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Population structure of two model plant communitios, ass. Eleocharito-Caricetum 
cyperoidis KLIKA 1935 and ass. Bfrlenti-Polygonetttm hydropiperis (W. Komr 1926) 
LoHM. 1950, typical for bare pond bottoms in Southern Bohemia, was studied using 
Braun-Blanqueťs scale, point quadrat (needles of 0,1 mm and 4,5 mm diameter), 
cross-wire point quadrat, dry matter, leaf area, number of individuals, and volume 
of populations methods. The results of point quadrat methods are given as porcentage 
frequency and percentage cover f)ach species is contributing to the total area (sensu 
POISSONET et PoISSONET 1969). Cross-wire and needle point quadrats were compared 
and errors resulting from the thick needle and cross-wire point quadrats in reforrence 
to the thin needle are shown. The errors in percentage frequency are depend ent on 
the morphology of leaves and growth form of the various species, ranging from 70% 
in Polygonum hydropiper to 322 % in Eleocharis ovata. Thus porcentage cover deter
mined by both thick needle and cross-wire point quadrat show faulty results, changing 
substantially the rank of importance of particulal' populations in the cover. Only de
terminations done by thin needle using an adequate number of point quadrats are 
u seful for population structure analysis. Such determinations aro in direct proportion 
todrymatterandleafarea,withregression significant at 0,01and0,05 level; no signi
ficant regression to the volume or to individua! numbers was found. Thick needles were 
furthermore successfully used for the study of vertical structuro of model communi
ties. The effectiveness of studi.ed methods was evaluated. and the specific use of 
different methods accorcling to the aim of inves tigation 'WaB proposed . 

1 ) Pražské_ středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Malé nám. 1 S, 11 O 00 
Praha 1, CSSR. 2 ) Katedra botaniky přírodovědr,cké fakulty UK, B enátská 2, 128 01 
Praha 2, ČSSR. 

Studium populační a prostorové struktury rostlinných společenstev je 
neodmyslitelným předpokladem k pochopení procesů, které v nich probíhají. 
Kvantitativní metody strukturálního výzkumu jsou všeobecně uznávanou 
samozřejmostí; volba vhodných kvantitativních metod však není jednoduchá 
a je zpravidla předmětem samostatného výzkumu. Pro získávání primárních 
kvantitativních dat o struktfffo rostlinných společenstev byla vyvinuta celá 
řada metod: k vyjádření poměrného zastoupení populací různých taxónů 
(nebo životních forem) na vymezené ploše bývá používáno počtu individuí, 
biomasy, objemu, povrchu, listové plochy atd. Poměrné zastoupení různých 
populací, které odpovídá jejich procentické pokryvnosti , je někdy stanovo
váno pravidelnými vpichy svislými jehlami (point quadrat ). Tato metoda 
bývá používána i k vyjádření nadzemní horizontální a vertikální struktury 
fytocenóz. Podobný cíl má též měření výšky jednotlivých individuí, jejich 
vzájemných vzdáleností , velikostí trsů atd. 

Přehled častěji užívaných metod uvádějí např'. BROWN (1954), BYKOV (1970), GouNOT (1969) , 
GRl~IG-SMITH (1964), KERsHAW (1964), KuBiKovÁ (1970), K.VĚT ot MAH.SHALL (1971), ONDOK 
(1971), POISSONET et POISSONET (1969), VASILEVIČ (1969). Práce PoISSONET et PoISSONET (1969) 
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obsahuje d sud nejroz áhlef í porovnání vý ledkt získaných různými metodami. Primární data 
jsou často získávána již se zfetel m k výzkumu složitějších strukturálních charakteristik (druhová 
div rzit.a, homogenita, di p rz , asociační vztahy atd.). Vertikální dis -ribuc fotosynt ticky 
důležitých orgánů j důležitou sou·ástí produk"-nč ekologických udií (DYKYJOVÁ, ONDOK 

et P1'ímÁŇ 1970, MoNSI 196 , TAD KI 1970 atd.). J orizontální stru.ktw·a jo z tohoto hl diska 
zatím zkoumána jen vehni málo (ONDOK 1970), s~ jně jako pťostorová distribuc podzemních 
orgánů (např· . FIAT~A 1971). 

Foto 1. - Zařízení použité pro pravid lné sondování svislými j hlami. - Photo 1. - Apparatur 
us d for r gula.1· sampling of vor ·ical point quadeats. 

Srny 1 m násl('dttjících poznúm k j někter ' m tody našim ··tenái"ům př'iblížit a na vhodnost, 
pfodnost i a nedostatky tč hto mctoLl upozornit .. To se nám snad podař'í n jlép na ukázce vý
._,ledků zí. kaných různými m todami ve stejn 'ch porostech . 

Metody a vybrané fytoc nózy 

Použili j m následující h o mi m tod: 

I. Odhad pom cí Braun-Blanqu tovy s dmičl nné kombinované stupnice 
abundance a dominan 

2. Počet individuí. - Růstové formy druhů rostou ích na letn vném ryb
ničním dně, kde byl výzkum prováděn, v směs nečiní potíž při počítání 
jedinců , kteří jsou dobře morfologicky rozlivit lní (výjimkou j např. Eleo
charis acicularis) . 

3. Pravidelné vpi hy svislými jehlami o průměru O, 1 mm ve vzdál nostech 
2,0 m. 
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4. Pravidelné vpichy svislými jehlami o průměru 4,5 mm ve vzdálenosti! 
2,5 cm. Jehly jsou upevněny rovnoběžně v novodurové trubici 4 cm široké„ 
do které se pro transport ukládají (foto 1). 

5. Svislé zaměřování pomocí dvou osových křížů. Osové kříže jsou · na
kresleny na sklech v rámečcích vzdálených od sebe 10,5 cm. Rámečky jsou 
spojeny a mohou se pohybovat společně pomocí speciálního stolku ve dvou 

Foto 2. - ZaHzení pro svislé zaměřování pomocí dvou osových křížů. Z obrázku je patrný cha
rakter zkoumané fytocenózy (Eleocharito-Caricetum cyperoidis KLIKA 1935, varianta se Scirpus 
radicans a Alopecurus aequalis). - Photo 2. - Apparatur used for sampling of vertical point 
quadrats (using two crosses on one axis). Showing the character of studied plant commu
nity (ass. Eleocharito-Caricetum cyperoidis KLIKA 1935, var. with Scirpus radicans and Alopecu~ 
aequalis). 

směrech na sebe kolmých. Tentýž stolek byl použit pro upevnění jehly o prů
měru 0,1 mm (foto 2). Vzdálenost jednotlivých zaměření byla 2,0 cm. 

6. Měřeni listové plochy pomocí fotoplanimetru podle Kubína, K věta. 
a Šetlíka s přesností ± 3 % (viz K VĚT et MARSHAL 19 71). 

7. Vážení nadzemní biomasy (sušené při 95 °0 24 hod.) s přesností ±0, 1 mg. 
8. Měřeni objemu čerstvých rostlin v odměrných válcích s. vodou s přes

ností ±0,1 ml (další nepřesnosti jsou způsobeny různou smáčenlivostí jed
notlivých druhů, viz další text) . 

Pro porovnáni uvedených metod byla vybrána dvě rostlinná společenstva na dně letněného 
Nového rybníku u Cepu u Třeboně. První je možno jako variantu se Scirpus radicans a Alo. 
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'Tab. 2. - Vyjádření populační struktury as. Bidenti-Polygonetum hydropiperia (W. KocH 1926) 
LoHM. 1950 pomocí různých kvantitativních m etod - Population structure of ass. Bidenti
Polygonetum hydropiperis (W. KocH 1926) LoHM. 1950 shown by various quantitative methods 

Procentická 
frekvence Zastoupení popl.· lací v % podle 

Percentage Contribution of populations (in %) according to 
frequency 

Populace druhu 
jehla needle 

počtu zásahů 
Population of eipecies number of 

contacs sušiny listové počtu 

dry plochy / 
individuí 

number of 
d = d = jehla nee.dle matter leaf area individuals 

O,lmm 4,5mm 
d = C,ijd=4,5I I 

1.91,0 

I 

I 
I 

Polygonum hydropiper 
listy 1eave.s 288,8 75,4 64,4 15,4 87,1 
stonky stems 16,6 74,3 4,3 9,7 69,2 
celkem total 305,4 565,3 79,7 74,l 84,6 48,8 

Alopecurus aequalis 
listy leaves 50,0 105,5 13,0 13,8 1,2 7,8 
stonky stems 18,1 70,5 4,7 9,1 12,0 
celkem total 68,1 176,0 17,7 22,9 13,2 37,2 

Lycopus europaeus 
listy leaves 2,8 8,3 0,7 1,1 0,3 1,3 
stonky stems - - - - 0,26 
celkem total 2,8 8,3 0,7 1,1 0,56 3,3 

Polygomtm tomentosum 
listy ]eaves 5,5 9,0 1,4 1,2 0,22 2,3 
stonky stem s 0,7 1,4 0,2 0,2 1,05 
celkem total 6,2 10,4 1,6 1,4 1,27 1,6 

Scirpus radicans 0,7 2,8 0,2 0,4 0,08 0,9 3,3 
Galium palustre - - - - 0,03 0,3 1,65 
Glyceria fluitans - 0,7 - 0,1 0,05 0,6 1,65 
Carex cyperoides - - - - 0,02 0,0 0,8 
Alnus juv. - - - - I 0,03 0,1 

I 

0,8 
Ranunculus sceleratus - - - - 0,0 0,0 0,8 

I I I 

Ce1kem Tota.l (%) 383,2 1793,5 100,0 100,0 100,Q 100,0 100,0 

Počet 

I IO 
druhů zaznamenaných 5 6 10 10 

Number 
of registered spccios 

Počot vpichú 144 144 
Number of point quadrats Celkem 59,81 g 4062,0 cm2 121 
Počot zásahů 552 11099 T otal individuí 
Numbor of con+acts 

I I 
I individuals 

I ---· _ ... 
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pecurus aequalis př·iřadit k asociaci Eleocharito-Caricetum cyperoídis KLIKA 1935, druhé jako 
facii s Alopecurus aequalis k asociaci Bidenti-Polygonetum hydropiperis (W. KOCH 1926) LoHM. 

1950. Vybrané plošky o velikosti 30 X 30 cm (jedna v každém společenstvu) byly zkoumány 
20. a 21. 7. 1971. 

Jména taxónů jsou uváděna podle DosTÁLA (Hl58). 

Populační struktura zkoumaných sp olečenstev 

Výsledky získané analýzou dvou modelových společenstev jsou uvedeny souhrnně v tab. la 2. 

Procentická frekvence je vztah v procentech mezi počtem zásahů 
určitého druhu na zkoumaných ploškách a mezi celkovým počtem vpichů. 
Hodnoty takto získané se blíží pokryvnosti tím více, čím více se použitý 

Tab. 3. - Chyby procentické frelwence pÍ'i použití Pilné jehly (4 ,5 mm) vzhledem k hodnotám 
dosaženým pomocí tenké jehly (O, 1 mm) - Percentage frequency errors resulting from the uee 

of needle d = 4,5 mm in comparison with needle d = 0,1 mm 

Procentická frekvence 
Chyba (v % hodnoty 

zásahů listů 

Percentage frequency 
zjištěné tenkou jehlou) 

of leaf contacts 
Error (in % of thin needle) 

Populace druhu 
jehla n eedle odečtená podle 

Population of species experiment. nomogramu 

I 
zjištěná Waren Wilsona 

experimentally according to 
d = 0,1 mm d = 4,5 mm 

I 

found Waren Wilson 

I I 
nomogram 

Polygonum h.ydropiper 288 
I 

491 71 70 
Alopecurus aequalis 50 105,5 lll 100 

I 

Procentická frekvence I 
zásahů celých rostlin 
Pcrcentage frequency 

of whole plant coniacts 

I Scirpus radicans 
I 36,0 72,9 105,5 14.0 I Carex cyperoides 10,2 24,3 138,2 150 

Alopecurus aequalis 48,0 127,0 ] 64,5 150 
Eleochar~·.; ovata 47,5 200,6 322,0 350 
Rumex maritimus 2,6 5,5 108,8 40 

I I I 

rozměr jehly blíží bodu při velmi velkém počtu vpichů (PornsoNE'l' et Pornso
NET 1969). GooDALL (1952) nazývá tutéž hodnotu „relativní frekvence jed
notlivých druhú v pokryvnosti" (relative frequency of each species in the 
cover). 

Při srovnání hodnot v tabulkách vidíme velikú rozdíly v procentické frekven c i mozi dvěma„ 
r esp. třem i způsohy Rtanovení. Za nejpř'clsnější h odnoty, blížící se pokryvnosti, lze považovat 
výsledky získané tenkou jehlou, kdy by l za zásah považován jen dotyk jemného hrntu jehly 
(0,1 mm). Počet 225 zkusných vpichů na vyrnezenóm výseku spo lečenstva o velikosti 30 x 30 cm 
lzo též považovat za <lostatečný pro poznání pokryvnosti jednotlivých p opulací, zvláště populací 
častějších. Proto byly tyto hodnoty používány jako referenční pro ostatní metody stanovení. 
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Naopak hodnolly procentické frekvence E 
získané pomocí silné jehly nemohou být 
mírou pokryvnosti jednotlivých populací [%] 

10' 

pro velké zdroje chyb. 10 
Př..i použití s ilné jehly je procentická 

frekvence jednotlivých populací zatížena 
t.otiž různě velikou chybou, která souvi
s í s morfologií rostliny a s je jí růstovou 
formou. Ch yby vznikající na základě růz
ných tvarů list,ů a rúzných pri'.lměrů je-

j_ 
b 

E= ~(d+l+b) 

h el spouštěných do porostu lze k origo
vat při použití r ovnice w AREN WILSONA 
(1963). Tab. 3 ukazuje chyby exper i
mentálně stanovené ve srovnání s chy 
bou odečtenou z nomogramu podle Wa
ren Wilsona - nomogram viz obr. 1. 

PH použití kHže, narýsovaného na 
skle, kde průsečík zaměřený d o porostu 
byl registrován jako vpich, je vidět, že 
hodnoty jsou poněkud vyšší než pi-i pou
žití tenké jehly. To dokazuje skutečnost, 
kterou jsme si již pÍ'i používáni kříže 
uvědomili, že průsečík dvou linií pro-
mítnutý do určité vzdálenosti n ení bo-
dem, ale má rozměr zvětšující se se vzdá-
leností. Př'i konstantní používané vzdá-
lenosti 35 cm nad povrchem pi'.ldy se 
průmě r zapisovaného „vpichu" pohy-
boval od 0,5 do 2 mm v různých pat
rech porostu. Z toho důvodu a také 
proto, že ve vícepatrovém porostu jsou 
obtíže s rozeznáním druhovéh o složení 
nižších pater, n elze používání kříže dopo
ručit. Tím je též zpochybněn aparát po
dle vVINKWOR'l'HE a GooDALLA (1962), 
sestrojený pomocí kříže z jemného drátu 
zasazeného uvnitř trubice, k terý je dopo" 
ručován jako vhodná referenční metoda 

3 
10 

2 
10 

d- 2mm 1 , , , ' '"" , , ' ' '"'' , , , , 11111 

0,1 1 10 100 
d-4 mm' I I ' '''"' I 111111 1 I I 1111 11! 

Q1 10 100 
b [mrtB 

Obr. 1. - Nomogram pro stan ovení chyb procen
tické frekvence (E) jednotlivých populací při dvou 
průměrech jehly (d) a různém poměru d élky 
a š ífky listů (l/b). Podle Waren Wilsona. -
Fig. 1. - Errors (expressed as percentage of true 
values) in estimation of relativo frequcncy. E -
e1Tor, d - diameter of needle, 1 - leaf length, 
b - - leaf breadth. According to Waren "Wilson. 

k silným jehlám. PorssoNR'l' et Po1sso E'l' (1969) po vyzkoušení celé fady metod kvantitativní 
analýzy porostů používají jako jed inou referenční m e todu h rot jemné jehly spouštěné do porostu 
z pevného podstavce . 

J es t.liže tedy budeme považovat výsledky získané pomocí hrotu jemné jehly za referenční, pak 
vidíme, k jak značným rozdílúm doch ází ph vyjádfr·ní zastoupení populací na základě různých 
met.od stan ovení (tab. 1, 2 ). 

Zastoupení populací po dle po čtu zásahů (sensu PmssoNET et 
PorssONET 1969) je vztah v procentech mezi počtem zásahů daného druhu 
a mezi celkovým počtem zásahů všech druhů. Tyto hodnoty se při použití 
kříže a tenké jehly podstatně neliší. U silné jehly se však projevilo značné 
nadhodnocení populace Eleocharis ovata, kde je vzhledem k jejím tenkým bez
listým stonkům 322% chyba v procentické frekvenci. Naopak zastoupení 
Scirpus radicans a, Alopecuriis aequalis je podhodnoceno opět díky jej ich 
morfologii. Chyba. jo tak značná , že dochází ke změně pořadí druhů. Podobně 
ve společenstvu Bidenti-Polygoneturn hydropiperis, kde hlavní složkou je Poly
gonurn hydropiper a Alopecurus aequalis , dochází k větší chybě procentické 
frekvence u Alopecurus než u Polygonwm (Polygonurn má listy kratší, širší, 
Alopecurus li sty dlouhé, úzké). Důsledkem je nadhodnocení zastoupení popu
lace Alopewrns při použití silné jehly. 

Zast.ouponí drnhovó populace p odle počtu zásahú jo možno vyjád:ht také jako vztah v procen
t ech mezi procC'nt icJcou frekvencí daného druhu a součlem procentických frekvencí všech druhu 
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Obr. 2. - Regrese váhy sušiny (W) a listové 
plochy (A) na zastoupeni populaoí jednotlivých 
druhů podle počtu zásahů jehlou d = 0,1 mm (n) 
v as. Eleocharito-Caricetum cyperoidis K.LIKA 1935. 
- Fig. 2. - Regression of dry matter (W) 
and leaf area (A) on the percentage cover deter
mined by point quadrats d = 0,1 mm (n) in the 
a ss. Eleocharitn -Caricetum cyperoidis KLIKA 1935. 

o A 

ve společenstvu. Po1ssoNET et P01ssoNET 
(1969) mají pro tento vztah zavedenou 
zvláštní kategorii „zas toupení populace 
druhu podle prezence". GooDALL (1952) 
definuje tuto hodnotu jako procento, 
kterým se podílí druh na porostu (percen
tage each species is contributing t o the 
pasture sward) . Zastoupení populací 
podle počtu zásahů se blíží procentic
ké (reJativni) pokryvnosti tím více, čún 
více se procentická frekvence blíží sku
tečné pokryvnosti. Součet procentických 
pokryvností všech populací je vždy l 00 %· 

Z a st o u p e ní p op u 1 a c í po
d 1 e o b j emu by mělo být po
dobné se zastoupením podle po
čtu zásahů. Při porovnání čísel v 
tabulce vidíme, že pořadí druho
vých populací zůstává nezměně
no, ale absolutní hodnoty čísel se 
dosti liší. Proto byla vypočtena 
regrese zastoupení podle objemu 
na zastoupení podle počtu zása
hů. Výsledný regresní koeficient 
byl neprůkazný. Je možné, že ten
to výsledek byl způsoben opět A [O/o] 

W f>/o] 
40 +w A - 1,1ssn-1,21 zvláštnostmi v morfologii a v a

natomické stavbě povrchů rost
lin, kdy nesnadná smáčitelnost 
nebo případné zadržovám bubli
nek vzduchu mezi trichomy ne
bo rýhami na povrchu listů 
může značně ovlivnit výsledky 
stanovení objemu (viz tab. 1 -
nápadně vysoká hodnota u Alo-' 
pecurus aequalis). 

30 
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Obr. 3. - R egrese váhy sušiny (W) a listové plochy 
(A) na zastoupení populací jednotlivých druhů 
podle počtu zásahů jehlou d = 0,1 mm (n) v as. 
B identi-Polygonetum hydropiperis (W. KocH 1926) 
LOHM. 1950. Pro výpočet vztahu bylo použito údajů 
o zastoupení pop ulací 5 druhů. - Fig. 3. - R e
gression of dry mat ter (W) and leaf area (A) on 
t h e percentage cover determinated by point qua
drat d = 0,1 mm (n) in the ass. Bidenti-Polygonetum 
hydropiperi8 (W. K ocH 1926) LoHM. 1950. The 
data of 5 most frequent populations were used. 

Stanovení sušiny není zatíženo 
zda1eka tak velikou chybou ex
perimentální jako stanovení ob
jemu. Zastoupení populací 
podle sušiny (tab. 1) bylo 
opět početně vztaženo na za
stoupení podle počtu zásahů. 
R egrese v tomto případě byla 
průkazná při P = 0,05. Na obr. 
2 jsou narýsovány konkrétní 
body a regresní přímka, vypoč
tená dosazením regresního koefi
cientu 1,253 do regresní rovnice. 
Průkaznost těchto regresí ukáza
la již řada autorů u jiných poros

tů (ARNY 1944, EDENet BoND 1945, LEVYet MADDEN 1933 - sec. GoonALL 1952). 
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ativních m etod. - Populat ion structure of ass. Eleocharito-Oaricetum 1,;yperoidis KLIKA 1935 shown by 
at, Cep near Třeboú, 20th July 1971, on an arca of 30 x 30 cm) 

Zastoupení populací v % podle 
Contribution of populations (in %) according to 

ů I I 
,act s počtu individuí 

I 
sušiny objemu listové p lochy 

number of 
boclový kř'íž dry matter vol ume leaf area 

individuals 

I 
cross-wire I I 

25,9 I 16,62 15,54 31,70 32,4 
5,5 4,40 7,90 4,30 5,9 

31,2 42,25 47,G5 38,90 15,2 
32,8 31,40 23,82 22,04 28,4 

- 0,03 0, 12 0,01 1,0 
0,5 0,10 0,28 0,03 10,6 
1,0 0,40 1,82 O,G3 0,3 
2,1 4,02 2,14 1,82 0,3 
0,7 0,68 0,6 1 0,54 0,6 
0,2 0,03 0,08 0,05 1,0 
- 0,05 0,02 0,04 0,3 
- 0,001 o.o 0,003 

I 
1,3 

- 0,008 0,03 0,007 0,6 
- 0,005 0,0 0,005 0,6 
- 0,001 0,0 0,015 1,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Celkem sušin a v g I objem v ml list . plocha v cm 2 
počet individuí 

Tota[ dry matter in g volume in ml leaf aroa in cm 2 
numbor of 

I 

individuals 
29,3489 247,63 5556,9 

302 

15 
I 

15 
I 

15 15 

- · 





Tab. 1. - Vyjádření populační s Lruktnry as . Eleocharito-Oariceturn cyperoidis KLIKA 1935 pomocí různých k 
various quantitativo m ethods (sampled on bare pond bottom of Nový 1 

Procentická frekven ce 
Stupnice podle P crcentage froquency 

Braun-
Populace druhu Blanqueta jehla počtt; 

Population of species Braun- needle number 
Blanqueťs bodový kříž 

jehla scale 
d = O, 1 mm I d = 4,5 mm I 

cross-wire - neec 

d = O, 1 mm \ d = 4 
I 

Scirpus radicans 3 36,0 72,9 48,4 24,1 11 
Oarex cyperoides 1 10,2 24,3 10,2 6,8 
A lopecu1·us aequalis 3 48,0 127,0 58,2 32,1 2 
JJJleocharis ovata 3 47,5 200,6 61,3 31,8 4. 
Juncus bulbosus + 0.4 0, 7 - 0,3 
JJJleocharis acicu laris 1 1,3 13,2 0,9 0,9 
Alisma p lantago-aquatica r 0,9 1,4 1,8 0,6 
Rumex maritimus r 2,7 5,5 4,0 1,8 
Glyceria aquatica r 1,3 3,5 1,3 0,9 
Polygonum tomentosum + 0,4 0,7 0,4 0,3 
Rorippa islandica r 0,4 0,7 - 0 .3 
L emna sp . r -

I 
0,7 -· 

I 
-

Elatine t?·iandra r - 0,7 - -
Oallitriche palustris r -

I __ 
0, 7 - I -

Elodea canadensis - - - -
I 

-

Celkem 
Total 90 149, l 452 ,5 186,5 100,0 10 

B ez zásahu ( %) 
Without contact ( %) 10 

I 

15, l 0,0 4,4 

-
Celkový počet zásahů 
Total of contacts 336 652,0 420 

C lkový počet vpichů 
Total of point quadrats 225 144 2::.)5 

Počet zaznamenaných 
druhů 

N umber of registered 

I 
I 

species 14 11 14 
I 

9 
I 





Sušina druhu závisí ovšem značně na jeho vnitfoí anatomické stavbě a silně se liší u jednotli
vých částí rostlin, jak je dob:fo vidět v tab. 2, kde byly zvlášť stanovovány hodnoty listů a stonků. 
Většina sušiny populace jo uložena ve stoncích; naopak většina zásahů jehlami byla registrována 
na listy. Proto vztah mezi zastoupením podle počtu zásahů a m ezi zastoupením podle sušiny lze 
prokázat jen při uvažování populací vcelku. Tento vztah vypočtený pro společenstvo Bidenti
Polygonetum hydropiperis je zobrazen na obr. 3, kde při vypočteném regres1úm koeficientu 1,07 
byla regrese průkazná při P = 0,01. PorssoNET et PorssoNE'l'T (1969) udávaji též jednoduchý 
lineární vztah mezi sušinou a zastoupením podle počtu zásahů. 

h 40· 

[c m] I 
50 

30 

20 

s 

50 o 50 1.50 200 

Obr. 4. - Diagram vertikální struktury as . Eleochar·ito-Caricetum cyperoidis KLIKA 1935, 
zhotovený na základě pravidelných vpichů 4,5 mm silnou svislou jehlou. Plocha 900 cm2, celkový 
počet vpichů 144, celkový počet zásahů 648. Pronikání světelného záfoní je vyjádfono v procen
tech intenzity světelného zá:foní nad porostem (I.100/Io). n - počet zásahů v jednotlivých 
vrs tvách po 5 cm, h - výška, A. a. - Alopecurus aequalis, O. c. - Carex cyperoides, E. a. -
Eleocharis acicularis, E. o. - Eleochar·is ovata, S. r. - Scirpus radicans, S - populace všech druhů 
dohromady. - Fig. 4. - Diagram of vertical structure of ass . Eleocharito-Caricetum cyperoidis 
KLIKA 1935 constructed on the basis of regular point quadrats (d = 4,5mm). Studied area 
900 cm2, number of p oint quadrats 144, number of contacts 648. The penetration of light is given 
as percentage oflight intensity above the stand (I·lOO/Io). n - number of contacts in 5 cm laycrs, 
h - h eight, S - sum of all the populations. 

Stanovení li stové plochy populace obráží opět její specifickou 
morfologii. Zvýhodněny jsou populace s relativně širokými listy - tab. I 
vjz Scirpus radicans: Eleocharis ovata. P:ři výpočtu regrese zastoupení podle 
listové plochy na zastoupení podle počtu zásahů byla ;regrese průkazná při 
P = 0,05 (vjz obr. 2). Pro hodnoty ze společenstva Bidenti-Polygonetum 
hydropiperis , kde bylo počítáno jen se zásahy na listy, byla regrese zastoupení 
podle listové plochy na zastoupení podle počtu zásahů vysoce průkazná při 
P = 0,01 (viz obr. 3). 

Zastoupení podle počtu individuí dává zcela chybný obraz o bio
mase jednotlivých populací budujících společenstvo (mnoho drobných jedinců 
převažuje nad menším počtem statných) - viz zvláště tab. 2. Na druhé 
straně, počty individuí jsou z určitých hledisek stejně důležitou charakteris
tikou struktury společenstva jako biomasa, objem nebo pokryvnost jednotli
vých druhů. 

Zajímavé jsou ješto počty druhů, regisLrované jednotlivými me todami. Nejméně druhú bylo 
zjištěno pomocí kř-ížc v důsledku špatnó rozeznatelnosti spodních pate r porostu, více tenkou 
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~ Tab. 4. - Poufitelnost některých kvantitativních metod vzhledem k cíli studia. - Usefulness of some quantitative method.s with regard to the aim 
~ of study 

~ Cile výzkumu I Vegetační 
~společenstev charakteristika 

Aim of pla.nt 
Populační Prostorová. Vazebná Cenotická Vývojové Růstová. prostředí commw1ity 

Metody~ 
struktura struktura struktura podobnost změny analýza živočichů 

Methods Population Space Association Coenotic Develop- Growth Vegetation 
structure structure structure similarity ment analysis characteristic 

of animal 

I 
environment 

a*) b**) a b a b a b a b a b a b 

------------------------ ------
Semikvantitativní 
fytocenologický 
snímek + + + + + + +++ +++ + + ++ (+) (+ ) + + 
Semiquantitat ive 
phytocoenological 
sample 

------ --- ------
Počet individuí 
Number +++ +++ + ++ - - + <++ ) + (++) ++ + ++ + - - + + 
of ind.ividuals 

------ ------
Frekvenční plocha 
Frequency + + + + ++ +++ ++ (+) ++ (+) + + - - - -
in quad.rats 

--- ------
Jehla tenká. 
Thin needle (0,1 mm) + <++) - +++ - +++ - + <+ +) - (+) - + ++ - ++ -

--- ------
Jehla silná 
(a její modifikace) 
Thick needle + + ++ ++ (+) ++ ++ + + (+ ) (+) + + + + ++ 
(and its modifications) 

---

--:-1 ++ 
Výška individuí 
Height of ind.ividuals - - ++ +++ - - - - + + + + ++ 



-

+ 

+ 

+ 

+ 

I 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

I 

I 

---

~ ·;; 
;a 
.s 111 

~ 
-+;) ;:::! 
111 "O 
2 ~ ·;; 
Q; i:::·~ 

~ oj "O 
"O~ .s 
N . ,... .._. 

t>O o 

I + 
I 

..-... 
+ -
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I I 

I 
111 
~ 

;:::! o 

~~ 
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~o 

I 

~$ 
.iJ al 
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~~ 

+ + 
I + + -
I + 

I + + 
I + 

I 
+ -

I + 

-+ + -
+ 
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jehlou, nejvíce silnou jehlou. Stejně i při pou
žití silné jehly zůstaly však některé velmi Hd
k é druhy skryty a by ly zaznamenány až 
při podrobném rozboru celého společenstva 
při zpracování na sušinu a další hodnoty. 

~ Vertikální struktura 

** * 

Pomocí pravidelných vpichů svis
lou jehlou můžeme získat diagram 
vertikální struktury (o br. 4). V zhle
dem k průkazné regresi listové plo
chy na zastoupení podle počtu zá
sahů lze tento diagram považovat 
za přj měřené znázornění vertikální 
distribuce listové plochy ve zkou
maném rostlinném společenstvu. Pro 
dokreslení vertikální struktury je v 
diBgramu znázorněno pronjkání svě
telného záření do to:Loto porostu. 

Závěrečná hodnocení 

Výsledky dosažené použitými m et odami 
byly v přEdcl-.ozích odstavcích již porovná
ny m Ezi Eeb ou a s literaturou. Chtěli bychom 
proto použitelnost metod zde vyzkoušených 
a známých nám z jiných výzkumů zhodnotit 
vzlJ( d(m ke slEdovar.;ým cílím v přehlE<lné 

tabulce (tab. 4). Vhodnost m etody značíme 
jedn ím až třrmi křížky,n evl.cdnost znamén
kErr: minus. Řada našich názorů je di Ekusní 
povahy a může být proto pcdnětem k další
mu prověřování vhodnosti a efektivnosti jed
notlivých metod. 

Metody svislých vpichu 'do po
rostu - „point quadrat" „ - lze 
využít i pro studium horizontální 
strnktury ~polečenst va, resp. dis
perze. Z údajů o druzích zasaže
ných současně jedním vpichem je 
možno testovat např. i asociační 
vztahy mezi těmito druhy (va
zebná struktura - viz REJMÁ
NEK 1972). Výhodnost vpichů pro
ti frekvenčním plošRám pro tyto. 
účely (zejména. při studiu E 0 ) zhod
notil YARBAN'ION (1966). 

Počet vpichů nutný pro'. zí E"kání ' výsledků 
nezatížených příliš velkou chybou je H eba 
stanovit zvlášť pro každý typ společenstva 
a s ohledem na cíl výzkumu. Obecně platí, 
že čím je společenstvo druhově bohatší a čím 
více obsahuje druhú v nižších frekvenčních 
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tHclách, tím více vpichů je třeba'" pro zachycení přítomnosti všech druhů. Počty nutných vpichů 
se pak pohybují v řádech 103, 104. Časová náročnost na tuto metodu pak neúměrně stoupá, zvláš
tě když si uvědomíme, že zapsání 100 bodů tenkou jehlou trvá dvěma zapracovaným pracov
níkům podle porostu asi 1 hodinu. Proto je vždy nutno bedlivě zvážit cíl studia a dbát na to, 
aby byl úměrný vynaložené námaze l ). 
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- 2~37. 
Do8lo 12. června Hl72 
Recenzent: J . JYJ oravec 

1) Napi-. analýza čtverce 30 X 30 cm uvedenými metodami ve studovaných společenstvech 
.trva la dvěma pracovníkúm:asi 10 hod. J ednotlivé metody si vyžádaly: fytocenologický snímek -
10 min., vpichy tenkou jehlou - 2,5 h od., vpichy s ilnou jehlou - 2,5 hod., rozbor na jednotlivé 

·druhové populace - 3 hocl„ po tom následujíci počítání individui - 30 min„ stanovení objemu ·-
20 min., měřeni lis t ové plochy fotoplanimetrem - 30 min„ stanovení vú,hy suš iny - 30 min. 
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