4 . 2 . 1 . .
Prunus padus . . . 1 20 2 1 3
Ranunculus nemorosus . . . 1 . 18.2 4 . .
Chamaecytisus ratisbonensis 2 . . 1 . 1 18.3 7 .
Plantago media 2 1 . 1 . . 17.4 7 .



Nomenklatura druhů sleduje pojetí přijaté v disertační práci. Pojetí širších taxonů tam neuvedených:
Ornithogallum umbellatum s.lat. = O. umbellatum  agg. sensu Ehrendorfer 1973
Viola tricolor s.lat. = V. tricolor  agg. sensu Ehrendorfer 1973
Knautia arvensis s.lat. = K. arvensis  agg. sensu Ehrendorfer 1973
Vicia cracca s.lat. = V. cracca  agg. sensu Ehrendorfer 1973 
Epipactis helleborine s.lat. = E. helleborine  agg. sensu Ehrendorfer 1973
Pseudolysimachion spicatum s.lat. = Veronica spicata  agg. sensu Ehrendorfer 1973
Linaria vulgaris s.lat. = L. vulgaris  agg. sensu Ehrendorfer 1973 
Monotropa hypopitys s.lat. = M. hypopitys  agg. sensu Ehrendorfer 1973
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