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Abstrakt -- HOLUB J. et v. JrnÁSEK (1971): vVorterbuch der phytogeographisch1m Terrnini. -
Preslia, Praha, 43 : 69 - 87. - Die tschechischen Termini aus der Phytogcographie, zusarnmen 
mit ihren Synonymen, werden mit Ausschluss der arealonomischen Termini in a lphabctischer 
Reihe behandelt. Die Ůbersicht der Haupttermini, vom stichli eh en Gesichtspunkte zusarnmen
gestellt, ist in der Einfiihrung zum vVorterbuch gegeben. 

Úvod 

Na sjednocení fytogeografické terminologie se dlouho soustavně nepracovalo. Není proto divu, 
že se tak během doby objevily v řadě pHpadů pro označení téhož jevu různé termíny. Vznikaly 
nezávisle na sobě a zavinily jedině zvýšení nejednotnosti fytogeografické terminologie. Ukázala se 
tak nutnost odstranit tyto nedostatky sjednocením dosavadních fytogeografických termínů podle 
jejich významu. Pokusili jsme se o to nedávno ve dvou studiích (HOLUB et JIRÁSEK 1967, 1968). 

Z fytogeografických termínú obsažených v první z těchto prací jsme nyní sestavili slovníček, 
vykládající jednotlivé pojmy. Do slovníčku jsme zai'adili pouze termíny, vztahující se k obecněj
ším fytogeografickým problémům (fytogeografie s. 1.). Speciální fytogeografické termíny, např . 

termíny pro areály, resp. fytogeografické jednotky z názvů areálů odvozené, jako jsou areáltypy, 
květenné elementy, migranty, ortanty apod., jsme do slovníčku nezahrnuli, podobně jako i ter
míny označující části zemského povrchu pi'i plošn ém n ebo výškovém členění vegetace. Oba typy 
termínů, těsně spolu související, budou uveřejněny snad později ve slovníčku areálonomických 
termínů. Kromě fytogeografických pojmů, převzatých z n aší první Rtudie, je souěástí slovníčku 
ještě fada terrnínů, jež jsmo od doby jejího vydání zjist ili v novější nebo i ve starší literatuře 
a dále pak termíny z karpobiologie, pokud se těsněji vztahují k fytogeografické t ématice . Karpo
biologická terminologie nebyla totiž z tohoto hlediska dosud u nás zpracována. Seznam literatury 
je omezen pouze na práce, jež nejsou citovány v naší první studii (HOLUB et JIRÁSEK 1967). 

U každého hesla slovníčku je výklad termínu; u synonym pak odkaz k termínu (heslu), jehož 
užívání doporučujeme. Synonyma jsou rovněž uvedena v abecedním pořadí na konci textu pří
slušnóho hesla za pomlčkou v oblých závorkách. Text ho;'lel, která lze ve fytogeografi cké termino· 
logi i označit jako základní, obsahuje také členění uváděného termínu na nižší jednotky, dílčí 
pojmy, pndhosla. Považovali jsme za vhodné upozornit u některých hesel také na heslo proti
kladné (protikladný termín) nebo na heslo, mající k uváděnému heslu nějaký bližší vztah. Tyto 
případy uvádíme rovněž na konci textu příslušného hesla, a to odkazem: - Viz. V hranatých 
závorkách uvádíme hesla, jejichž používání z různých důvodů nedoporučujeme. Pro úplnost jsou 
ve slovníčku zahrnuty i některé nepříliš užívané termíny; jejich účelnost nám není zatím jasná. 
Výklad těchto termínů začíná: „termín pro ... ". 

Pro získání přehledu o obsahu slovníčku připojujeme ještě seznam hlavních h esel slovníčku, 
sestavený z tématického hlediska. Seznam neobsahuje synonyma, dílčí hesla (podhesla) a hesla, 
na něž se odkazuje v textu hesel obsažených v tomto seznamu. Hlavní hesla s takovými odkazy 
jsou v seznamu označena *. 
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Seznam hlavních hesel 

He s la ze synantropní botaniky: antropogenní; domestikace; * h eniorofilie; * naturali
zace; * synantropofyt. 

Hesla z karpobiologie: diaspóra; ·*diseminace; ecese; invázní taxón. 
Hesla týkající se rozšíř-ení taxónů: *alopatrický;* areál;* areón; * dealpín; * dis

junkce; * enkláva; * iradiace; kosmopolit; * květenný element; * lokalita; oreofyt; perialpín; 
pluriregionální taxón; stanoviště ; stfodisko hojnosti; * stfodisko proměnlivosti; transgresní 
zóna; * unizonální; * územní prvek; * vikarismus; * zonální. 

Hesla z florogeneze: areálogeneze; * dealpinismus; * demigrant; * endemit; florogenoze; 
* migrace; migrant; pra-areál; * relikt. 

Hesla označující odvětví botaniky: * areálologie; biogeografie; cytogeogrnJie; fl.o
istika. 

Hesla týkající se púvodnosti výskytu taxónu: *alochtonní. 
Hesla týkající se členění vegetace: fytochorion; * horizontální členění vegetace; 

květenné území; * vegetace; * vertikální členění vegetace. 
Různá další hesla: ekoelement; floristický rozdíl; floris tický spád; květena; monotopický; 

p seudoendemit; středisko geuofondové . 

Autoři slovníčku považují za milou povinnost poděkovat prof. dr. Z. Č e rnohor s k é mu, 
DrSc., dr. S. H e jnému, CSc. a dr. M. Lhot s k é, CSc . za kritické pi-ipomíuky. 
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Slovníček 

ahsolutní relikt = residuant 
adalpín (adalpínský) = penalpín 
adaptant (adaptantní) = transient 
adventivní - adventivní rostlina, alochtonní rostlina, zavlečená do území neúmyslnou 

činnosti člověka. - ( = zavlečený). - Viz synantropofyt 
adventivní selcundární areál - sekundární areál, vzniklý zavlečením taxónu do území 

n eúmyslnou činností člověka. Podle doby vzniku lze adventivní s. a. členit na archeofytní a na 
n eofytní 

aeroanemochorie - typ anemochorie, kdy diaspóry se rozšiřují vzduchem. Sem patří 
euanemochorie a plananemochorie. - ( = anemoaerochorie) 

agestochorie - diseminace diaspór transportem pomocí různých dopravních prostředkú 
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nebo faktory vzniklými jejich činností (vzduchový nebo vo<lní proud). Rozeznává se synagesto
chorie a anemoagestochorie. - ( = comiclochorie) 

agrestál = segetál 
agriofyt (agriofytní) = neoindigenofyt 
agroarcheofyt (agroarcheofyt,ní) = segetální archeofyt 
agrofyt (agrofytní) = segetál 
agrochirnofyt (agrochimofytní) - segetál udd.u)ící se na nalezišti pfoz.imováním dia:ipÓ'r 

v půdě 
agroneofyt (agroneofytní) = segetální neofyt 
ahemerofilní - viz hemerofilie 
ahemerofobn'Í - viz hemerofilic 
achorie = antitelochorio 
aklimatiza.ce = hemeronaturalizace 
aktivní paleoendernit = progresivní paleoenclemit 
alculotofyt = alochtonní antropofytní rostlina 

aloautochorie -- typ diseminace, při němž se účastní alochorní i autochorní zpúsob dise
rninace 

alochorie (alochor, alochorní) - typ diseminace diaspórami phzpůsobenými k rozšifování 
prostfodnictvím rúzných vnějších faktorú, např·. anemochorie, hydrochorie, zoochorie aj. -
Viz a.loautochorie 

alochtonn'Í - alochtonní rostlina, rostlina, jež se do území přistěhovala. Hostliny tohoto 
typu lze členit na a . spontánní a na a. antropofytní. --- ( = cizí). -- Viz adventivní, autochtonní, 
zplanělý 

alo chto nrd antropofytn'Í - - a. a. rostlina, rostlina, jejíž migraci do území ovlivnila činnost 
člověka. -- ( = akulotofyt) 

ci,lochtonní rel·ikt - typ reliktu, který migroval do refugia z území svého vzniku, naléza
jícího se však mimo jeho refogium 

alochtonní spontánní - a. s. rostlina, rostlina, jež do území migrovala spontánně, bez 
ovlivnění činností člověka. - ( = autoimigrant) 

alopatrický - alopatrické taxóny, taxóny blízce příbuzné, vylučující se v urfatém území 
svým výskytem. - Viz syrnpatrický 

altitudinální v·ilcarismus = vertikální vikarismus 
altomontánní - viz vegetační stupeil 
anemoaerochorie = aoroanmnochorie 
anemoagestochorie - clisorninaco diaspór proudem vzduchu, způsobeným pohybem do-

pravního prostfodku 
anemobalistismus (anemobalistický) = boleoanemochorie 
anemogeochorie = geoanomochorie 

anemohydrochorie - typ diseminace diaspórami poháněnými větrem po hladině stojatých 
vod. - ( = hydroanemochorie) 

anemochionochorie = chionoanemochorie 
anemochorie (anemochor, anemochorní) - typ diseminace diaspórami př'izpůsobenými 

k rozšiřování nebo rozšiřujících se pomocí vzdušných proudu, větru. Typy anemochorie jsou: 
anemohydrochorie, boleoanemochorie, euanemochorie, gcoanemochorie, chionoanemochorie, 
plananemochorie. - Viz anemoaerochorie, anemoagestochorie, hemianemochorie, pseudoanemo
chorie 

antiapofyt (antiapofytní) = hcmerofobní rostlina 
antitelechorie (antitelechor, antitelechorní) - typ diseminace, kdy rozšiřování diaspór na 

vzdálenost je zcela nebo alespoň zčásti potlačeno. -- ( = achorie, atelechorie, topochorie, to
posporie) - Viz telechorie 

antropofilní = hemerofilní, synantropní 
antropofobní = hemerofobní 
antropofugní relikt - rostlina, jejíž areál se činností člověka značně zmenšil 
antropojyt (antropofytní) - rostlina do území úmyslně člověkem zavedená nebo tam 

různým způsobem zavlečená; cizí přistěhovalá rostlina. Ari'tropofyty se dělí na hemerofyty 
a xenofyty 

antropogenn-í - mající původ v činnosti člověka 
antropogenní r elikt -- rostlina převedená z původního porostu, kde se nyní již nevysky

tuje, člověkem do kultury; tak se její výskyt uchoval 
antropohydrochorie - termín pro označení hydrochorní diseminace pomocí vod umělé 

zavodňovací soustavy 
[antropochor = hemorofyt] 
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antropochorie (antropochor, antropochorní) - pfirozené rozšiřování diaspór prostřednictvím 
člověka 

[ antropochorie = hemerochorie] 
antropochorofyt (antropochorofytní) = antropochor 
antropo zooc horie - termín pro označ~ení zoochorní diseminace prostfodnictvím hospo

dářských zvířat 

apodealpín (apodealpínský) - typ dealpínu, jehož výskyt v nižších polohách je od vývojově 
staršího výskytu v alpínském stupni oddělen hiátem. - Viz syndealpín 

apodealpinismus - typ dealpinismu, kdy výskyt dealpínu v nižších polohách je od jeho 
vývojově staršího výskytu v alpínském stupni oddělen hiátem 

apoendemi t (apoendcmický) - typ endemitu, který vznikl ve svém areálu z diploidníhu 
taxónu nebo z taxónu s nižším stupněm ploidie; výchozí taxón je široce rozšířen v sousedním 
území 

apofyt (apofytní) - autochtonní nebo alochtonní spontánní rostlina, vyskytující se pouzo 
nebo také na stanovištích činností člověka ovlivněných nebo jím vytvoÍ'ených. Apofyty se <lělí 
na autapofyty, deuteroapofyty a hemeroapofyty. Podle stupně apofytizace lze podle některých 
autorů rozeznávat hemiapofyty, apofyty a euapofyty. - Viz apofytizace, indigonní 

apofytizace -- průběh vzniku apofytů 
apohemerofyt - společné označení ergasiofytů a ergasiolipofytú 
areál (areálový} - území rozšífoní taxónu. Podle původu areálu lze rozeznávat areál y pri 

mární, sekundární a hemiantropofilní. Podle velikosti území jsou makro-, mezo- a rnikroareály. 
Z dynamického hlediska lze rozlišovat areály progresivní a regresivní. Na základě změn ve vytvá
ření areálu v průběhu určité doby, napí·. od glaciálu do dneška, lze označovat areály rigidní 
a plastickó . Podle souvislosti výskytu taxónu v areálu jsou areály kontinuitní a diskontinuitní. 
Pro vyjádfoní vzájemného srovnání areálů dvou taxónú jsou vhodné termíny a. kooxtenzívni, 
a. inkludovaný, a. transgresivní, a. vicinální a a. separovaný. -- Viz arola, cenoareál, holoarPál, 
hranice areálu, polydisjunktivní areál 

areálogeneze (areálogenetický) - průběh vytváfoní areálu. Viz chorogeneze 
areálog enie - nauka o areálogenezi. - Viz chorogenie 
a_reálografi e (areálografický) - odvětví areálologie, zabývající se areály z hlediska jejich 

popisu 
areálologie (areálologický} - nauka o areálech organismů. Odvětví areálologie jsou: areálo -

genie, areálografie, areálonornie a areálotaxonomie. Viz fytoareálologie, fytogeografie, 
chorologie 

areálo nomie (areálonomický) - odvětví areálologie, zabývající se tvořením termínú vhod
ných pro označení areálů 

areálotaxonomie (areálotaxonomický) - odvětví areálologic, zabývající se všestranným 
hodnocením areálů a jejich uspořádáním do sou stavy 

areáltyp (areáltypový ) - základní jednotka pro typizování areálů z geografického hlediska, 
stanovená podle shody v dnešním rozšíření taxónů. - ( = geoelemcnt, geografický element, 
komponent) 

arela (arelový) - arely, dílčí areály, skládající diskontinuitní areál, mezi nimiž není možné 
vzájemné biologické ovlivňování rostlin taxónu, protože oblast hiátu je pro ně nepřekonatelnou 
překážkou. - Viz pfodsunuté naleziště 

are ón (areónový) - tHdicí jednotka kteréhokoli stupně v soustavě areálú. Lze rozeznávat 
areáltyp, okruh areáltypů a třídu areáltypú 

archeoendemit (archeoendemický) = paleoendemit 
archeofyt (archeofytní) - rostlina zavlečená do území v předhistorirké době a tam zdom<Í.c -

nělá. - ( = agroarcheofyt, archeosynantrop) 
archeosynantrop = archeof yt 
atelechorie = a.ntitelechorie 
autapofyt (autapofytní) -- typ apofytn, domácí rostlina, vyskytující se v území na původ

ních a přirozených i na druhotných stanovištích. Podle stupně apofytizace lze rozeznávat mikro -, 
mezo-, makroautapofyty a deuteroapofyty. Podle typu stanoviště lze podle některých autorů 
rozlišovat ken-, leimo-, ergasio-, chomapofyty atd. -- Viz chornapofyt, pseudoapofyt 

autobarochorie = barochorie 
[autogenetický relikt - typ reliktu, který vznikl na základě znaků podmíněných genetickými 

změnami, nikoli podmíněných stanovištními faktory] 
antochorie (autochor, autochorní) - typ diseminace rostlin, rozšii"ujících diaspóry vlastními 

mechanismy nebo vlastním růstem. Typy autochorie jsou: geoautochorie, barochorie a boleo
autochorie . - Viz aloautochorie 

autochtonní - autochtonní rostlina, rostlina, jež v území vznikla. - Viz alochtonní, indi
genní 
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autochtonní relikt - typ reliktu, který se dodnes uchoval v území svého vzniku; shoduje 
se s endemitem 

autoimigrant = alochtonní spontánní rostlina 
automechanochorie = boleoautochorie 
autonomní migrace - typ migrace, v jejímž průběhu se vytváří nový taxón jako vika

riant 

auxochorie (auxochor, auxochorní) - viz diseminace 
azonálrd - azonální výskyt, výskyt podmíněný větší měrou geologickými a geomorfologic-

kými vlastnostmi prostředí než podnebím a nezávislý na vegetačních zónách. - Viz zonální 
balanemochorie = boleoanemochorie 
balautochorie = boleoautochorie 
balistismus (balistický) = boleoanemochorie, boleoautochorie, boleozoochorio 
balochorie = boleoautochorie; viz diseminace 
bar o c hor i e (barochor, barochorní) - typ autochorie s diseminací diaspór vlivem jejich váhy. 

( = autobarochorie, baryspermie). - Viz diseminace 
baryspermie = barochorie 
biog eo grafie (biogeografický) - odvětví geografie, studující rozší.foní organismů 
bio chór (biochórní) - jednotka zahrnující podobn é formační typy. Rozeznává se např. 

b. pouštní, b. savanový, b. lesní apod. - Viz vegetační typ 
bizonální - zahrnující dvě zóny. - Viz unizonální, plurizonální 
blastautochorie ~ geoautochorie 
blastochorie = geoautochorie 

boleoanemochorie (boleoanemochor, boleoanemochorní) - typ anemochorie s di seminací 
diaspór pohyby nadzemních částí rostliny. - ( = anemobalistismus, balancmochorie, balistismus) 

boleoauto chor ie (boleoautochor, boleoautochorní) - typ autochorie s diseminací diaspór, 
při níž se zralá semena vyhazují z plodů pomocí mechanismů plodů nebo semen. - ( = auto
mechanochorie, balautochorie, balistismus, balochorie, mechanochorie) 

boleohydrochorie (boleohydrocho1:, boleohydrochorní) - typ hydrochorie s diseminací 
diaspór jejich vyhazováním do blízkosti matefaké rostliny po dopadu dešťových kapek 

boleozoochorie (boleozoochor, boleozoochorní) - typ zoochorie s diseminací diaspór jejich 
vytřásáním z plodů nebo plodenství ph pohybu živočichů. - ( = ripsozoismus, ripsozoochorie, 
zoo balistismus) 

bradysporie = diseminace bradysporická (viz diseminace) 
brotochorie = hemorochorie 
bythisohydrochorie - typ hydrochorie, kdy diaspóry se rozšiřují pohybem vody po dně 

nebo v proudu vody pod hladinou 
cenoareál - část holoareálu, v níž taxón má význačnou fytocenologickou úlohu, např. jako 

edifikátor, dominanta apod. 
centrum reliktů - území význačné uchováním reliktů. - ( = středisko reliktů) 
cirkumalpínský - termín pro taxón, rozšířený v oblasti Alp a jejich předhoří bez ohledu 

na výškové stupně; označení velmi blízké termínu perialpínský 
cizí = alochtonní 
comidochorie = agestochorie 
copiozoochorie = synzoochorio 
cyklochorie (cyklochor, cyklochorní) - viz diseminace 
cytogeografie (cytogeografický) - odvětví botaniky, ::Jtudující vztahy mezi karyologickými 

vlastnostmi, hlavně počtem chromosomů, a rozšířením taxónů 

dealpín (dealpínský) - taxón, který je sice původem a zejména svým vývojově starším 
rozšířením vázán na alpínský stupeň, sestupuje však do nižších poloh. Podle charakteru souvis
losti těchto výskytů lze rozeznávat apodealpíny a syndealpíny, vzhledem k době vzniku dealpín
ských nalezišť dealpíny recentní ad. reliktní. - Viz demontánní, penalpín 

dealpinismus - jev, kdy taxón se vyskytuje kromě svého vývojově staršího areálu rozlo 
ženého v alpínském stupni také v nižších polohách. Dealpinismus lze členit na apo- a syndeal
pinismus. - Viz penalpinismus 

dealpínský relikt - typ klimatického reliktu, původního sice v alpínském stupni, uchová
vajícího se však za vhodných klimatických podmínek v nižších polohách 

demigrant (demigrantní) - taxón, který z určitého území migroval (např. se vystěhoval 
během glaciálu), ale po skončení nepříznivých podmínek imigroval nazpět. - Viz imigrant, 
remigrant1, reservant 

demontánní - demontánní taxón, taxón s vývojově starším výskytem v montánním 
stupni, sestupující však také do nižších poloh 

desmochorie (desmochor, desmochorní) - viz diseminace 
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deuteroapofyt (deuteroapofytní) - domácí rostlina, vyskytující se v území pouze na dru
hotných stanovištích. - ( = deuterofyt, chomafyt, chomapofyt). - Viz holapofyt 

deuterofyt (deuterofytní) = deuteroapofyt 
diasp óra (diaspórový) - rostlinná částice generativního nobo vegetativního původu, jíž se 

rostlina rozšiřuje, např. výtrus, semeno, plod, část stélky nébo kormu. -- ( = diseminula) 
difúzní disjunkce - disjukce ostrúvkovitého nebo sporadického areálu, zahrnující všechny 

dílčí disjunkce mezi jednotlivými částmi těchto druhů areálu 
dichorie typ diplochorie, při níž jeden způsob diseminace diaspór je základní, druhý jo 

vedlejší 
díl(;Í areál arela 
diplochorie (diplochor, diplochorní) - typ diseminace diaspórami, rozšifojícírni se dvojím 

způsobem. - Viz dichorie, heterokarpická diplochorie 

diseminace (diseminační) -- rozšiř·ování rostlin pomocí diaspór. Podle rozsahu vzdálenosti 
šífoní diaspór lzo rozlišovat dva typy diseminace: telechorie a antitelechorie; podle zpúsobu, 
jakým se šfrení diaspór zprostředkuje, je pak anemo- , hydro-, zoo-, auto-, a hemerochorie, a ko
nečně podle počtu způsobú rozšiřování mono-, diplo - a polychorie. Podle délky doby vytrvávání 
zralých diaspór na rostlinách lze rozeznávat diseminaci tachysporickou (diaspóry odpadávají 
záhy po uzrání) a bradysporickou ( diaspóry vytrvávají na rostlinách d elší dobu); pfochodné typy 
lze označit jako diseminaci sernibradysporickou. Nadměrnč dlouhé vytrvávání diaspór na rost
linách se označuje jako makrobiokarpie . Z hlediska morfologického a karpobiologickóho lze 
rozeznávat podle DANSF.HEAU et L1rns (1957, viz LovE D. et P. DANSEimAu, 1959) následující 
typy diseminace: auxochorie (diaspóry se ukládají v těsné blízkosti ma.teř-skó rostliny); cyklo. 
chorie (vlastní rozmnožovací část diaspóry tvoří jen malý díl celé diaspóry); pterochorie (diaspóry 
se suchomázdř'itýrni, křídlovitýrni nebo váčkovitými pi'ívěsky); pogonochorie (diaspóry s d lou
hými chlupovitými nebo pérovitými pHvčsky); dcsmochorie (diaspóry s krátkými, tuhými, 
ostónkovitými nebo žláznatými pi'ívěsky, jimiž se př'ichycují na drsném povrchu); sarkochorie 
(diaspóry s vnějšími vrstvami šťavnatými nebo masitými); sporochorie (diaspóry drobnt"i nebo 
tak lehké, že se mohou rozšiřovat slabým vánkem); sklerochorie (diaspóry se rozšil-ují větrem); 
barochorie (diaspóry se rozšiřují vlastní vahou); balochorie (diaspóry se rozšiřují vyhazováním 
pomocí mechanismu mateřské rostliny). - Viz alochorie, hoterochorie, karpochorie, rnyxosper
mie, synaptokarpie, synaptospermie, trypanospormio, xenokarpochorie 

[diseminace - v pojetí některých aut,orú termín je 11 pro vysemeúování] 
diseminula (di seminulační) = diaspóra 

disharmon ickzí relikt - typ reliktu. který se podmínkám svého výskytu v místě uchování 
ne zcela přizpúsobil 

disjunkce (disjunktivní) - hiát, mezera m ezi arelami areálu téhož taxónu nebo mezi areály 
dvou příbuzných taxónů. Je to pforušení souvislého rozšífoní ta.xónu s diskontinuitním areálem; 
z praktického hlediska lze uvažovat o rozsahu nejméně 100 km. Disjunkce osttúvkovitého nebo 
sporadického areálu se označuje jako difúzní disjunkce. Podle taxonomického charakteru lze 
rozeznávat disjunkci homogenní a d. heterogenní, podle velikosti makro-, mezo- a mikrodis
junkci a konečně podle vzniku pravou disjunkci a pseudodisjunkci. - Viz intermontánní dis
junkce, kontinentálně oceánická d„ kontinentální d„ oceánická d., práh disjunkce 

disjunktivní areál - diskontinuitní areál s hiátem, v jehož oblasti nejsou vhodné přírodn'í 
podmínky pro výskyt taxónu 

diskontinuitní areál - areál s roztrhaným, nesouvislým územím rozšífoní taxónu. 
Skládá se nejméně ze dvou dílčích areálů. Diskontinuitní a. lze č~lenit na a. disjunktivní a na 
a. sejunktivní. Zvláštními pHpady diskontinuitního a. jsou areál ostrůvkovitý a a . sporadický. 
Viz areál, kontinuitní a., polydisjunktivní a., území hlavního výskytu 

domácí - domácí rostlina = indigenní 
domestikace (domestikační) - zavedení plané rostliny do kultury 
[dyszoochorie = syn.zoochorie, resp. endozoochorie] 
ecese (ecesní) - úspěšné zachycení diaspóry na novém místě, nak>zišti a vytvofoní života

schopného jedince 
edafický relikt - typ reliktu, uchovávajícího se na zvláštních, vyhraněných podkladech, 

např. na serpentinu, dolomitu apod. 
edafický vilcarismus - typ ekologického vikarismu, kdy vikarismus je podmíněn pod· 

kladem 
efemerofyt (efemerofytní) -- rostlina zavlečená do území na druhotná stanoviště pouze pře· 

chodně. - ( = pasant) 
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elciofygofyt (ekiofygofytní) - zplanělý ekiofyt. - ( = oekiofygofyt) 
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elciolipojyt (ekiolipofytní) - zbytek kultury ekiofytu. - ( = oekiolipofyt) 



ekoelement (ekoelementový) - - rostlinný prvek stanovený jeho vztahem k určitým eko
logickým podmínkám 

elcojytogeografie (ekofytogeografický) - odvětví fytogeografie, studující vztahy mezi 
dnešním rozšířením taxónů (cenotaxónú) a podmínkami prostfodí. - ( = ekologická fytogeo-
grafie) · 

ekologiclcá fytogeograjic = ekofytogeografie 

ekologický pseudovilcarismits - typ intraregionálního pseudovikarismu, kdy pseudo
vikarianti se svým výskytem na odlišných typech stanovišť zastupují 

e kologický vilcarism·us - typ intraregionálního vikarismu, kdy vikarianti so svým vý
~kytem na odlišných typech stanovišť zastupují 

ekotop (ekotopový) = stanoviště 
[element (elementový) -- termín užívaný dosud často pro geografické a vývojové hodnocení 

ta.xónu. Rozmanitým používáním dostal však časem rúzný význam. ,Jako fy togeografický termín 
nelze jej proto bez přesnější specifikace doporučit. - Viz areáltyp, ekoelement, květenný element, 
migrant, ortant, úzomní prvok] 

e n dem ismu s - jev, kdy v určitém, phrozeně ohraničeném území vznikly taxóny - endemity, 
vázané výskytem výhradně na toto území. Člení se na paleo- a neoendemismus 

endemit (endemický) - taxón vzniklý autochtonně v určitém, přirozeně ohraničeném území. 
Nejdůležitější znaky endemitu jsou autochtonní vznik v jeho dnešním areálu a omezené geogra
fické rozšíření, spojené výlučně s územím vzniku taxónu. l'odlo doby vzniku a stupně příbuznosti 
člení se endemity na paleo- a neoendemity, z taxonomického hlediska na makro- a mikroende
mity. Na základě příbuzenských vztahů, cytologických poměrú a charakteru vikarismu rozezná
vají se paleo -, schizo-, patro-, apo- a kryptoendemiti. Podle rozsahu areáli"1 pak steno- a eury
endemiti, a podle ekologických podmínek, vedoucích ke vzniku endemitu, lze odlišovat oreo-, 
halo-, psamo-, sorpentinoendemity apod. A konečně podle charakteru vlastností areálů ende
mitů je možno rozlišovat subendemity, di skontinuitně rozšffené endemity a vikariantní endemity. 
- Viz endemismus, pseudoendemit 

endoornitochorie - typ ornitochorie, kdy plody jsou požírány ptáky a semena procházejí 
jejich zažívací soustavou boz ztráty klíčivosti 

endozoismus = endozoochorie · 
endozoochorie (endozoochor, endozoochorní) - typ zoochorie, kdy plody požírají živoči

chové a. semena procházejí jejich zažívací soustavou bez ztráty klíčivosti. - ( = dyszoochorie, 
endozoismus). - Viz endoornitochorie, chiropterochorie, saurochorie 

enkláva (enklávový) - území v areálu taxónu, v němž se taxón nevyskytuje. - Viz exkláva 
epelcojyt (epekofytní) -- rostlina zavlečená do území na druhotná stanoviště, mající tam 

však trvalý výskyt. - ( = epoekofyt, epoikofyt) 
epiantropochorie - typ epizoochorie pomocí čloYěka 
epibiotilc (epibiotický) = relikt 
epichorie = epizoochorie 
epimamaliochorie - typ epizoochorie pomocí savců 
epiontologie (epiontologický) = chorogenie 
epiornitochorie - typ ornitochorie, kdy diaspóry se zachycují na tělech ptáků a tak se 

rozšiřují 

epizoismus (epizoický) = epizoochorie 
epizoochot'ie (epizoochor, epizoochorní) - typ zoochorie, kdy diaspóry se zachycují na 

tělech živočichů a tak se rozšiřují. - ( = epichorie, epizoismus, exozoochorie). - Viz epiantropo
chorie, epimamaliochorie, epiornitochorie 

epoelcofyt, epoikofyt = epekofyt 
ergasioapojyt (ergasioapofytní) - autapofyt polí a zahrad 
ergasiojygofyt (ergasiofygofytní) - erga,siofyt v území zplařmjící 
eťgasiofyt (ergasiofytní} - hemerofyt vyskytující se v území pouze v kultufo, na stanoviš

t,ích zvlášť vytvořených a člověkem dále pravidelně upravovaných, obdělávaných (rostliny 
užitkové, okrasné, meliorační apod.). Lze rozeznávat primární a sekundární ergasiofyty a neo
ergasiofyty 

ergasiochorie - diseminace diaspór v půdě pomocí· hospodái'ského nářadí při obdělávání 
půdy nebo ph sklizni. - Viz georgochorie 

ergasio lipofyt (ergasiolipofytní) - ergasiofyt v území dříve pěstovaný a dosud se tam bez 
záměrné péče člověka udržující 

euanemochorie (euanemochor, euanemochorní) - typ anemochorie s diseminací diaspór, 
přizpůsobených rozšiřování vzdušnými proudy, větrem nad zemským povrchem 

euapojyt (euapofytní) - plevel nebo ruderál z původní květeny, význačný vysokým stupněm 
apofytizace. Euapofyty rostou převážně v umělých porostech na člověkem obdělávaných stano-
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víštích a zřídka se v území vyskytují spontánně jako sou(•ást půvo<lních nebo pfirozených spo -
lečenstev · 

euhernerofilní - viz hemerofi]ie 
euhem erojobní - viz hemerofilie 
etm eofyt ( euneofytismus) - viz n eofyt 
e uryendemit (euryendemický) - endemit s areálem rozsáhlejším, omezeným napf. na pohoH, 

poloostrov apod. - Viz st enoendemit 
eurychor ( eurychorní) = makroareálof y t 
euryclwrní areál = m a kroareál 
eusynantropní - viz h em erofili o 
exk láv a (exklávový) - arela malého r ozsahu, od území hlavního výskytu tax ónu zřetelně 

y zrl á len á . - Viz Ankláva, izolované naleziště 
cxkludismt1, s =-= exkluze 
ex klu ze (exkludovaný) - spoleěnýtcrmín pro migrantní aort omigrantnípseudovikarismus. -

( = exkludi smus) 
exozoochorie = epizoochorie 
extra z on á lní - extrazoná1ní výsky t , výskyt taxónn mimo hrani ce zón y , v níž je jeho hlav n í 

rozšíření. - Viz zonální 
fá z e (fázový) -- t ermín použitelný pro podrobněj š í členění v ýškového stupně ; je to n ižší 

děli c í jednotka n ež h orizont 
flóra = květena 

fl or is t ická f y tog eog r afie - odvětví fytogeografie , studuj ící problém r ozšfrení taxónú 
v určitém, geografi cky vy m ezen ém, většinou malém území 

flon:stický kon trast = floristický rozdíl 
flor i stický ro z d í l - rozdíl v kvalitativním složení květen dvou srovni'.tvan ý ch území. -

( = flo r istický kontra st) 
flori8tick ý spád postup změn v e složení květeny, sledovaný v určitém geografickém 

směru a projevující se zvyšováním floristi cký ch rozdílů v pravidelných vzdálenost och na spojnici 
dvou srovnávaných území 

f lo ri8 t i ka (floristický) -- odvětví botaniky, studující výsk y t taxónů v určitém, geograficky 
vymezen ém , většinou rualém území, - ( = :fiorografie) 

floroareál = holoareál 
florog e n ez e (florogenetický ) - hist orický vývoj květeny určitého území nebo určitého 

vegetačn ího t ypu. - Viz fy locenogen oze, geohi storická sukcese, sekulární sukcese 
florogeni e - odvětví chorogenie, studující florogenezi 
jlorografie (florugrafický) = floristika 
floriila - květena malého území, např. údolí, vrchu apod. 
formační relikt = fytocenologický relikt 
f u gant (fugantní) - typ reliktu, zatlačený působením nepř'íznivých podmínek, napf. během 

glaciálu do refugia, jež n ebylo součástí jeho dřívějšího areálu 
fylocenogen eze (fylocenogenetický) - průběh dlouhodob ého vývoje rostlinných spole

čenstev. - Viz florogeneze, geohistorická sukcese, sekulární sukcese 
fytoareálologi e (fytoareálologický) - odvětví fytogeografie , studující areály fytotaxónů, 

nauka o areálech fytotaxónů 
fytocenolog i cký r elikt -- typ reliktu, jehož dnešní výskyt v určité exklávě je dokladem 

di'ivčj šího rozsáhlejšího rozšíření pi'islušného typu fytocenózy. - ( = fórrnační relikt) 
jytogeogrnfie (fy togeografický) - odvětví botaniky, studující geografické rozšíření fyto

taxónů (cenotaxónů) a jeho příčiny. Člení se na fytoareálologii, chorogenii a ekofytogeografii . 
Fytogeografií m en ších území se zabývá floristická fytogeografie . - ( = fytochorologie) 

jyto chorion (fy t ochori onový) - území význačné určitými fy togeografickými vlastnostmi 
fytochorologie (fytochorologický) = fytogeografie 
genetický element = ortant 
genoelement (genoelementový) = ortant 
geoan e mochori e (geoanem och or, geoanemochorní) typ anemochorie , kdy nadzemní části 

r ostliny se zralými diaspórami n eb o d iaspóry samy jsou poháněny po zemi větrem. Typy geoane
rnochorie jsou: makro- a mikrogeoanemochorie. ( = anemogeochorie , chamaeanemochori e , 
chamaechorie ). - Viz chionoanem och ori e 

g eoautochorie (geoautochor, geoautochorní) typ autochoric, kdy rostlina se rozšiřuj e 
růstem trsů, výběžků a poléhavých stonků, přičemž se od matei"ské rostliny vzdalují také n ové 
diaspóry. - ( = blastautochorie , blastochorie, hcrpautochorie, kormautochorie) 

geoelement (geoelemcntový) = areáltyp 
geografický element = areáltyp 
geografický vikarismus = regionální vikarismus 
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geohistod c ká siikcese - změny ve složení vegetace, probíhající v časovém rozpětí 
miliónů let 

geomorfologický relikt - typ reliktu, vázaný výskytem na vhodné geomorfologické 
utváfoní terénu. - ( = topografický relikt) 

georgochori e -- termín pro označení typů diseminace vzniklých pracemi v zemědělství. -
Viz ergasiochorie 

glirochorie (glirochor, glirochorní) - typ synzoochorio s diseminací diaspór pomocí hlodavců 
haloendem i t (haloendemický) - typ endemitu, vázaný na slané podklady 
halochorie = thalasochorie 
h emeradiof or (hemeradioforní) - termín pro rostlinu v území domácí, jejíž původní hojnost 

výskytu v území není nijak podstatně ovlivněna kulturou 
hemer oapojyt (hemeroapofytní) -- domácí kultigenní rostlina, phwedená č lovčkem do 

kultury v území jejího původního výskytu. Hemeroapofyty lze č lenit na okiofyty, ekiofygofyty 
a ekiolipofyty 

hemerobie (homerobní) = hemerofobie (hemerofobní) 
h emeroji l ie (homerofilní) - vztah mezi výskytem rosUiny a lidskou činností, projevující se 

pro rostlinu příznivě; pro označení stupně uvedeného vztahu lze používat termínů v pořadí: 
ahemerofilní (nosnáší č~innost člověka), oligohemerofilní, mezohemerofilní, euhemorofilní a pan
hemerofilní (výskyt zcela odvislý od č innost i člověka). Za totožné je možno považovat termíny, 
jak je navrhl JALAS (1955), tj. panhemerofobní, euhemerofobní, mozohemerofobní, oligohemero
fobní a ahemorofobní, resp. F ALINSKI (1966), tj. presynantropní, protosynantropní, polysynan
tropní, motasynantrnpní, ensynantropní, a pansynantropní. -- ( ,,_..,, antropofilní) - Viz h emera
diofor, hcmerofobie 

h emerojobie (hemorofobní) - vztah mezi výskytem rostliny v území fJŮvodní a lidskou 
činnos tí, projevující se pro rostlinu nepř'íznivě. - ( = antiapofyt, antropofobní, h emerobie) 

hem erofyt (hernerofytní) - rostlina do území člověkem záměrně zavedená z jiných území. 
Hemerofyty lze členit na ergasiofyty, ergasiofygofyty aergasiolipofyty. - ( = antropochor). - Viz 
apohemerofyt 

hemerochor (hemoroehorní) = xenofyt 
hemero r hor ,ie (hemerochor, hemerochorní) - diseminace diaspór lidskou činností. Lze roz

lišovat agestochorii, ergasiochorii , rypochorii a speirochorii. - ( = antropochorie, antropochoro
fyt, brotochorie, synantropochorie). - Viz antropohydrochoric, antropozoochorie, polemochorie 

h eme ronatu1· a l izace - zdomácnění hemero.(ytů . - ( = aklimatizace) 
h emiagriofyt - neoindignnofyt zdomácnělý na stanovištích zčásti přirozených 
hemiagroneofyt (hemiagroneofy1mí) -- termín u žívaný pro segetální rostlinu, zaujímající 

postavení mezi archeofytem a neofytem 
hemian emoch orie - typ anemochorie s diseminací d iaspór nedokonale uzpůsobených k letu, 

takže jsou roznášl·my pouze na kratší vzdálenosti 
h emiantropojilní ar eá l - t ermín p ro areál zčásti primární a zčásti sekundární 
hemiapo.fyt (hemiapofy t.ní) -- rostlina v území púvodní, ale se sklonem k apofytizaci, 

vyskytující se v obdělávaných územích na stanovištích, jež se od původních nebo přirozených 
stanovišť liší pouze nopatrnó 

herpciutochorie (herpautochor , herpantochorní) == geoautochorie 
heterog enní disjunkce --- disj unkce mezi areály taxónů blízce pi'íbuzných 
heterochorie - typ disc·minace morfologicky rozdílnými diaspórami, rozšiřujícími se odliš

ným způsobem 
h et erokarpi cká d ip lochor ie - jev, kdy morfologicky rozdílné diaspóry t éhož taxónu se 

rozšiřují odlišným zpúsobem 
heterolcarvická homochorie = heterokarpická monochorie 
heterokarpiclcá monochorie - jev, kdy morfologicky rozdílné diaspóry téhož taxónu se 

rozšiřují stejný m způsobem. - ( = heterokarpická homochorie) 
hiát - mezera v diskontinuitním areálu 
historická jytogeografie = chorogenie 
[historický element - termín pro označení t emporálního charakteru ortantu n ebo migrantu] 
holapojyt (holapofy t.ní) - termín pro označení rostliny v území původní, jož je průvodcem 

porostů kulturních rostlin a jejíž primární původní areál se už nezachoval nebo rostliny, jež 
vznikla až v kultufo. - Viz deuteroapofyt 

holoagriojyt -- neoindigenofyt zdomácnělý na přirozených stanovištích 
holoareál - území areálu taxónu v celém rozsahu. - ( = fioroareál) 
homogenní disjunkce - disjunkce mezi dílčími areály téhož taxónu 
homochorie (homochor, homochorní) = monochorie 
horizont - termín použitelný pro podrobnější členění výškového stupně; je to vyšší dělicí 

j ednotka než fáze 
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. hori z ontáln í členění ve getac e --- plošné rozdělení povrchu Země v území na základě 
podobnosti veget.ace, resp. květeny. Základní jednotky tohoto členění jsou v sestupném pořadí : 
vegetační zóna, oblast, župa, podžupa, rajón, okres, úsek a skupina. Jako pomocných jednotek 
lze použít termínů: podzóna, podra jón, · podokres, podúsek a podskupina. Pro horizontální 
členění vegetace na základě primárních florogenotických praconter so používá t ermínu květonná 
říše, -- ( = ploš né členění vegetace) 

horizontální pseudovilcarismus - typ regionálního psendovikarismu, kdy areály pseudo. 
vikariantú se vylučují územím svého rozšíření horizontálnči 

hori z ontální vilcarisrnus - typ regionálního vikarismu, kdy areály vikariantú se vylu 
čují územím svého rozšíření horizontálně 

hran ice areálu - spojnice mezných nalezišť výskytu taxónu 
hraniční prvek - t yp územního prvku, dosahujícího v území hranice sv(·ho r ozšíl'oní ; 

k jeho oznaěoní so používá tormínú odvozených z názvů světových stran 
hydatochorie (hydatochor, hydatochorní) = hydrochorie 
hydroanemochorie = anemohydrochorie 
hydrochorie (hydrochor, hydrochorní) - typ diseminace diaspórami, přizpúsobonými k roz 

šiřování vodou. Typy hydrochorie jsou: anemohydrochorie, boloohydrochorio, antropohydro 
chorie, bythisohydrochorie, chionohydrochorie, nautohydrochorie, ombrohydrochorie , thalaso
chOI'ie. - ( = hydatochorie, límnochorie) 

chamaeanemochorie = genanemochorie 
chamaechorie = geoanomochorie 
chersofyt = ruderál 
chionoanemochorie - typ anemochorie B diseminací diaspór v pohybujícím Re pí-evívanéin 

sněhu. - ( = anemochionochorie, chionochorie) 
chionohydrochorie - typ diseminace diaspór pohybem ledu na vodních tocích 
chionochorie = chionoanemochorie 
chiropterochorie - typ endozoochorie prostřednictvím netopýrů 
chomajyt ( chomafytní) = deuteroapofyt 
[chomapojyt (chomapofytní) = d euteroapofyt; podle některých autorú termín pro typ aut-

apofytu, vyskytujícího se na rumištích, skládkách odpadkú apod.] 
chomofyt ( chomof ytní) = ruderál 
choreologie = karpobiologie 
chorogeneze (chorogenetický) - historie vzniku a vývoje rozšíření taxónů (cenotaxónů). -

Viz areálogeneze 
chorogenie - odvětví fytogeografie , studující chorogenezi. Součástí chorogonie je floro 

geníe. - ( = epiontologio, historická fytogeografie, vývojová fytogeografie) . - Viz aroálogenie 
chorologie (chorologický) - odvětví biologie, studující rozšíření organismů. - Viz areálo -

logie, fytogeografie, synchorologie 
[chronoelement (chronoelementový) - termín pro označení temporálního charakteru ortantu] 
idiochor (idiochorní) - rostlina, jež se do území nastěhovala bez pomoci človĚJka 

idiochorojyt - rostlina, mající pevné místo již v původní vegetaci. - Viz indigenní 
imigrace (imigrační) - přistěhování taxónu do určitého území 
imigrant (imigrantní) - taxón, který se do určitého území přistěhoval. - Viz demigrant, 

remigrant, reservant • · .,_.-·; 
indigenní - indigenní rostliny, společný termín pro rostliny plané, apofytní a kultigenní 

domácí. ~ ( = domácí). - Viz autochtonní, idiochorofyt 
inlcludovaný areál - inkludované areály, areály dvou taxónů velikostí rozdílné, menší 

z nich je uzavřen ve větším 
inter montánní disjunkce - disjunkce v rozšíření oreofytu, jehož areál zaujímá nejméně 

dvě oddělená, samostatná pohoří. - Viz oreofyt 
intraregionální pseudovilcarismus - typ pseudovikarismu, kdy rozšíření pseudo 

vikariantů se vylučuje výskytem na odlišných typech stanoviště (p. ekologický) nebo rozdílným 
životním cyklem (p. temporální) 

intraregionální vikarismus - typ vikarismu, kdy rozšíření vikariantů se vylučuj() 
výskytem na odlišných typech stanoviště nebo rozdílným životním cyklem. Intraregionální 
vikarismus lze členit na v. ekologický a na v. temporální 

invázní taxón - taxón často plodící a tvořící množství diaspór, jež so snadno rozšifojí; 
semena dobře klíčí 

iradiace (iradiační) - pronikání taxónu z území jeho hlavního výskytu ve více směrech do 
sousedních území výběžky areálu nebo exklávami. - Viz penetrace 

izolované naleziště - exkláva s ojedinělými nalezišti nebo s jediným nalezištěm. Podle 
charakteru vzniku lze rozlišovat i. n. reliktní (zbytky dřívějšího rozšíření) a i. n. předsunutú 
(rozšíření ze současné doby) 
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karpobiologie - odvětví botaniky, studující diseminaci rostlin. - ( = ch~reologie) 
karpochorie (karpochor, karpochorní) - typ diseminace diaspór prostřednictvím diaspór 

téhož druhu nebo diaspór jiných druhů 
kcnapofyt (kenapofytní) - autapofyt nových antropogenních podkladů 
kenojyt - termín pro fytogeografické pojetí neofytu 
klimatický relikt - typ reliktu, udržující se působením speciálních klirnatických podmínek 

v míst<~ uchování; zvláštní typ k. r. je dealpínský relikt 

koexten z ívní areál - koextenzívní areály, areály pokrývající pí·i vzájemném srovnání 
území nejmónč z 90 % stejné 

kolonista (kolonistický) := xenofyt 
komponent (komponentový) = areáltyp 
konelemcnt (konelementový) - jednotka květenného elementu, vyjadřující v á zanost taxónu 

ke dvěma sousedním květenným územím nebo jejich částem anebo ke dvěma M1stem jednoho 
květenného území; k jeho označení se používá termínú složených z názvů pro květenná území 
nebo jejich části 

kontinentáln ě oceanická disjunkce - typ disjunkce , kdy hiát v rozšfroní taxónu 
zaujímá pevnina i oceán 

kontinentální disjunkce - typ disjunkce, kdy hiát v rozšíření taxónu zaujímá pevnina 
kontinuitní areál - areál se souvislým územím rozšífoní taxónu; jednotlivá naleziště 

jsou tak blízko, že je možné vzájemné biologické ovlivt'í.ování rostlin (opylování, rozšiřování 
z jedné místní populace do druhé). - Viz diskontinuitní areál 

konzervativní paleoendemit = regresivní paleoendemit 
kormautochorie (kormautochor, kormautochorní) = geoaut,ochorie 

kosmopolit (kosmopolitický, kosmopolitní) - ta,xón s rozšífoním nejméně v e čtyřech dílech 
světa . - ( = kosmotropický, pandemický, pangeický) 

kosmotropický =kosmopolitický 
kryptoendemit - termín pro endemický taxón, lišící se od příbuzného taxónu pouze cyto

logicky; taxonomicky nebyl takový taxón zatím hodnocen 
kultigenní cizí rostlina - kultigenní alochtonní antropofytní rostlina, jejíž výskyt 

v území je závislý výhradně na činnosti člověka 
ku ltigenní domácí rostlina - kultigenní autochtonní rostlina., kterou člověk zavedl do 

kultury z domácí květeny. - Viz indigenní 
kulturní areál - areál taxónu kulturního původu, známého jen z kultury 
kulturní relikt - zbytek kultm·y dříve pěstované rostliny 
kulturní sekundární areál - část areálu taxónu, vzniklá záměrným pěstováním taxón11 
kumulokarpie = synaptospermie 
kvasispontánní = neoindigenofytní 
květena (květenný) - soubor taxónů rostoucích v daném území, resp. na daném místě. -

( = flóra). - Viz florula 

lcvětenná říše - jednotka fytogeografického členění, založená na pfodpokládaných pri
márních florogenetických pracentrech. Květenné říše se liší přítomností (nepřítomností) nebo 
rozdílným stupněm vývoje jednotlivých zastoupených čeledí. Zpravidla se rozeznává šest květen
ných říší: Holarktis, Paleotropis, Neotropis, Capensis, Australis a Antarktis (květenná říše 
holarktická, paleotropická, neotropická, kapská, australská a antarktická) 

lcvětenné území - území s p:i'·evládajícím typem vegetace, s v lastní květenou, pro území 
význačnou 

květenný element - jednotka pro vyjádření vázanost.i taxónu na určité květenné území; 
při zařazení taxónu do květenného elementu se zdůrazúuje, že jeho hlavní rozšíření je v určitém 
květenném území. Názvy květenných element.ů se odvozují od pojmenování příslušných květen
ných území. - Viz konelement, květenný subelement, penetrant 

květenný subelement - jednotka květenného elementu, vyjadřující vázanost taxónu 
k určité části květenného území; označuje se názvem' příslušné části květenného území 

leimapofyt (leimapofytní) - autapofyt antropogenních luk a trávníků 
limnochorie = hydrochorie 
lokalita (lokalitový) - místo výskytu taxónu, určené zeměpisně . Podle stupně v přesnosti 

zeměpisného určení lze rozeznávat makro-, mezo- a mikrolokality. - ( = naleziště) 
lokální endemit = stonoendemit 
lokální prvek - územní prvek, jehož výskyt v území je omezený a izolovaný od výskytu 

v somiedních oblastech 
lokální pseudovilcarisrnus - typ pseudovikarismu, kdy vylučování pseudovikariantů 

se projevuje v části území jejich společného výskytu 
lokální relikt - relikt omezený na velmi malé území 
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makroareál (makroareálový) - areál skoro kosmopolitický nebo zaujímající celý díl světa, 
celou vegetační zónu nebo alespořl zónu v jednom dílu světa. - ( = eurychorní areál) 

makroareálojyt {makroareálofytní) - taxón s makroareálem. - ( = eurychor, polychor) 
makroautapojyt (makroautapofytní) - „silný" autapofyt, vyskytující se v území pfovážně 

pouze na druhotných stanovištích · · 
makrobiokarpie = bradysporie (viz diseminace) 
makrodisjunkce (makrodisjunktivní) - typ disjunkce, jejíž rozsah, tj. vzdálenost dílčích 

areálů, je zhruba větší než 1000 km 
makroendemit (rnakroendemický) - endemit v hodnotě nejméně druhu 
rnakrogeoanemochorie (makrogeoanernochor, makrogeoanemochorní) - typ geoanemo

chorie, kdy celá rostlina se zralými diaspórami jo poháněna po zemi větrem. -- ( = makrogeo
chorie, pervolvent) 

makrogeochorie (makrogoochor, makrogeochorní) = makrogeoanemochorie 
makrolokalita (makrolokalitový) - termín pro naleziště, jehož poloha je udána s přosností 

fadu kilometrů 
mamalioch arie (mamaliochor, mamaliochorní) - typ zoochorie, kdy diaspóry se rozšiřují 

pomocí savcú. -- Viz epimamaliochorie 
mechanochorie (mechanochor, mechanochotní) = bolooautochorie 
[mecha.nochorie = termín používaný někdy pro ageRtochorii a ergasiochol'i\1 
rnetasynantropní. - viz hemerofilie 
meteoranemochorie = plananemochorie 
me z oareál (mezoareálový) - areál středního rozsahu, zauj1ma)1C1 např. část dílu "věta, 

část vegetační zóny v jednom dílu světa , několik sousedních pohoří apod. 
mezoareálojyt (mezoaroálofytní) - taxón s mezoareálern 
mezoautapofyt (mezoautapofytní) - - „střední". autapofyt, vyskytující se v území ± ve 

stejném stupni zastoupení na prvotních i druhotných stanovištích 
mezohemerofilní - viz h emerofilie 
mezohemerofobní - viz hemerofilie 
mezolokalita (mezolokalitový) - termín pro naleziště, jehož poloha jo udána s pfosností 

řádu stovek metrú 
migrace (migrační) - rozšiřování migrátoru z jedné oblasti do jinó nebo do jiných oblastí. 

Podle dalšího taxonomického vývoje migrátoru lze rozeznáva.t m. autonomní a m. sukcesívní. 
Podle počtu smtmJ. př-i šíření ortantu z mís ta vzniku lze rozlišovat m. jedno-, dvou- a vícesměr
nou. - Viz imigrace 

migrace dvousměrná ·-· migrace ortantu z místa vzniku, postupující ve dvou směrech 
migrace jednosměrná - migrace ortantu z místa vzniku, postupující v jednom směru 
migrace vícesměrná - migrace ortantu z místa vzniku, postupující ve více směrech 
migrační element = migrant 
migrant (migrantní, migrantový) ·- taxóny, migrující do určitého území stejnou cestou a ve 

stejné době. Pro migranty se užívá termínú podle směru migrace do území. V některých případech 
je účelné připojit název území, kudy migrace probíhala. Druhou součástí označení typu migrantu 
je doba migrace. - ( = migrační element, migroelement, migrochronoelement). - Viz migrátor 

migrantní pseudovilcar-ismus - typ pseudovikarismu, kdy oba pseudovikarianti jsou 
alochtonní, migrovali do dnešních vylučujících se areálů z obla'3tí svého vzniku 

migrátor (migrátorový, mignltorní) - oznaČ!oní taxónu, který se rozšifoje, tj. migruje 
z místa svého vzniku 

migroelement (migroelementový) = migrant 
migrochronoelement (migrochronoelementový) =- migrant 
migrujfoí relikt = transient 
mikroareál (mikroareálnvý) - areá l malého rozsahu, zaujímající např. určitou část pohoří, 

horské údolí, kopec, jezero apod . - ( = stenochorní areál) 
mikroareálofyt (mikroareálofytní) - taxón s mikroareálem. - ( = stenochor) 
mikroautapojyt (mikroautapofytní) - „slabý" autapofyt, vyskytující se v území převážně 

na původních a přirozených, řidčeji na druhotných stanovištích 
milcrodisjunlcce (mikrodisjunktivní) ~ typ disjunkce, jejíž rozsah, tj. vzdálenost dílěích 

areálů, je ± 100 km 
mikroendemit (mikroendemický) endemit v hodnotě vnitrodruhové 
milcrogeoanemochorie (rnikrogeoanemochor, mikrogeoanemochorní) - typ gooanemo

chorie, kdy synaptospermní nebo jednotlivé diaspóry jsou poháněny po zemi větrem. -
( = mikrogeochorie). 

milcrogeochorie (mikrogeochor, mikrogeochorní) = mikrogeoanemochorie 
mikrolokalita (mikroloka.litový) - termín pro naleziště , jehož poloha je udána s přesností 

řádu metrú 
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monochorie (rnonochor, rnonochorní) - typ diseminace diaspórarni, rozšfrujícími se jediným 
způsobem. - ( = homochorie) 

monotop ic ký, rnonotop n ·í, vz n i k - vznik ta.xónu na. jediném místě . - Viz polytopický 
monotopismus - označení jevu, kdy taxón vznikl na. jediném místě. - Viz polytopismus 
rnyrmekochorie (myrmekochor, myrmekochorní) - typ zoochorie, kdy diaspóry rozšiřují 

mravenci. - ( = stomatochorie) 
myxokarpie = myxospermie 
myxospermie (myxospermický) oznaěem Jevu, kdy povrch dia.spór po navlhčení zoslizo-

vatí, stane se lepivý a tím schopný diseminace, většinou zoochorní. - ( = myxokarpie) 
nalezi.ště = lokalita 
naturalizace (naturalizační) - přizpůsobení rostlin v území původně cizích podmínkám 

nového prostředí. - Viz h emeron aturalizace , xenonaturalizace 
nautohydroc hor ie (nautohydrochor, nautohydrochorní) - typ hydrochorie, kdy diaspóry 

se rozšifojí volným plaváním na vodní hladině 
neoendemismus -- jov, kdy v určitém území vznikly neoendemity a jsou na ně svým výsky

tem vázány 
neoendernit (neoendemický) - typ ondemitu s těsnými vztahy k příbuzným taxónům. Jeho 

vznik lze pfodpokládat nejdříve v glaciálu. Obvykle jsou neoendemity taxóny ni žší hodnoty než 
druh nebo tzv. malé druhy 

neoe rg asi ofyt (neoorgasiofytní) - ergasiofyt zavedený do kultury zdomácněním planého 
taxónu v novějším až nejnovějším historickém období 

n eojyt (neofytní) - xenofyt zavlečený do území až v h istorické době a tam zdomácnělý nebo 
se jen pfochodně vyskytující. Lze rozlišovat: efemerofyty, epekofyty a neoindir;;e>J.ofyty. - Podle 
způsobů rozmnožování člení FALINSKI (1969) neofyty na proneofyty (rostliny ne. přirozených 
stanovištích dosud nezdomácnělé, s neúplným rozmnožovacím„ cyklem), euneofyty (rostliny na 
přirozených stanovištích zdomácnělé, s úplným rozmnožovacím cyklem), paraneofyty (rostliny 
na přirozených stanovištích zdomácnělé, rozmnožující se pouze vegetativně) a postneofyty 
(rostliny dokonale zdomácnělé, pfoměňující původní společenstva v nová). Stupně této neofyti 
zace lze nazvat proneofytismus, euneofytismus, paraneofytismus a -postneofytismus. - ( = agro
neofyt, noosynantrop) . - Viz kenofyt, xenospontánní 

neoindigenojyt (neoindigenofytní) - neofyt v území zdomácnělý, vysk y tující se v přiroze
ných rostlinných společenstvech na přirozených, činností člověka podstatně neovlivněných sta
novištích. Někdy so ncoindigcnofy t;i člení na holoagriofyty a hemiagriofyty. - ( = agriofyt, 
kvasispontánní, xenoagriofyt) 

neosynantrop = neofyt 
oblast (oblastní) - nejvyšší dělicí jednotka členění vegetačních zón (podzón) pro území, 

vyznačující se druhovým až rodovým endemismem, vlastními fytocenologickými jednotkami 
v hodnotě řádu až třídy. Např. evropské Alpidy, území evropského listnatého lesa 

oceanická disjunk ce - typ disjunkce, kdy hiát tvoří oceán 
oekiofygofyt ( oekiofygofytní) = ekiofygofyt ( ekiofygofytní) 
oelciojyt (oekiofytní) = ekiofyt (ekiofytní) 
oelciolipofyt (oekiolipofytní) = ekiolipofyt (ekiolipofytní) 
okres (okresní, okresový) - dělicí jednotka pro členění podžupy, pro území, jehož vlastní 

chaťakter je vzhledem k sousedním územím určen floristickou rozdílností, způsobenou chyběním 
určitých reliktů a migrantů; vlastní fytocenologické jednotky, v rozsahu asociace (šířeji pojaté), 
chybějí. Např. Šumava, Belanské Tatry 

okruh areáltypi"t - vyšší areón pro klasifikaci areáltypů, shrnující areáltypy podle jejich 
umístění v jedné, ve dvou nebo ve víco vegetačních zónách 

oligohemerofilní - viz hemerofilie 
oligohemerofobn·í - viz hemerofili e 
ombrohydrochorie (ombrohydrochor, ombrohydrochorní) ~ typ hydrochorie, kdy diaspóry 

se rozšiřují splavováním dešťovými srážkami 
oreo endemit (oreoendemický) -- endemit vázaný na hory 
oreojyt (oreofytní) - taxón rozšířený v horách. - ( = orofyt). Viz intermontánní disjunkce, 

oreofytismus 
or eofytismus - vázanost výskytu rostlin na hory 
orn i to chori e (ornitochor, ornitochorní) - t yp zoochorie, kdy diaspóry jsou rozšiřovány 

ptáky. Lze členit na epiornitochorii a endoornitocho1·ii 
orofyt (orofytismus) = oreofyt (oreofytismus) 
ortant (ortantní) - ta.xóny, vzniklé na t émže místě v tutéž dobu. Název orta.ntu se odvozuje 

od pojmenování zóny (podzóny) nebo od geografických označení území, kde ta.xón pfodpokládaně 
vznikl. Druhou součástí označení ortantu je doba jeho vzniku. - ( = genetický element, geno
element) 
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ortantní pseudovikarismus - typ pseudovikarismu kdy oba pseudovikarianti jsou Y e 

svých vylučujících se areálech autochtonní ' 
ortomigrantní pseudovikarismus - typ pseudovikarismu, kdy jeden z pseudovika

riantů je ve svém dnešním areálu autochtqnní, druhý však alochtonní 
ostr i/,v kovit ý areál -- diskontinuitní areál složený z několika sice malých, ale ± stejně 

velkých arel 
p·al eoen dem isrnus - jflv, k<ly v určitém ú zemí vznikly paleoendemity a jsou na ně svým 

výskytem vázány. Člení se na p. progresivní a na p. regresivní 

paleoendem i t (paleoendemický) - typ endemitu taxonomicky vyhraněný a většinou zcela. 
izolovaný, vzniklý nejpozději v terciéru. Většinou je to druh nebo taxón vyšší taxonomické hod
noty. Paleoendemity se člení na p. progresivní a na p. regresivní. -- ( = archeoendemit, reliktní 
endemit) 

pandemický = kosmopolitický 
pangeiclcý = kosmopolitický 
panhemerofiln'Í - viz hernerofilie 
panhemerofobní - viz hem<'rofilie 
pansynčmtropní - viz hemerofilie 
paraneofyt (paraneofytismus) - viz neofyt 
pasant (pasantní) = efemerofyt 
patro endemit (patroendemický) - diploidní, tudíž vývojově starší taxón, jenž v sousedních 

územích je nahražen pHbuznýrni polyploidními taxóny. Polyploidi vznikli alopolyploidií, řidčeji 
autopolyploidií. Jejich areály jsou zpravidla. rozsáhlejší než areály pHslušných příbuzných di
ploidních taxónů 

penalpín (penalpínský) - taxón, který je svým původem a zejména rozšífoním vázán na. 
polohy pod lesní hranicí, vystupuje však na vhodných místech také do alpínského stupně. Podle 
původnosti výskytu v alpínském stupni se penalpíny člení na p. primární a na p. sekundární. -
( = adalpín). - Viz dealpín 

penalpinismus - jev, kdy určité taxóny vystupují ze svého původního areálu v nižších 
stupních vertikálního členění vegetace na vhodných místech do alpínského stupně. ~ Viz dealpi
nismus 

pen et race (penetrační) - pronikání taxónu z území jeho h lavního výskytu do sousedního 
území v jednom směru. - Viz iradiace 

penetrant (penetrantní) - jednotka květenného elementu, vyjadřující vázanost taxónu na 
určité květenné území, přičemž taxón pi"esahuje svým rozšířením do sousedního květenného 
území nebo do sousedních květenných území. Název penetrantu se shoduje s označením květen
ného území, v němž se penetrant pfovážně vyskytuje 

perialpín (perialpínský) - taxón, který je svým rozšířením vázán v pohořích na výškové 
stupně pod hranicí lesa. - Viz cirkumalpínský 

pervolvent = makrogeoanemochor 
plananemochorie (plananemochor, plananemochorní) - typ anemochorie s diseminací 

dia.spór jejich plachtěním ve vzduchu na kratší vzdálenost. - ( = meteoranemochorie) 
planý - planá rostlina, rostlina autochtonní nebo alochtonní spontánní. - (=spontánní). -

Viz indigenní 
plasticlcý areál - - areál, jehož území se v průběhu doby, např . od glaciálu do dneška, 

měnilo . - Viz rigidní areál 
plošné členění vegetace = horizontální členění vegetace 
pl 'u r iregi on á lní ta x ón - tax ón rozšífoný ve více květenných územích, ale nevykazující 

zvláštní vztah k některému nebo k některým z nich. - ( = polydemický taxón) 
pluri zoná l ní - zahrnující více zón. - ( = polyzonální) 
p odoblas t (podoblastní) - pomocná dělicí jednotka pro další členění oblasti 
podolcres (podokresový) - pomocná dělicí jednotka pro další členění okresu 
podraj ón (podrajónový) -- pomocná dělicí jednotka pro další členění rajónu 
podskupina (podskupinový) - pomocná dělicí jednotka pro další členění skupiny 
p odú8ek (podúsekový) -- pomocná dělicí jednotka pro další členění úsoku 
pod zón u (podzónový) - pomocná dělicí jednotka pro další členění zóny 
pod župa (porlžupový) - dělicí jednotka pro další členění župy, pro území nejvýš s druhovým, 

zpravidla však jen s vnitrodruhovým endemismem, charakteru neoendemitů, s vlastními fyto
cenologickými jednotkami. Např . Západní Karpaty, podžupa hercynské květeny apod. 

pogonochor'ie (pogunochor, pogonochorní) - - v iz diseminace 
polem och o r i e (polemochor, polemochorní) -- typ diseminace, kdy r ozš ifován f diaspór 

jo zpúsobeno vojenskou činností. - Viz h cmerochorie 
TJo lydemiclcý ta?Jún = pluriregionální taxón 
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polydisjunlctivní areál -- areál s více než se dvěma disjunkcemi. - Viz disjunktivní 
areál 

[polychor (polychorní) = makroareálofyt] 
polychorie (polychor, polychorní) - typ diseminace diaspórami, rozšiřujícími se více způ

soby než dvěma 
polysynantropn·í - viz hemerofilie 
polytopický, polytopní vznik ---:- vznik téhož taxóuu na YÍCe m íst ech nozávit'lo na sobě. -

Viz monotopický 
polytopismus -- označení jevu, kdy týž taxón vznikl na více místech nezávisle 11a sobě na 

základě souběžného, paralelního vývoje. - Viz monotopismus 
polyzonální = plurizonální 
postneofyt (postneofytismus) - viz neofyt 
pra-areál (pra-areálový) - území předpokládaného vzniku taxónu. - ( = středisko vzniku) 
práh disjunkce - území ležící vně hranice areálu taxúnn, kam by se taxón mohl pÍ'iroze-

nými způsoby j eště rozšířit a kde by byl ve stálém biologickém Rpojení s populacemi vlastního 
areálu 

pravá disjunkce - disjunkce mezi dílčími areály, vzniklá rozpadem původního konti
nuitního areálu 

[prealpín (prealpínský) - t ermín používaný púvodně pro taxón, jeh ož výskyt je vázán pře
vážně na předho:H Alp, r esp. na předhoh stfodoevropských Alpid] 

presyna:ntropní - viz hemerofilie 
primární areál - areál taxónu vzniklý spontánně, bez vlivu činnosti člověka. - ( = phro

zený areál, spontánní areál) 
primární ergasiofyt - typ ergasiofytu, známý výhradně jako prastará imlturní rostlina, 

s původem dosud nevysvětleným 
primární penalpín - typ penalpínu s přirozeným výskytem v alpínském stupni 
primární středisko proměnlivosti - středisko proměnlivosti totožné se střediskem 

vzniku taxónu 
proantropni ro8tlina = proantropofyt 
proantropofyt (proantropofytní) - autochtonní, původní rostlina, jejíž areál se činností 

člověka nezvětšuje a jejíž rozšífoní se nezhušťuje. K proantropofytům patří endemity a spon
tánní migranty. - ( = proantropní rostlina). -- Viz synantropofyt 

progresivní areál - areál se sklonem se zvětšovat 
progresivní paleoendemi t (p. paleoendemismus) - typ paleoendemitu, projevuJICI svou 
vysokou životaschopnost vytvářením dalších taxónů. - ( = aktivní paleoendemit) 
proneofyt (proneofytismus) - viz neofyt 
protosynantropní - viz hemerofilie 
provincie = župa 
předsunuté naleziště ~- naleziště taxónu vzniklé nedávno při rozšiřování taxónu z pů

vodního areálu 
přesahující prvek - typ územního prvku, jehož areál zaujímá celé příslušné území a pře-

sahuje ještě za jeho hranice 
přirozený areál = primární areál 
psamoendemit (psamoendemický) - typ endemitu, vázaný na váté písky . 
pseudoanemochorie - označení typu diseminace, kdy diaspóry jsou rozšiřovány větrem, 

i když nejsou přizpúsobeny k anemochorii 
pseudoapofyt (pseudoapofytní) - t y p autapofytu, který se udržel na změněném stanovišti 

jedině pomocí podzemních orgánů 
pseudodisj unlcce (pseudoclisjunktivní) - hiát mezi melami, v jehož území se taxón v minu

losti nikdy n evyskytoval. Pseudodisjunkce mohla vzniknout rozšířením taxónu „skokem" nebo 
v něktorých pl"ípadech pravděpodobno jeho polytopním vznikem 

ps e1((/ocndemit (psoudocrndemický) ~ t0rmín pro tn.xón, který byl zjišttm na jediném nale
zii5ti a pouze jedenkrát. P soucluendemity jsou taxóny neúplnč prostudované, nebo jde o mutanty, 
jež se vyskyLly jodenkrúL a pak zmizely . Někdy Re termínu p se.udoendemit používá pro taxón, 
který so pokládal za endemita na z{tkladě jeho ncdostatoěně známóho skutečného areMu 

pse u dorelilct (pseucloreliktní) - termín pro taxón, jehož izolovaný výskyt sice p .hpomín{1 
reliktní výskyt, n en í to však vý8ledok dl'ívějšího rozšífoní, ale pfodstavuje jen p:fodsunutó nale
ziště, vzniklé novým rozšířením taxónu „skokem", často vlivem činnosti člověka 

pseu.dovikariant (psoudovikariantní) -~ pscudovikarianti , termín pro pfíbuzné taxóny, 
jež ::;c svým rozšífonim vylučují, avfok jcjid1ž n c1j bližší pfodek není spol ečný. - ( = p sodovika
rinta). - Viz vikariant -

pseu.dovilcarismus - jev, kdy pi'íbuzné taxóny se ve svém rozšíření vyluěují, avšak jejich 
n ejbli žší pf0dck m111í ;·~polečný. Pocllo púvodu lze rozeznávat p. ortantní, p. migrantní ap. orto-
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migrantní, z geografického hlediska p. regionální a p. intraregionální. - Viz exkluze, lokální 
pseudovikarismus, substituce, vikarismus 

pseudovilcarista (pseudovikaristový) = pseudovikariant 
pterochorie (pterochor, pterochorní) . - ".iz diseminace 

rajón (rajónový) - dělicí jednotka horizontálního <~lenění vegetace pro další rozčlenění pod
župy 

rec en trd. dealpín -- typ doalpínu, jehož dealpínský výskyt pochází ze současné noho nedávné 
doby 

refugiální relikt - typ reliktu, vyskytující se v rofugiu, jehož ekologické po(lrnínky se od 
vzniku refugia do dneška změnily j(:' ll nepatrně 

refugium - území uchování taxónu, do něhož byl taxón zatlačen nepHznivými podmínkami 
prostředí ze svého dř-ívějšího areálu, kte rý však s dnešním refugiem taxónu nesouvisel, nebyl jeho 
součástí. - Viz residuum 

regionální psendov,;karismits -- typ psoudovikarismu. kdy areály pseudovikariantů se 
vylučují rúzným územím svého rozšíření. Regionální pseudovikarismus lze členit na r. p. hori
zontální a na r. p. vertikální 

region á lnf vikarismus - typ vikarismu, kdy vikariant;i jsou rozšířeni ve dvou geogra
ficky so vylučujících územích. Hegionální vikarismus Jzn f-l0nit na r. v. horizontální a na r. v. 
vertild,lní. - ( = geografický vikariRmus) 

regresivní areál - areál se sklonem se zmenšovat 
regresivwí paleoend e mi t (r. paleoendemismns) - t.yp paleoendemitu, uchovavajícího se na 

místě svého předpokládaného vzniku beze změn, tj. bez dalšího vývojo. - ( = konzervativní 
palc~oendemit) 

relikt (re likt.ní) - taxón (cenotaxón), který pfočkal nepÍ'Íznivé podmínky v míst;ě uchování, 
které je součástí jeho dnešního areálu. Areál re liktn je skoro vždy areál menšího rozsahu nebo 
diskontinuitní areál s exklávami anebo areál regresivní. Relikty se označují a člení podle dob, 
kdy se př'íslušné území stalo refugiem nebo residuem (viz temporální relikt). Podle místa vzniku 
reliktu lze r elikty dělit na r. autochtonní a na r. alochtonní. Podle základních podmínek prostř'edí, 
jež umožnily uchování reliktu, lze~ rozeznávat; r. klimatický (k němu patří dealpínský relikt), 
r. edafický ar. geomorfologický. Dále lzo rozlišovat r. fytocenologický, r. antropogenní, r. antropo
fugní a r. kulturní. Podle vztahu dHvějšího areálu taxónu k místu uchování lze odlišovat super
stant a fugant. Podle chování reliktu od doby skončení nepříznivých porlmínek, jež byly podně
tem ke vzniku reliktu, lze rozeznávat residuant a transient : -- ( = epibiotik). - Viz centrum 
reliktú, pseudorelikt, r. autogenetický, r. disharmonický, r. refugiální 

r eliktní dealpín - dealpín zatlačený do nižších poloh během glaciálu 
relilctní endemit = paleoendemit 
reliktní naleziště - naleziště taxónu, pfoclstavující zbytek dřívějšího rozsáhlejšího areálu 

taxónu 

remigrant (romigrantní) - taxón, který se z určitého území vystěhoval a za zlopšených 
podmínek prostředí se nastěhoval zase zpět. - - Viz dornigrant, imigrant, resorvant 

res ervant (reservantní) - taxón, který v určitóm území pfotrval nopřiznivé podmínky pro
středí. - Viz demigrant, imigrant, remigrant 

re8iduan t (residuantní) - typ reliktu, jeh ož výskyt je vázán výhradně jon na úzerní ucho
vání, jeho areál je rigidní ne bo regresivní. - ( = absolutní relikt) 

residuum (residuální) - území uchování taxónu, jež bylo součástí jeho dNvějš ího areálu. -
Viz refugium 

rig idní areál - areál během určité doby, napÍ'. od glaciálu, rozsahom so n oměnící. - Viz 
plastický areál 

rip8ozoismu8 = boleozoochoric 
ripsozoochorie = boleozoochorio 
ro8tlinstvo vegetace 
rnrl erú l (ruderální) - rostlina vyskytující Sf' skoro výhradně na rumištfoh, skládkách od

padků a pustých místech v blízkosti s ídlišť človóka apod., t.j. na místech činností člověka ovlivně
ných, ale s neobdělávanou půdou. - ( = chel'sofyt, chomofyt rumištní). - Viz segetál 

rumi.§tní = ruderální 
rypochorie - diseminace diaspór v odpadu p o zpracování vlny nebo bavlny 
8arkochorie (sarkochor, sarkochorní) - viz diseminace 
saurochorie - typ endozoochorie pomocí plazů 
s egetál (segetální) - rostlina vyskytující se v kulturách obilí jako plevel. Segetály lze členit 

na agrochimofyty a tame iochimofyty. - ( = ag restál, agrofyt). -- Viz ruderál. 
sejunlctivní areál - diskontinuitní areál, v jehož hiátu jsou sice vhodné přírodní podmínky 

pro výskyt taxónu, který tam však p!·esto chybí 
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sekulární sukcese - postupné změny ve složení vegotace, probíhající v průběhu věků, 
v rozmezí několika. set a.ž tisíců let. Např. změny vegetace v postglaciálu 

sekundární areál - část území areálu, vzniklá činností člověka. Sekundární a. lze členit 
na spontánní s. a. a adventivní s. a., u pěstovaných rostlin na kulturní s. a. a na kulturní areál 

sekundární ergasiofyt - ergasiofyt vzniklý z. plevele, který J.oprovázel kultury primár
ních ergasiofytů v předhistorické době 

sekundární penalpín - typ penalpínu s druhotným výskytem v a lpínském stupni 
sekundární středisko proměnlivosti - stfodisko proměnlivosti taxónu, jež není totožné 

se střediskem vzniku taxónu 
~eparovaný areál -- areál oddělený od jiného areálu hiátem 
serp en tinoendemit (serpentinoendomický) - - typ ondemitu vázaný na serpentinové p od 

klady 

schi z oend em it (schizoendemický) - end emity vzniklé pozvolným vývojem ze společného 
pi"edka geografickou izolací nebo diferenciací v rúzných částech jeho rozsáhlejšího kontinuitního 
areálu. J sou to vikarizující taxóny v hodnotě poddruhu až. rodu 

sklerochorie (sklerochor, sklcrochorní) - viz diseminaco 
skupina (skupinový) - · nejnižší základní jednotka pro horizunt.ťdní l- lt•nění vcg0t ace 
speirochorie - diseminace diaspór pomocí výsevu 
spontánn·í = planý 
spontánní areál = primární areál 
spontánní sekundárrd, areál -- sekundární areál, jehož úzomí zaujál taxún spontánně. 

NapL některé druhy rostoucí na loukách 
s poradický areál - diskontinuitní areál, jehož arely jsou omezen y na oj edinělá nebo 

jednot livá naleziště taxónu 
sporocho1·ie (sporochor, sporochorní) - viz diseminace 
stanovi /1 tě (st,anovištní) - místo výskytu taxónu, un~onr'1 geograficky a ekologicky. -

(=ekotop) 
stenoendemit (stenoendornický) - t y p endomitu s arcál(\m vulmi omezeným , vázaným 

např-. na jediný vrch, jediné údolí apod. - ( = lokální endemit). - Viz euryc rnfrmit 
stenochor (stenochorní) = mikroareálofyt 
stenochorní areál = mikroareál 
stornatochorie = myrmekochorie 

středisko genojondov é ·~ oblasti se zvysenou proměnlivostí rostlin v jejich původním 
areálu, s pfodpokládaným nahromaděním genů podmiúuj ících variabilitu rostlin 

středisko ho.inosti - část areálu, v níž je taxón zastoupen nejhustěji 
středisko proměn livosti - území, v němž taxón v současnó dobč vykazuj e n ejvyšší stupeú 

proměnlivosti. Lze rozeznávat primární s. p. a sekundární s . p. 
středisko reliktů = centrum reliktů 
středisko vzniku = pra-areál 

su liendemit (subendemický) - typ endemitu s areálem přesahujícím z území jeho v zniku zčásti 
do sousedního území 

subspontánní = zplanělý 

substituce ( substituční) - oznai'~rmí jevu, kdy taxóny v zhledem i ekologickým chováním 
velmi podobnó, fy logeneticky však zcela nepříbuzné , sn v jednotlivých územích navzájem 
nahrazují. - Viz psoudov ikari smus 

sulcce8Ívní rnigrn ce - typ m igrace, kdy migrátor se stěhuje z místa vzniku, během 
migrace se však taxonomicky nemění ~~ ,·~ 

su.perstant (superstantní) - typ reliktu, který přežil nflpl-íznivé podmínky prostředí v residuu 
sympatrický - sympatrické taxóny, taxón y blízce pHbuzné a rostoucí společně v t émže 

území. -- Viz alopatrický 
synagestochorie - diseminaco dia.spór prostfodni ctvím různých dopravních prostfodkú 
synantrop (synantropní) = synantropofyt 
synantropofyt (synantropofytní ) - rostlina, jejíž areál se v minulosti rozšířil anebo se rozšifo

je v pNtomnosti anebo se naleziště rostliny zhušťují vlivem fannosti člověka. Synantropofyty se 
člení na apofyty a antropofyty. -- ( = antropofilní rostJ.ina, synant.rop). - Viz adventivní, 
ruderál, segetál, vagant 

synantropochorie = h em erochorie 
synaptokarpie (synaptokarpický, synaptokarpní) -- rozšií·ování plodenství jako celku 
synaptospermie (synaptospermický, synaptospermní) - typ diseminace , kdy dia.spóry 

téhoi rostlinného druhu se shlukují a rozšifojí společně. - ( = kumulokarpie) 
syn de a Z pí n (syndealpínský) - typ dealpínu, jehož výskyt v nižších polohách je prostorově 

spojen s vývojově starším výskytem taxónu v alpínském stupni. - Viz apodealpín . 
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syndealpinismus - typ dealpinismu, kdy výskyt taxónu v nižších polohách jo spojen 
s jeho vývojově sta.dím výskytem v alpínském stupni. - Viz a.podealpinismus 

synchorologie (synchorologický) - odvětví botaniky, studující rozšíření vegetace 
synzoismus = synzoochorie 
synzoochorie (synzoochor, synzoochorní) - typ zoochorie s diseminací diaspór, rozšiřova

ných záměrnou činností některých živočichú. K sy:nzoochorii patří glirochorio, rnyrmekochorie, 
zčásti ornitochorie a.pod. - ( = copiozoochorie, dyszoochorie, sy:nzoismus) 

tachysporie = diseminace tachysporická (viz diseminace) 
tameiochimofyt (tameiochimofytní) - segetál zaplevelující osivo pěstovaných rostlin, 

s nímž přetrvává zimní období 
telechorie (telechor, telechorní) - typ diseminace, kdy rozšiřování diaspór je umožněno 

na větší vzdálenosti od mateřské rostliny. - Viz antitelechorie 
temporální pseudovikarismus - typ intraregionálního pseudovikarismu, kdy vylučování 

v rozšíření pseudovikariantú se projevuje časově rozdílným životním cyklem 
temporální relikt - typ reliktu, rozlišovaný na základě jeho vztahu k době, během níž 

zauja.l místo uchování. Podle absolutní chronologie lze rozeznávat relikt mesozoický, r. keno
zoický ar. antropozoický. Podle vztahu k období glaciálu možno pak rozlišovat r. preglaciální, 
r. gla.ciální, r. interglaciální ar. postglaciální 

temporální vikaf'ismus - typ intraregionálního vikarisrnu, kdy vikarismus se projevuje 
v časově rozdílném životním cyklu vikariantů 

thalasoc horie - hydrochorie pomocí pohybú mořské vody. --- ( =-~ halochorie) 
topografický relikt = geomorfologický relikt 
topochorie = antitelechorie 
toposporie = antitolechorie 
transgresi v ní areál - transgresivní areály, areály dvou taxónů, jež se zčásti překrývají 
transgresní zóna - oblast, v níž se areály dvou taxónú překrývají 
transient (transientní) - typ reliktu, který později svůj areál z území uchování rozšiřuje; 

území uchování je reliktní částí jeho areálu. - ( = adaptant, migrující relikt) 
trypanolcarpie = trypanospermie 
trypanospermie (trypanospermický, trypanospermní) - typ diseminace, kdy diaspóry 

zpravidla. rozšiřované větrem se mohou samočinně zavrtávat do púdy. - ( = trypanokarpie) 
třída areáltypů - vyšší a.reón pN kla'3ifikaci areáltypů, zahrnující areáltypy podle jejich 

vazby k jedné, ke dvěma nebo k více vegetačním zónám 
unizonální - zahrnující jednu zónu. - Viz bizonální, plurizonální 
úsek (úsekový) - dělící jednotka pro členění okresu, pro území význačné geomorfologicky. 

Např. Dolina Siedmích prameňov v B elanských Tatrách, hora Boubín na Šumavě apod. 
úze mí hlavního výskytu - část diskontinuitního areálu rozsahem největší 
území uchování - oblast, v níž relikt; přežil nepříznivé podmínky prostředí. Lz0 rozli

ěovat refugium a residuum 
územní prvek - fytogeografický prvek pro srovnání květeny menšího území, stanovený na 

základě vztahu ke studované oblac;ti. J e možno rozeznávat prvek přesahující, p. hraniční a. p. lo
kální 

vagant (vagantní) - synantropní taxón, který se v území sice vyskytuje, jehož naleziště 
j sou však dočasná 

vegetace (vegetační) - rostlinná pokrývka, rostlinný kryt určitého stanoviště, rosp. určitého 
území. ( = rostlinstvo). - Viz vegetační typ 

vegetační pás - část reliéfu krajiny, rozhládající se v určitém rozmezí nadmořských výšek, 
s chaTakteris tickými Wimatickými podmínkami a s význačným, v něm převládajícím vegeta.čním 
typem. Od n ejnižších do nejvyšších nadmořských výšek lze rozeznávat tyto vegetační pásy: 
planární, kolinní, oreální, alpestrinní a nívózní 

vegetační stupeň - jednotka vertikálního členění vegetace pro rozdělení vegetačních pásů 
v určitém území; pro jejich vymezení lze _proto uvést jejich výškové rozmezí a charakteristiku 
hlavními vegetačními typy. Pro území ůeskoslovenska je možno rozeznávat tyto vegeta.ční 
stupně: planární, kolinní, submontánní, montánní, supramontánní, subalpínský a. alpínský; 
mimo území ČSSR je ještě vegetační stupeň subnivální a. nivální. Stupně nad lesní hranicí (od 
s uba.lpinského výše ) lzo shrnout pod označení altomontánní 

vegetačni typ - typ vegetace, vyšší jednotka pro členění vegetace, charakterizovaná tvář
ností (fyziognomií) vegetace a jejím p odobným floristickým složením. Na.př. step, tajga, tundra 
apod. - Viz biochór 

vegetační zóna - území, v němž se vyskytují vegetační typy a ta.xóny s vyhraněnými 
nároky na prostředí. Vegetační zóny se rozkládají ve směru rovnoběžek. Na zeměkouli lze od 
severll k jihu rozeznávat tyto vegetační zóny: zóna arktická, septentrionální, meridionální, 
tropická, austrosubtropická, austrální a antarktická 
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vertikální členění vegetace - výškové členění povrchu zeměkoule podle podobnosti 
vegetace. Základní dělicí jednotkou je vegetační pás, který při podrobnějším členění lze obvykle 
rozdělit ve vegetační stupně. - ( = výškové členění vegetace) 

vertikální pseudovikarismus - typ regionálního pseudovikarismu, kdy areály pseudo
vikariantů se vylučují vertikálně 

vertikální vikarismus - typ regionálního vikarismu, kdy areály vikariantlt se vylučují 
vertikálně, jsou v různých výškových stupních. - ( = altitudinální vikarismus) 

vicinální areál - vicinální areály, areály dvou taxónú, jež se hranicemi dotýkají, jsou 
sousední 

vikariance = vikarismus 
vikariant (vikariantní) - vikarianti, dva pHbuzné taxóny, u nichž se předpokládá odvození 

ze společného předka, se vylučují svým rozšířením. - ( = vikarista.) 
vika'rismus - jev, kdy rozšíření dvou blízce příbuzných taxónů, pro něž se předpokládá 

odvození ze společného pfodka, se vylučuje. Vikarísrnus se člení na v. regionální a na v. íntra
regionální. - ( =vikariance, vikarizace). - Viz pseudovikarismus 

vikarista = vikariant 
vikarizace (vikarizační) = vikarismus 
výškové členění vegeta.ce = vertikální členění vegetace 
výškový stupeň - jednotka vertikálního členění vegetace. -- Viz fáze, horizont 
vývojová fytogeografie = chorogenie 
xenoagriofyt = neoindigenofyt 
xenofyt (xenofytní) - adventivní rostlina do území zavlečená neúmyslně činností člověka. 

Xenofyty se dělí na archeofyty a na neofyty. - ( = hemerochor, kolonista) 
xenolcarpochorie (xenokarpochor, xenokarpochorní) - typ diseminace, kdy diaspóry rost

linného druhu se rozšiř-ují prostřednictvím diaspór jiných druhů. - Viz karpochorie 
xenonaturalizace (xenonaturalizační) - zdomácnění xenofytu. - ( = zdomácnění) 
xenospontánní - xenospontánní společenstvo, společenstvo podstatně ovlivněné výsky-

tem postneofytu 
r.avlečený = adventivní 
zdomácnění = xenonaturalizace 
zóna (zónový, zonální) - viz vegetační zóna 
zonální - zonální uspořádání vegetace, uspoí·ádání vegetace závislé na. klimatických fak

torech a. měnící se se zeměpisnou šířkou. - Viz azonální, extrazonální 
zoobalistismus (zoobalistický) = boleozoochorie 
zoochorie (zoochor, zoochorní) - typ diseminace diaspórami rozšiřovanými živočichy. Typy 

zoochorie jsou: epizoochorie, endozoochorie, synzoochorie a boleozoochorie. - Viz antropozoo
chorie, rnamaliochorie 

zplanělý - zplanělá rostlina, c izí kultigenní rostlina, jež se dostala mimo hranice své kul
tury. - ( = subspóntánní) 

župa (župní, župový) - dělicí jednotka pro členění oblasti, pro území s význačným druhovým 
endemismem, ale někdy pouze s malým počtem endemitů. Rodový endemismus slabý nebo chybí. 
Vlastní fytocenologické jednotky jsou v hodnotě svazu. Napi» st:fodoevropské Alpidy, Německo
- české stfodohoří apod. - ( = provincie) 

Poznám k a : Vzhledem k rozsahu rukopisu ne by ly u některých později zaiazených 
substantivních termínů uvedeny jejich adjektivní a další odvozené formy, aby t ext příliš 

nepfosáhl určený rozsah. Větší měrou se to týká karpobiologických termínů, u nichž však lze 
pi'íslušné odvozené termíny vytvořit snadno podle následujícího vzoru: agestochorio (agesto
chor, agestochorní), ergasiochorie (ergasiochor, ergas iochorní), pseudoanemochorie, pseudoanemo
chorní), rypochori e (r.vpochor, rypochorní), thalasochorie (thalasochor, thalasochorní) atd. 

Recen8enti: 7.. Černohorslcý, S . Hejný, M. Lhotská 
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