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Several seres of hot h primary and secondar y succcssions wcre compared. Average 
annual changes in the cover of dominant spccies were calculatecl for s uccessive 5 ·year 
intervals . Thc ra te of dominant excha nge in the seres studied deercased in time and 
with increasing severity of habitats , i .e „ with the lack of a vailablo \va t e l' and nutrients. 

Hotanický Ú8lav ČSAV, TJu krlslccí 145, 379 82 Třebo;í 

Jedním ze způsobů , jak přehled~ě vyjádřit sukcesní změny vegetace, může 
být zachycení směny dominant. Casté je grafické vyjádření zrněn procen
tické pokryvnosti druhů. Výsledný diagram je jednoduchý a všeobecně sro
zumitelný, za jeho sestavením se však často skrývají dlouhodobá studia 
trvalých ploch a další detailní analýzy sukcesních změn. Další výhodou ta
kových diagramů je možnost poměrně dobrého vzájemného porovnání růz 
ných sukcesních sérií. a to i tehdy, bylo-Ji pro jejich konstrukci použito 
údajú o pokryvnosti druhů získaných různými metodickými postupy (fyto
cenologickým snímkováním, metodou svislých vpichů , mikromapami) na rúz 
ně ve lkých vzorkovýrh plochách. Vzájemné porovnání několika sukcesních 
sérií pomocí diagramů směn dominant je náplní tohoto sdělení. Především 
je navržena možnost jednoduchého rámcového porovnání rychlosti suk
cesních změn. Rychlostí sukcese je zde míněna rychlost směny dominant, 
nikoliv doba potfobná k dosažení závěrečného stadia sukcese. 

METODIKA 

Směna dominant b y la vyjáclř-ena pro následujících několik dobfo datovaných sukcesních sérií 
(konkrétní m etodické postupy sběru primárních pokry vnostnich da t jsou uvedeny v příslušných 
citovaných pramenech): 

(a) Sekundární sukcese na opuštěných polích - subltydrická řada, Český kras, 1974 - 1987 
(KLAUDISOVÁ 1976, vl astní fytocenologické snímky). 

(b) Dtto pro m ezickou řadu (KLAUDISOVÁ 1976, PRACH 1989a) . 
(c) Dtto pro xerickou řadu (prameny viz b, LEPŠ 1989). 
(d) Primární sukcese na výsypkách po těžbě hnědého uhlí na Mostecku, 1977 - 1988 (PRACH 

1987). 
(e) Primární sukcese v oblasti písečných dun v Holandsku, 1988 (PRACH 1989b). V tomto případě 

bylo přesné datování možné až počínaje invazí dřevin (borovic); sukcesní stáři předcháze
jících s tádií bylo odhadnuto extrapolací - viz citovaná práce . 
Další dvě sukcesní série , studované zatím jen prvních 5 let jsou zahrnuty pro srovnání v obr. 2 : 

(f) Primární sukcese na obnaženém duě vypuštěné přehrady Di'inov v SZ Čechách, 1984 - 1988 
(FRA!STÍK et al. m s. ). 
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(g) Primární /sekundární sukcese na hrázi nového rybníka u Třeboně, 1984 - 1988 (metoda 
svislých vpichů no. trarniekteclt). 

Na základě změn procentické pokryvnosti uvažovaných druhů b yla vypočtena průměrná roční 

změna pokryvnosti v navazujících pětiletých interval ch (~ % . druh- 1. rok- 1). Za dominantu 
byly považovány jen druhy uvedené v obr. 1, tj. druhy dosahující v někt erén1 období s ukcese 
absolutně nejvyšší pokryvnosti a v ojedinělých př'ípadech i dlouhodoběji se uplatúující výrazné 
kondominanty. Změny pokryvnosti byly počítány z př- sněj šíclt v ý cl1ozích grafů pro každý jed
notlivý rok a průměrovány pro 5 -tilctý interval s cílem snížit v li v nepřci::mostí o<.lcčtu, nutných 
generalizací při konstrukci grafů a v liv prodlev pi-i kulminaci pokr~·,·nos ti. U p odrobné, p om ocí 
trvalých ploch z roku na rok studované sukcese n a výsypk ách byla rychlost sukcese t éž vy
jádfona pomocí S0rensonova indexu fiori . tické podobnosti v kvantitativní úpravě Braye a 

urtisc (MUELLER-DOMBOIS et ELLENBERG 19i4) . 
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Obr. l. - Směna dominant (vyjádfoná pokry vností druhů v ~~ ,·zorkové plochy) během sukcese 
na v lhkých (a), m ezických (b) a su ch ých (c ) opuštěných polích v Ocském krasu, na výsypkách 
po těžbě uhlí n a Mostecku (cl} a na dunách v Holandsku (o). Blíže , -jz t,cxt a citované práce. 
Fig. l. - Changes in domina.nt Rp ecics covc r during s ucccssion in s ubh.\"Clri c (a}, mesic (b) , and 
xcric (c) abandoned ficlds; in dumps frorn brown-coal mining (d) ; a rnl in u saml <lune •t l'l'tt (c ). 
ln thc case of (c ), exact d n,ting was possiblc a f tcr the in ntsion of Scoteh pine, t he age of fonneť sta
ges was oxtmpolated. For details sce . ummnry mul thc li tť'ratuťo ci ted . 
Vysvětlivky/Expbnations: 

(a} 1. Polygonum lapathifol ium L. subsp. lapathijolium, 2. Ran-unculus repens L ., 3. Arctium 
tomentosum MILL., 4 . P etasi tes hybridus (L .) G. M. ScH.; (b) l. Glechoma hedcracea L. , ~- Arrhe
natherum elat ius (L.) J. e t U. PRE L., 3. Prunus spinosa L. , 4 . Crutaegus sp . div .; (c) 1. P upaver 
rhoeas L., 2. Carduus acanthoides L., 3. Agropyron repens (L .) P . B., 4. Artem'isia vulgaris L ., 
5. Poa angustifolia L ., 6. F estuca rupicola HEC"FFEL; (d) I. Sen cio viscosus L., 2. Atriplex sag'ittata 
BoRKH., 3. Carduus acanthoides L. , 4. Tanacetum vulgare L. , 5. Calamagrostis ep ig jos (L .) ROTH, 

6. Arrhenatherum elatius (L.) P . B.; (c ) J. Ammophila arcnaria (L .) LtN K, 2. Oorynephorus ca
nescens (L.) P. B., 3. Polytrichum p ilif erum, 4. F estuca ovina L ., 5. P inus sylvestris L . , 6. D eschamp
sia flexuosa (L.) TRIN. , 7. Iiypnum cupressiforme, 8. Pleurozium schreberi , 9. Ernpetrum nigrum L . 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

Na obr. 1 jsou uvedena grafická znázornění směny dominant ve studova
ných sukcesních sériích. Již z pouhého optického srovnání je patrno několik 
rámcových tendencí. StHdání dominant se zpomaluje v čase a s rostoucí 
extremitou sta.1 m'iště (sucho, méně živin - blíže ,~iz citované práce). Poma
lou směnu dominant je možné předpokládat i v extré mně vlhkých podmín
kách u zazemúovacích sérií , např. při zarůstání mělkých náclrží (cf. KRAHU
LEC, LEPŠ et R A emr 1980). V průběhu j eclnotli,~ých sukcesních sérií tendence 
k převládnutí jednoho druhu klesá v extrémnějších podmínkách zvláště 
u primárních sukcesí, n aopak na pÍ'Íhodnějších stanovištích spíše vzrůstá 
(alespo1\ ,- zachycených časových úsecích sekundární s ukcese na vlhkostně 
příznivěj ších opuštěných polích). Výrazné uplatnění některých dominant 
v sukcesích na příznivějších stanovištích vede někdy až k přechodnému 
zablokoYání sukcese, k jevu, který je popisován inhibi čním modelem Con
nella a SJatyera (CoNNELL et SLATYER 1977). Na suchých opuštěných polích 
a výsypkách se po cca 30 letech vytvářejí poměrně stálá spo l ečenstva, která 
je možné považovat za jakýsi disklimax (WHTTTAKER 1975). 

Klasické sukcesní schéma - jednoletky, dvouleté druhy, vytrvalé široko
listé byliny, vytrvalé trávy, dřeviny (WHITTA.KER 1975, ~'IAoMAHON 1980, 
etc.)-· je alespoú díl čím způsobem patrné ve všech sériích. V extrémních pod
mínkách primární sukcese na dunách chybějí stádia jedno- a dvouletých 
druhů, sukcese začíná vytrvalými travami jako dominantními druhy a vý
razně se zde uplatúují kryptogamy . Dvouleté druhy se neuplatil.ují, nebo jen 
nepatrně na příznivějších stanovištích (srov. PETERSON et BAZZAZ 1978). 

Pro bližší popisy a zhodnocení uvedených sukcesních změn odkazuji na již 
citované práce. Zde byly výsledky shrnuty především s cílem porovnat 
rychlost směny dominant v příslušných sukcesních sériích navzájem - obr. 
2. Z obrázku vyplývá, že rychlost směny dominant skutečně výrazně klesá 
se sukcesním stáfím a se vzrústající extremitou stanoúště. Pomalejší směna 
dominant odpoddá U.věrna primárním sukcesím , jednoznačně odlišit primární 
sukcese dak v tomto aspektu možné není. Do obrázku byly zahrnuty i dvě 
další sukcesní řady , sledované doposud jen prvních 5 let. Jejich pozice v grafu 
je v souladu s empiricky hodnocenými i měřenými podmínkami stanoviště : 
vlhké, živinami poměrně bohaté obnažené dno vypuštěné přehrady , resp. 
mírně vlhká, organickým materiálem bohatá hráz nově vybudovaného ryb
níka. (Pro přehlednější grafické vyjádfoní byla časová osa v obr. 2 vynesena 
v logaritmickém měřítku, přímky byly proloženy výpočtem regresních zá
vislostí.) 

Pro vyjádfoní rychlosti sukcese se nej častěji používá různých indexů (ne) 
podobnosti (BORNKAMM 1981). Jejich použití ph vzájemném porovnání více 
sukcesních řad je však omezeno vyššími požadavky na srovnatelnost metodi
ky získádní primárních dat (velikost snímkové plochy, způsob odhadu 
pokryvnosti (·i jiných důležitostních hodnot druhů). Zde navržený, i když 
pouze orientační způsob je méně náročný na požadavek srovnatelnosti metod 
sběru dat. Směnu dominant lze rekonstruovat různými, a pro tyto ú čely 
dostatečně srovnatelnými zpúsoby. Lze též předpokládat , že pětiletý inter
val, . užitý pro výpočet průměrné roční změny pokryvnosti, dostatečně anu
luje vlivy rozdílné metodiky. Změny rychlosti sukcese hodnocené pomocí 
indexů (ne)podobnosti jsou navíc siln ě závislé na ročních výkyvech v zastou
pení druhú (fluktuacích) , které jsou podmíněny např. rúzným chodem počasí 

201 



a interferují tedy se změnami sukcesními. Jako pfíkla<l tohoto pří tupu zde 
uvádím změny nepodobno ti z roku na rok u nejpo lrobněji ·tudoYané směny 
dominant na mosteckých Yýsypkách (obr. 3) . Pokle rych1o8ti změn je \-f-
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Obr. 2. - Roční změna proccnti ·ké pokryvn ost i domi.nant (prúrněr za p o sob · náslNlující pětileté 
int rvaly) v sukcc i n a v lhkých (a ), mezických (b) a s uch ých (e) opuštěných polích , na Yýsypká.ch 
(cl) , na dunách ( ) , n a ílnč ,-ypušťné pfohrady (f) a na hrázi no,·ého rybn íka (g). PHmk.y by ly 
proložen y výpočtem regresních ro,·ni c . Blíže viz text . 
Fig. 2. - Annual change in the co ,·er of dominant speeies in pere nt of a sample plot area (aver
ages in successive ó-year intcr vals) during s uccession in subhydric (a), m sic (b), a nd xeric (c) 
abanrloned fie lds ; in dumps from coal mining (cl) ; in sancl dunes (e ); in the emergent bottom of 
a water reservoir (f) , and on the dam of a n wly constructccl pond (g). Lines were fittecl by com
putation of rcgress equat ions , th X-axis was p lotted in the log -. a le. F o r details He Swnmary. 
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razný během cca 30 let sukcese. Toto exaktnější \·yj trlře ní v .~ ak neby l 
možné srovnatelně použít u de h studovaných sérií. 
Závěrem lze shrnout, že ,~zájemné porovnávání sukce ních změn v·egetace 

na rozmanitých stanovištích je hlavní cestou k lepšímu po hopení její dyna
miky, a to i v širším měřítku krajiny. Postupně by ak bylo možné zlepšit 
i predikci vývoje vegetace na rozmanitých narušených stanovištích přesněj 
ším vymezením hranic a možností ul cesních změn. 

Podě kování 

Za připomínky k článku děkuji F. Kru.hulcovi a P . P yšk.O\' i. 
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Obr. 3. - Zm.ěny nepodobnosti vegetace na trvalých plochách na mosteckých \·ýsypkách. Použita 
byla kvantitativní úprava , orensenova koeficientu flori stické (ne) podobno ' ti pť jednotlivé 
po sobě následující roky. Blíže viz text. 
Fig. 3. - Di similarity of vegetation between successin~ years in pennanent plots on du.mp from 
l rown-coal mining. The f)Uantitatin• fortn of the Sorensen 's index was useJ. - for detail see 
, 'ummary. 
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SU.JfMARY 

Dominant species exchnnge was exprossed for thC' foJlowin g successional seres: in subh)·dri c 
(a) , mesic (b) . and xcric (c) abandoned fiolds in the BoJi emian K n rst near Prague; on dumps 

from broirn-coul mining in N. W. Bolrnmia (d); in a sand dune a rea in Vehnve, The Netherlan<ls 
(e); in tJrn em ergent bot.tom of a former water reservoir in N. W. Bohemia (f); a nd on tho <lam 
around a n ewJy constructed pond in S. Bohemia (g). Seres a-e, J etailo(l description of whiclt is 
given in th e lit.ernture cited , are illustrated her e by diagrams in F ig. I. 

AvPrage a.nnual change in the dominant ;;;pecics cov er (~ % por one sp ec ies p er year) was 
used as a measure of the rat.e of succession in successive inte rva ls of 5 yoar s - Fig. 2. Only species 
presented in Fi g. 1 were considered as dominant specics, i.e. t.hose w ith total dominance in a n y 
period of succession . Co-domina n t sp ecies with high a nrl long -las ting importa n ce values were 
a lso considered . The inaccurac ies originating predominantl,v from the construction of diagrams 
were minimized by nscertaining the average values. The d a t.a obtaine ct ;vere t lms con venient fo r 
a rough comparison of t.Jrn particular success ional scres . The rate of <lamina.nt. spocios oxc hange 
clea rl:'· d f'c reased in t.im0 and. mutually comparing the succession a l seros, ;vith increa ·ing severity 
of habitat.s, i .e. defficienrv of w ater a.nd nutrients avai lable. 

In the case of the suc~ossion on dumps (d) which was studiecl in greater de tail year b y year 
in per manent plots, the tiorenspn 's index of ft oristic similarity was a lso uscd to express rate of 
succession. T he quantitative form of the index according to Bray and Curt.is (MuELLER-DOMBOlS 
et ELLE~BERG 1974) was u sed. Hovvcver , it was not possible to provide comparable evaluation 
in the case of other seres b ecause of t.h e different origin and accuracy of the d ata. l\loreover, 
the u se of th is method is restricted by influen ce of var iou s fluct uations in vegetation whi ch 
interfere with successional changes a nd rnask them. 

The m e t hod suggest.ed h er e can be u sod fo r approximate compurison of the rate of su ccession 
in various seres . Its great a d vantage is that diver se data on cover can be u t ilised and year b y year 
analyses are n ot n ecessary for the construction of funclamental rlíagrn.ms of domina n t spec ies 
exch ange. 
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