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abstract: Krumlovský les forest and its surroundings (south-western Moravia, Czech republic) 
comprise a large woody area on the south-eastern edge of the Bohemian Massif. Although the 
forests in the region are extensive and relatively well preserved, their ecology and species compo-
sition are poorly studied. Therefore, we conducted a field survey between 2011 and 2012, yielding 
150 phytosociological relevés of local natural and semi-natural forest communities. Basic environ-
mental variables (altitude, aspect, canopy cover, heat load index, slope, soil depth, soil pH) were 
also recorded in every relevé. Using cluster analysis (algorithm beta-flexible) the relevés were clas-
sified into eleven vegetation types reflecting the total variation in species composition. They are as 
follows: 1 – acidophilous oak forests with nitrophytes, 2 – mesic acidophilous oak forests, � – dry 
acidophilous oak forests, 4 – dry acidophilous oak forests of rock outcrops, 5 – dry-mesic subaci-
dophilous oak forests on deep soils, 6 – birch forests, 7 – eutrophic oak-hornbeam forests, 8 – me-
sotrophic oak-hornbeam forests, 9 – ravine forests, 10 – alluvial forests and 11 – downy oak forests. 
Using gradient analysis, nutrient availability/productivity gradient was identified as the main driver 
of species composition in the studied vegetation.

Key words: gradient analysis, phytosociology, plant recording, south-western Moravia, vegetation 
classification

ÚvOd

Bobravská vrchovina je významnou součástí krajiny jihozápadní Moravy. Tato pro-
táhlá lesnatá vyvýšenina odděluje dvě bezlesé sníženiny: Boskovickou brázdu na zá-
padě a Dyjsko-svratecký úval na východě. Představuje poslední výspu hercynských 
vrchovin směrem k východu a zároveň její zlomové svahy tvoří ostrou severozápad-
ní hranici panonské oblasti (Culek 1996). Na severu hraničí s Drahanskou vrchovi-
nou v členitém území mezi Brnem a Kuřimí a odtud se táhne jihojihozápadním smě-
rem téměř 50 km, až ke stepním pahorkům jižně od Miroslavi, kde zvolna přechází 
do mírně zvlněné nelesní krajiny Dyjsko-svrateckého úvalu. Bobravská vrchovina 
je členěna prolomy a hluboce zaříznutými údolími řek Svratky, Bobravy a Jihlavy. 
V části ležící jižně od údolí Jihlavy se rozkládá Krumlovský les.
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Krumlovský les je rozsáhlý lesní komplex z větší části tvořený přírodě blízkou 
lesní vegetací. Převládajícím geologickým substrátem jsou kyselé granodiority, a tak 
by zde bylo možné očekávat spíše monotónní a druhově chudou vegetaci. Avšak 
stanovištní podmínky jsou zejména v okrajových částech území z různých příčin 
značně proměnlivé, takže podporují rozvoj různých typů lesní vegetace, zejména 
doubrav a dubohabřin. Navzdory nevelké vzdálenosti od Brna nebyla zdejší vege-
tace dosud podrobněji fytocenologicky prozkoumána. Dosavadní popisné vegetační 
studie z oblasti jihozápadní Moravy se věnovaly především vegetaci hlubokých říč-
ních údolí (zejména Chytrý & ViCherek 1995, 1996, tiChý 1995, rafajoVá 1998), 
zatímco rozsáhlé lesní celky na okolních plošinách byly prozkoumány poměrně 
málo. Předkládanou prací bychom se chtěli pokusit vyplnit část této mezery ve zna-
lostech. Zaměřili jsme se přitom na lesní vegetaci širšího okolí Krumlovského lesa, 
zahrnující i jižně ležící Bohutický a Lesonický les a jejich nejbližší okolí – tedy 
prakticky celou jižní část Bobravské vrchoviny.

Druhové složení a struktura vegetace byly dokumentovány fytocenologickými 
snímky. Diverzitu lesní vegetace jsme se pokusili uchopit pomocí klasifikační ana-
lýzy a následného popisu takto rozlišených vegetačních typů. V rámci snímků byly 
zjišťovány také základní charakteristiky prostředí (heat load index, hloubka půdy, 
půdní pH, sklon a orientace svahu, zápoj stromového a keřového patra), u kterých 
jsme předpokládali, že by mohly mít vliv na proměnlivost studovaných společenstev. 
Pomocí ordinační analýzy jsme se potom snažili nahlédnout do spletitých ekologic-
kých vztahů mezi proměnnými prostředí a floristickým složením lesní vegetace.

Naše studie vychází ze stejnojmenné diplomové práce prvního autora (NoVák 
2013), kterou doporučujeme čtenářům s detailnějším zájmem o problematiku vege-
tace studovaného území.

VyMeZeNí A PříRoDNí PoDMíNKy STUDoVANé oBLASTi

Studovaná oblast představuje rozlehlý lesní komplex, který je přibližně ohraničen 
spojnicí obcí Moravské Bránice, Maršovice, Vedrovice, Bohutice, Kadov, Rakšice, 
Budkovice a ivančice (obr. 1). Jeho plošně nejrozsáhlejší část tvoří Krumlovský les 
na severu a Lesonický les v jižní části území. Rozloha takto vymezeného území činí 
přibližně 50 km2, přičemž lesy tvoří více než 90 % plochy. Zhruba polovina oblasti 
je zahrnuta do obory Moravský Krumlov. Nadmořská výška se pohybuje mezi 200 
a 415 m n. m.

Do geologické skladby studovaného území se výrazně promítá mezní poloha na 
rozhraní Českého masivu a karpatské předhlubně. V geologickém podloží zde pře-
vládají kyselé magmatické horniny brněnského masivu charakteru granitoidů, v jižní 
části jsou v oblasti miroslavské hrástě více zastoupeny přeměněné horniny, zejména 
pararuly s ojedinělými tělesy erlanů. Především v jižním kvadrantu území se lze 
setkat s několika malými tělesy devonských vápenců (Kadov, Lesonice, Moravský 
Krumlov). V údolí Rokytné a v okolí Kadova jsou více zastoupeny permokarbonské 
sedimenty Boskovické brázdy (slepence, droby). Během terciéru došlo v souvislosti 
s vývojem karpatské předhlubně k mořské transgresi, která dosáhla až do okrajové 
zóny Českého masivu. Z tohoto období se v území zachovaly neogenní písky a štěr-
kopísky, které se vyskytují na velkých plochách zejména na jižním a východním 
úpatí Krumlovského lesa. Typickými kvartérními sedimenty jsou pleistocenní spraše 
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a sprašové hlíny (pro jednoduchost dále označované jako spraše) pokrývající zejmé-
na jižní a východní svahy Krumlovského lesa a plošiny v okolí Moravského Krum-
lova a Kadova. dále jsou zastoupeny fluviální sedimenty – na dnech údolních zářezů 
vodních toků – a také svahoviny (Česká geologická služba 201�).

obr. 1. Mapa studovaného území s vyznačenou polohou fytocenologických snímků (černé body).
fig. 1. Map of the study area with sites of phytosociological relevés (black dots).
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Podle Quittova členění (Quitt 1971) náleží území z větší části do teplé oblasti T2, 
pouze jihovýchodní svahy Krumlovského lesa jsou řazeny do teplé oblasti T4, jež 
je charakteristická pro nejteplejší partie jižní Moravy. oblast se vyznačuje poměrně 
vysokou průměrnou roční teplotou vzduchu, která se pohybuje mezi 8 a 9 °C. Z hle-
diska průměrných ročních úhrnů srážek jde o území relativně suché, což mimo jiné 
souvisí s polohou ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny; hodnoty se pohy-
bují mezi 500 a 550 mm (Vesecký 1961).

Krumlovský les byl v minulých stoletích využíván zejména jako zdroj palivového 
dřeva a část byla využívána i pro lesní pastvu. V té době v území převažovaly střed-
ní lesy, jež však byly zejména v průběhu minulého století převedeny v nepravé kme-
noviny, které dnes v oblasti zcela převládají (Vild et al. 2013). Část listnatých lesů 
navíc byla přeměněna v jehličnaté monokultury a akátiny. Většina Krumlovského 
lesa spadá do obory Moravský Krumlov, ve které je chován zejména jelen evropský. 

V oblasti jsou velkoplošně rekonstruovány dubohabřiny asociace Galio sylvatici-
-Carpinetum. V údolí Rokytné u ivančic, na jižních a východních svazích Krumlov-
ského lesa a v Bohutickém lese jsou rekonstruovány také acidofilní teplomilné doub-
ravy asociace Sorbo torminalis-Quercetum. V nejvyšších partiích Krumlovského 
lesa jsou navíc předpokládány acidofilní doubravy asociace Luzulo luzuloidis-Quer-
cetum (NeuhäusloVá et al. 1998). Maloplošně lze předpokládat také suťové a lužní 
lesy. o reliktním bezlesí vázaném na extrémní stanoviště je podle našeho názoru 
možné uvažovat zejména v okolí nejvyšších skalních výchozů v údolí Jihlavy (např. 
Červené skály, okolí vlakové zastávky ivančice-letovisko), v omezené míře i v údolí 
Rokytné východně od Budkovic a snad i na Kadovské skále u Kadova.

V aktuální lesní vegetaci oblasti výrazně převládají přírodě blízké opadavé lesy 
tříd Quercetea robori-petraeae a Carpino-Fagetea, vzácně se vyskytují i teplomilné 
doubravy třídy Quercetea pubescentis a vrbové lužní lesy třídy Salicetea purpureae. 
Vzhledem k převaze kyselých granitoidů brněnského masivu zde podle očekávání 
převládají monotónní acidofilní doubravy. Avšak zejména v okrajových partiích ob-
lasti se v souvislosti s výrazněji utvářeným reliéfem (říční údolí) a s lokálním výsky-
tem bázemi bohatších substrátů (např. spraše, vápence, erlany) zformovaly některé 
pozoruhodné typy lesní vegetace, včetně několika druhově bohatých bazifilních 
společenstev.

Celá studovaná oblast náleží do fytogeografického okresu 16. Znojemsko-brněn-
ská pahorkatina, jenž spadá do obvodu Panonského termofytika (skalický 1988). 
Pro květenu území je charakteristický bohatý výskyt teplomilných druhů různých 
migroelementů, z nichž několik náleží k mezním prvkům dosahujícím zde severní 
či severozápadní areálové hranice (např. Cleistogenes serotina, Mercurialis ovata). 
Kontinentální prvky reprezentují např. Cnidium dubium a Stipa capillata, druhy 
s panonskou tendencí např. Prunus mahaleb či Pulsatilla grandis. Pozoruhodný je 
izolovaný výskyt teplomilného Quercus frainetto v Krumlovském lese, který je zde 
však s velkou pravděpodobností nepůvodní (NoVák & RoleČek 201�). dále jsou 
zastoupeny druhy vázané ve střední evropě na podhůří alpidských pohoří, které 
vyznívají směrem do Českého masivu (např. Carex pilosa, Symphytum tuberosum). 
Pro jihozápadní Moravu je příznačný výskyt druhů vykazujících migrační vztah 
k východním Alpám; mezi tyto norické migranty lze v květeně studovaného území 
řadit např. Cyclamen purpurascens, Fourraea alpina a Knautia drymeia. Zvláštní 
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postavení zaujímá izolovaný výskyt Carex fritschii – význačného perialpského prv-
ku, pro který představuje lokalita u Vedrovic nejsevernější bod areálu (Řepka 1986). 
Suboceanické elementy jsou v území spíše vzácné; častěji se vyskytují např. Avenel-
la flexuosa a Scleranthus perennis. V květeně oblasti nechybí ani Dianthus moravi-
cus, endemický taxon skalnatých svahů říčních údolí jihozápadní Moravy, který byl 
zaznamenán v údolí Jihlavy poblíž Moravských Bránic. 

Studovaná oblast ležela vždy poněkud stranou zájmu botaniků, ve stínu věhlas-
ných říčních údolí jihozápadní Moravy, a po vegetační i floristické stránce jí byla 
věnována spíše menší pozornost. V devatenáctém století byly z území publikovány 
pouze sporadické floristické údaje, v první polovině dvacátého století souhrnně 
uveřejnil svoje floristické nálezy z Krumlovského lesa a vrchu Leskoun J. hRuby 
(1929). okrajově se území dotýkají i některé studie z pera klasika výzkumu květeny 
jihozápadní Moravy J. Suzy (např. suza 1931). Květeně okolí ivančic se v této době 
věnovala také A. Hrabětová-Uhrová. od 70. let minulého století v území působí 
R. řepka, který část svých floristických nálezů publikoval, zejména v 90. letech 
(např. Řepka 1990, 1993). Studovanou oblastí, konkrétně okolím obcí ivančice a Je-
zeřany-Maršovice, se zabývaly i dvě floristicky orientované diplomové práce (hete-
šoVá 1986, uhlíŘoVá 2000).

Po stránce vegetační bylo území prozkoumáno ještě méně, soudě podle publiko-
vaných materiálů. Několik vlastních snímků z Krumlovského lesa zařadili manželé 
Neuhäuslovi do souhrnné práce zaměřené na vegetaci mezofilních lesů jižní Moravy 
(Neuhäusl & NeuhäusloVá 1968). Více snímků zde zaznamenal na počátku 90. let 
M. Chytrý; ty byly využity ve studii věnované vegetaci asociace Genisto pilosae-
-Quercetum (Chytrý 1991) a později také v syntetických pracích zaměřených na 
vegetaci vybraných říčních údolí jihozápadní Moravy (Chytrý & ViCherek 1996) 
a moravských teplomilných doubrav (Chytrý & horák 1997).

METOdIKA

Sběr dat v terénu
Pomocí fytocenologických snímků se první z autorů této práce snažil postihnout va-
riabilitu přirozené a polopřirozené lesní vegetace v každé části studovaného území. 
Práce v terénu probíhaly v letech 2011 a 2012. Použity byly metody curyšsko-mont-
pellierské školy (DeNgleR et al. 2008) a zapisovány snímky na ploše 10 × 10 m. 
Umístění snímku v lesním porostu bylo voleno subjektivně tak, aby zachycená ve-
getace dobře reprezentovala vegetační poměry panující v daném porostu (např. dru-
hové složení, struktura stromového a keřového patra). Ve snímku byl zaznamenáván 
výskyt všech cévnatých rostlin, mechorosty a lišejníky určovány nebyly. Zastoupení 
jednotlivých druhů bylo hodnoceno pomocí rozšířené Braun-Blanquetovy stupnice 
abundance a dominance (DeNgleR et al. 2008). Dále byla odhadována procentuální 
pokryvnost jednotlivých vegetačních pater, včetně patra mechového. Následně byl 
sklonoměrem s olovnicí určen sklon svahu a pomocí kompasu orientace svahu.

Plocha každého snímku byla rozdělena na čtyři stejné čtverce o délce strany 
5 m a v jejich středech byly odebrány vzorky půdy přibližně z hloubky 5–15 cm a ty 
následně smíchány do jednoho směsného vzorku. Z těchto čtyř míst byl také digitál-
ním fotoaparátem zaznamenán zápoj keřového a stromového patra. Fotografie byly 
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pořizovány z výšky asi 1 m, fotoaparát byl umístěn přibližně do vodorovné polohy 
tak, aby fotografie zachycovala zápoj v nadhlavníku. Hloubka půdy byla zjišťována 
pomocí kovové sondy devíti vpichy pravidelně rozmístěnými na ploše snímku; ma-
ximální zjišťovaná hloubka byla 40 cm.

Zpracování dat popisujících proměnné prostředí
Vzorky půdy byly vysušeny při pokojové teplotě a následně přesety přes pedologic-
ké síto s okem 2 mm. Pro stanovení pH byl použit výluh z 20 g půdy a 50 ml desti-
lované vody. Ten byl po namíchání ponechán asi 20 hodin luhovat a poté byla jeho 
reakce změřena pH metrem (omega PHH 200 Soil pH Test Kit). S takto zjištěnou 
hodnotu je dále pracováno jako s proměnnou „půdní pH“.

Pro zpracování získaných fotografií byl využit program Sidelook (Nobis & huN-
zikeR 2005) a metoda prahování (thresholding), tedy převodu fotografií na černé (zá-
poj) a bílé (volná obloha) pixely. V programu byla zvolena možnost automatického 
prahování v modrém barevném kanálu; v některých případech byla hodnota takto 
automaticky nastaveného prahu mírně manuálně zkorigována tak, aby výsledný 
černobílý obrázek co nejlépe odpovídal fotografii zápoje. Následně bylo spočítáno 
procentuální zastoupení černých pixelů pro každou fotografii. Nakonec bylo pro sní-
mek vypočítáno průměrné zastoupení černých pixelů ve všech čtyřech fotografiích 
a s výslednou hodnotou dále pracováno jako s proměnnou „korunový zápoj“.

Z devíti údajů o hloubce půdy byla pro každý snímek vypočítána průměrná hloub-
ka půdy (dále „hloubka půdy“). Vzhledem k maximální zjišťované hloubce 40 cm 
činí nejvyšší možná hodnota proměnné 40 cm, byť lze předpokládat, že v mnoha 
případech byla půda výrazně hlubší (např. akumulace spraše, aluviální sedimenty). 
Pojetí a nomenklatura půdních typů vycházejí z Taxonomického klasifikačního sys-
tému půd České republiky (NěmeČek et al. 2001).

Vzhledem ke skutečnosti, že o výhřevnosti stanoviště poměrně dobře vypovídá 
kombinace hodnot sklonu a orientace svahu a zeměpisné šířky (mccuNe & keoN 
2002), byl v programu Juice 7.0 (tiChý 2002) vypočítán pro každý snímek index 
tepelného požitku – heat load index (mccuNe & keoN 2002). Pro výpočet byl použit 
model 3 uvedený ve zmíněné publikaci, který by měl podle autorů nejlépe vystiho-
vat podmínky panující v našich zeměpisných šířkách. S touto hodnotou je dále pra-
cováno jako s „heat load index“.

Vzhledem k tomu, že přibližně polovina studovaného území náleží do obory 
Moravský Krumlov, bylo u každého snímku zaznamenáno, zda leží uvnitř nebo vně 
obory. S ohledem na obtížnou a nejednoznačnou interpretaci však nakonec tato pro-
měnná nebyla použita v numerických analýzách.

Ellenbergovy indikační hodnoty
Pro každý snímek byly v programu Juice 7.0 (tiChý 2002) vypočítány nevážené 
průměry ellenbergových indikačních hodnot pro kontinentalitu, půdní reakci, svět-
lo, teplotu, vlhkost a živiny (v textu např. „eiH pro světlo“; elleNbeRg et al. 1992). 
Před tímto krokem byly z datového souboru odstraněny údaje o výskytu dřevin 
v bylinném patře (obvykle juvenilní stadia), neboť se jejich ekologické nároky mo-
hou lišit od dospělých jedinců, pro které byly indikační hodnoty navrženy. Dále byly 
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sloučeny údaje o druzích zaznamenaných ve stromovém i keřovém patře tak, aby byl 
každý druh v datovém souboru zastoupen pouze jednou.

Úprava vegetačních dat pro numerické analýzy
Fytocenologické snímky byly přepsány do databázového programu Turboveg (heN-
NekeNs & schamiNée 2001) a následně exportovány do programu Juice 7.0 (tiChý 
2002), který umožňuje numerické analýzy vegetačních dat. Veškeré zaznamenané 
snímky byly také uloženy v České národní fytocenologické databázi (ČNFD; Chyt-
rý & rafajoVá 2003). Před samotnými analýzami bylo provedeno ještě několik 
úprav datového souboru. Názvosloví a taxonomické pojetí cévnatých rostlin byly 
sjednoceny podle aktuálního Seznamu cévnatých rostlin České republiky (daNi-
helka et al. 2012); výjimku představuje taxon Rubus fruticosus agg., jehož náplň 
odpovídá pojetí v Klíči ke květeně České republiky (kubát et al. 2002). Následně 
byly vymazány druhy dřevin v bylinném patře. Poté byly odstraněny taxony urče-
né pouze na úroveň rodu, s několika výjimkami. Jednak jde o taxon Crataegus sp., 
který byl v datovém souboru poměrně hojně zastoupen a zároveň mají jeho zástupci 
podobnou ekologii (světlomilné keře). Z obdobných důvodů byly ponechány taxony 
Arctium sp. a Galeopsis sp. (obvykle druhy ze skupiny Galeopsis tetrahit agg.), do 
kterých však byly zahrnuty i všechny druhy těchto rodů, které spojuje podobná eko-
logie (v případě obou rodů jde o nitrofyty často ukazující na ruderalizaci podrostu). 
Sloučeny byly také druhy zaznamenané zároveň ve stromovém a v keřovém patře. 
Každý druh je tak v datovém souboru zastoupen pouze jednou.

Klasifikační analýzy
Datový soubor byl klasifikován pomocí metod neřízené klasifikace, přičemž byly 
použity jak aglomerativní, tak divizivní metody. Aglomerativní klasifikační analýza 
byla provedena pomocí software PC-oRD 5 (mccuNe & meffoRD 1999) ovládané-
ho z programu Juice. Do této analýzy vstupovala pokryvnostní data po logaritmické 
transformaci. Použit byl shlukovací algoritmus beta-flexible, jako míra podobnosti 
snímků byl vybrán Sørensenův index. Nastavení parametru beta bylo zvoleno na 
několika hladinách okolo hodnoty -0,25, při které by měly být optimálně reprezen-
továny vzdálenosti mezi snímky v podobnostním prostoru (legeNDRe & legeNDRe 
1998). Druhou použitou aglomerativní metodou byla Wardova metoda v kombinaci 
s euklidovskou vzdáleností jako měřítkem podobnosti mezi snímky. Z divizivních 
klasifikačních algoritmů byla použita modifikovaná verze klasifikačního algoritmu 
Twinspan (RoleČek et al. 2009) se dvěmi hraničními hodnotami procentuální po-
kryvnosti pro definici pseudospecies (5 a 25 %; hill & ŠmilaueR 2005) a s Whit-
takerovým beta jako mírou heterogenity skupin snímků.

Výsledky každé z použitých klasifikačních metod se mírně odlišovaly od ostat-
ních a umožňovaly tak do jisté míry unikátní pohled na variabilitu analyzované 
vegetace. Klasifikační metoda, jejíž výsledky byly dále interpretovány, byla vybrána 
subjektivně, stejně jako finální počet shluků. Naší snahou bylo, aby klasifikace od-
rážela složení vegetace nejen na lokální škále, ale aby byly rozlišené shluky dobře 
interpretovatelné i ve větším geografickém měřítku – tedy aby každý shluk alespoň 
rámcově odpovídal běžně rozlišovaným vegetačním jednotkám či nejlépe přímo 
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syntaxonům na úrovni asociací, což by usnadnilo začlenění výsledků klasifikace do 
širšího kontextu středoevropské lesní vegetace. Nakonec byla zvolena klasifikace do 
11 shluků (dále „vegetačních typů“) pomocí algoritmu beta-flexible (beta = -0,20) 
a Sørensenova indexu jako míry podobnosti mezi snímky.

Za účelem charakteristiky rozlišených vegetačních typů byly v programu Juice 
pro každý z nich stanoveny diagnostické, konstantní a dominantní druhy. Pro určení 
diagnostických druhů byl použit koeficient phi (sokal & rohlf 1995), údaje o po-
kryvnosti byly před samotným výpočtem převedeny na prezenčně-absenční data. 
Velikost každé skupiny byla virtuálně standardizována na 10 % celého datového 
souboru (tiChý & Chytrý 2006). Za diagnostické byly považovány ty druhy, pro 
něž byla hodnota koeficientu phi vyšší než 0,26. Hladina Fisherova exaktního testu 
k odstranění vzácných diagnostických druhů, u nichž je zvýšené riziko, že byly mezi 
diagnostické zařazeny náhodou, byla nastavena na alfa = 0,05. Za dominantní byly 
považovány ty druhy, jejichž pokryvnost alespoň v jednom snímku daného vegetač-
ního typu přesahovala 15 % (na použité stupnici pokryvnosti hodnota 2b a vyšší). Za 
konstantní byly považovány ty druhy, jež se vyskytovaly alespoň ve 40 % snímků 
daného vegetačního typu. Ve výsledkové části studie je u každého rozlišeného ve-
getačního typu uveden přehled diagnostických, konstantních a dominantních druhů 
seřazený podle klesajících hodnot fidelity, respektive frekvence. U každého vegetač-
ního typu je podána stručná charakteristika druhového složení a struktury vegetace, 
abiotických podmínek, rozšíření, doplněná o jeho syntaxonomickou interpretaci. in-
formace o půdních typech jednotlivých porostů byly čerpány z pedologických map 
dostupných přes internetové stránky České informační agentury životního prostředí 
(CeNiA 2013); poněkud problematická je poměrně vysoká míra generalizace těchto 
map, které nezachycují některé lokální výskyty půdních typů. Dále jsou u každého 
vegetačního typu uvedeny příkladové snímky s komentářem. 

Detrendovaná korespondenční analýza
Hlavní gradienty v druhovém složení zkoumané vegetace jsme hledali pomocí de-
trendované korespondenční analýzy (DCA) v programu CANoCo 4.5 (teR bRaak 
& ŠmilaueR 2002). Data o pokryvnostech druhů byla před vstupem do analýz loga-
ritmicky transformována. Program Canoco umožňuje nastavit hodnotu koeficientů 
A a B v použité rovnici logaritmické transformace y´ = log (A × y + B). Vzhledem 
k převaze spíše nižších hodnot pokryvnosti v datovém souboru byl člen A nastaven 
na hodnotu 10 a člen B ponechán na výchozí hodnotě 1. Jako metodu pro odstranění 
trendu bylo zvoleno detrendování po segmentech. Do výsledného ordinačního dia-
gramu byly promítnuty vektory vybraných zjišťovaných proměnných prostředí (heat 
load index, hloubka půdy, korunový zápoj, půdní pH, sklon svahu) a nevážených 
průměrů ellenbergových indikačních hodnot.

výSlEdKY A dISKuSE

Celkem bylo ve studovaném území zapsáno 150 fytocenologických snímků lesní 
vegetace, které jsou v České národní fytocenologické databázi (Chytrý & rafajoVá 
2003) uloženy pod čísly 519 439 až 519 588.
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Přehled rozlišených asociací lesní vegetace ve studovaném území
Třída: Carpino-Fagetea Jakucs 1967
 Svaz: Alnion incanae Pawłowski et al. 1928
  Asociace: Pruno padi-Fraxinetum excelsioris Oberdorfer 195�
  Asociace: Stellario nemorum-Alnetum glutinosae lohmeyer 1957
 Svaz: Carpinion betuli Issler 19�1
  Asociace: Festuco heterophyllae-Quercetum Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964
  Asociace: Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957
  Asociace: Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová in Neuhäuslová-Novot  
  ná 1964 
 Svaz: Tilio platyphylli-Acerion Klika 1955
  Asociace: Aceri-Tilietum faber 19�6
  Asociace: Poo nemoralis-Tilietum cordatae firbas et Sigmond 1928
Třída: Quercetea pubescentis doing Kraft ex Scamoni et Passarge 1959
 Svaz: Quercion petraeae Issler 19�1
  Asociace: Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963
  Asociace: Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957
  Asociace: Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962
 Svaz: Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 19�2
  Asociace: Euphorbio-Quercetum Knapp ex Hübl 1959
  Asociace: Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis Michalko 1957
Třída: Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tüxen ex Oberdorfer 1957
 Svaz: Quercion roboris Malcuit 1929
  Asociace: Calluno-Quercetum Schlüter ex Passarge in Scamoni 196�
  Asociace: Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 19�2
  Asociace: Viscario vulgaris-Quercetum Stöcker 1965
Třída: Salicetea purpureae Moor 1958
 Svaz: Salicion albae de Soó 1952
  Asociace: Salicetum albae Issler 1926
  Asociace: Salicetum fragilis Passarge 1957 

Popis rozlišených vegetačních typů

Vegetační typ 1 – acidofilní doubravy s nitrofyty
Diagnostické druhy: Fallopia convolvulus, Carex curvata, Moehringia trinervia.
Konstantní druhy: Quercus petraea agg., Poa nemoralis, Fallopia convolvulus, Hypericum perfo-
ratum, Veronica chamaedrys agg., Alliaria petiolata, Galium aparine, Festuca ovina, Moehringia 
trinervia, Carex muricata agg., Vincetoxicum hirundinaria.
Dominantní druhy: Quercus petraea agg., Poa nemoralis, Melica uniflora, Carex curvata, Betula 
pendula, Carpinus betulus, Tilia cordata.
Počet snímků: 2�.

Tento vegetační typ obsahuje vysokokmenné porosty acidofilních doubrav, v jejichž 
stromovém patře převládá dub zimní (Quercus petraea agg.), přimíšeny mohou být 
habr obecný (Carpinus betulus) a lípa srdčitá (Tilia cordata), keřové patro obvykle 
chybí. V druhově poměrně chudém, nízkopokryvném bylinném patře převažují lesní 
acidofyty (např. Festuca ovina, Hieracium murorum) a druhy s širokou ekologickou 
amplitudou (např. Poa nemoralis), pravidelně jsou však zastoupeny nitrofyty. Me-
chové patro obvykle není výrazně vyvinuté. Jde o druhově poměrně chudá společen-
stva (většinou okolo 20 druhů na ploše snímku).
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Tyto porosty se obvykle vyskytují na různě hlubokých, středně kyselých (pH 
4,5–5,5) půdách vytvořených zejména na plošinách a mírných svazích budovaných 
granitoidy. Nejčastěji jsou vyvinuty na místech se zvýšenou koncentrací lesní zvěře 
(krmelce, napajedla apod.) v oboře i mimo ni.

V rámci studovaného území jde o jeden z vůdčích vegetačních typů, hojný ze-
jména na plošinách v centrální části Krumlovského lesa a na vrchu Réna u ivančic 
(obr. 2).

Tuto vegetaci lze většinou řadit do asociace acidofilních doubrav Luzulo luzuloi-
dis-Quercetum.
Snímek 1 – Vedrovice: les na svahu nad hájovnou Výrovec 1,5 km SV od obce, acidofilní doubrava 
s nitrofyty, 49°1’50,4” N; 16°23’28,7” e (WGS 84), 15° orientace JZ, 310 m n. m., 15. 6. 2011, 
půdní pH 4,51, hloubka půdy 28,3 cm, korunový zápoj 83,5 %. Snímek se nachází uvnitř obory 
Moravský Krumlov. ČNFD č. 519 469.
E� (60 %): Quercus petraea agg. 4, Loranthus europaeus +; e2 (0 %);
E1 (20 %): Poa nemoralis 2b, Agrostis capillaris 1, Moehringia trinervia 1, Ajuga genevensis +, 
Anthoxanthum odoratum +, Calamagrostis epigejos +, Carex otomana +, Dactylis glomerata +, 
Fallopia convolvulus +, Festuca ovina +, Luzula luzuloides +, Urtica dioica +, Veronica chamae- 

obr. 2. Acidofilní doubrava s nitrofyty nad Vedrovicemi, v druhově chudém podrostu převládá Poa 
nemoralis (lokalita snímku 1). 15. 6. 2011.
fig. 2. Acidophilous oak forest with nitrophytes above vedrovice, Poa nemoralis dominates the 
herb layer (locality of the relevé 1). 15. 6. 2011.
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drys agg. +, V. officinalis +, Viscaria vulgaris +, Cynoglossum officinale r, Galium aparine r, Hie-
racium sabaudum r, Plantago major r; Carpinus betulus +, Quercus petraea agg. +, Rosa canina 
agg. r, Crataegus sp. r; E0 (0 %).

Snímek zachycuje vegetaci světlé doubravy s dominantními acidofilními a acidoto-
lerantními graminoidy nedaleko velkokrmelce nad hájovnou Výrovec (obr. 2). S lo-
kálně zvýšenou koncentrací lesní zvěře zde souvisí častý výskyt nitrofytů, včetně 
některých vysloveně ruderálních druhů (v uvedeném snímku Plantago major).

Vegetační typ 2 – mezofilní acidofilní doubravy
Diagnostické druhy: Hieracium maculatum, Hieracium murorum, Festuca ovina, Luzula luzuloi-
des.
Konstantní druhy: Quercus petraea agg., Festuca ovina, Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Hiera-
cium murorum, Hieracium sabaudum, Loranthus europaeus, Calamagrostis arundinacea.
Dominantní druhy: Quercus petraea agg., Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Poa 
nemoralis, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Carpinus betulus, Festuca ovina.
Počet snímků: �0.

Vysokokmenné, v ojedinělých případech i zakrslé porosty acidofilních doubrav s do-
minantním dubem zimním (Quercus petraea agg.). Keřové patro zpravidla chybí. 
Bylinné patro bývá druhově chudé (většinou 10–20 druhů na ploše snímku) a jeho 
pokryvnost obvykle nepřesahuje 40 %. Převažují v něm acidofilní a acidotolerantní 
graminoidy snášející zástin (především Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina 
a Luzula luzuloides), hojné jsou mezofilní lesní acidofyty (např. Hieracium spp., Ve-
ronica officinalis). Mechové patro bývá vytvořeno, jeho pokryvnost však zpravidla 
nepřesahuje 10 %.

Ve studované oblasti se tyto porosty vyskytují na silně až středně kyselých (pH 
4–5,2) půdách, které jsou často mělké a více se na nich projevuje vliv kyselého hor-
ninového podloží (především granitoidy a permokarbonské slepence). Tyto porosty 
osídlují plošiny a mírné svahy, případně i strmé svahy severní orientace. 

Mezofilní acidofilní doubravy představují nejrozšířenější vegetační typ ve stu-
dovaném území (obr. 3). Tuto vegetaci lze zpravidla řadit do asociace Luzulo luzu-
loidis-Quercetum. Jde o vegetační typ na jihozápadní Moravě široce rozšířený, a to 
zejména na kyselých krystalických horninách Českého masivu (chytRý & VicheRek 
1995, 1996, tiChý 1995). V případě porostů s vyšším zastoupením Calluna vulgaris, 
zaznamenaných na stinných skalnatých svazích údolí Jihlavy a Rokytné a v Bohutic-
kém lese, lze uvažovat o přiřazení k někdy rozlišované asociaci Calluno-Quercetum. 
Podobné porosty, klasifikované právě do této asociace, jsou na jihozápadní Moravě 
známy z několika lokalit na svazích říčních údolí (chytRý & VicheRek 1995, 1996, 
tiChý 1995).
Snímek 2 – Rakšice: les na SV svahu vrchu Leskoun 1,4 km VJV od vlakového nádraží, acidofilní 
doubrava, 49°0’42,9” N; 16°21’48,5” e (WGS 84), 35° orientace S, 320 m n. m., 23. 5. 2011, půdní 
pH 4,28, hloubka půdy 24,1 cm, korunový zápoj 85,7 %. Snímek se nachází mimo oboru Moravský 
Krumlov. ČNFD č. 519 440.
E� (60 %): Quercus petraea agg. 4; E2 (0 %);
E1 (35 %): Luzula luzuloides �, Calamagrostis arundinacea 1, Festuca ovina +, Hypericum perfo-
ratum +, Impatiens parviflora +, Poa nemoralis +, Senecio sylvaticus +, Veronica officinalis +, Hi-
eracium sabaudum r, Polygonatum odoratum r; Quercus petraea agg. 1, Fraxinus excelsior +, Acer 
pseudoplatanus r, Picea abies r, Tilia cordata r; E0 (2 %).
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Snímek dokumentuje floristicky chudou vegetaci acidofilních doubrav na severo-
východním úbočí vrchu Leskoun. V podrostu zcela převažují acidofilní a acidotole-
rantní druhy. Podobné porosty jsou časté v celém studovaném území, řadit je lze do 
asociace Luzulo-Quercetum.

Snímek 3 – Moravské Bránice: les na svahu 2,8 km ZJZ od vlakového nádraží, zakrslá acidofilní 
doubrava, 49°4’50,1” N; 16°23’29,8” e (WGS 84), 20° orientace SZ, 280 m n. m., 13. 6. 2012, půd-
ní pH 4,43, hloubka půdy 24,7 cm, korunový zápoj 44,6%. Snímek se nachází v oboře Moravský 
Krumlov. ČNFD č. 519 547.
E� (30 %): Quercus petraea agg. �; E2 (0 %);
E1 (35 %): Calluna vulgaris 2b, Festuca ovina 2a, Genista pilosa 1, Luzula luzuloides 1, Hieracium 
lachenalii +, H. murorum +, Pilosella officinarum +; Pinus sylvestris +, Quercus petraea agg. +; 
E0 (30 %).

Snímek zachycuje druhově chudou acidofilní doubravu s dominancí Calluna vulga-
ris, která osídluje zastíněný svah s granitoidovými skalkami v údolí pravobřežního 
přítoku Jihlavy západně od Moravských Bránic. Tuto vegetaci lze zařadit do asocia-
ce Calluno-Quercetum.

obr. 3. Mezofilní acidofilní doubrava s Festuca ovina a Luzula luzuloides na severně orientovaném 
svahu nad pravým břehem Rokytné severovýchodně od Budkovic. 17. 5. 2011.
fig. �. Mesophilous acidophilous oak forest with Festuca ovina and Luzula luzuloides on a north- 
facing slope above the rokytná river NE of Budkovice. 17. 5. 2011.
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Vegetační typ 3 – Teplomilné acidofilní doubravy

Diagnostické druhy: Trifolium alpestre, Achillea millefolium agg., Silene nutans, Chamaecytisus 
ratisbonensis, Phleum phleoides, Viscaria vulgaris, Hylotelephium maximum, Tanacetum corym-
bosum, Euphorbia cyparissias, Anthericum ramosum, Verbascum chaixii subsp. austriacum, Allium 
senescens subsp. montanum, Ajuga genevensis, Agrostis vinealis, Carex caryophyllea, Eryngium 
campestre, Inula hirta, Pimpinella saxifraga, Veronica chamaedrys agg., Pilosella officinarum, 
Luzula campestris agg., Carex humilis, Teucrium chamaedrys, Campanula persicifolia, Hypericum 
perforatum, Galium valdepilosum, Koeleria macrantha, Vincetoxicum hirundinaria, Allium olera-
ceum, Fourraea alpina, Trifolium arvense, Festuca ovina, Hieracium sabaudum, Sedum reflexum, 
Thymus praecox.
Konstantní druhy: Quercus petraea agg., Festuca ovina, Viscaria vulgaris, Hieracium sabaudum, 
Hylotelephium maximum, Hypericum perforatum, Poa nemoralis, Veronica chamaedrys agg., Tana-
cetum corymbosum, Trifolium alpestre, Silene nutans, Vincetoxicum hirundinaria, Chamaecytisus 
ratisbonensis, Achillea millefolium agg., Ajuga genevensis, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, 
Stellaria holostea, Verbascum chaixii subsp. austriacum, Anthericum ramosum, Campanula per-
sicifolia, Euphorbia cyparissias, Hieracium lachenalii, Pilosella officinarum, Luzula campestris 
agg., Veronica officinalis.
Dominantní druhy: Quercus petraea agg., Festuca ovina, Melampyrum pratense, Brachypodium 
pinnatum, Quercus pubescens agg.
Počet snímků: 1�.

Tento vegetační typ zahrnuje světlé, zakrslé nebo vysokokmenné doubravy s do-
minantním dubem zimním (Quercus petraea agg.). Keřové patro většinou chybí. 
Pokryvnost bylinného patra se zpravidla pohybuje mezi 40 a 60 %. Často v něm 
scházejí výrazné dominanty, charakteristicky je zastoupena skupina acidotoleratních 
teplomilných bylin (např. Chamaecytisus ratisbonensis, Trifolium alpestre) a pří-
tomny bývají i běžné lesní acidofyty (např. Luzula luzuloides, Veronica officinalis). 
Na bázemi bohatších substrátech se mohou přidávat i některé bazifyty, zejména Bra-
chypodium pinnatum.

Teplomilné acidofilní doubravy byly zaznamenány zejména na mělkých, středně 
kyselých (pH 4,6–5,4) půdách typu rankerů nebo kambizemí, které jsou vyvinuty 
hlavně na granitoidech či permokarbonských slepencích. Tyto porosty osídlují pře-
devším hrany a horní části strmých, někdy i skalnatých svahů převážně jižní, jihozá-
padní nebo západní orientace. 

Ve studovaném území jsou porosty tohoto vegetačního typu vytvořeny zejména 
na výslunných svazích Krumlovského lesa v okolí Vedrovic (obr. 4) a Maršovic a na 
svazích údolí Jihlavy a Rokytné.

Všechny zaznamenané porosty lze pravděpodobně řadit do asociace Sorbo tor-
minalis-Quercetum. V teplých oblastech na jihovýchodním okraji Českého masivu 
představují doubravy asociace Sorbo torminalis-Quercetum poměrně častý vegetač-
ní typ, v rámci kterého bývají někdy rozlišovány tři subasociace (Chytrý & horák 
1997). Toto členění poměrně dobře odpovídá variabilitě teplomilných acidofilních 
doubrav ve studované oblasti: světlé doubravy na výslunných svazích s vyšším za-
stoupením suchomilných druhů je možné klasifikovat do subasociace Sorbo tormi-
nalis-Quercetum caricetosum humilis, která je blízká asociaci Genisto pilosae-Quer-
cetum. Naopak spíše stinné porosty s vyšší účastí mezofytů, které se vyskytují hlav-
ně na okrajích plošin, jsou blízké subasociaci Sorbo torminalis-Quercetum typicum. 
Některé porosty na bázemi bohatších substrátech (např. erlany, bázemi obohacené 
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granitoidy), jež se vyznačují přítomností bazifytů, lze klasifikovat do subasociace 
Sorbo torminalis-Quercetum poëtosum nemoralis.
Snímek 4 – Vedrovice: les na horní hraně svahu 1,8 km SSZ od kostela v obci, teplomilná acidofilní 
doubrava, 49°2’4,4” N; 16°21’49,4” e (WGS 84), 10° orientace JZ, 360 m n. m., 22. 6. 2012, půdní 
pH 4,90, hloubka půdy 22,2 cm, korunový zápoj 58,9 %. Snímek se nachází uvnitř obory Moravský 
Krumlov. ČNFD č. 519 563.
E� (45 %): Quercus petraea agg. �, Loranthus europaeus 1; E2 (4 %): Quercus petraea agg. 1;
E1 (20 %): Festuca ovina 2a, Carex humilis 1, Agrostis vinealis +, Ajuga genevensis +, Anthericum 
ramosum +, Calamagrostis arundinacea +, Carex caryophyllea +, Galium valdepilosum +, Hylote-
lephium maximum +, Hypericum perforatum +, Luzula luzuloides +, Poa nemoralis +, Polygona-
tum odoratum +, Rumex acetosella +, Trifolium alpestre +, Verbascum chaixii subsp. austriacum +, 
Veronica chamaedrys agg. +, Vincetoxicum hirundinaria +, Viscaria vulgaris +, Hieracium sabau-
dum r, Silene nutans r, Tanacetum corymbosum r, Veronica officinalis r; Quercus petraea agg. +, 
Rosa canina agg. +; e0 (1 %).

Zachycená vegetace představuje typickou ukázku teplomilných acidofilních doubrav 
na granitoidech jižních svahů Krumlovského lesa, v jejich podrostu se hojně uplat-

obr. 4. Rozvolněná suchá acidofilní doubrava na jižních svazích Krumlovského lesa nad Vedrovi-
cemi. 22. 6. 2012.
fig. 4. Open dry acidophilous oak forest on southern slopes of the Krumlovský les forest above 
vedrovice. 22. 6. 2012.
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ňují teplomilné druhy snášející kyselé substráty (např. Anthericum ramosum, Carex 
humilis, Verbascum chaixii subsp. austriacum). Jde o společenstva blízká subasocia-
ci Sorbo torminalis-Quercetum caricetosum humilis.
Snímek 5 – Moravské Bránice: les pod vrcholem kopce Komářina 1 km Z od vlakového nádraží, 
teplomilná subbazifilní doubrava, 49°5’7,4” N; 16°24’56,8” e (WGS 84), 25° orientace ZJZ, 310 m 
n. m., 12. 6. 2012, půdní pH 5,19, hloubka půdy 16,0 cm, korunový zápoj 67,0 %. Snímek se na-
chází mimo oboru Moravský Krumlov. ČNFD č. 519 543.
E� (45 %): Quercus petraea agg. �; E2 (0 %);
E1 (30 %): Carex humilis 2a, Anthericum ramosum 1, Vincetoxicum hirundinaria 1, Brachypodium 
pinnatum +, Chamaecytisus ratisbonensis +, Dictamnus albus +, Euphorbia cyparissias +, Festuca 
ovina +, F. rupicola +, Hieracium lachenalii +, H. sabaudum +, Hylotelephium maximum +, Impati-
ens parviflora +, Luzula luzuloides +, Phleum phleoides +, Polygonatum odoratum +, Silene nutans 
+, S. vulgaris +, Tanacetum corymbosum +, Trifolium alpestre +, Verbascum chaixii subsp. austri-
acum +, Veronica chamaedrys +, Viscaria vulgaris +, Bupleurum falcatum r, Galium aparine r, Ge-
ranium robertianum r, Fallopia convolvulus r, Melittis melissophyllum r; Quercus petraea agg. 2m, 
Prunus avium +, P. spinosa +, Rosa canina agg. +, Fraxinus excelsior r; E0 (1 %).

Snímek přibližuje vegetaci subbazifilní teplomilné doubravy vyvinuté na erlanech na 
jihozápadním svahu vrchu Komářina nad Moravskými Bránicemi. Pro bylinné patro 
je příznačná kombinace teplomilných acidofilních a acidotoleratních prvků (např. 
Anthericum ramosum, Carex humilis) a bazifytů (Brachypodium pinnatum, Dictam-
nus albus). Tuto vegetaci lze přiřadit k subasociaci Sorbo torminalis-Quercetum 
poëtosum nemoralis.

Vegetační typ 4 – Acidofilní skalní doubravy
Diagnostické druhy: Rumex acetosella, Jasione montana, Genista pilosa, Festuca pallens, Vero-
nica dillenii, Pilosella officinarum, Linaria genistifolia, Asplenium septentrionale, Pinus sylvestris, 
Sedum reflexum, Thymus praecox, Viscum album subsp. austriacum, Viscaria vulgaris, Campanula 
moravica, Hieracium schmidtii, Festuca ovina, Agrostis vinealis.
Konstantní druhy: Quercus petraea agg., Festuca ovina, Genista pilosa, Rumex acetosella, Visca-
ria vulgaris, Pilosella officinarum, Loranthus europaeus, Hieracium sabaudum, Jasione montana, 
Hypericum perforatum, Luzula luzuloides, Polygonatum odoratum.
Dominantní druhy: Quercus petraea agg., Festuca ovina.
Počet snímků: 1�.

Tento vegetační typ zahrnuje zejména nízké a rozvolněné porosty dubu zimního 
(Quercus petraea agg.), místy mohou být ve stromovém patře přítomny některé další 
světlomilné druhy, zejména bříza bělokorá (Betula pendula) a borovice lesní (Pinus 
sylvestris). Keřové patro většinou chybí, případně je tvořeno nižšími jedinci druhů 
stromového patra. Bylinné patro zpravidla dosahuje jen malé pokryvnosti (nejčastěji 
okolo 15 %) a často v něm převládá Festuca ovina. Vedle široce rozšířených lesních 
acidofytů jsou pravidelně zastoupeny druhy mělkých, kyselých půd (např. Jasione 
montana, Rumex acetosella) a mírně teplomilné acidofilní a acidotolerantní druhy 
(např. Polygonatum odoratum, Viscaria vulgaris). v porostech na výslunných sva-
zích se mohou přidávat teplomilné prvky charakteristické pro termofytikum jižní 
Moravy (např. Allium flavum, Linaria genistifolia). V doubravách se skalními vý-
chozy se lze setkat i s některými acidofilními a acidotolerantními petrofyty. Mecho-
vé patro je obvykle dobře vytvořeno a jeho pokryvnost se většinou pohybuje mezi 
10 a 20 %. Počtem druhů se tyto doubravy řadí k druhově poměrně chudé vegetaci 
studované oblasti (většinou 10–20 druhů na ploše snímku). Výjimku představují po-
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rosty s vyšším zastoupením teplomilných prvků, v nichž může počet druhů na ploše 
snímku přesáhnout 30.

Skalní acidofilní doubravy zpravidla osídlují silně až středně kyselé (pH 4,2–5,3), 
mělké, skeletovité půdy. Půdním typem jsou obvykle rankery. Většinou se vyskytují 
v říčních údolích, kde porůstají výslunné skalnaté svahy. Ve studované oblasti jde 
o nejextrémnější typ doubrav xerotermních stanovišť a většina porostů zřejmě před-
stavuje přirozenou lesní vegetaci. 

V rámci studované oblasti jde o vegetaci typickou pro skalnaté partie svahů údolí 
Jihlavy (obr. 5) a Rokytné. ojediněle byla zjištěna také na extrémně suchých mís-
tech jižních svahů Krumlovského lesa u Vedrovic a v Bohutickém lese.

Porosty s větším množstvím teplomilných druhů lze klasifikovat do asociace Ge-
nisto pilosae-Quercetum. Ta představuje typickou lesní vegetaci výslunných skalna-
tých svahů říčních údolí jihozápadní Moravy (Roleček in Chytrý 201�: �29–��2). 
Snímky, v nichž jsou přítomny pouze některé mírně teplomilné druhy, lze zpravidla 
přiřadit k asociaci Viscario-Quercetum. Z jihozápadní Moravy je výskyt vegetace 
řazené do této asociace uváděn zejména ze severní poloviny území (Roleček in 
Chytrý 2013: 356–359). Snímek z Bohutického lesa, který dokumentuje zakrslou 
acidofilní doubravu s větší pokryvností Calluna vulgaris, je možné přiřadit k asocia-
ci Calluno-Quercetum.

Snímek 6 – Moravské Bránice: les na skalnatém svahu nad železniční tratí 0,4 km J od kóty Réna 
(319 m n. m.), zakrslá acidofilní doubrava, 49°5’10,00” N; 16°23’43,90” e (WGS 84), 25° orientace 
JJZ, 290 m n. m., 30. 5. 2011, půdní pH 4,52, hloubka půdy 21,7 cm, korunový zápoj 66,5 %. Sní-
mek se nachází mimo oboru Moravský Krumlov. ČNFD č. 519 454.

E� (45 %): Quercus petraea agg. �, Betula pendula 1, Loranthus europaeus +; e2 (20 %): Quercus 
petraea agg. 2b;
E1 (15 %): Festuca ovina 2m, Genista pilosa 2m, Pilosella officinarum 1, Allium flavum +, Festuca 
pallens +, Hieracium lachenalii +, Hylotelephium maximum +, Hypericum perforatum +, Jasione 
montana +, Linaria genistifolia +, Polygonatum odoratum +, Sedum reflexum +, Rumex acetosel-
la +, Veronica dillenii +, Viscaria vulgaris +, Carex caryophyllea r, Euphorbia epithymoides r, Hie-
racium sabaudum r, Sedum sexangulare r, Thymus praecox r; Quercus petraea agg. 1; E0 (50 %).

V podrostu zachyceného společenstva se významně uplatňují druhy mělkých půd 
charakteristické zejména pro skalní výchozy (např. Festuca pallens, Sedum reflexum) 
a druhy jihomoravského termofytika (např. Allium flavum, Linaria genistifolia). Jde 
o typickou ukázku vegetace xerotermních zakrslých doubrav na kyselých substrá-
tech v údolí Jihlavy (obr. 5), která je blízká asociaci Genisto pilosae-Quercetum.

Snímek 7 – Moravské Bránice: les na svahu bezvodého údolí 2,2 km JZ od vlakového nádraží, 
acidofilní doubrava, 49°4’25,2” N; 16°24’12,3” e (WGS 84), 30° orientace SZ, 290 m n. m., 11. 8. 
2011, půdní pH 4,25, hloubka půdy 37,1 cm, korunový zápoj 60,7 %. Snímek se nachází v oboře 
Moravský Krumlov. ČNFD č. 519 528.

E� (50 %): Quercus petraea agg. �, Betula pendula 2m, Loranthus europaeus +; e2 (0 %);
E1 (15 %): Festuca ovina 2a, Calluna vulgaris +, Genista pilosa +, Hieracium lachenalii +, H. sa-
baudum +, Jasione montana +, Luzula campestris agg. +, L. luzuloides +, Viscaria vulgaris +; Car-
pinus betulus +, Quercus petraea agg. +, Picea abies r; E0 (20 %).

Jde o floristicky poměrně chudou doubravu s výskytem několika méně náročných 
teplomilných druhů (např. Jasione montana, Viscaria vulgaris), kterou lze řadit do 
asociace Viscario-Quercetum.



19

Vegetační typ 5 – Xeromezofilní subacidofilní doubravy na hlubokých půdách
Diagnostické druhy: Lathyrus niger, Melampyrum pratense, Carex montana, Carex pilosa, Serra-
tula tinctoria, Lathyrus vernus, Convallaria majalis, Euphorbia angulata, Galium sylvaticum, So-
lidago virgaurea, Vicia sepium, Anemone nemorosa, Vinca minor, Agrostis stolonifera, Campanula 
patula, Campanula persicifolia, Fragaria vesca, Melica nutans, Viola riviniana.
Konstantní druhy: Quercus petraea agg., Poa nemoralis, Convallaria majalis, Lathyrus niger, 
Luzula luzuloides, Carex montana, Festuca ovina, Hieracium sabaudum, Stellaria holostea, Me-
lampyrum pratense, Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Melica nutans, Viola riviniana, 
Fragaria vesca, Lathyrus vernus, Hieracium murorum, Veronica chamaedrys agg., Anemone nemo-
rosa, Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Dactylis glomerata agg., Galium sylvaticum, 
Hieracium lachenalii, Polygonatum multiflorum, Veronica officinalis. 
Dominantní druhy: Quercus petraea agg., Convallaria majalis, Carex pilosa, Betula pendula, 
Carpinus betulus.
Počet snímků: 17.

Tento vegetační typ sdružuje vysokokmenné porosty s dominantním dubem zimním 
(Quercus petraea agg.), vtroušeny mohou být i další druhy (Betula pendula, Tilia 

obr. 5. Zakrslá acidofilní doubrava na jižním svahu vrchu Réna u ivančic (lokalita snímku 6). 30. 5. 
2011.
Fig. 5. Dwarf acidophilous oak forest on a southern slope of Réna Hill near ivančice (locality of the 
relevé 6). �0. 5. 2011.
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cordata). Keřová patro většinou chybí, pokud je vytvořeno, tak se v něm uplatňují 
zejména zmlazující druhy stromů snášející zástin (Carpinus betulus, Tilia cordata). 
Pokryvnost bylinného patra poměrně kolísá, v druhově bohatších typech se pohy-
buje v rozmezí 50–70 %, naopak ve floristicky chudších může být výrazně menší 
(5–20 %). Dominantami bývají běžné mezofilní lesní druhy, zejména Carex pilosa, 
Convallaria majalis a Poa nemoralis. V podrostu těchto doubrav se setkávají prvky 
různých ekologických skupin. Pravidelně jsou přítomny acidofyty tolerující zástin 
(např. Festuca ovina, Solidago virgaurea), méně náročné hajní druhy (např. Carex 
pilosa, Stellaria holostea) a druhy teplomilných hájů (např. Campanula persicifolia, 
Carex montana). V některých porostech se přidávají také druhy bezkolencových luk 
(nejčastěji Serratula tinctoria) či druhy teplomilných doubrav (např. Carex michelii, 
Poa angustifolia). Jen málo jsou zastoupeny nitrofyty. Mechové patro obvykle není 
výrazně vytvořeno. Druhová bohatost těchto porostů je různě velká. V druhově nej-
chudších typech bylo na ploše snímku zaznamenáno pouze okolo 20 druhů, zatímco 
v jiných porostech může počet druhů přesahovat 40. Do tohoto vegetačního typu ná-
leží i druhově nejbohatší snímek zaznamenaný ve studovaném území, který pochází 
z doubravy s druhy bezkolencových luk u moravskokrumlovského vlakového nádra-
ží (61 druhů, snímek 9 v této studii).

Tyto doubravy byly zjištěny především na hlubokých, středně kyselých (pH 4,5–
5,2) půdách, většinou charakteru kambizemí a vzácně i hnědozemí. Vytvořeny jsou 
obvykle na spraších, které ve studované oblasti místy pokrývají povrch na méně sva-
žitých typech reliéfu. osídlují zejména plošiny nebo mírné svahy a svahová úpatí. 

V současné době expandují do některých porostů mezofilní a nitrofilní druhy, 
z dřevin hlavně Tilia cordata a Carpinus betulus. V jejich šíření lze zřejmě spatřovat 
první krok vývoje vegetace směrem ke stinným mezofilním hájům. Tento sukcesní 
vývoj je pravděpodobně spojen mimo jiné se zánikem tradičního obhospodařování, 
které se zřejmě zásadním způsobem podílelo na udržování vegetace světlých dubo-
vých lesů na mezických stanovištích (sáDlo & pokoRNý 200�, RoleČek 2007).

ve studované oblasti je tento typ vegetace zastoupen zejména na plošinách v šir-
ším okolí moravskokrumlovského vlakového nádraží (obr. 6) a v ploché centrální 
části Krumlovského lesa (především kolem hájovny Stavení). ojediněle byl zazna-
menán také na plošinách nad pravým břehem Jihlavy u Moravských Bránic, na úpatí 
severního svahu Lesonického lesa a na úpatí svahů Krumlovského lesa u Maršovic 
a vedrovic.

Domníváme se, že některé porosty lze vzhledem k vyššímu zastoupení druhů bez-
kolencových luk klasifikovat do asociace Melico pictae-Quercetum. Na jihozápadní 
Moravě je tento typ vegetace znám především v širším okolí Brna, vzácně byl zjiš-
těn také ve středním Podyjí, v lese Purkrábka u Znojma i jinde (Chytrý & horák 
1997, Roleček in Chytrý 2013: 332–337). Ve většině zaznamenaných porostů však 
druhy bezkolencových luk scházejí. Floristicky chudší doubravy s převládající Ca-
rex pilosa se druhovým složením bylinného patra blíží mezotrofním dubohabřinám 
(vegetační typ 8). oproti nim však navíc často obsahují několik teplomilných druhů 
a pravidelně v nich jsou zastoupeny acidofyty. Většinu z nich tedy lze řadit do acido-
filního křídla hercynských dubohabřin asociace Galio sylvatici-Carpinetum.

Posledním typem uvnitř této skupiny jsou xeromezofilní subacidofilní doubravy 
s druhově bohatým podrostem, ve kterém převládají Convallaria majalis a Poa ne-
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moralis. V rámci syntaxonů lesní vegetace rozlišovaných na území České republiky 
a okolních států mají tyto porosty svým druhovým složením pravděpodobně nejblíže 
k vegetaci asociace Festuco heterophyllae-Quercetum, která bývá uváděna přede-
vším ze Slovenska. Tato asociace zahrnuje doubravy, jejichž druhové složení je na 
pomezí dubohabřin a acidofilnějších typů teplomilných doubrav. Charakteristický 
je pro ně společný výskyt hajních druhů a acidofilních či acidotolerantních druhů 
teplomilných lesů, včetně druhů teplomilných doubrav (Neuhäusl & NeuhäusloVá-
-NoVotNá 1964). Druhovým složením jsou poměrně blízké mezofilnějším typům 
vegetace asociace Sorbo torminalis-Quercetum (RoleČek 2005), byť je autoři popisu 
řadí do svazu Carpinion. Porosty, které se podle autorů blíží této asociaci, jsou na ji-
hozápadní Moravě doloženy fytocenologickým materiálem z Dačicka (ekrtoVá et 
al. 2015). Nelze však vyloučit, že analogická vegetace je v této oblasti více rozšíře-
ná, avšak je řazená do jiných syntaxonů. Na Slovensku jsou tyto doubravy uváděny 
např. už z jižní části Bílých Karpat (kollár et al. 2011).

Snímek 8 – Moravský Krumlov: les na plošině 1 km V od vlakového nádraží, xeromezofilní suba-
cidofilní doubrava, 49°2’45,40” N; 16°21’3,30” e (WGS 84), 5° orientace SV, 330 m n. m., 17. 6. 
2011, půdní pH 4,69, hloubka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 81,4 %. Snímek se nachází mimo 
oboru Moravský Krumlov. ČNFD č. 519 476.
E� (70 %): Quercus petraea agg. 4; E2 (0 %);
E1 (70 %): Convallaria majalis �, Poa nemoralis 2m, Carex montana 1, Fragaria moschata 1, 
Lathyrus vernus 1, Poa angustifolia 1, Stellaria holostea 1, Symphytum tuberosum 1, Agrostis 
stolonifera +, Ajuga reptans +, Anemone nemorosa +, Anthoxanthum odoratum +, Astragalus gly-
cyphyllos +, Calamagrostis arundinacea +, Campanula persicifolia +, Carex michelii +, Clinopodi-
um vulgare +, Euphorbia angulata +, Festuca heterophylla +, Galium aparine +, G. sylvaticum +, 
Hieracium lachenalii +, H. sabaudum +, Hypericum perforatum +, Lathyrus niger +, Melampyrum 
pratense +, Melica nutans +, Melittis melissophyllum +, Trifolium alpestre +, Veronica chamaedrys 
agg. +, Vicia sepium +, Viola riviniana +, Calamagrostis epigejos r, Hieracium murorum r, Soli-
dago virgaurea r; Quercus petraea agg. 2a, Crataegus sp. +, Ligustrum vulgare +, Rosa canina 
agg. +, Acer campestre r, Carpinus betulus r, Fraxinus excelsior r; E0 (0 %).

Snímek přibližuje vegetaci doubravy blízké asociaci Festuco heterophyllae-Quer-
cetum vytvořené na plošině za moravskokrumlovským vlakovým nádražím (obr. 6). 
Na nejvlhčích místech přecházejí tyto xeromezofilní doubravy do porostů doubrav 
s druhy bezkolencových luk, které dokumentuje následující snímek.

Snímek 9 – Moravský Krumlov: les na plošině 0,9 km VSV od vlakového nádraží, doubrava s dru-
hy bezkolencových luk, 49°2’54,3” N; 16°20’58,2” e (WGS 84), rovina, 310 m n. m., 10. 8. 2011, 
půdní pH 5,12, hloubka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 91,1 %. Snímek se nachází mimo oboru 
Moravský Krumlov. ČNFD č. 519 516.
E� (80 %) Quercus petraea agg. 5, Betula pendula 1; E2 (10 %): Carpinus betulus 1, Crataegus 
sp. 1, Ligustrum vulgare 1, Quercus petraea agg. 1, Frangula alnus +, Lonicera xylosteum +, Sor-
bus torminalis +;
E1 (70 %): Convallaria majalis 2b, Poa nemoralis 2a, Fragaria vesca 1, Melampyrum pratense 1, 
Rubus fruticosus agg. 1, Achillea millefolium agg. +, Agrostis capillaris +, Ajuga reptans +, Antho-
xanthum odoratum +, Asarum europaeum +, Astragalus glycyphyllos +, Calamagrostis epigejos +, 
Campanula persicifolia +, Carex montana +, Carex sp. +, Clinopodium vulgare +, Dactylis poly-
gama +, Dianthus superbus +, Euphorbia angulata +, Festuca ovina +, Fragaria moschata +, Ga-
lium album +, G. sylvaticum +, Genista germanica +, Hepatica nobilis +, Hieracium lachenalii +, 
H. sabaudum +, Hypericum montanum +, H. perforatum +, Lathyrus niger +, Luzula luzuloides +, 
Lysimachia nummularia +, Melica nutans +, Pulmonaria mollis +, Selinum carvifolia +, Serratula 
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tinctoria +, Solidago virgaurea +, Veronica chamaedrys +, Vicia sepium +, Viola canina +, Cerasti-
um holosteoides r, Epilobium sp. r, Genista tinctoria r, Lathyrus vernus r, Torilis japonica r, Tri- 
pleurospermum inodorum r, Scrophularia nodosa r, Veronica officinalis r, Vicia pisiformis r; Quer-
cus petraea agg. 2a, Carpinus betulus +, Ligustrum vulgare +, Prunus spinosa +, Euonymus verru-
cosus r, Prunus avium r, Robinia pseudoacacia r; E0 (1 %).

Snímek zachycuje jeden z nejlépe vyvinutých porostů doubrav s druhy bezkolenco-
vých luk z okruhu asociace Melico pictae-Quercetum ve studovaném území. Pro je-
jich bylinné patro je stěžejní přítomnost druhů bezkolencových luk (např. Dianthus 
superbus, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria), přidávají se i prvky acidofilních 
doubrav a dubohabřin.

Vegetační typ 6 – Březiny
Diagnostické druhy: Betula pendula, Carex pallescens, Vicia tetrasperma, Fragaria vesca, Tara-
xacum sect. Taraxacum, Poa angustifolia, Capsella bursa-pastoris, Festuca gigantea, Poa annua, 
Potentilla argentea, Trifolium pratense, Chenopodium album agg., Rubus fruticosus agg., Viola 
riviniana, Galium sylvaticum, Cerastium holosteoides, Cytisus nigricans, Plantago major, Agrostis 

obr. 6. Rozsáhlé xeromezofilní subacidofilní doubravy vyvinuté na plošině nedaleko moravsko-
krumlovského vlakového nádraží (lokalita snímku 8). 18. 6. 2011.
fig. 6. Extensive dry-mesic subacidophilous oak forest developed on a plateau near the Moravský 
Krumlov railway station (locality of the relevé 8). 18. 6. 2011.
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capillaris, Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Symphytum tuberosum, Veronica chamaedrys 
agg., Hypericum perforatum.
Konstantní druhy: Betula pendula, Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina, Fragaria vesca, 
Hypericum perforatum, Luzula luzuloides, Poa angustifolia, Poa nemoralis, Veronica chamaedrys 
agg., Viola riviniana, Agrostis capillaris, Calamagrostis epigejos, Carex pallescens, Carex pilosa, 
Chenopodium album agg., Clinopodium vulgare, Fallopia convolvulus, Galium album, Galium 
sylvaticum, Myosotis sylvatica, Rubus fruticosus agg., Stellaria holostea, Symphytum tuberosum, 
Taraxacum sect. Taraxacum, Veronica officinalis, Vicia tetrasperma. 
Dominantní druhy: Betula pendula.
Počet snímků: �.

Struktura a druhové složení. Tento vegetační typ sdružuje světlé vysokokmenné 
porosty břízy bělokoré (Betula pendula). Keřové patro většinou chybí. Pokryvnost 
bylinného patra se pohybuje kolem 30 %. Jeho skladba je poměrně heterogenní 
a zřejmě souvisí s typem vegetace, ze kterého se březina vyvinula. Pravidelně jsou 
zastoupeny běžné světlomilné druhy s širokou ekologickou amplitudou (např. Fra-
garia vesca, Hypericum perforatum) a lesní druhy (např. Luzula luzuloides, Viola 
riviniana). Březiny vzniklé na bývalých lesních pasekách a světlinách uvnitř mezo-
filních lesů se vyznačují přítomností hajních prvků (např. Carex pilosa, Symphytum 
tuberosum). Březiny vytvořené na světlinách v acidofilních doubravách se vyznačují 
bylinným patrem s převládajícími acidotolerantními graminoidy. Mechové patro 
bývá většinou vyvinuto s pokryvností nepřesahující 10 %. Z hlediska druhové boha-
tosti jsou mezi snímky značné rozdíly (19, 32, 57 druhů), většina porostů je zřejmě 
středně druhově bohatá.

Porosty tohoto vegetačního typu osídlují hluboké, středně kyselé (pH 4,8–5,2) 
půdy vyvinuté na plošinách a mírných svazích. Jde pravděpodobně o relativně krát-
kodobá sukcesní stadia, což úzce souvisí s vlastnostmi dominanty stromového patra; 
bříza bělokorá je typická pionýrská dřevina lesních pasek a světlin (krátkověkost, 
rychlý růst, snadno šiřitelné diaspory, světlomilnost) a zřejmě hlavní omezení vý-
skytu pro ni plyne z vysokých nároků na světlo. Podle leteckých snímků z padesá-
tých let minulého století (CeNiA 2013) vznikly současné březiny v Krumlovském 
lese na tehdejších lesních pasekách a světlinách, případně na plochách po vykácení 
lesa v posledních desetiletích. Z jejich podrostu a charakteru sousedících lesů lze 
usuzovat na vznik z mezofilních dubohabřin, respektive acidofilních doubrav. Vzhle-
dem ke své světlomilnosti bříza v současných březinách nezmlazuje a dochází v nich 
k postupné expanzi dřevin pozdních sukcesních stadií (Carpinus betulus a Tilia cor-
data). V ojedinělém případě (březina porůstající světlinu v acidofilní doubravě) do 
nich proniká i Quercus petraea agg.

Březiny byly zaznamenány pouze v Krumlovském lese, kde se vyskytují zejména 
v severním okolí Vedrovic (obr. 7) a na plošině severně od vrchu Kobyla u Morav-
ských Bránic.

Vzhledem k převaze lesních druhů a jen omezenému výskytu světlomilných dru-
hů nelesních stanovišť se domníváme, že vegetaci březin v Krumlovském lese je 
vhodné klasifikovat v rámci mezofilních opadavých lesů, se kterými je zřejmě pojí 
i sukcesní vztahy (viz výše). Porosty s vyšším zastoupením mezofilních lesních dru-
hů mají svým floristickým složením poměrně blízko k dubohabřinám asociace Galio 
sylvatici-Carpinetum. Březiny s převažujícími druhy acidofilních doubrav lze řadit 
do asociace mezofilních acidofilních doubrav Luzulo luzuloidis-Quercetum.
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Snímek 10 – Moravské Bránice: les na plošině 2,8 km JZ od vlakového nádraží, březina, 
49°4’16,40” N; 16°23’44,70” e (WGS 84), rovina, 350 m n. m., 12. 6. 2012, půdní pH 4,87, hloub-
ka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 72,2 %. Snímek se nachází uvnitř obory Moravský Krumlov. 
ČNFD č. 519 545.
E� (50 %): Betula pendula �; E2 (0 %);
E1 (25 %): Calamagrostis arundinacea 2a, Carex pilosa 1, Poa nemoralis 1, Anemone nemorosa +, 
Carex pallescens +, Cytisus nigricans +, Festuca ovina +, Fragaria vesca +, Galium album +, Hy-
pericum perforatum +, Luzula luzuloides +, Melica nutans +, Poa angustifolia +, Rubus idaeus +, 
Rumex acetosella +, Scrophularia nodosa +, Stellaria holostea +, Symphytum tuberosum +, Veroni-
ca chamaedrys agg. +, V. officinalis +, Vicia tetrasperma +, Viola riviniana +, Hypericum monta-
num r, Myosotis sylvatica r, Taraxacum sect. Taraxacum r, Verbascum chaixii subsp. austriacum r; 
Betula pendula +, Quercus petraea agg. +, Tilia cordata +, Carpinus betulus r, Cornus mas r, Sor-
bus aucuparia r; E0 (3 %).

Snímek přibližuje vegetaci březin vyvinutých na plošině severně od vrchu Kobyla 
u Moravských Bránic. V jejich podrostu převládají méně náročné hajní druhy a lesní 
acidofyty, jde tedy o vegetaci blízkou dubohabřinám asociace Galio sylvatici-Car-
pinetum, se kterými tyto březiny sousedí a s největší pravděpodobností z nich také 
vznikly.

obr. 7. Březiny vyvinuté na plošině severně od Vedrovic. 16. 5. 2012.
fig. 7. Birch forests developed on a plateau N of vedrovice. 16. 5. 2012.
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Vegetační typ 7 – Eutrofní dubohabřiny
Diagnostické druhy: Viola mirabilis, Polygonatum multiflorum, Geum urbanum, Viola odorata, 
Pulmonaria officinalis agg., Quercus robur, Bromus benekenii, Hepatica nobilis, Geranium rober-
tianum, Brachypodium sylvaticum, Tilia cordata, Acer platanoides, Cephalanthera damasonium, 
Rhamnus cathartica, Mercurialis perennis, Carpinus betulus, Acer campestre, Ballota nigra, Hu-
mulus lupulus, Galium aparine.
Konstantní druhy: Geum urbanum, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis agg., Ga-
lium aparine, Alliaria petiolata, Carpinus betulus, Impatiens parviflora, Tilia cordata, Geranium 
robertianum, Acer campestre, Melica nutans, Quercus robur, Asarum europaeum, Carex muricata 
agg., Poa nemoralis. 
Dominantní druhy: Tilia cordata, Carpinus betulus, Acer campestre, Quercus robur, Mercurialis 
perennis, Fraxinus excelsior, Convallaria majalis, Corylus avellana, Impatiens parviflora, Buglos-
soides purpurocaerulea, Poa nemoralis, Quercus petraea agg., Quercus pubescens agg.
Počet snímků: 1�.

Tento vegetační typ zahrnuje vysokokmenné porosty s hustě zapojeným stromovým 
patrem, ve kterém převažují mezofilní druhy, nejčastěji javor babyka (Acer campest-
re), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa srdčitá 
(Tilia cordata). Duby, především dub letní (Quercus robur), jsou sice přítomny, ale 
obvykle nedominují. Keřové patro je většinou vyvinuto s pokryvností nepřesahují-
cí 10 % a převládají v něm zmlazující druhy stromového patra tolerující zastínění. 
Bylinné patro se vyznačuje spíše větší pokryvností (nejčastěji 30–70 %) a dominují 
v něm zejména nitrofilní byliny (např. Impatiens parviflora, Mercurialis perennis). 
Pro podrost je charakterická kombinace druhů mezofilních lesů (např. Melica nu-
tans, Pulmonaria officinalis agg.) a lesních nitrofytů (např. Carex muricata agg., 
Impatiens parviflora). V některých porostech nechybějí ani bazifilní druhy teplomil-
ných lesů (např. Buglossoides purpurocaerulea, Viola mirabilis) a ojediněle mohou 
být zastoupeny i acidofyty. Mechové patro obvykle není výrazně vytvořeno. Počtem 
druhů jde o středně bohatý vegetační typ, na ploše snímku bylo většinou zaznamená-
no 20–35 druhů, v některých porostech však i podstatně více.

eutrofní dubohabřiny jsou vyvinuty na půdách středně kyselé až mírně zásadité 
reakce, které jsou vytvořeny na rozmanitých geologických substrátech (spraše, neo-
genní sedimenty, vápence, bázemi obohacené granitoidy). Na spraších a neogenních 
sedimentech jsou půdy obvykle hluboké, na skalních horninách spíše mělké a skele-
tovité. Půdním typem jsou většinou kambizemě. Z hlediska reliéfu jsou tyto dubo-
habřiny nejčastěji vyvinuty na svahových úpatích a mírných svazích různé orientace. 

Nejčastěji se lze s eutrofními dubohabřinami setkat na severních svazích Leso-
nického lesa v okolí Lesonic a na úpatí východních svahů Krumlovského lesa kolem 
Maršovic (obr. 8) a Vedrovic. izolovaně se vyskytují také na vápencových tělesech 
u Moravského Krumlova, lesonic a Kadova, na bázemi obohacených granitoidech 
na východních svazích vrchu Leskoun i jinde.

Podle našeho názoru lze vegetaci eutrofních dubohabřin s nižším zastoupením 
teplomilných druhů klasifikovat do eutrofního křídla hercynských dubohabřin aso-
ciace Galio sylvatici-Carpinetum. Porosty s dominantní Mercurialis perennis, vy-
vinuté na vápencích v jižní části studované oblasti, mohou mít svým floristickým 
složením poměrně blízko i k suťovým lesům asociace Aceri-Tilietum. V některých 
eutrofních dubohabřinách vyvinutých zejména na sprašových akumulacích na úpatí 
jižních svahů Krumlovského lesa u Maršovic se vyskytuje více náročných teplomil-
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ných druhů, včetně druhů teplomilných doubrav (viz snímek 12). Tyto porosty mají 
zřejmě nejblíže k teplomilným dubohabřinám z okruhu asociace Primulo veris-Car-
pinetum. Tento vegetační typ je na jihozápadní Moravě dosti vzácný a byl zde dosud 
fytocenologicky zdokumentován jen ojediněle (Chytrý in Chytrý 201�: 2��–2�6).

Snímek 11 – Maršovice: les na svahu bezvodého údolí 1,3 km SZ od kostela v obci, eutrofní dubo-
habřina, 49°2’14,2” N; 16°24’58,5” e (WGS 84), 20° orientace SV, 260 m n. m., 31. 5. 2011, půdní 
pH 5,43, hloubka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 94,9 %. Snímek se nachází mimo oboru Moravský 
Krumlov. ČNFD č. 519 462.
E� (90 %): Carpinus betulus 4, Quercus petraea agg. 2b, Tilia cordata 2b; E2 (1 %): Acer campest-
re +;
E1 (70 %): Impatiens parviflora 4, Asarum europaeum 1, Geranium robertianum 1, Campanula 
rapunculoides +, Carex muricata agg. +, Fragaria moschata +, Galium aparine +, Geum urba-
num +, Hepatica nobilis +, Polygonatum multiflorum +, Pulmonaria officinalis +, Viola riviniana +, 
Anthriscus sylvestris r, Arctium sp. r, Galium sylvaticum r; Acer campestre 1, Carpinus betulus +, 
Euonymus europaeus +, E. verrucosus +, Crataegus sp. r, Tilia cordata r; E0 (0 %).

obr. 8. eutrofní dubohabřina na úpatí jihovýchodního svahu Krumlovského lesa u Maršovic (loka-
lita snímku 11). 7. 5. 2011.
fig. 8. Eutrophic oak-hornbeam forest at a base of a SE slope of the Krumlovský les forest near 
Maršovice (locality of the relevé 11). 7. 5. 2011.
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Snímek zachycuje vegetaci eutrofní dubohabřiny poblíž Maršovic (obr. 8). V bylin-
ném patře jsou vedle hajních prvků významně zastoupeny nitrofyty, dominuje neo-
fytní Impatiens parviflora. Tyto porosty lze řadit do eutrofního křídla asociace Galio 
sylvatici-Carpinetum.

Snímek 12 – Maršovice: les na dně bezvodého údolí 1,5 km Z od kostela v obci, teplomilná dubo-
habřina, 49°1′56,1” N; 16°24′43,5” e (WGS 84), 10° orientace JJZ, 250 m n. m., 23. 5. 2012, půdní 
pH 7,80, hloubka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 87,7 %. Snímek se nachází mimo oboru Moravský 
Krumlov. ČNFD č. 519 535.

E� (80 %): Acer campestre �, Tilia cordata �, Carpinus betulus 1, Quercus petraea agg. 1, Loran-
thus europaeus +; e2 (0 %);
E1 (30 %): Viola mirabilis 2a, Galium odoratum 2m, Asarum europaeum 1, Buglossoides purpuro-
caerulea 1, Polygonatum multiflorum 1, Brachypodium sylvaticum +, Bromus benekenii +, Carex 
michelii +, C. montana +, C. muricata agg. +, Galium sylvaticum +, Melica nutans +, Moehringia 
trinervia +, Pulmonaria officinalis +, Alliaria petiolata r, Astragalus glycyphyllos r, Geranium 
robertianum r, Geum urbanum r; Acer campestre 1, Euonymus verrucosus 1, Carpinus betulus +, 
Cornus sanguinea +, Crataegus sp. +, Ligustrum vulgare +, Lonicera xylosteum r, Quercus petraea 
agg. r, Rhamnus cathartica r, Rosa canina agg. r, Sambucus nigra r, Sorbus torminalis r; E0 (0 %).

Snímek přibližuje vegetaci teplomilné dubohabřiny vyvinuté na sprašové akumulaci 
na úpatí Krumlovského lesa nad Maršovicemi. V bylinném patře převažují široce 
rozšířené hajní druhy a nitrofyty tolerující zástin, uplatňují se však i prvky teplomil-
ných hájů a doubrav (např. Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Viola mi-
rabilis), jejichž přítomnost umožňuje přiřazení k asociaci teplomilných dubohabřin 
Primulo veris-Carpinetum.

Vegetační typ 8 – Mezotrofní dubohabřiny
Diagnostické druhy: Tilia cordata, Carex pilosa, Neottia nidus-avis, Dentaria bulbifera, Anemone 
nemorosa, Carpinus betulus, Melica nutans, Fagus sylvatica, Campanula rapunculoides, Pulmona-
ria officinalis agg., Asarum europaeum, Carex digitata, Symphytum tuberosum.
Konstantní druhy: Poa nemoralis, Tilia cordata, Carpinus betulus, Carex pilosa, Melica nutans, 
Pulmonaria officinalis agg., Quercus petraea agg., Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Con-
vallaria majalis, Hieracium murorum, Stellaria holostea, Campanula rapunculoides, Dentaria 
bulbifera, Galium aparine, Luzula luzuloides, Neottia nidus-avis, Polygonatum multiflorum, Sym-
phytum tuberosum, Viola riviniana.
Dominantní druhy: Carex pilosa, Carpinus betulus, Quercus petraea agg., Tilia cordata, Acer 
campestre, Fagus sylvatica, Quercus robur.
Počet snímků: 7.

Stromové patro těchto porostů je většinou poměrně zapojené, jeho pokryvnost 
zpravidla přesahuje 80 %. Dominantami jsou zejména duby (Quercus petraea agg., 
Q. robur), lípa srdčitá (Tilia cordata) a habr obecný (Carpinus betulus). Keřové pa-
tro bývá vyvinuto, ale dosahuje jen malých pokryvností (do 10 %). Tvoří ho hlavně 
zmlazující druhy stromového patra tolerující zástin (Carpinus betulus, Tilia corda-
ta). V porostech s dominantní Carex pilosa se pokryvnost bylinného patra obvykle 
pohybuje kolem 40 %, v ostatních porostech bývá menší. Charakteristický je výskyt 
mnoha nenáročných hajních druhů (např. Anemone nemorosa, Stellaria holostea) 
a v některých porostech i lesních acidofytů. oproti dubohabřinám na úživnějších sta-
novištích, zahrnutým v předchozím vegetačním typu, je nápadná absence mnoha na 
živiny náročnějších lesních druhů. Mechové patro většinou není výrazně vytvořeno. 
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Z hlediska počtu druhů jde o chudší až středně bohatou vegetaci, na ploše snímku 
bylo obvykle zaznamenáno 15–30 druhů.

Mezotrofní dubohabřiny se většinou vyskytují na mírně kyselých (pH 4,8–5,2) 
půdách. Zaznamenány byly zejména na hlubokých půdách plošin překrytých spraší. 
Vzácně se vyskytují i na mělčích půdách na stinných svazích říčních údolí budova-
ných granitoidy. Půdním typem jsou nejčastěji kambizemě. 

Část porostů vyvinutých na plošinách vznikla patrně poměrně nedávnou expanzí 
lípy a dalších mezofilních dřevin do někdejších světlých mezofilních doubrav, snad 
v souvislosti s poklesem intenzity obhospodařování lesních porostů (sáDlo & po-
korNý 200�, RoleČek 2007). Tomu nasvědčuje jejich fyziognomie, jež se vyznačuje 
starými duby tvořícími vyšší stromové patro a mladšími jedinci lípy nebo habru 
v nižším stromovém a keřovém patře.

Tato vegetace je charakteristická pro severní část Krumlovského lesa. Největšího 
rozšíření dosahují mezotrofní dubohabřiny na plošinách nad pravým břehem Rokyt-
né u Budkovic (obr. 9) a v okolí moravskokrumlovského vlakového nádraží. Vzácně 
byly zaznamenány také na svazích údolí Jihlavy poblíž Moravských Bránic a v údolí 
rokytné.

Tento vegetační typ zahrnuje zejména druhově chudší typy dubohabřin, ve kte-
rých převládá východní prvek Carex pilosa. Nabízí se tak otázka, zda tuto vegetaci 
klasifikovat do hercynských dubohabřin asociace Galio sylvatici-Carpinetum nebo 
karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-Carpinetum. Vzhledem k téměř 
úplné absenci dalších druhů s východním rozšířením (s výjimkou Symphytum tube-
rosum) se přikláníme k řazení do první uvedené asociace. Dubohabřiny s dominantní 
Carex pilosa byly na jihozápadní Moravě dosud zaznamenány např. ve středním Po-
dyjí (Chytrý & ViCherek 1995). Pod tento vegetační typ spadají také chudé dubo-
habřiny porůstající zastíněné svahy nad pravým břehem Jihlavy u Moravských Brá-
nic, které jsou charakteristické vyšším zastoupením acidofytů (na mělké půdě se zde 
zřejmě více projevuje vliv kyselých granitoidů). Tato vegetace je blízká acidofilnímu 
křídlu hercynských dubohabřin. Na jihozápadní Moravě jde o typickou mezofilní 
lesní vegetaci svahů říčních údolí budovaných kyselými horninami (např. Chytrý 
& ViCherek 1995, 1996).

Snímek 13 – Budkovice: les na plošině 2 km VSV od kostela v obci, mezotrofní dubohabřina, 
49°4’35,1” N; 16°22’20,0” e (WGS 84), 5° orientace SZ, 250 m n. m., 23. 5. 2012, půdní pH 6,63, 
hloubka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 88,2 %. Snímek se nachází mimo oboru Moravský Krum-
lov. ČNFD č. 519 537.

E� (65 %): Quercus robur �, Tilia cordata �; E2 (10 %): Tilia cordata 2a;
E1 (40 %): Carex pilosa �, Campanula rapunculoides 1, Anemone nemorosa +, Asarum euro-
paeum +, Dentaria bulbifera +, Fallopia convolvulus +, Glechoma hederacea +, Lysimachia 
nummularia +, Melica nutans +, Poa nemoralis +, Pulmonaria officinalis +, Stellaria holostea +, 
Symphytum tuberosum +, Vicia sepium +, Viola riviniana +, Astragalus glycyphyllos r, Clinopodium 
vulgare r, Hylotelephium maximum r; Acer campestre +, Carpinus betulus +, Crataegus sp. +, Rosa 
canina agg. +, Tilia cordata +, Fraxinus excelsior r, Malus sylvestris r; E0 (0 %).

Snímek zachycuje typickou vegetaci mezotrofních dubohabřin vyvinutých na ploši-
nách nad pravým břehem Rokytné u Budkovic (obr. 9), pro které je charakteristická 
dominance Carex pilosa. Ze struktury porostu lze odvozovat vznik porostu expanzí 
lípy do původně světlé doubravy. V podrostu zcela převažují nenáročné hajní druhy; 
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nitrofyty a acidofyty jsou zastoupeny jen málo. Toto společenstvo lze řadit do asoci-
ace Galio sylvatici-Carpinetum.

Vegetační typ 9 – Suťové lesy
Diagnostické druhy: Galeobdolon montanum, Tilia platyphyllos, Aegopodium podagraria, Carpi-
nus betulus, Omphalodes scorpioides, Asarum europaeum, Impatiens noli-tangere, Oxalis acetosel-
la, Impatiens parviflora, Ficaria verna, Pulmonaria officinalis agg., Lonicera xylosteum, Cardami-
ne impatiens, Mercurialis perennis, Alliaria petiolata, Stachys sylvatica.
Konstantní druhy: Carpinus betulus, Impatiens parviflora, Galeobdolon montanum, Pulmonaria 
officinalis agg., Alliaria petiolata, Asarum europaeum, Geum urbanum, Aegopodium podagraria, 
Galium aparine.
Dominantní druhy: Carpinus betulus, Galeobdolon montanum, Impatiens parviflora, Quercus ro-
bur, Tilia platyphyllos, Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Tilia cordata.
Počet snímků: 10.

Tento vegetační typ sdružuje stinné vysokokmenné porosty (pokryvnost 80–95 %) 
s druhově pestrým stromovým patrem, ve kterém se vyskytují např. habr obecný 

obr. 9. Mezotrofní dubohabřina s dominantní Carex pilosa vytvořená na plošině jižně od Budkovic 
(lokalita snímku 13). 23. 5. 2012.
fig. 9. Mesotrophic oak-hornbeam forest with herb layer dominated by Carex pilosa developed on 
a plateau south of Budkovice (locality of the relevé 1�). 2�. 5. 2012.
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(Carpinus betulus) a lípa (Tilia cordata, T. platyphyllos). Keřové patro bývá vytvo-
řeno spíše nevýrazně a vyskytují se v něm zejména keře preferující úživná stanoviště 
(např. Lonicera xylosteum, Sambucus nigra, vzácně, ale charakteristicky, také Sta-
phylea pinnata) nebo zmlazující dřeviny stromového patra. Bylinné patro dosahuje 
poměrně velké pokryvnosti (většinou okolo 50 %). Zcela v něm převládají nitrofyty 
tolerující zastínění (např. Alliaria petiolata, Impatiens parviflora) a běžné hajní dru-
hy. V některých porostech se více uplatňují i druhy jarního aspektu (např. Corydalis 
solida, Scilla bifolia). Mechové patro většinou není výrazně vytvořeno. Jde o druho-
vě spíše chudé porosty, na ploše snímku bylo obvykle zaznamenáno 10–25 druhů.

Půdy tohoto vegetačního typu se vyznačují mírně kyselou až neutrální reakcí 
(pH 5,5–7) a bývají mělké a skeletovité, na bázích svahů však mohou být i hlubší. 
Půdním typem jsou hlavně rankery, rankerové kambizemě nebo koluvizemě. Suťové 
lesy osídlují různě orientované, zpravidla ale stinné dolní partie svahů budovaných 
granitoidy či permokarbonskými slepenci. Častější jsou pod skalními výchozy, kde 
se mohou hromadit uvolněné balvany. 

Značná část porostů zřejmě představuje přirozenou lesní vegetaci a jeví se jako 
sukcesně poměrně stabilní – většina druhů stromového patra v nich zmlazuje a od-
růstá.

 Výskyt suťových lesů je ve studované oblasti soustředěn v údolích Jihlavy (obr. 
10) a Rokytné. Fragmentárně byly zaznamenány také na severním svahu vrchu Les-
koun a v Bohutickém lese.

Téměř všechny porosty lze řadit do asociace Aceri-Tilietum. Na jihozápadní 
Moravě jde o typickou vegetaci zastíněných balvanitých svahů říčních údolí (např. 
Chytrý & ViCherek 1995, 1996, tiChý 1995). 

Na svazích údolí Jihlavy v okolí vlakové zastávky ivančice-letovisko byly ojedi-
něle zaznamenány i fragmenty vegetace acidofilních skalních lipin blízké asociaci 
Poo nemoralis-Tilietum cordatae. Charakteristický je pro ně výskyt acidofytů a svět-
lomilných skalních druhů (např. Festuca pallens a Hieracium schmidtii). vzhledem 
k obtížné přístupnosti však tyto porosty nebyly zdokumentovány fytocenologickými 
snímky. Acidofilní skalní lipiny byly zaznamenány i v dalších hlubokých říčních 
údolích Českého masivu (např. zeleNý 2008), na jihozápadní Moravě však byl 
dosud uváděn pouze fragmentární výskyt ve středním Podyjí (Chytrý & ViCherek 
1995).

Snímek 14 – ivančice: les na svahu nad pravým břehem Jihlavy 0,3 km JZ od vlakové zastáv-
ky ivančice-letovisko, suťový les, 49°5’29,4” N; 16°24’2,5” e (WGS 84), 25° orientace VSV, 
210 m n. m., 4. 8. 2011, půdní pH 5,46, hloubka půdy 25,3 cm, korunový zápoj 95,1 %. Snímek se 
nachází mimo oboru Moravský Krumlov. ČNFD č. 519 508.

E� (95 %): Tilia platyphyllos 5, Acer campestre 2a, Carpinus betulus 2a, Tilia cordata 2m; E2 (5 %): 
Corylus avellana 1, Sambucus nigra 1;
E1 (85 %): Galeobdolon montanum 4, Impatiens parviflora 2a, Asarum europaeum 2m, Aegopodi-
um podagraria 1, Urtica dioica 1, Omphalodes scorpioides +, Pulmonaria officinalis agg. +, Allia-
ria petiolata r; Fraxinus excelsior +, Acer campestre r, Hedera helix r, Sambucus nigra r; E0 (1 %).

Snímek dokumentuje typickou vegetaci suťových lesů v údolí Jihlavy pod ivančice-
mi. V druhově poměrně chudém bylinném patře převládá Galeobdolon montanum, 
který díky své schopnosti vytvářet dlouhé plazivé výběžky dobře snáší pohyblivý 
substrát. Dále jsou přítomny běžné nitrofyty a hajní druhy. Tuto vegetaci je možné 
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přiřadit k asociaci Aceri-Tilietum. Pro mezofilní lesy v údolí Jihlavy mezi ivančice-
mi a Moravskými Bránicemi je příznačný výskyt jarního geofytu Scilla bifolia, který 
však vzhledem k termínu zápisu snímku nemohl být zaznamenán. 

Vegetační typ 10 – Lužní lesy
Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, Ranunculus repens, Urtica dioica, Arctium sp., Glecho-
ma hederacea, Lycopus europaeus, Acer negundo, Aegopodium podagraria, Stellaria nemorum, 
Athyrium filix-femina, Bidens frondosus, Carex remota, Mentha arvensis, Myosoton aquaticum, 
Persicaria hydropiper, Petasites albus, Rumex obtusifolius, Salix alba, Symphytum officinale, Vero-
nica beccabunga, Lamium maculatum, Rubus idaeus, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Stachys 
sylvatica, Geum urbanum, Angelica sylvestris, Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, 
Daucus carota, Eupatorium cannabinum, Galium palustre, Holcus mollis, Impatiens glandulifera, 
Melilotus albus, Myosotis palustris agg., Phragmites australis, Poa trivialis, Populus alba, Populus 
×canadensis, Prunus domestica, Ribes rubrum, Rubus caesius, Salix euxina, Scutellaria galericula-
ta, Solanum dulcamara, Solidago gigantea, Ulmus laevis, Viola reichenbachiana, Galium aparine.
Konstantní druhy: Urtica dioica, Galium aparine, Geum urbanum, Alnus glutinosa, Arctium sp., 
Glechoma hederacea, Impatiens parviflora, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Ranuncu-

obr. 10. Jarní aspekt suťového lesa v údolí Jihlavy u ivančic (lokalita snímku 14). 4. 4. 2012.
Fig. 10. Vernal aspect of ravine forest in the Jihlava River valley near ivančice (locality of the rele-
vé 14). 4. 4. 2012.
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lus repens, Acer negundo, Fraxinus excelsior, Lamium maculatum, Lycopus europaeus, Poa nemo-
ralis, Rubus idaeus, Sambucus nigra, Stellaria nemorum.
Dominantní druhy: Alnus glutinosa, Aegopodium podagraria, Acer negundo, Salix alba, Urtica 
dioica, Acer pseudoplatanus, Impatiens parviflora, Petasites albus, Populus alba, Prunus domesti-
ca, Ranunculus repens, Salix euxina.
Počet snímků: 7.

Tento vegetační typ zahrnuje zejména stinné vysokokmenné porosty s převládající 
olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbou bílou (Salix alba) nebo vrbou křehkou (S. eu-
xina). V jejich podúrovni lze někdy nalézt invazní neofyt javor jasanolistý (Acer ne-
gundo), druhy suťových lesů (např. Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior), nebo 
hlavaté vrby. Keřové patro je obvykle vyvinuté, jeho pokryvnost se nejčastěji po-
hybuje v rozmezí 5–10 %. Zastoupeny jsou v něm hlavně druhy živinami bohatých 
substrátů, nejčastěji Sambucus nigra a zmlazující Acer negundo. Bylinné patro bývá 
vytvořeno s velkou pokryvností a zcela v něm převládají nitrofilní byliny snášející 
zástin (např. Aegopodium podagraria, Urtica dioica). Z typických mokřadních dru-
hů jsou častěji zastoupeny např. Lycopus europaeus a Veronica beccabunga. Vzácně 
se přidávají i některé mezofilní lesní druhy (např. Poa nemoralis, Pulmonaria offi-
cinalis agg.) a ojediněle také liány (Calystegia sepium, Humulus lupulus). Mechové 
patro zpravidla není výrazně vytvořeno. Z hlediska počtu druhů jde o středně bohatý 
typ vegetace, na ploše snímku bylo většinou zaznamenáno 20–40 druhů.

Lužní lesy osídlují aluvia vodních toků s hlubokými půdami, které se vyznačují 
neutrální až mírně zásaditou reakcí (pH 6,5–7,5). Půdním typem jsou nejčastěji flu-
vizemě.

Lužní lesy jsou ve studovaném území zastoupeny především v nivě Rokytné. 
Aluvium Jihlavy je z větší části odlesněné a poměrně výrazně narušené lidskou čin-
ností; lužní lesy se zde vyskytují omezeně, přičemž často mají charakter pouhého 
liniového břehového porostu. V potočních údolích lze jediný rozsáhlejší lužní porost 
(potoční olšinu) nalézt jihovýchodně od vrchu Kobyla (obr. 11); většina ostatních 
údolních zářezů je po větší část roku bezvodá a vegetace lužních lesů v nich schází. 
Několik maloplošných porostů bylo zaznamenáno i v okolí vlakového nádraží Rak-
šice.

Jak je patrné, současný výskyt lužních lesů je ve studovaném území fragmentární. 
Navíc značná část porostů je relativně mladá, vzniklá na bývalém antropogenním 
bezlesí (CeNiA 2013). S tím zřejmě souvisí jejich poměrně nevyhraněné druhové 
složení a často i obtížná syntaxonomická klasifikace.

Porosty potočních olšin v údolních zářezech na okrajích Krumlovského lesa, v je-
jichž podrostu se vyskytuje více hajních druhů (viz snímek 15), lze zřejmě klasifi-
kovat do asociace Stellario nemorum-Alnetum. Do této asociace je snad možné řadit 
také olšiny zaznamenané podél Rokytné v hluboce zaříznutých partiích údolí s úz-
kým aluviem. Na jihozápadní Moravě jde o poměrně rozšířené společenstvo zjištěné 
např. v údolích oslavy, Jihlavy a Rokytné (Chytrý & ViCherek 1996) a v údolí Dyje 
nad Znojmem (Chytrý & ViCherek 1995).

Naopak porosty z rozšířené části aluvia Rokytné u Budkovic mají blíže k aso-
ciaci Pruno padi-Fraxinetum excelsioris. Aktuální výskyt tohoto společenstva na 
jihozápadní Moravě je dosti fragmentární a zaznamenané porosty často nedovolují 
jednoznačné přiřazení k této asociaci. Zaznamenány byly v nivě Jevišovky u Tvoři-
hráze (rafajoVá 1998), u Popic na Znojemsku (Chytrý & ViCherek 1995) a v nivě 
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Rokytné u ivančic (Chytrý a ViCherek 1996). Potenciální rozšíření porostů asociace 
Pruno-Fraxinetum je na jihozápadní Moravě pokládáno za mnohem větší, v součas-
né době jsou ale vhodná stanoviště obvykle odlesněna (Chytrý & ViCherek 1995, 
1996, rafajoVá 1998).

Snímek 16 zachycuje lužní les vyvinutý na hlinitopísčité půdě s příměsí štěrku na 
levém břehu Jihlavy u Moravských Bránic. Ve stromovém patře zde převládá Salix 
alba a nechybí ani Populus alba, další typický průvodce měkkých luhů. Tento po-
rost lze řadit do suššího křídla měkkých luhů asociace Salicetum albae. fragmenty 
tohoto společenstva byly zaznamenány na více místech podél Jihlavy u Moravských 
Bránic. Výše proti proudu Jihlavy nejsou měkké luhy uváděny (Chytrý & ViCherek 
1996). Na jižní Moravě je toto společenstvo více rozšířené v dolním Podyjí a Pomo-
raví, na jihozápadní Moravu však zasahuje jen okrajově (Neuhäuslová & Douda in 
Chytrý 201�: 6�–69).

V okolí sedimentačních nádrží lomu Leskoun u rakšického vlakového nádraží 
byly zaznamenány i maloplošné porosty vrbin se Salix euxina (viz snímek 17), které 
lze klasifikovat do asociace Salicetum fragilis.

Snímek 15 – Moravské Bránice: les v údolí potoka 2,8 km JJZ od vlakového nádraží, potoční olši-
na, 49°3’37,6” N; 16°25’8,4” e (WGS 84), rovina, 250 m n. m., 14. 8. 2012, půdní pH 6,52, hloub-
ka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 84,0 %. Snímek se nachází mimo oboru Moravský Krumlov. 
ČNFD č. 519 578.

E� (65 %): Alnus glutinosa 4, Quercus robur 2a; E2 (10 %): Alnus glutinosa 2a, Ulmus laevis 1, 
Sambucus nigra +;
E1 (70 %): Urtica dioica �, Impatiens parviflora 2a, Impatiens noli-tangere 1, Rumex obtusifo-
lius 1, Arctium lappa +, Athyrium filix-femina +, Bidens frondosus +, Carex remota +, Dactylis 
polygama +, Galium aparine +, G. palustre +, Geum urbanum +, Lycopus europaeus +, Mentha 
arvensis +, Mycelis muralis +, Myosotis palustris agg. +, Poa nemoralis +, Ranunculus repens +, 
Solanum dulcamara +, Stellaria media +, S. nemorum +, Veronica beccabunga +, Rubus idaeus r; 
Alnus glutinosa +, Fraxinus excelsior r, Tilia sp. r, Ulmus laevis r; E0 (0 %).

Snímek přibližuje vegetaci plošně zřejmě nejrozsáhlejší olšiny v Krumlovském lese, 
která porůstá dno potočního údolí pod vrchem Kobyla západně od Moravských 
Bránic (obr. 11). V bylinném patře se kombinují mokřadní druhy, nitrofyty, včetně 
některých ruderálních druhů, a mezofilní lesní druhy. V jarním aspektu v podrostu 
převládá Ficaria verna subsp. bulbifera, místy se přidávají také Anemone nemorosa, 
A. ranunculoides či Corydalis solida. Vzhledem k vyššímu zastoupení hajních druhů 
lze tuto vegetaci klasifikovat do asociace Stellario nemorum-Alnetum.

Snímek 16 – Moravské Bránice: les na levém břehu Jihlavy pod železničním viaduktem Z od obce, 
vrbotopolový lužní les, 49°4’56,6” N; 16°24’39,9” e (WGS 84), 10° orientace Z, 200 m n. m., 
14. 8. 2012, půdní pH 7,56, hloubka půdy 33,7 cm, korunový zápoj 90,6 %. Snímek se nachází 
mimo oboru Moravský Krumlov. ČNFD č. 519 579.

E� (80 %): Salix alba �, Acer negundo 2b, Populus alba 2b, Prunus domestica 2b, Populus ×cana-
densis 1; E2 (25 %): Acer negundo 2b, Cornus sanguinea 1, Euonymus europaeus 1, Sambucus 
nigra 1;
E1 (30 %): Aegopodium podagraria 2b, Glechoma hederacea 1, Stellaria holostea 1, Urtica dioi-
ca 1, Chaerophyllum temulum +, Chelidonium majus +, Fallopia convolvulus +, Galium aparine +, 
Lamium maculatum +, Rubus caesius +, Alliaria petiolata r, Geum urbanum r; Euonymus euro-
paeus +, Populus alba r; E0 (0 %).
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Snímek zachycuje lužní les vyvinutý na hlinitopísčité půdě s příměsí štěrku na levém 
břehu Jihlavy u Moravských Bránic. Ve stromovém patře zde převládá Salix alba 
a tento porost lze řadit do suššího křídla měkkých luhů asociace Salicetum albae.

Snímek 17 – Rakšice: les u sedimentační nádrže 0,6 km J od vlakového nádraží, porost vrby 
křehké, 49°0’33,4” N; 16°20’42,7” e (WGS 84), rovina, 270 m n. m., 15. 8. 2012, půdní pH 7,50, 
hloubka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 85,5 %. Snímek se nachází mimo oboru Moravský Krum-
lov. ČNFD č. 519 588.
E� (75 %): Salix euxina 4, Acer negundo 2a, Quercus robur 1; E2 (5 %): Acer negundo 2a, Cratae-
gus sp. 1, Tilia cordata 1, Salix euxina +;
E1 (60 %): Lycopus europaeus 2a, Petasites albus 2a, Urtica dioica 2a, Deschampsia cespitosa 1, 
Geum urbanum 1, Humulus lupulus 1, Mentha arvensis 1, Poa nemoralis 1, Solidago gigantea 1, 
Symphytum officinale 1, Bidens frondosus +, Calamagrostis epigejos +, Chaerophyllum temulum +, 
Dactylis glomerata agg. +, Galeopsis tetrahit agg. +, Galium aparine +, Glechoma hederacea +, 
Impatiens parviflora +, Persicaria hydropiper +, Phragmites australis +, Ranunculus repens +, 
Scrophularia nodosa +, Stellaria holostea +, Veronica chamaedrys +, Arctium sp. r, Daucus caro-
ta r, Holcus mollis r, Melilotus albus r, Myosoton aquaticum r; Acer negundo 1, Ligustrum vulga-
re +, Crataegus sp. r, Fraxinus excelsior r, Pinus sylvestris r, Rosa canina agg. r; E0 (0 %).

obr. 11. Jarní aspekt olšiny v údolí pod vrchem Kobyla jižně od Moravských Bránic (lokalita sním-
ku 15). 4. 4. 2012.
fig. 11. vernal aspect of black alder forest in a valley under the Kobyla Hill S of Moravské Bránice 
(locality of the relevé 15). 4. 4. 2012.
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Vegetace zachycená uvedeným snímkem představuje vrbinu s dominantní Salix eu-
xina, přimíšen je i neofyt Acer negundo. V podrostu převažují rozmanité vlhkomilné 
druhy tolerující zastínění. Tyto porosty je možné přiřadit k asociaci Salicetum fragi-
lis.

Vegetační typ 11 – Šipákové doubravy
Diagnostické druhy: Quercus pubescens agg., Viola hirta, Buglossoides purpurocaerulea, Eu-
phorbia epithymoides, Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Euonymus verrucosus, Acer 
campestre, Festuca rupicola, Prunus spinosa, Dictamnus albus, Teucrium chamaedrys, Crataegus 
sp., Clinopodium vulgare, Securigera varia, Anthriscus sylvestris, Cornus sanguinea, Ligustrum 
vulgare, Galium album, Peucedanum cervaria, Rosa rubiginosa, Chaerophyllum temulum, Alliaria 
petiolata, Cerinthe minor, Elymus hispidus, Melica picta, Geum urbanum, Carex michelii, Lapsana 
communis, Euphorbia cyparissias, Genista tinctoria, Vincetoxicum hirundinaria, Bromus benekenii, 
Sorbus torminalis, Pulmonaria mollis.
Konstantní druhy: Viola hirta, Alliaria petiolata, Quercus pubescens agg., Acer campestre, Geum 
urbanum, Brachypodium pinnatum, Galium aparine, Quercus petraea agg., Clinopodium vulgare, 
Buglossoides purpurocaerulea, Poa nemoralis, Vincetoxicum hirundinaria, Crataegus sp., Galium 
album, Loranthus europaeus, Carex michelii, Chaerophyllum temulum, Impatiens parviflora, Poa 
angustifolia, Bupleurum falcatum, Carex muricata agg., Euphorbia epithymoides, Ligustrum vulga-
re, Pulmonaria officinalis agg., Teucrium chamaedrys.
Dominantní druhy: Quercus pubescens agg., Quercus petraea agg., Brachypodium pinnatum, 
Acer campestre, Buglossoides purpurocaerulea, Poa nemoralis.
Počet snímků: 14.

Tento vegetační typ sdružuje zejména vysokokmenné porosty teplomilných bazifil-
ních doubrav s dubem šipákem (Quercus pubescens agg.). V poměrně světlém stro-
movém patře (pokryvnost 50–75 %) převládají duby (Q. petraea agg., Quercus pu-
bescens agg.) a často bývají přimíšeny mezofilní druhy, zejména javor babyka (Acer 
campestre). V dobře vyvinutém keřovém patře převládají teplomilné bazifilní druhy 
keřů (např. Euonymus verrucosus, Rosa rubiginosa) a zmlazující Acer campestre. 
Pokryvnost bylinného patra se obvykle pohybuje mezi 30 a 60 %, větší pokryvnosti 
dosahují zejména Brachypodium pinnatum a Buglossoides purpurocaerulea. vysky-
tují se zde bazifilní či acidotolerantní druhy teplomilných doubrav (např. Buglos-
soides purpurocaerulea, Carex michelii) i suchých trávníků a lesních lemů (např. 
Brachypodium pinnatum, Peucedanum cervaria), nitrofyty tolerující zástin (např. 
Alliaria petiolata, Geum urbanum) a místy nechybějí ani běžné hajní druhy. Mecho-
vé patro zpravidla není výrazně vyvinuto. Počet druhů na ploše snímku je značně 
proměnlivý a pohybuje se v rozmezí 20–50 druhů.

Ve studované oblasti byly šipákové doubravy zaznamenány takřka výhradně na 
hlubokých půdách vyvinutých na spraších, pro které je charakteristická neutrální až 
mírně zásaditá reakce (pH 6,9–7,9). Jen ojediněle a fragmentárně byla tato vegeta-
ce zjištěna také na mělkých půdách vytvořených na permokarbonských slepencích 
a bázemi obohacených granitoidech; tyto půdy bývají mírně kyselé (pH 5,4–6,3). Ši-
pákové doubravy obvykle porůstají plošiny a mírné svahy pokryté spraší. Porosty na 
skalních horninách byly zaznamenány na prudkých svazích (obvykle jihovýchodní 
nebo jihozápadní orientace) a jejich horních hranách.  

 Část porostů osídlující relativně mezičtější stanoviště se pravděpodobně 
vyvinula z mezofilní lesní vegetace vlivem dlouhodobého hospodaření (sáDlo 
& pokoRNý 2003). V současné době trpí většina těchto porostů expanzí mezofilních 
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a nitrofilních druhů a postupně se jejich druhové složení posouvá směrem k dubo-
habřinám.

Šipákové doubravy se v rámci studovaného území vyskytují zejména na sprašo-
vých akumulacích na úpatích jižních a východních svahů Krumlovského lesa v okolí 
Maršovic (obr. 12) a Vedrovic. ojediněle byly zaznamenány také na svazích vrchů 
Leskoun (bázemi obohacené granitoidy) a Réna (spraše) a na slepencích v údolí 
pravostranného přítoku Rokytné u Budkovic. Nepříliš reprezentativní porosty, ve 
kterých chybí dub šipák, lze nalézt i na svahu nad pravým břehem Rokytné poblíž 
Němčické hájovny.

Domníváme se, že téměř všechny snímky tohoto vegetačního typu lze řadit do 
asociace Euphorbio-Quercetum. Na jihozápadní Moravě představují porosty klasi-
fikované do této asociace nejčastější typ šipákových doubrav, což zřejmě mimo jiné 
souvisí s jejich poněkud nižšími nároky na teplé a suché klima (Roleček in Chytrý 
2013: 310–314). Zaznamenány byly hlavně na svazích říčních údolí budovaných 
bazickými horninami, především na krystalických vápencích ve středním Podyjí 
(Chytrý & ViCherek 1995) a na permokarbonských slepencích v údolí Rokytné 
u Moravského Krumlova (Chytrý & ViCherek 1996), ojediněle i jinde (RoleČek 
2011). Vegetace suché šipákové doubravy, která osídluje suchý hřbet mezi dvěma 
bezvodými údolními zářezy nad Maršovicemi (viz snímek 19), má svým druhovým 
složením poměrně blízko ke xerotermním šipákovým doubravám řazeným k asociaci 
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis. V jejím podrostu se uplatňují 
mnohé druhy suchých trávníků a lesních lemů. Tento typ vegetace byl na jihozápad-
ní Moravě zaznamenán pouze velmi vzácně v říčních údolích, např. na krystalických 
vápencích středního Podyjí (Chytrý & ViCherek 1995) a Pooslaví (RoleČek 2011). 
Hojnější je potom v jihomoravských výběžcích Západních Karpat (Roleček in Chyt-
rý 201�: �07–�10).

Snímek 18 – Maršovice: les na úpatí svahu 2 km SZ od kostela v obci, šipáková doubrava, 
49°2’1,6” N; 16°24’51,0” e (WGS 84), 5° orientace JV, 300 m n. m., 16. 5. 2012, půdní pH 7,46, 
hloubka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 86,9 %. Snímek se nachází mimo oboru Moravský Krum-
lov. ČNFD č. 519 531.

E� (60 %): Acer campestre �, Quercus pubescens agg. �, Q. petraea agg. 2a, Loranthus euro-
paeus 1, Tilia cordata 1; E2 (20 %): Acer campestre 2a, Euonymus verrucosus 2a;
E1 (30 %): Buglossoides purpurocaerulea 2a, Impatiens parviflora 2m, Melica uniflora 1, Alliaria 
petiolata +, Bromus benekenii +, Galium aparine +, Geum urbanum +, Poa nemoralis +, Polygo-
natum odoratum +, Pulmonaria officinalis +, Stellaria holostea +, Viola hirta +, V. odorata +, Cha-
erophyllum temulum r; Acer campestre 2m, Euonymus verrucosus 1, Crataegus sp. +, Euonymus 
europaeus +, Ligustrum vulgare +, Quercus petraea agg. +, Sambucus nigra r; E0 (0 %).

Snímek dokumentuje šipákovou doubravu vyvinutou na spraších na úpatí jihový-
chodních svahů Krumlovského lesa poblíž Maršovic. V podrostu převládají nit-
rofyty, mezofilní lesní druhy a některé teplomilné druhy (ve snímku Buglossoides 
purpurocaerulea, Polygonatum odoratum a Viola hirta, v okolí také Dictamnus al-
bus či Vincetoxicum hirundinaria). Tuto vegetaci lze klasifikovat do mezofilnějšího 
křídla asociace Euphorbio-Quercetum. Na vlhkostně příznivějších místech mohou 
tyto doubravy přecházet do porostů teplomilných dubohabřin.

Snímek 19 – Maršovice: les na hřbetu 1,8 km ZSZ od kostela v obci, suchá šipáková doubrava, 
49°2’23,4” N; 16°24’39,8” e (WGS 84), 10° orientace JV, 290 m n. m., 16. 5. 2012, půdní pH 7,51, 
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hloubka půdy 40,0 cm, korunový zápoj 53,9 %. Snímek se nachází v oboře Moravský Krumlov. 
ČNFD č. 519 532.
E� (45 %): Quercus petraea agg. 2b, Q. pubescens agg. 2b, Loranthus europaeus 1; E2 (20 %): 
Quercus petraea agg. 2a, Acer campestre 2m, Quercus pubescens agg. 1, Rosa rubiginosa +;
E1 (50 %): Brachypodium pinnatum �, Elymus hispidus 1, Inula ensifolia 1, Poa angustifolia 1, Vin-
cetoxicum hirundinaria 1, Ajuga genevensis +, Arrhenatherum elatius +, Astragalus glycyphyllos +, 
Buglossoides purpurocaerulea +, Bupleurum falcatum +, Carex michelii +, C. montana +, Chamae- 
cytisus ratisbonensis +, Clinopodium vulgare +, Dictamnus albus +, Euphorbia cyparissias +, 
E. epithymoides +, Festuca ovina +, F. rupicola +, Fragaria vesca +, Galium album +, G. valdepi-
losum +, Genista tinctoria +, Geranium sanguineum +, Peucedanum cervaria +, Pulmonaria mollis 
+, Securigera varia +, Tanacetum corymbosum +, Teucrium chamaedrys +, Trifolium alpestre +, 
Verbascum chaixii subsp. austriacum +, Viola hirta +, Galium aparine r, Galeopsis tetrahit agg. r; 
Acer campestre 1, Quercus petraea agg. 1, Carpinus betulus +, Crataegus sp. +, Fraxinus excelsior 
+, Prunus spinosa +, Quercus pubescens agg. +, Rosa canina agg. +, R. spinosissima +, Euonymus 
verrucosus r; E0 (0 %).

Snímek přibližuje vegetaci suché bazifilní doubravy porůstající sprašovou akumula-
ci na jižním svahu Krumlovského lesa nad Maršovicemi (obr. 12). Významně jsou 

obr. 12. Suchá šipáková doubrava vyvinutá na jihovýchodním svahu Krumlovského lesa nad Mar-
šovicemi (lokalita snímku 19). 30. 5. 2012.
fig. 12. dry downy oak forest developed on a SE slope of the Krumlovský les forest above Maršo-
vice (locality of the relevé 19). �0. 5. 2012.
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v bylinném patře zastoupeny bazifilní prvky lesních lemů a suchých trávníků (např. 
Brachypodium pinnatum, Geranium sanguineum), naopak téměř scházejí lesní me-
zofyty. Tuto vegetaci lze klasifikovat do asociace submediteránně laděných doubrav 
severní Panonie Lithospermo-Quercetum. Jde o jediný porost tohoto rázu ve studo-
vaném území. Podle leteckých snímků z padesátých let minulého století (CeNiA 
2013) vznikl expanzí dubů do někdejšího suchého trávníku na spraši. V současné 
době pronikají do okrajových partií porostu mezofyty a druhové složení a fyziogno-
mie společenstva se posouvá směrem k mezofilnějším typům vegetace.

Nepřímá ordinační analýza

Pro lepší představu o vzájemné podobnosti druhového složení rozlišených vegetač-
ních typů jsme použili detrendovanou korespondenční analýzu (DCA). Její výsledky 
přibližují následující dva ordinační diagramy (obr. 13 a 14). Pro snadnější ekologic-
kou interpretaci ordinačního prostoru byly do prvního diagramu pasivně proloženy 
vektory vybraných proměnných prostředí a ellenbergových indikačních hodnot.

První ordinační osa vysvětluje 5,3 % variability v druhovém složení dat, druhá 
osa potom 3,2 %. První osa, jež odpovídá hlavnímu gradientu v druhovém složení 
vegetace, je nejsilněji pozitivně korelována s eiH pro živiny. Poměrně silnou pozi-
tivní korelaci s ní vykazují ještě půdní pH a eiH pro vlhkost a půdní reakci. Naopak 
nejsilněji negativně korelován s první ordinační osou je vektor eiH pro světlo. První 
ordinační osu lze tedy interpretovat jako gradient vzrůstající úživnosti stanoviště. 
Tato interpretace dobře odpovídá i poloze snímků skalních acidofilních doubrav 
(tedy světlých lesů oligotrofních stanovišť) na levé straně diagramu a umístění sním-
ků lužních a suťových lesů (tedy stinných lesů živinově a vlhkostně příznivých sta-
novišť) na straně pravé.

S druhou ordinační osou nejsilněji pozitivně koreluje eiH pro kontinentalitu 
a také eiH pro půdní reakci a teplotu. Z měřených proměnných jsou s ní nejvíce 
spjaty proměnné heat load index a půdní pH. Z ordinačního diagramu zachycujícího 
umístění optim druhů v ordinačním prostoru je patrné, že v jeho dolní polovině se 
nacházejí především druhy obligátně vázané na lesní stanoviště, zatímco v horní po-
lovině převažují druhy, jež mohou růst jak v lesním, tak v nelesním prostředí (např. 
v lesních lemech nebo ruderální vegetaci). Nejvýstižnější interpretací druhé ordinač-
ní osy by tak snad mohl být gradient „hajního“ charakteru podrostu (stinné mezofilní 
háje vs. světlé bazifilní doubravy).

V souladu s uvedenou interpretací je i poloha optim jednotlivých druhů v ordinač-
ním diagramu (obr. 14). V jeho levém dolním kvadrantu se nacházejí druhy acidofil-
ních, živinami chudých lesů (např. Luzula luzuloides). V pravém dolním kvadrantu 
nalezneme potom především hajní druhy (např. Asarum europaeum). Ve střední části 
diagramu se na levém okraji nacházejí druhy kyselých a světlých stanovišť (např. 
Viscaria vulgaris). Na ně směrem doprava navazují acidotolerantní teplomilné druhy 
(např. Vincetoxicum hirundinaria) a dále pokračují světlomilné bazifyty (např. Bra-
chypodium pinnatum). Na pravém horním okraji diagramu se nachází výrazné se-
skupení druhů živinami bohatých substrátů (např. Geum urbanum). V centrální části 
diagramu se nalézá větší počet druhů živinami středně bohatých a ne příliš kyselých 
stanovišť (např. Carex montana).
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K obdobným výsledkům došli v nedávné době zeleNý & Chytrý (2007) při 
studiu lesní vegetace údolí Vltavy a Dyje. Jako hlavní gradienty v druhovém slo-
žení uvádějí komplexní gradient živin, vlhkosti a půdního pH a komplexní gradient 

obr. 13. ordinační diagram zachycující pozici snímků na prvních dvou osách DCA. Symboly rozli-
šují příslušnost snímků k jednotlivým vegetačním typům (viz legendu níže). Šipky představují vek-
tory proměnných prostředí a ellenbergových indikačních hodnot, jež jsou alespoň s jednou z prv-
ních dvou ordinačních os signifikantně korelovány na hladině statistické významnosti α = 0,001.
Fig. 13. ordination diagram showing positions of relevés on the first two DCA axes. Symbols in-
dicate the classification of relevés into different vegetation types (see the legend below, types are 
ordered according to their numbers used throughout the paper). Arrows represent vectors of the 
environmental variables and the ellenberg indicator values which are significantly (α = 0.001) cor-
related with at least one of the first two ordination axes.

Δ – acidofilní doubravy s nitrofyty / acidophilous oak forests with nitrophytes
□ – mezofilní acidofilní doubravy / mesic acidophilous oak forests
◊ – teplomilné acidofilní doubravy / dry acidophilous oak forests
	– skalní acidofilní doubravy / dry acidophilous oak forests of rock outcrops

● – xeromezofilní subacidofilní doubravy / dry-mesic subacidophilous oak forests on deep soils
■  – březiny / birch forests
▼ – eutrofní dubohabřiny / eutrophic oak-hornbeam forests
× – mezotrofní dubohabřiny / mesotrophic oak-hornbeam forests
● – suťové lesy / ravine forests  
■ – lužní lesy / alluvial forests
♦  – šipákové doubravy / downy oak forests
 – vektory proměnných prostředí / vectors of environmental variables
 – vektory EIH / vectors of Ellenberg‘s indicator values
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obr. 14. Rozmístění optim druhů s nejvyšší frekvencí v datovém souboru (f > 0,1) v ordinačním 
prostoru DCA. Za zkratkou jména druhu je uveden kód vegetačního patra, ke kterému se údaj vzta-
huje (1 – stromové, 6 – bylinné). Vysvětlivky zkratek: Acercam – Acer campestre, Allipet – Alliaria 
petiolata, Asareur – Asarum europaeum, Bracpin – Brachypodium pinnatum, Calaaru – Calamag-
rostis arundinacea, Caremon – Carex montana, Caremur – Carex muricata agg., Carepil – Carex 
pilosa, Carpbet – Carpinus betulus, Convmaj – Convallaria majalis, dactglo – Dactylis glomerata 
agg., fallcon – Fallopia convolvulus, festovi – Festuca ovina, fragves – Fragaria vesca, gali-
apa – Galium aparine, gerarob – Geranium robertianum, geumurb – Geum urbanum, Hierlac 
– Hieracium lachenalii, Hiermur – Hieracium murorum, Hiersab – Hieracium sabaudum, Hylomax 
– Hylotelephium maximum, Hypeper – Hypericum perforatum, Impapar – Impatiens parviflora, 
loraeur – Loranthus europaeus, luzuluz – Luzula luzuloides, lychvis – Viscaria vulgaris, Melinut 
– Melica nutans, Poa ang – Poa angustifolia, Poa nem – Poa nemoralis, Polymul – Polygonatum 
multiflorum, Polyodo – Polygonatum odoratum, Pulmoff – Pulmonaria officinalis agg., Pyrecor 
– Tanacetum corymbosum, Querpet – Quercus petraea agg., Querpub – Quercus pubescens agg., 
Querrob – Quercus robur, Stelhol – Stellaria holostea, Tilicor – Tilia cordata, urtidio – Urtica di-
oica, verooff – Veronica officinalis, verocha – Veronica chamaedrys agg., vinchir – Vincetoxicum 
hirundinaria, violriv – Viola riviniana.
Fig. 14. Distribution of optima of the species with highest frequency in the data set (f > 0.1) in 
ordination space of the dCA. A code of vegetation layer (1 – tree, 6 – herb) is indicated behind an 
abbreviation of the species name (see explanations of abbreviations above).
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světla, teploty a kontinentality. Značná míra souladu s našimi výsledky jde zřejmě 
na vrub podobné škály přírodních podmínek (převaha kyselých substrátů, výskyt 
říčních údolí, v případě údolí Dyje zřejmě i klima) umožňující výskyt podobných 
vegetačních typů. Velkou roli zřejmě hraje především fenomén hlubokých říčních 
údolí, na nějž je do značné míry vázán společný výskyt porostů stojících na opač-
ných pólech hlavního gradientu druhového složení (skalní acidofilní doubravy vs. 
suťové a lužní lesy).

Úživnost stanoviště je v řadě oblastí České republiky hlavním gradientem pro-
středí řídícím druhové složení lesní vegetace; zmiňují ji např. michalcoVá (2009) 
z Moravského krasu a Veselá (2007) z vizovické pahorkatiny. druhý nejvýznam-
nější gradient se však v těchto oblastech odlišuje od Krumlovského lesa, což může 
souviset s výrazně odlišnými přírodními podmínkami těchto území.

Současné sukcesní změny v doubravách

Jak vyplývá z popisů jednotlivých vegetačních typů, dochází v současné době v ně-
kterých doubravách studovaného území k výrazným sukcesním změnám. Ty lze cha-
rakterizovat jako mezofytizaci vegetace doubrav na mezických i sušších stanoviš-
tích. Duby v těchto porostech sice nezřídka intenzivně generativně zmlazují, avšak 
jejich semenáče neodrůstají a po několika letech hynou, pravděpodobně v důsledku 
nedostatku světla v podrostu. Naopak do těchto společenstev pronikají mezofilní 
druhy dřevin snášející zástin a často i preferující úživnější stanoviště, zejména lípa 
srdčitá (Tilia cordata) a habr (Carpinus betulus), v případě bazifilních typů také 
javor babyka (Acer campestre) a vzácně i jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Analo-
gické změny byly zaznamenány na mnoha místech střední evropy (např. hofmeisteR 
2002, sáDlo & pokoRNý 200�, RoleČek 2007). Jedno z jejich možných vysvětlení 
lze spatřovat v zániku tradičního managementu lesních porostů. Ten mimo jiné spo-
číval v intenzivním exportu živin z ekosystému. Pařezení, sklizeň letniny a hraban-
ky, lesní pastva domácích zvířat nebo kosení lesního podrostu na píci mohly zásadní 
měrou přispívat k oligotrofizaci lesního prostředí (hofmeisteR 2002, koNViČka et. 
al. 2004). Jednou z dalších příčin zmíněných sukcesních pochodů snad mohou být 
i zvýšené atmosférické depozice dusíku (hofmeisteR 2002). V současné době tedy 
dochází k hromadění živin v lesních porostech a expanzi na živiny náročnějších 
druhů. S odrůstajícími stínomilnými stromy také klesá množství světla v podrostu, 
což může dále zvýhodňovat hajní prvky a naopak zasadit další ránu světlomilným 
druhům (héDl et al. 2010). Pro další studium sukcesních změn lesní vegetace stu-
dovaného území by bylo vhodné založit ve vybraných porostech (ideálně v různých 
vegetačních typech) trvalé plochy a pravidelně v nich sledovat vývoj vegetace.

V severozápadní části Krumlovského lesa byl v roce 1999 založen managemen-
tový experiment, v rámci kterého byla část bývalých pařezin prosvětlena a následně 
byla sledována reakce vegetace na tento zásah. Výsledky experimentu naznačují, že 
při silnějším prosvětlení stromového patra dochází k návratu světlomilných oligotrof- 
ních druhů bylinného patra, byť mohou expandovat i některé nitrofyty včetně pase-
kových druhů (Vild et al. 201�).

Při pokračování současných trendů ve vývoji vegetace lze ve studovaném území 
předpokládat, že některé zaznamenané vegetační typy budou v budoucnosti spíše ex-
pandovat (zejména mezofilní háje) na úkor jiných, které se často vyznačují značnou 
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ochranářskou hodnotou (např. šipákové doubravy). Větší množství takových porostů 
by mělo být zahrnuto do připravované přírodní rezervace Krumlovský les (AoPK 
ČR 2013), bude proto zajímavé sledovat, jak státní ochrana přírody k tomuto zásad-
nímu problému přistoupí.

Naproti tomu se jako sukcesně relativně stabilní jeví doubravy na extrémně su-
chých stanovištích, zejména nízké dubové křivolesy porůstající skalnaté partie svahů 
říčních údolí. Dub (v tomto případě obvykle Quercus petraea agg.) v nich zmlazuje 
a odrůstá. Zároveň lze předpokládat, že tyto porosty byly vzhledem k obtížné pří-
stupnosti jen málo ovlivněny lidskou činností a zřejmě představují primární lesní 
vegetaci zmíněných stanovišť.

Poznámky k vlivu zvěře na lesní vegetaci

Ačkoliv cílené sledování a vyhodnocení vlivu spárkaté zvěře na vegetaci nepatřilo 
mezi hlavní cíle této práce, tak vzhledem k faktu, že se přibližně polovina studo-
vaného území nachází v oboře Moravský Krumlov a místy je v ní vegetace silně 
poznamenána přítomností zvěře, uvádíme níže k tomuto tématu alespoň několik 
poznámek.

Vliv spárkaté zvěře na vegetaci se v oblasti projevuje zejména v oboře Morav-
ský Krumlov, a to především v jejím jihovýchodním sektoru – v okolí Vedrovic 
a Maršovic. To zřejmě souvisí se zvýšenou koncentrací zvěře kolem velkokrmelců, 
napajedel a lesních luk, které jsou do těchto partií obory soustředěny. Zvěř navíc 
lákají zdejší teplé výslunné svahy, na kterých se často dlouhodobě zdržuje. V druho-
vém spektru chované zvěře početně převažuje jelen evropský, méně jsou zastoupeni 
muflon a prase divoké (o. Vild in litt.), přičemž každý druh se vyznačuje svébytnou 
etologií, což se může promítat i do různého vlivu na vegetaci (Chytrý & daNihelka 
199�). 

Zvěř na lesní porosty působí jednak přímým spásáním a okusem druhů bylin-
ného patra i nižších dřevin, jednak se podílí na obohacování půdy živinami a na 
narušování půdního krytu, čímž může být dále usnadněno šíření nitrofilních druhů, 
zatímco lesní druhy mohou být na ústupu, jak je patrné např. z výsledků hodnocení 
dlouhodobého vlivu zvěře na skladbu vegetace v oborách Milovického lesa (Chytrý 
& daNihelka 1993). To bylo pozorováno i v Krumlovském lese. Při výrazně zvýše-
né koncentraci zvěře zde může v porostech na sušších stanovištích docházet k silné-
mu vysýchání obnažené, rozryté půdy a potom v nich často téměř schází bylinné pa-
tro. V případě takto zasažených porostů mezických stanovišť mívá bylinné patro jen 
velmi malou pokryvnost a obsahuje především mezofilní nitrofyty (např. Impatiens 
parviflora, Urtica dioica).

Tomu odpovídá i ústní sdělení R. řepky, podle kterého některé vegetační typy ži-
vinami chudších stanovišť po obnovení obory v osmdesátých letech minulého století 
značně ustoupily (např. doubravy s druhy bezkolencových luk), až zcela vymizely 
(např. acidofilní doubravy s borůvkou) a často je nahradila vegetace s vysokým po-
dílem nitrofilních a ruderálních druhů. Vliv spárkaté zvěře je při současném přezvě-
ření volné krajiny (ČeRmák & mRkVa 2007) patrný i mimo oboru; např. v okolí kr-
melců a jiných mysliveckých zařízení se v lesním podrostu nápadně častěji objevuje 
více nitrofytů i ruderálních druhů.
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ovlivnění vegetace zvěří však nemusí být nutně jen negativní. Pastva zvěře zřej-
mě představuje nejdůležitější činitel udržující některé jinak neobhospodařované 
bezkolencové louky s výskytem mnohých vzácných druhů v oboře u Vedrovic v po-
měrně zachovalém, bezlesém stavu. Místy se v nich lze setkat i s pozoruhodnými 
okusovými formami dřevin, které mohou nabývat bizarních tvarů. Pro zachování 
těchto ochranářsky cenných porostů však nesmí být tlak zvěře příliš intenzivní, ji-
nak může docházet k eutrofizaci a expanzi nitrofytů, jak je zde místy také patrné. 
V případě lesů je potom otázkou, zda v méně intenzivně spásaných porostech pastva 
zvěře alespoň zčásti nesimuluje dnes již zcela vymizelou lesní pastvu domácích zví-
řat a nepodílí se tak např. na zpomalení sukcesních pochodů směřujících od světlých 
doubrav mezických stanovišť ke stinným hájům, jak naznačují např. koNViČka a kol. 
(2004).

Floristické poznámky k vybraným lokalitám studovaného území

Během průzkumu vegetace studovaného území byla nalezena řada vzácný rostlin-
ných druhů, jejichž výskyt byl většinou koncentrován na větší množství lokalit. Níže 
je uveden přehled takových lokalit s výskytem více vzácných druhů. Kromě výčtu 
zaznamenaných druhů jsou u každé lokality uvedeny souřadnice jejího středu, geo-
logický substrát a převažující vegetace.

Skalní komplex Červené skály nad pravým břehem Jihlavy jihozápadně od Mo-
ravských Bránic – 49°4’31” N; 16°25’6” e; granitoidy (místy obohacené bázemi); 
skalní vegetace, acidofilní i bázemi obohacené doubravy, dubohabřiny, suťové lesy, 
akátiny: Allium senescens subsp. montanum, Carex michelii, Cotoneaster cf. mela-
nocarpus, Cyclamen purpurascens, Dianthus moravicus, Dictamnus albus, Festuca 
pallens, Filipendula vulgaris, Fourraea alpina, Gagea minima, Hieracium schmid-
tii, Inula hirta, Lilium martagon, Potentilla alba, Prunus fruticosa, Saxifraga bulbi-
fera, Thesium linophyllon, Viola tricolor subsp. saxatilis.

Skalnatý svah nad levým břehem Jihlavy 1,2 km západně od vlakového nádraží 
v Moravských Bránicích – 49°5’1” N; 16°24’44” e; granitoidy; suché acidofilní 
trávníky a skalní doubravy: Allium flavum, A. senescens subsp. montanum, Festuca 
pallens, Helichrysum arenarium, Linaria genistifolia, Pulsatilla cf. grandis.

Vrch Komářina (318 m n. m.) severozápadně od Moravských Bránic – 49°5’8” N; 
16°24’57” e; granitoidy, erlany; subbazifilní a acidofilní doubravy, fragmenty su-
chých subbazifilních trávníků a lemů, křoviny: Allium flavum, A. senescens subsp. 
montanum, Carex humilis, C. michelii, Clematis recta, Dictamnus albus, Euphorbia 
angulata, E. epithymoides, Inula hirta, Melampyrum cristatum, Peucedanum cerva-
ria, Potentilla alba, Primula veris, Prunus ×eminens, Pulmonaria mollis, Quercus 
pubescens agg. (několik keřových jedinců), Sorbus domestica (dva stromy), Thesium 
linophyllon, Trifolium rubens.

Východní svahy vrchu Réna nad pravým břehem Jihlavy jižně od vlakové za-
stávky ivančice-letovisko – 49°5’30” N; 16°23’59” e; granitoidy; suťové lesy, aci-
dofilní doubravy, dubohabřiny, skalní vegetace: Allium senescens subsp. montanum, 
Cyclamen purpurascens, Corydalis solida, Cotoneaster cf. melanocarpus, Festuca 
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pallens, Hesperis sylvestris, Hieracium schmidtii, Isopyrum thalictroides, Knautia 
drymeia, Lysimachia punctata (několik rostlin v acidofilní doubravě nad železnič-
ní tratí), Omphalodes scorpioides, Scilla bifolia, Staphylea pinnata, Viola tricolor 
subsp. saxatilis.

Skalnaté svahy nad pravým břehem Rokytné 0,5 km jižně od Němčické hájovny 
– 49°4’47” N; 16°22’49” e; granitoidy (místy obohacené bázemi); mozaika acido-
filních skalních doubrav a skalních stepí, mezofilních lesů a suťových lesů: Allium 
flavum, A. senescens subsp. montanum, Achillea nobilis, Buglossoides purpurocae-
rulea, Carex michelii, C. supina, Cornus mas, Geranium sanguineum, Euphorbia 
epithymoides, Festuca pallens, Inula conyzae, I. oculus-christi, Iris cf. variegata 
(pouze sterilní), Lilium martagon, Melica picta, Omphalodes scorpioides, Prunus 
mahaleb, Saxifraga bulbifera, Sorbus domestica, Stachys recta, Staphylea pinnata, 
Tephroseris integrifolia, Thesium linophyllon.

Slepencová skalní step 1 km jihovýchodně od kostela v Budkovicích – 49°4’5” N; 
16°21’22” e; permokarbonské slepence; skalní step a navazující světlé doubravy: 
Carex humilis, C. supina, Lappula squarrosa, Polycnemum majus, Quercus cerris 
(několik jedinců).

Slepencová skalní step 1,4 km jižně od kostela v Budkovicích – 49°3’39” N; 
16°20’48” e; permokarbonské slepence; skalní step a fragment šipákové doubravy: 
Allium flavum, Campanula bononiensis, Centaurea triumfetti, Cleistogenes serotina, 
Euphorbia epithymoides, Festuca pallens, Geranium sanguineum, Linaria genistifo-
lia, Prunus fruticosa, Quercus pubescens, Seseli osseum.

Bývalý vápencový lom 1 km severovýchodně od moravskokrumlovského vlako-
vého nádraží – 49°3’0” N; 16°21’6” e; devonské vápence; teplomilné dubohabřiny, 
acidofilní doubravy: Antennaria dioica, Clematis recta, Crepis praemorsa, Viola 
mirabilis.

Doubravy na plošině nad moravskokrumlovským vlakovým nádražím – 
49°2’52” N; 16°20’58” e; spraše; květnaté xeromezofilní subacidofilní doubravy 
a doubravy s druhy bezkolencových luk: Carex michelii, C. montana, Dianthus 
superbus, Euphorbia angulata, Galium boreale, Hierochloë australis, Pulmonaria 
mollis, Serratula tinctoria.

Doubravy a dubohabřiny na svazích Krumlovského lesa nad Maršovicemi 
– 49°2’20” N; 16°24’52” e; spraše, vzácně granitoidy; teplomilné doubravy, dubo-
habřiny a jejich lemy: Asperula tinctoria, Buglossoides purpurocaerulea, Chamae- 
cytisus austriacus, Cornus mas, Dictamnus albus, Drymocallis rupestris, Festuca 
valesiaca, Galium glaucum, Inula ensifolia, I. hirta, Quercus pubescens agg., Rosa 
gallica, R. spinosissima, Stachys recta, Viola mirabilis.

Stráň Sobotka nad severním okrajem Maršovic – 49°2’38” N; 16°25’20” e; neo- 
genní sedimenty; zarůstající zbytky suchých trávníků (bazifilních i acidofilních), níz-
ké křoviny s Prunus fruticosa, doubravy: Aster amellus, Chamaecytisus austriacus, 
Inula conyzae, Prunus fruticosa, Quercus pubescens agg., Rosa spinosissima; na zte-
rasovaném svahu pod vinicemi severně od Sobotky Artemisia pontica, Buglossoides 
purpurocaerulea, Potentilla recta, Vicia pannonica subsp. pannonica.
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Světlina v teplomilné acidofilní doubravě 2 km západně od kostela v Maršovicích 
– 49°1’50” N; 16°24’23” e; granitoidy; suché acidofilní trávníky: Linaria genistifo-
lia, Peucedanum oreoselinum, Teucrium chamaedrys, Verbascum phoeniceum.

Bezkolencové louky v bezvodých údolích severně od Vedrovic – 49°2’38” N; 
16°23’17” e; smíšené nezpevněné sedimenty holocenního stáří; bezkolencové lou-
ky: Carex montana, C. tomentosa, Cnidium dubium, Dianthus superbus, Euphorbia 
angulata, Filipendula vulgaris, Galium boreale, Iris sibirica (R. řepka in litt.), Po-
tentilla erecta, Viola canina.

Dubohabřina na severním úpatí vrchu Leskoun – 49°0’44” N; 16°21’56” e; neo- 
genní sedimenty; mezofilní bazifilní dubohabřina: Cephalanthera damasonium, 
C. longifolia, Monotropa hypophegea.

Kadovská skála – částečně odtěžený vápencový skalní výchoz 1 km JZ od Kadova 
– 48°58’48” N; 16°16’14” e; devonské vápence; skalní stepi a teplomilné lesní lemy, 
skalní vegetace, dubohabřiny, křoviny, akátiny: Allium flavum, Artemisia campestris, 
Aster amellus, A. linosyris, Astragalus onobrychis, Buglossoides purpurocaerulea, 
Corydalis solida, Cytisus procumbens, Dorycnium germanicum, Festuca valesiaca, 
Geranium sanguineum, Hesperis sylvestris, Inula conyzae, I. hirta, I. oculus-christi, 
Linaria genistifolia, Linum tenuifolium, Melica ciliata, Omphalodes scorpioides, Pe-
ucedanum alsaticum, P. cervaria, Potentilla recta, Pulsatilla grandis, Quercus cerris 
(ojediněle), Q. pubescens agg., Rosa spinosissima, Saxifraga tridactylites, Seseli 
hippomarathrum, S. osseum, Stipa capillata, Teucrium botrys.

ZáVěR

Za účelem dokumentace a intepretace variability lesní vegetace Krumlovského lesa 
a okolí bylo zapsáno 150 fytocenologických snímků, které byly následně klasifiko-
vány pomocí shlukové analýzy. Celkem bylo rozlišeno jedenáct vegetačních typů. 
Vůdčí lesní společenstvo oblasti představují floristicky fádní mezofilní acidofilní 
doubravy, v jejichž bylinném patře převažují běžné lesní acidofyty, místy však mo-
hou být významně zastoupeny i nitrofilní druhy. Na výslunných svazích budovaných 
granitoidy jsou vytvořeny teplomilné acidofilní doubravy, které se často vyznačují 
druhově bohatým podrostem s teplomilnými acidofilními a acidotolerantními prvky. 
Na skalnaté partie svahů říčních údolí jsou vázány druhově spíše chudé porosty skal-
ních acidofilních doubrav. Zejména na sprašemi pokrytých plošinách v okolí Morav-
ského Krumlova se vyskytují floristicky pestré xeromezofilní subacidofilní doubravy 
vyznačující se přítomností druhů teplomilných doubrav, dubohabřin a někdy i druhů 
bezkolencových luk. Pro výslunná stanoviště na bazických substrátech, zejména na 
spraších, jsou charakteristické porosty šipákových doubrav s výskytem mnoha tep-
lomilných bazifilních prvků. Na živinami bohatších mezických stanovištích byly za-
znamenány eutrofní dubohabřiny, včetně některých teplomilných typů. Na plošinách 
a stinných svazích budovaných minerálně chudými granitoidy se lze místy setkat s 
mezotrofními dubohabřinami. Pro stinné balvanité svahy říčních údolí jsou charakte-
ristické suťové lesy. V aluviích vodních toků, zejména Jihlavy a Rokytné, lze místy 
nalézt lužní lesy. Pravděpodobně pouze dočasná sukcesní stadia představují březiny 
vyvinuté na plošinách v centrální části Krumlovského lesa. Výsledky gradientových 
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analýz naznačily, že hlavní gradient v druhovém složení studované vegetace je spo-
jen s úživností stanoviště.

SuMMArY
in the years 2011 and 2012 the first author of the study led a field survey and documented the na-
tural and semi-natural forest vegetation in the Krumlovský les forest and its surroundings (sou-
th-western Moravia, Czech republic). for vegetation analysis 150 phytosociological relevés of 
the studied vegetation were recorded. Basic environmental variables (altitude, canopy cover, heat 
load index, slope and aspect, soil depth, soil pH) were also recorded in each relevé. relevés were 
numerically classified using cluster analysis (algorithm beta-flexible) into eleven vegetation types 
reflecting the total variation in species composition. They are as follows: 1 – acidophilous oak fo-
rests with nitrophytes, 2 – mesic acidophilous oak forests, � – dry acidophilous oak forests, 4 – dry 
acidophilous oak forests of rock outcrops, 5 – dry-mesic subacidophilous oak forests on deep so-
ils, 6 – birch forests, 7 – eutrophic oak-hornbeam forests, 8 – mesotrophic oak-hornbeam forests, 
9 – ravine forests, 10 – alluvial forests and 11 – downy oak forests. Acidophilous oak forests with 
Quercus petraea agg. are the dominant vegetation type due to the prevailing acidic geological bed-
rock, in some places their species composition is strongly influenced by presence of game. other 
forest vegetation types are relatively rare; basiphilous oak forests are restricted to patches of base-
-rich substrates such as loess on warm sunny slopes. ravine forests were recorded mainly on shady, 
stony slopes of river valleys. Oak-hornbeam forests prefer mesic sites on near neutral bedrock. 
Alluvial forests are confined to the bottoms of river valleys. Probably only temporary succession 
stages are birch forests developed mainly on granite plateaus in the central part of the studied area. 
Results of gradient analysis (figs 13 and 14) indicate that the main gradient in species composition 
of the vegetation is connected with nutrient availability/productivity gradient; nevertheless some 
other environmental variables such as soil pH are also important. During the field work some rare 
and endangered vascular plants were recorded, especially thermophilous ones, e.g. Cleistogenes 
serotina, Hieracium schmidtii or Polycnemum majus. Some scarce mesophilous basophytes were 
also discovered, e.g. Crepis praemorsa, Drymocallis rupestris, Euphorbia angulata and Trifolium 
rubens. The occurrence of species of Molinia meadows such as Cnidium dubium and Dianthus su-
perbus is also remarkable.
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