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Some results of the study of self-thinning effects are presented. Densities of individuals 
of selected ruderal species populations, as well as changes of distribution of indi
viduals into height classes during the vegetation period, are described with comments. 
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Zřeďovací procesy jsou důležitým článkem ecese :fady jednotlivých druhů 
rostlin a ve svém souhrnu tedy ovlivňují sukcesi vegetace. Samozřeďování 
je výsledkem vnitrodruhové konkurence a je nutno je chápat v Qelkovém 
kontextu zřeďovacích procesů. Tyto procesy byly zkoumány především 
u dřevin jak v aplikovaném (cf. např. VYSKOT et al. 1971), tak v teoretickém 
výzkumu (MOHLER, MARKS et SPRUGEL 1978, HozuMI 1977, 1980 aj). Samo
zřeďováním populací bylinných druhů se v poslední době podrobně zabývali 
zvláště FORD (1975), GATES (1978) a AIKMAN et WATKINSON (1980). 

V tomto článku předkládám některé výsledky studia samozřeďování u vy
braných populací ruderálních druhů, které se výrazně uplatňují v iniciálních 
stadiích primární sukcese vegetace na výsypkách na Mostecku; studium je 
motivováno snahou detailněji postihnout sukcesní zákonitosti. 

Z vybraných víceméně homogenních populací sledovaných druhů byly v průběhu jara a léta 
r. 1980 destruktivně odebírány soubory jedinců ze vzorkových plošek 10 x 10 cm až 1 X 1 m 

,Tab. 1. - Počáteční a konečné hustoty exemplářů u vybraných populací (počet exemplářů na 
0.01 m2). - Initial and final densítíes of individuals in samples of populations (no. of individuals 
per 0.01 m2) 

Populace 
Population 

Tripleurospermum maritimum (L.) KocH 
Tripleurospermum maritimum (L.) KocH 
Atriplex nitens SCHKUHR 
Atriplex nitens ScHKUHR 
Atriplex patula L. 
Atriplex hastata L. 
A triplex hastata L. 
Polygonum nodosum PERS. 

Polygonum nodosum PERS. 

Senecio viscosus L. 
Oarduus acanthoides L. (1. rok) 
Oarduus acanthoides L. (1. rok) , 

:Počáteční hustota 
Initial density 

1093 
3536 

674 
533 
868 

6352 
996 
276 
200 

61 
186 
69 

Konečná hustota 
Final density 

1.4 
? 
0.2 
1.4 

23 
21 
42 
18 
o 
o 

17 
12 
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podle velikosti a hustoty exemplá:M. Jedinci byli spočteni a. u každého změřena výška nadzemní 
části. V pozdějších fázích rozvoje vegetace nebylo nutné jedince destruktivně odebírat, nýbrž 
bylo možné je počítat a měřit na trvale vytyčených ploškách. Změření jedinci byli na základě 
své výšky rozděleni . většinou do 10 velikostních tříd, podle relativního zastoupení exemplářů 
v každé z těchto tříd ' by1'.:u:fě<!>ván typ roodělení. Rozsah tříd byl u každého souboru volen vždy 
ta.k, aby bylo pokryto celé rozpětí výšek exemplářů. Hustota byla. vyjadřována v počtu jedinců 
na 0.01 m2. 

Zjištěné počáteční a konečné hustoty exemplářů u vybraných populací jsou 
shrnuty v tab. l. Variabilita hodnot počáteční hustoty je u různých populací 
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Obr. I. - Zrněny rozdělení individuí populace Tripleurospermum rth:iritim'l.im do' valilfo!:ltni.bh tříd 
během vegetačního období. U kažttého histogramu je vpravo nahofo uvedetfó' dat'tfitl· &.< liústota 
(počet exemplářů na. 0,01 m 2 ) . - Fig, I. - Changes in distribution of individun.'ls of a' T'11'i,pleuro- . 
apermum máritimum population int'o height cla.sses during the' veget·atiion. period. ABóv right of 
each histogtlim is date and density- (no. of individuals per .0.011 m.2)„ 
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jednoho druhu zřejmě dosti vysoká (cf. AIKMAN et WATKINSON 1980), koneč
né hustoty jsou více vyrovnané. Překvapují některé extrémně vysoké hod
noty počátečních hustot. 

Proces zřeďování během vegetačního cyklu je podrobněji zachycen u po
pulací druhů Tripleurospermum maritimum a Atriplex nitens - o br. 1. 
resp. 2. V počátečních fázích růstu sledované populace vykazovaly většinou 
přibližně normální rozdělení exemplářů do velikostních tříd (horní část 
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Obr. 2. - Změny rozdělení individuí populace Alriplex ni'tens do velikostních tříd během vege
tMního období. U každého histogramu je pravo nahofe uvedeno datum a hustota (počet exem· 
plářů na 0,01 m2), - Fig. 2. - Changes in distribution of individuals of a Atriplex nilena popu
lation into height classes during the vegetation period. Above right of each histogram ia date 
and density (no. of individual.s per 0.01 m2). 
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obrázků); nižší velikostní třídy byly dosycovány novými klíčícími jedinci. 
Za příznivých podmínek v následujícím období došlo ke zrychlenému růstu 
části populace zahrnující vzrostlejší jedince za současného zintenzívnění 
vnitrodruhové ko:q4;u.rence a selekce. Tím byla navozena situace, kdy se 
frekvenční křivka přiblížila svým tvarem log-normálnímu rozdělení (střední 
část obr. 1. a 2.). Pokračující rychlý růst favorisované části populace, při již 
výrazně snížené hustotě, vedl až k tzv. disruptivnímu rozdělení, při kterém 
ještě přežívala část podúrovňových jedinců (dolní části obrázků). Tohoto 
typu rozdělení může být dosaženo někdy i dříve, než v uvedených případech, 
výjimečně bylo zaznamenáno i v počáteční fazi rozvoje populace - při dvou
vlnovém klíčení, zřejmě v závislosti na počasí, u jedné z populací Atriplex 
hastata. U druhů s delším vegetačním cyklem lze předpokládat, že pokračující 
eliminace podúrovňových exemplářů navodí opět stav blížící se rozdělení 
normálnímu (cf. ;MOHLER, MARKS et SPRUGEL 1978). 

Popsaný základní průběh zřeďování byl zjištěn i u ostatních podrobněji sle
dovaných druhů - Atriplex patida, A. hastata, Polygonum nodosum. Všechny 
uvedené druhy lze hodnotit jako R-stratégy (sensu GRIME 1979) vykazující 
mj. vysokou produkci diaspor a vysokou rychlost růstu; obojí je předpokla
dem silné vnitrodruhové konkurence. 

Ze srovnání zde uvedených výsledků. s literárními údaji vyplývá, že rozdě
lení exemplářů do v~likostních tříd může nabývat během vegetačního cyklu 
u různých druhů rostlin různého charakteru, rámcové schéma změn se však 
zdá být podobné. Obdobný průběh zřeďování, mimo disruptivní fázi, zazna
menali MOHLER, MARKS et SPR U GEL ( 1978) i u některých severoamerických 
dřevin. Disruptivní typ rozdělení naopak zjistil FoRD ( 197 5) právě u něko
lika jednoletých druhů. Jeho výsledky poté vyjádřili matematickým mode
lem DIGGLE (1976), GATES (1978) a AIKMAN et WATKINSON (198Q). 

Závěrem lze shrnout, že variabilita hustoty i typu rozdělení exemplářů 
do velikostních tříd závisí př~devším na životní formě rostliny, zásobě dia
spor, vnitrodruhové i mezidruhové konkurenci a na rozmanitých abiotických 
faktorech. Analýza samozřeďovacích procesů má význam pro již zmíněné 
studium ecese a sukcese a dále též pro pochopení mechanismů vnitrodruhové 
konkurence a selekce a genetické variability uvnitř populace. Zde uvedené 
výsledky jsou v současné době předmětem konstrukce matematického mo
delu, jenž bude publikován později. 

Za připomínky k článku děkuji RNDr. M. Rejmánkovi, CSc. 
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Význačný florista, především západočeského regionu. Po krátkodobém učitelo
vání v České Třebové přešel na měšťanské školy do Plzně , kde prožil značnou 
část svého života; zde byl později jmenován okresním školním inspektorem. Jen 
několik let strávených po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie na učitelských 
ústavech v Levicích a Štubnianských Teplicích na Slovensku vystřídalo jeho 
plzeňský domov. Floristice se věnoval až po několikaleté učitelské praxi. Před
nostní záj em o cévnaté rostliny byl doplňován i sběry řas, hub, lišejníků a me
chorostů. Snažil se popisovat i nové taxony od forem až po druhy, bohužel jeho 
snaha byla příliš poplatná malé zkušenosti a nedostatku odborné průpravy. 
Hlavní jeho význam spočívá tedy v nahromadění velkého množství :floris
tických údajů především z Plzeňska, dále i z některých dalších území ze zá
padních a jihozápadních Čech (Klatovsko, Domažlicko, Sušicko, Přešticko, 
Kralovicko, Rakovnicko), méně již z okolí České Třebové, ze Slovenska a Za
karpa tské Ukrajiny. Jeho Květena v Plzeňsku (1913) s dalšími doplňujícími 
pracemi je dodnes nej obsažnější regionální ft.orulou, v té době velice kritickou, 
tohoto území. Důležité jsou bohaté dokladové herbářové materiály, zastoupené 
v brněnských (tam asi nejpočetnější), pražských, průhonických, plzeňských, 
klatovských a sušických herbářích. Zasloužil se i o ochranu řady hodnotných 
nalezišť, např. Týřovických skal na pravém břehu B erounky a smíšeného svaho
vého porostu s tisem v dnešní SPR Dubensko. Jako uznání za tuto činnost nese 
chráněné naleziště našich nejzápadnějších porostů pěchavy vápnomilné u Druz
tové úřední pojmenování Malochova skalka. Pilně se věnoval i osvětové čin
nosti. 

B. Slavík 
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