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Floristický rozbor základních krajinných celků 
Hradčanské plošiny 

Floristische Analyse der grundlegenden Landschaftsganzen des Kummergebirge• 

Tomáš Sýkora 

ÚVOD 

SÝKORA T. (1975): Floristický rozbor základních krajinných celků Hradčanské plošiny. 
[Floristische Analyse der grundlegenden Landschaftsganzen des Kummergebirges.] -
Preslia, Praha, 47 : 75-86. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einigen Fragen der Landschaftsgliederung a.uf 
Grund der floristische Analyse in einem Kleingebiet. lm methodischen Teil sind einige 
Beispiele quantitativer Anordnung des floristischen Materials angefiihrt. Daa Gebiet 
wurde nach der Methode der grundlegenden Landschaftsganzen (GLG, tschechisch 
ZKC) bea.rbeitet und hiernach umfasst das Kummergebirge zwei grundlegende Land
schaftsganze (Kummerbuchenwalder und Kummerfelsen). In diesem Teil sind die 
methodischen Bemerkungen und der floristische Charakter der einzelnen Land
schaftsganzen enthalten. 

Severočeské muzeum, 460O1 Liberec, Československo. 

Hra:dčanská plošina leží mezi Doksy a ~imoní JV od České Lípy v sever
ních Cechách v pásmu označovaném Provodínská pahorkatina (BALATKA. 
LOUČKOVÁ et SLÁDEK 1969). Celá oblast je po botanické stránce značně pestrá. 
Geomorfologii plošiny určuje struktume denudovaný pískovcový reliéf. 
Hradčanskou plošinu lze rozdělit na dvě .tilavní části (obr. 1). 

1. Oblast výše položených plošin v JZ polovině území (375 - 400 m n. m .), 
souvisle krytých bukovými lesy s bohatou soustavou důlav . V důlavách 
hlubších než 50 m se vyskytují fragmenty smrčin. Jen ojediněle se vyskytují 
pískovce s vápnitými tmely. Základním geomorfologickým tvarem jsou za
hloubená údolí do plošně poměrně rozsáhlých plošin. Dochází zde ke stude
ným inverzím, které jsou zesilovány mesoklimatickou inverzí Jestřebské 
kotliny (SÝKORA 1970) a hustým zápojem bukových lesů; základní rys území 
j e montánní se zvýšenou oceanitou. 

2. Níže položené plošiny (320 - 350 m n. m.) a pískovcové skály v SV polo
vině. Na sever tvoří plošiny hranu se skalním městem a častým výskytem 
pískovců s vápnitými tmely (obr. 1). Základním geomorfologickým tvarem 
jsou osamocené skalní útvary nebo vysunuté skalní hrany. Lokální inverze 
se téměř netvoří , území je pod vlivem hromadění studeného vzduchu v nivě 
Ploučnice. Základní rys území je stále ještě montánní, ale se zvýšenou konti 
nentalitou. 

3. Zbytek mladotřetihorní terasy ve střední části Hradčanské plošiny s ne
jasným rekonstrukčním společenstvem. Přiřazení k některé ze dvou uvede
ných částí je proto obtížné. 

Za řadu cenných připomínek děkuji Prof. Dr. Hadačovi DrSc., Dr. Neuhiiuslovi CSc. a za 
pomoc v problematice synantropních rostlin Dr. V. Jehlíkovi. 
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Obr. 1. - Blokdia.gra.m Hradčanské plošiny, pohled od SV; černě jsou vyznačeny vápnité pískovce . - Fig. l. - Blockdia.gra.mm des 
Kummergebirges, Ansicht von NO; die Ka.lksandsteine sind schwa.rz dargestellt . 
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Obr. 2. - Grafické vymezení floristického rázu pro ZKC 1 (Hradčanské bučiny). - Fig. 2. 
Graphische Abgrenzung des floristischen Charakters for GLG 1 (Kummerbuchenwalder). 
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Obr. 3. - Grafické vymezení floristického rázu pro ZKC 2 (Hradčanské stěny). - Fig. 3. -
Gra.phische Abgrenzung des floristischen Charakters fiir GLG 2 (Kummerfelsen). 
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Obr. 4. - Závislost relativního počtu druhů (D %) na absolutním počtu lokalit (N); ZKC 2 -
Hradčanské stěny. Čísla 5 - 1 označují počet dílčích souborů, ze kterých byly získány prťlměrné 
hodnoty pro graf. - Fig. 4. - Abhangigkeit der relativen Artenzahl (D %) von der absoluten 
Anzahl der Lokalitaten (N) ; GLG 2 - Kummerfelsen . Die Nummern 5 - 1 bezeichnen die Anzahl 
der teilwei en Zusammenstellungen, aus denen die durchschnittlichen vVerte fiir den Graph 
gewonnen wurden. 

METOD LKA 
Obě · části Hradčanské plošiny (JV a SV polovina) představují odlišná ú mí, která se liší 

rozdílnou květenou (vegetací), geologií, geomorfologií a odlišnou m esoklimatickou situací. Podle 
Hadače (HADAČ 1969) je lze považovat za dva samostatné základní krajinné celky (dále v t extu 
je používána zkratka ZKC ). 

JZ část (ZKC 1) byla pro účel t éto práce nazvána Hradčanské bučiny, SV část (ZKC 2) je 
běžně známa pod jménem Hradčanské stěny. Prozatím zůstala nezařazena menší plošina ve 
střední části (ZKC O). 

Pro flori st ickou charakteristiku každého ZKC byla použita skupina nejhojněj ších druhů, 
kter á byla vymezena podle grafů na obr. 2, 3 a 4. Grafy znázorúují frekvenci (četnost ) rostlinných 
druhů D (osa y) ve vztahu k počtu lokalit N, na kterých se druh vyskytuje (osa x ) ; jsou sestaveny 
podobně jako graf stálosti (Raunkiaerův histogram). Číselným vyjádfoním poměru D/N jako 
- log D /N získáme zřetelněj ší zobrazení. V oblasti n ejvyšších hodnot můžeme vymezit skupinu 
nejhojnějších druhů - současný floristický ráz popisovaného ZKC. Stanovíme-li podmínku, že 
výběrem jednoho druhu provedeme i výběr všech dalších, které s ním b yly na lokalitě zapsány, 
je p otom h odn ota - log D/N úměrná informaci o druhovém složení ZKC a současně mírou 
reprezentativnosti stanoveného floristického rázu. 

J e zřejmé, že s počtem nově vymezovaných lokali t narůstá i počet nově zjišt:ovaných druhů. 
Tato skutečnost byla ověřena na 5 náhod ně sestavených souborech z 62 zápisů v Hradčanských 

stěnách (ZKC 2, obr. 4); současně narůst.á i počet druhů ve floristickém rázu. Nárůst počtu druhů 
s náhodnč přibývajícími lokalitami měl tyto h odnoty: v souboru 10 lokalit bylo zachyceno 50 % 
druhů z konečného počtu (ze 62 lokalit), v souboru 30 lokalit 84 % druhli, v souboru 50 lokalit 
již 94 % druhů (obr. 5). Grafickéh o znázornění lze používat k kvalitativnímu odhadu dosta
tečného počtu vymezených lokalit v daném území a dostatečné reprezentativnosti materiálu. 

Pro přehlednost jsou v tab. 1 uvedeny druhy, které spadají do florist..ického rázu v postupně 
vymezovaných souborech (obr. 4) p o 10 (A), 20 (B), 30 (C), 40 (D), a 50 (E) lokalitách. Druhy 
jejichž četnost spadá d o čárkovaných obdélníků jsou uvedeny v závorkách pro ilustraci konečné 
skupiny (floristického rázu ZKC 2, obr. 3). Zarámované druhy v tab. 1 představují další důležitou 
floristickou charakteristiku, kter ou můžeme pro~atím označ it jako střední floristický ráz. Tato 
hodnota má svůj význam v tom, že byly vybrány druhy podle náhodného výbětu lokalit; kdyby
chom tento pokus provedli v dostate"·ném opakování, získali bychom představu o pravděpodob
nosti výskytu jednotlivých druhů ve středním floristickém rázu a m ohli bychom jejich výskyt 
h odnotit kvantitativně . Takovou úlohu bychom však mohli účelně řešit jen s pomocí počítače. 
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Obr. 5. - Skupiny flori stického rázu v 5 náhodně sestavených příkladech z materiálu pro ZKC 2 
(Hradčanské stěny). - .Fig. 5. - Gruppen des floristischen Charakters in 5 zufiillíg zusammen
gestellten Beispielen aus dem Material for GLG 2 (Kummerfelsen). 
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Tab. 1 {podle obr. 5) 

Počet lokalit (soubor) 10 (A} 20 (B) 30 (C) 40 (D) 5g (E) 62(ZKC2) 

-----
Pinus sylvestris + + + + + + 
Cotoneaster integerrimus (+) + + + + + 
Sorbua aria s. l. ( + ) (+ ) ( + ) + + 
J uniperus communis ( -!-- ) ( + ) ( -!-- ) + + 
Carex ericetorum (+) (+) ( + ) + + 
Thymus serpyllum s . s. + ( + ) + + ----
Festuca * pallens (+} ( + } + 
Fagus sylvatica + + 
Picea abies + + 
Campanula rotundifolia ( + ) + 
Polypodium vulgare s. 1. + 
Polygonatum odoratum ( -!-- ) 
Asplenium ruta-muraria ( + ) 
Quercus petraea + 

Rozpis druhů podle souborů a počtu lokalit: 
A: Pinus sylvestris 10, (Cotoneaster integerrimus 6, Sorbus aria 6) 
B: Pinus sylvestris 20, Cotoneaster integerrimus 16, Quercus p etraea 11, Picea abies 10, Thymus 

serpyllum 9, (Carex ericetorum 8, Juniperus communis 8) 
C: Pinus sylvestris 30, Ootonéaster integerrimus 18 (Polygonatum odoratum 13, Asplenium ruta

-muraria 12, Juniperus communis 12, Oarex eric·etorum 12, F estuca pallens 12, Sorbus aria 12) 
D: Pinus sylvestris 40, Ootoneaster integerrimus 23 (Oarex ericetorum 20, J uniperus communis 20, 

Thymus serpyllum 20, Festuca pallens 17, Sorbus aria 17, Oampanula rotundi folia 16) 
E: Pinus sylvestris 50, Cotoneaster integerrimus 26, Carex ericetorum 22, Fagus sylvatica 21, 

Jimiperus communis 21, Thymus serpyllum 20, Sorbus aria 18 

POZNÁMKY K OZNAČENÍ ODPOVĚDI ROSTLINNÝCH DRUH Ú 

NA ČINNOST ČLOVĚKA1 

Důležitou metodickou částí floristického rozboru ZKC je označení vztahu rostlinných druhů 
k činnosti člověka (HADAČ et REJMÁNEK 1968, HA:QAČ et SÝKORA 1970, SÝKORA 1974). 

V současné době je k dispozici značné množství slovních termínů; určitá nevýhoda však 
spočívá ve změně rozsahu a významu pojmu při používání různými autory. Např. u p ojmu apofyt 
je možno použít užšího pojetí pro zcela \).mělá stanoviště (RIKLI 1903) nebo širšího pojetí d po 
téměř přirozené stanoviště (lesní cesty, FALINSKI 1961). 

Při rozboru ZKC používáme především dvou alternativ: druh je v území původní, nebo druh 
je zavlečen člověkem (nebo rozšíření druhu je podstatně ovlivněno člověkem). Často je však třeba. 
postihnout i jemnější odchylky a lokální tendence v chování jednotlivých druhů: např. Oalama
grostis arundinacea je v území Hradčanských stěn (ZKC 2) vázána výhradně na reliktní typy 
stanovišť; v ZKC 1 se vyskytuje spíše na lesních cestách, tedy na stanovištích pod vlivem člověka 
(cf. SÝKORA 1975). 

Přihlédneme-li k potřebě dvou zmíněných alternativ pro hodnocení ZKC, nalezneme je v po
jmech idiodofyt (SCHROEDER 1969) a antropofyt (SIMMONS 1910). 

Antropocentrický pohled vedl k vytváření dvojic pojmů : hemerofóbní - hemerofilní (LIN
KOLA 1916), a.hemerob - euhemerob (JALAS 1955). Tyto dvojice pojmů mohou být spojeny do 
jednoho základního pojmu hemerobie (SUirnPP 1969). Na okraji tohoto pojmu stojí druhy na 
původních stanovištích a v uvažovaném území původní (případ nulové hemerobie). V jiném 
případě se může původní druh stát v poměrně krátké době meso- až euhemerobem. Veratrum 
*lobelianum je častý druh horských luk, podobně jako Imperatoria ostruthium (např. v Jizerských 
horách) . Vazba. na. antropogenní plochu je u obou druhů přibližně stejná vzhledem k typu stano
viště, ale zcela. různého původu vzhledem k uvažovanému území. Je tedy třeba oba pohledy 
vhodným způsobem sloučit. 

Ve floristickém příspěvku k Hradčanskě plošině jsou použity nezávazné kategorie, které je 
možno upřesnit hlouběji propracovanými termíny. Byly stanoveny podle následujcího klíče: 

Všechny způsoby popisu odpovědi rostlin na činnost člověka vycházejí ze dvou základních 
momentů: 
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Obr. 6. - Zastoupení jednotlivých kategofií hemero bie v %, podle stupně narušení stanoviště 
(0 - 1-2) a podle původnosti druhů (A, N) v ZKC. - Fig. 6. - Vertrctung der einzelnen Kato
gorien der Hemerobie in %, nach d r Stórungsstufe des Standortcs (O - J - 2) und nach de r 
Urspriinglichkeit (A, N) der Arten im GLG. 

a) označení rostliny podle typu stanoviště 
b) označení rostliny podle délky časového úseku, po který se na určitém typu stanoviště 

(území) vyskytuje. 

Člověkem prováděná. změna stanovištO je obtížně zachytitelná, přesto však jsou zřetelné tři 
hlavní stupně: 

O přirozené stanoviště (morfologická identita vegetační formace s předpokládanou původní 
formací) 

1 umělé odstranění vegetačního krytu (bez umělé změny půdního profilu) 
2 převratné umělé změny púdy, tvorba antropogenních substrátů. 

Z hlediska časových úseků budeme nejprve sledovat velmi dlouhé časové úseky T (řádově 
103 let). Druh x, který je po dobu T v pÍ'irozených podmínkách mimo vliv člověka, označíme 
hodnotou N. Jiný druh y, který je po dlouhou dobu v umělém prostfadí (pod vlivem člověka), 
nabývá za dobu T hodnoty A. Vlastnosti Na A jsou funkcí časového úseku T. 

Existuje samozřejmě případ, kdy druh s vlastností N má dispozice pro existenci v antropo
genním prostředí (napI·. nitrofilní druhy, nebo pHpady, kdy antropický vliv je téměř pNrozený; 
FALINSKI (1972) označuje tento typ lidského vlivu jako zoogenní). V pNpadě dispozic druhu N 
je zřejmé, že časový úsek, který charakterizuje pHtomnost druhu v umělém prostředí musí být 
mnohem kratší než Ta označíme jej jako t (řádově 10 let ). 

Symbolů Na A je použito v tomto významu: 

N - druh v území původní, svým výskytem vázaný na přirozená stanoviště; předkulturní 
relikt (MIKYŠKA 1964), hemerofob (LINKOLA 1916), ahemerob (JALAS 1955, SUKOPP 1969), 
idiodofyt (SCHROEDER 1969) . 
A - druh do území zavlečený člověkem, svým výskytem vázaný především na umělá stanoviště 
pod vlivem člověka; hemerofil (LINKOLA 1916), euhemerob (JALAS 1955, SuKOPP 1969) , antropofyt 
(SIMMONS 1910, HOLUB et JIRÁSEK 1967) . 

Pro popis hemerobie druhu je kombinována hodnota N, A se stupněm narušení stanoviště 

(0 - 1- 2). ({"' ~ 
',r~ 

~ (. . 
·r... ,„ 

~J 
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T, t - časové úseky pro které platí t ~ T 

X - přechodný výskyt (odpovídá časovému úseku t) 

N1, A1 - výskyt vzdálený od obvyklého areálu druhu 

Příklad použití symbolů (hodnocení je uvedeno ve floristickém příspěvku k Hradčanské 
plošině, SYKORA 1. c.). 

Actaea 8picata L. 10, 13, 22; NO 
Kombinací symbolů a použitím závorek můžeme popsat i složitější situace: Teucrium scoro· 

donia L. AO (AX); Chamaecyti8us ratisbonensis (ScHAEFFER) RoTHM. N2 (N2t2 ) - roste na silně 
pozměněných okrajích cest z nichž jedna je doložena nejméně od roku 1780. 

Příklad znázornění jednotlivých kategorií hemerobie v obou ZKC je uveden na obr. 6. Kate
gorie stupně na.rušení stanoviště I (NI, Al) představ uje na Hradčanské plošině především lesní 
cesty. 

Jména použitých syntaxonů jsou uvedena podle: HOLUB et al. (1967) a 0BEI-tDORFER (1967). 
Jména cévnatých rostlin jsou uvedena podle RoTHMALER (1963) . 

Na Hradčanské plošině bylo vymezeno 116 lokalit v ZKC 1 (Hradčanské bučiny) a 62 lokalit 
v ZKC 2 (Hradčanské stěny). Na střední plošině (ZKC O) bylo prozatím vymezeno 5 lokalit. 

FLORISTICKÁ CHAH,AKTERIS TIKA HRADČANSKÉ PLOŠINY 

Vyhraněný pískovcový reliéf Hradčanské plošiny podmínil vytvoření sta
novišť, která zůstala mimo rušivý dosah vegetačních oscilací během holocénu 
a mohly se na nich zachovat významné reliktní druhy (např . Calamagrostis 
varia, Sesleria calcaria, Pulsatilla patens). Podle fytogeografického významu 
lze rozlišit asi čtyři hlavní skupiny druhů, které také vystihují botanickou 
výjimečnost studovaného území. 

Skupina 1 

Druhy s úzkým vztahem k perialpinskému typu rozšíření, případně s jižní 
(mediteránní) tendencí. Jsou sem zařazeny i typy arktoalpinské a dealpinský 
výskyt Sesleria calcaria. Pokud tyto druhy vykazují vazbu na borové lesy, 
potom obvykle na okruh řádu Erico-Pinetalia HORVAT 1959 (OBERDORFER 

1967). 

Arctostaphyllos uva-itr8i, Betula carpatica, Biscutella * varia, Calamagrostis varia, Cotoneaster 
integerrimus, Sesleria calcaria, Sorbus aria s. I. 

Lokálně se s touto skupinou mísí i druhy s vazbou na svaz Alysso-Festucion 
pallentis MORAVEC 1967 (in HOLUB et al. 1967): 

Alyssum montanum, Dianthus carthusianorum (aff. subsp. latifoliu.<J), Festuca * pallens, Minu
artia * collina, Pulsatilla * nigricans. 

Skupina 2 

Zahrnuje druhy se vztahem ke kontinentálnímu typu rozšíření s boreální 
nebo sarmatskou tendencí. Prvky borových lesů mají vztah ke třídě Pulsa
tillo-Pinetea ŮBERDORFER apud TH. MULLER 1966 (OBERDORFER 1967). 

Carex ericetorum, Chimaphila umbellata, Hierochloě australis, Juniperus communis, Ledum 
palustre, Picea abies (autocht.), Pulsatilla paten8, Pyrola chlorantha, Thymus 8erpyllum, Trientalis 
europaea, V accinium vitis-idaea. 

Skupina 3 

Teplomilné druhy se vztahem ke' kontinentálnímu typu rozšíření, obvykle 
s jižní (mediteránní) tendencí. Patří k fragmentům tříd Trifolio -Geranietea 
sanguinei TH. MULLER 1961 a Festuco-Brometea BR.-BL. et Tx. 1943. 
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Anthericu.m ramosum, Artemisia campestrM, Aster amellus, Brachypodium pinnatum, Oynan
chum vincetoxicum, Geranium sanguineum, Hypochoeri8 maculata, Minuartia setacea, Oxytropia 
pilosa, Potentilla arenaria, Quercus petraea, Silene * ot1:tes, Stipa • joani8, Veronica orchidea, 
V. spicata. 

Skupina 4 

Poslední skupina zahrnuje suboceanické druhy a druhy s demontánním 
výskytem. 

Blechnum spicant, Ohrysosplenium oppositifolium, Epipactis sessilifolia, Lysimachia nemorum, 
Oreopteris limbosperma, Teucrium scorodonia. 

Demontánní typ výskytu mají: Oalamagrostis villosa, Ohaerophyllum hirsutum, Oircaea alpina, 
Huperzia sellago, Lycopodium annotinum, Phegopteris connectilis. 

Značný význam má izolovaný výskyt některých pomalu migrujících druhů listnatých lesů: 
Dentaria enneaphyllos, H epatica nobilis, Sanicula europaea (na. Bukovém asi 3 km JV od Pece: 
Hepatica nobilis, Galium sylvaticum). Zhruba během atlantiku (HADAČ 1966) měly ještě existova.~ 
příznivé podmínky pro jejich šíření. Dnes rozsáhlé okolní plochy acidofilních bučin, borových 
doubrav a kulturních ború jsou pro ně zcela neprostupné. Oarpinus betulus je do Hradčanské 
plošiny zavlečen člověkem, podle stáří j edinců a porostu na Dubu asi pfod 90 lety. 

Jednotlivé základní krajinné celky můžeme dobře charakterizovat podle 
skupiny nejhojnějších druhů, která byla vymezena grafickou metodou jako 
„floristický ráz". Pro Hradčanskou plošinu byly získány tyto skupiny druhů 
(v závorce je počet lokalit, na kterých se druh vyskytuje): 

ZKC 1 (Hradčanské bučiny): 

F<!gus sylvatica (81) 
Picea abies ( 41 ) 
Oalamagrostis villosa (33) 
Urtica dioica (33) 
Oircaea alpina (31) 
Oxalis acetosella (29) 

ZKC 2 (Hradčanské stěny) 

Pinus sylvestris (62) 
Ootoneaster integerrimus (35) 
Juniperus communis (28) 
Fagus sylvatica (26) 
Oarex ericetorum (26) 
Sorbus aria s. I. (26) 

Mercuriali8 perennis (28) 
Gymnocarpium dryopteris (26) 
Oarex remota (24) 
Phegopteris connectilis (23) 
Luzula pilosa (22) 

Thymus serpyllum s. s. (26) 
Polypodium vulgare (25) 
F estuca * pallens (24) 
Oampanula rotundifolia (21) 
Picea abies ( 20) 

Podle tab. 1 je pro ZKC 2 uveden střední floristický ráz: 

ZAVĚR 

Pinus sylvestris 
Ootoneaster integerrimus 
Sorbus aria s. I. 

J uniperus communis 
Oarex ericetorum 
Thymus serpyllum s. str. 

Hradčanská plošina byla podle geologických, geomorfologických a meso
klimatických poměrů rozdělena na dva základní krajinné celky (ZKC): 
ZKC I - Hradčanské bučiny, ZKC 2 - Hradčanské stěny. Plošina ve střední 
části byla prozatím označena jako ZKC O. Pro první dva celky byla gra
fickou metodou stanovena skupina nejhojnějších druhů - floristický ráz. 
Dále bylo stanoveno 6 kategorií hemerobie pro posuzování vztahu rostlinných 
druhů k lidské činnosti. 
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Na Hradčanské plošině bylo v J.Z části (ZKC 1 - Hradčanské bučiny) 
zjištěno 177 druhů cévnatých rostlin, z toho 137 bylo hodnoceno jako druhy 
původní, 40 jako druhy zavlečené. V ZKC 2 (Hradčanské stěny) bylo zjištěno 
175 druhů, z toho 145 původních a 30 zavlečených. Z Hradčanské plošiny 
bylo uvedeno 305 druhů. V tomto příspěvku je květena jednotlivých ZKC 
charakterizována pouze skupinami floristického rázu. Výčet zjištěných druhů 
bude uveden ve floristickém příspěvku k Hradčanské plošině. Celkem byly 
pro území Hradčanské plošiny získány tyto údaje: 

Počet druhů Plocha km2 Taxonů/l km2 Původní druhy % 

ZKC 1 
ZKC 2 

177 
175 

13,5 
3,4 

13 
50 

pro jednotli vé kategorie h em erobio ( % ): 

ZKC I 
ZKC 2 

NO 

41,5 
73,3 

ZUSAMME N FASSUNG 

NI 

37,1 
7,0 

N2 

1,1 
1,7 

A2 

1,1 
o 

79,7 
82,0 

Al 

17,0 
15,0 

AO 

2,2 
3,0 

Das Kummergebirge (Hradčanská plošina) zwischen Hirschberg (Doksy) und Niem es (Mimoú) 
in N ordbohmen stellt v om botanischen Gesichtspunkt aus ein sehr buntes Gebiet dar. Man kann 
es in zwei selbstandige Gebiete e inteilen: (1) Kummerbuchenwalder mit 62 Lokalita.ten, (2) Kum
m erfe] sen mit 116 L okalitaten. 

Die SW Halíte (Kummerbuchenwalder) ist ein Gebiet hoher gelegener Platten (375 - 440 m 
ú. d. M.) mit uberwiegenden Buchenwaldorn und Tannen-Fichtenwaldern in kalten Inversions 
lagen. In der Arbeit is t dieser T eil als Kummerbuchenwalder bczeichnet. 

Die NO Halíte ist niedrig (ca. 350 m u. d. M.), mit oít vorkommenden Felsengruppen aus 
Kalksandstein. Die Platten zwischen den F elsen s ind mít artenarmen Kieferforsten bedeckt. 
Dieser T eil des Gebietes ist a ls Kummerfelsen bezeichnet. 

Beitle Teile werden auf Grund verschiedener geologisch er, geomorphologischer, mesoklima
tischer und floristischer Verh a ltnisse nach HADAČ ( 1969) fiir zwei selbstandige grundlegende 
Landschaítsganze (GLG) gehalten. 

Fur die flori stische Charakteristik eines jeden GLG wurde die Gruppe der h a ufigsten Arten 
beniitzt, die auígrund der Graphe in Fig. 2, 3 und 4 festgestellt wurde. Die Graphe veranschauli
chen die Frequenz der Pflanzenarten D, di e in derselben Anzahl von Lokalitaten N auítreten und 
ahnlich wie das Stetigkeitsgraph (Raunkiaers Histogramm) zusammengestellt s ind. Durch die 
numerische Darstellung von D/N als - log D/N erwirbt man eine deutlichere Abbildung. Im 
B ereich der hochsten W erte ist es moglich, die Gruppe der h aufigsten Arten, d. h. den floristischen 
Charakter des b eschriebenen GLG, abzugrenzen. 

Stellt man die Bedingungen auí, dass durch die Auswahl einer Art auch die Auswahl aller 
gemeinsam mit ihr an einer Lokalita t registrierten Arten durchgefiihrt wird, dann ist der Wert 

D 
- log N der Information uber die Artenzusammensetzung des GLG proportionell. Es ist 

sicher, dass sich durch die Anzahl n e u abgegrenzter Lokalitaten die absolute Artenzahl sowie 
die Artenzahl im graphisch abgegrenzten floristischen Charakter erhohen wird. Diese Tatsache 
wurde in fiinf zufollig zusammengest ellten Gesamtheiten von Lokalitaten aus dem Material fiir 
die Kummerfelsen b eglaubigt; nach Tafel 1 wurde eine weitere floristische Charakteristik des 
GLG - mittlerer flori stischer Charakter - festgestellt. 

Fur die Wertung der Antwort einer Pflanzenart auí die m en schliche Tatigkeit werden die 
Symbole nach dem folgenden Schliissel angewendet. 

Die durch Mensch en verursachte Vera nderung des Standortes wird in drei Stufen gewertet: 

O natiirlicher Standort (morphologische Identitat der Vegetaticmsformation mít der voraus
gesetzten urspriinglichen Formation) • 

klinstliche Beseitigung und Veranderung der Vegetationsdecke (ohne kilnstliche Verande
rung des Bodenprofils) 

2 umwalzende, kunstliche Bodenveranderungen, Bildung anthropogener Substrate. 
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Der weitere Vorgaug ist auf folgeuder Erwagnng begriindet: Es wird die Art x verfol gt, die in 
einem gewissen Raum (in unserem Falle im GLG) die Zeit T lang wachst, und zwar unter natiirli 
chen Bedingungen, ohne Einfluss des Men schen. Eine derartige Art wird als e ine im Gebie t 
urspriingliche mít dem Symbol N b ezeichnet . 

Eine andere Arty, die die Zeit T lang in kiinstlicher Umwelt unt·or dem Einfl11ss des Men schen 
w achst , wird mít dem Sy mbol A bozeichnet (synanthrope Art.). Die Zc ít T st ellt e inen sehr langen 
Zeitabschnitt (im Rang von 103 Jahren) dar. Die als N und A b eschrieb en en Eingonschaften 
reprasentíeren die Funktion des Zeitabschnittes T. 

Dio Sy mbole N und A werden im folgonden Sinn b eniitzt: 

N - vorkulLureller R elikt (MIKYŠK A 1964) , h em orophobe (Lrn1rnLA HJ16) , ahem erob e (JALAS 
1955, SuKOT'P 1969), idiodophy te Art (ScHHOEDER 1969). 

A - h om erophile (L rNKOLA 1916) , euhernerob e Art (JALAS 1955, SuKOPP 1969) , Anthrop ophy t 
(SIMMONS 1910, HOLUB et JIRÁSEK 1967). 

Es kanu der Fall eintre ten , dass e ine Art mit der E igen schaft N in a n thropogener Umwelt 
v orkommt (z . B. nitrophile Arton) . W enn diese Art als N (urspriinglich, natiirlich) gewerte t wird, 
<lanu handelt es sich offen sichtli ch um clíe ExistPn z oineR anthrop ogen cn StandorteR in e inem 
kleinen Zeitabschnitt, den man als t b ezeichnct (irn H a ng von l O J ahron). 'IV eiter k onnon das 
vorúbergeh ende Vorkommen (das cl em Zeit abschni t t t cn tHprich t ) und das v orn iiblichen Arcal 
entfernto V or kumm en der Art b oschrieben werden . 

Zweck s oiner . vollst a ndigoren B eschreibung des Verhalt.en s der Art k onnen d ann woitere 
Symbole b eniitzt werclen: 

T , l - Zeitabschnitte , fiir clie di e B eziehung t ~ T giiltig ist ; 

X - voriibergehendes Vorkommen (entspricht dem Zeitabschnit t t) ; 

Ni, Ai - <las v om iiblich en Areal d er Art _entfernte Vorkommen. 

E in B eispiol der Anwen d ung von Symbolon und der B owe rt ung V OJl Arten (die vVortung is t 
im zweiten Teil der fl oris tisch cn Analyse (SÝKORA 1975) a ngefiihrt : 

A ctaea spicata L. 10, 13, 22; N O 

D urch die K ombination der Symbole und durch die An wendung von Klmnmern k ónnen auch 
k om plizierte Situation en b eschrioben werden: T eucrium scorodonia L. AO (AX); Chamaecytisus 
ratisbonensis ( ScHAEFFER) RoTHM. N2 (N2t2) - wachst, a n s t·ark ver iinrl erten W egrandern, von 
dencn cin F nndort wenigst en s seit 1780 belegt is t (t 2 ). 

Die phy t.ogeographisch wichtigsten Arten sind in v ier Gruppen eihgeteilt: (1) Arten mi t 
p eria lpi1wn , ar kt o-alpinen und dealpinen Verbreit ungstypen ; (2) K ontinentale T yp en mit 
boreakr Tcnden z; (3) K ontinentale Typen mit m editerram•r Tenclen z; (4) Subozanisch c Ar ten 
und r\.rten mi t dorn ontan en Verbreitungstypen. 

Insgcsamt w urden in dem SW T eil des Gebietes (Kummerbuchenwalder) 177 Taxa von 
GefasRpflanzen festgostellt uncl unterschicdon, und 116 Loka litaten auf der Flache von 13,5 km2 
abgegren zt;. ln <len Kummerfelsen (NW T eil des Gebiet es ) wurden 175 Taxa registriert und 
62 L okali tiiton auf der FHiche v on 3,4 km 2 abgegren zt. Fiir das Gebiet des Kummergobirges Rind 
fol gen <le Angabon gowonnen worden: 

GLG I 

GLG 2 

GLG I 

GLG 2 

LITERA T URA 
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Flaohe km2 
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3,4 

Taxa/I km2 
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50 

for die einzelnen Kategorion der H em erobie ( %) : 
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41,5 

73,3 

NI 

37 , l 

7,0 

N2 

1,1 

1, 7 

A2 

1,1 

o 

U rspr. Ar ten % 
79,7 

Al 

17,0 

15,0 

82,0 

AO 
2,2 

3,0 
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Jan Bub e la 
* 22. 1. 1855 t 16. 4 . 1889 

Význačný moravský florista, sbíral nejprve na rodném Vse tínsku, pozdčji 
v okolí Bzence a Čejče a pHležitostně i jinde na Moravě. Provádě l ve ve lkém 
měřítku výměnu herbMů s četnými zahraničními botaniky; během ž ivota 
shromáždil bohatý h erbáfový mate riál, který je z větší části uložen v Praze, 
zčásti v Brně. 


