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Inšpirácia:Inšpirácia:

Pracovní skupina pro výzkum vegetace
Masarykova univerzita Brno
Přírodovědecká fakulta
Ústav botaniky a zoologie

Travinná a keříčková vegetace (2007) 

Ruderální, plevelová, skalní a suťová 
vegetace (2009) 

Vodní a mokřadní vegetace (2009)

Lesní a křovinná vegetace (2010) 



Festuco-Brometea
Festucion valesiacae
Bromo pannonici-Festucion 
pallentis
Diantho lumnitzeri-Seslerion
Bromion erecti
Cirsio-Brachypodion pinnati 
Koelerio-Phleion phleoidis 

Nardetea strictae 
Nardo strictae-Agrostion tenuis 
Violion caninae 

Molinio-Arrhenathere
Arrhenatherion elatioris 
Cynosurion cristati 
Polygono bistortae-Trisetion 
flavescentis 
Poion alpinae 
Calthion palustris 
Molinion caeruleae 
Deschampsion cespitosae 
Potentillion anserinae 
Plantagini-Prunellion

Študované jednotky:   Študované jednotky:   3 triedy, 17 zväzov























Synoptická tabuľka tried a zväzov



DVDDVD--nosinosičč

Súbor s expertným systémom pre použitie v programe JUICE

Text publikácie vo formáte pdf

Adresár s fotografiami syntaxónov v prehliadacom programe









Základ - Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na 
Slovensku http://ibot.sav.sk/cdf/index.html

Materiál a metódy



CDF k 1. 5. 2007 obsahovala 32 729fytocenologických zápisov



z toho 11 552zápisov travinnobylinnej vegetácie, zaradených pôvodnými

autormi do tried Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea a Nardetea

strictae



Turbowin for windows http://ibot.sav.sk/cdf/twins1.htm



� fytocenologické zápisy sa zadávajú pod pridelenýmčíselným rozsahom
- to zabezpečí, že pod rovnakým číslom nebude iný zápis;

� mená druhov nie súv súlade s Checklistom (Marhold & Hindák, 1998)

� dôležité je dôsledné dodržiavanie dohodnutej štruktúry databázy a 
jednotlivých polí, aby sa databázy dali spájať bez straty informácií

� nutnosť vypĺňať všetky polia (nezabúdať na polia country code,
orography, dohľadať a správne vyplniť polia pre súradnice)

� súradnice sa vkladajú len vo formáte DDMMSS.SS ( D – stupne, M –
minúty, S – sekundy a desatiny sekúnd) 

� pri vypĺňaní poľa 'Remarks' nepoužívať 'Enter' 

� pri vypĺňaní poľa Localities je nutné dodržiavať správnu diakritiku

� pri sťahovaní popupu sa starý popup nahrádza výhradne cez funkciu 
Restore

Zásady práce s Turbowinom



Overenie lokalizácie zápisov v Google Earth





Export databázy do programu Juice



! pozor, načítať bezpoľa Remarks



http://www.sci.muni.cz/botany/juice/jc06_ins.htm verzia 6.5.31



Import dát v Juice



� odstránenie zápisov zaznamenaných na plochách menších ako 4 m2 resp. 
väčších ako 100 m2

� odstránenie zápisov bez presnej geografickej lokalizácie a zápisov
s chýbajúcim syntaxonomickým zaradením aspoň na úrovni triedy

� geografická stratifikácia v programe JUICE (Tichý 2002), pri ktorej bol 
v definovanej geografickej sieti (1,25 minúty zemepisnej dĺžky × 0,75 minúty 
zemepisnej šírky, čo predstavuje približne štvorec1,5 × 1,4 km) náhodne
vybraný len jeden zápis, priradený autormi k rovnakému syntaxónu

� úprava názvov taxónov nižších a vyšších rastlín – zlúčenie niektorých druhov
resp. poddruhov do široko definovaných taxónov typu agregát

� výsledný pracovný súbor obsahoval 16 640fytocenologických zápisov 
všetkých syntaxónov, z ktorých8 404bolo zaradených do nami študovaných tried 
travinnobylinnej vegetácie.

Príprava pracovného súboru



Pracovný súbor bol využitý na vytvoreniesociologických skupín 
druhov metódouCOCKTAIL (Bruelheide 2000). Pri definovaní 
skupín druhov sa využíva štatistický výpočet fidelity – vernosti
druhu k určitej skupine fytocenologických zápisov (Chytrý et al. 
2002). Ak má skupina druhov tendenciu vyskytovať sa spolu v 
rovnakých zápisoch, je možné predpokladať, že ekologické 
podmienky stanovišťa ako aj druhové zloženie zápisov je podobné. 

SkupinaFestuca valesiaca: Festuca valesiaca, Eryngium campestre, 
Thymus pannonicus, Koeleria macrantha, Bothriochloa ischaemum

Sociologické skupiny a dominancia určitých druhov boli použité na 
tvorbu logických definícií jednotlivých asociácií (Bruelheide 1997). 
Elektronický expertný systém bol pripravený ako textový súbor na 
použitie v programe JUICE (Tichý 2002).



Asociácia: Geranio-Alchemilletum 
crinitae Hadač et al. 1969

SkupinaGeranium sylvaticum: Geranium 
sylvaticum, Crepis mollis, Phyteuma 
spicatum
Prítomnosť sociologickej skupiny 
v zápise je uznaná len vtedy, keď
zápis obsahuje aspoň polovicu 
druhov skupiny.
formálna definícia:
skup. Geranium sylvaticum AND (skup. 
Pimpinella major OR skup. Senecio 
subalpinusOR Bistorta major pokr. >5 %) 
AND Alchemilla spec div. pokr. >5 % 
NOT skup. Arrhenatherum elatius NOT 
skup. Cardaminopsis halleri NOT skup. 
Festuca carpaticaNOT skup. Poa alpina
NOT skup. Scabiosa lucidaNOT skup. 
Viola canina NOT Festuca carpatica pokr. 
>5 %

A takto to vyzerá v praxi



Elektronický expertný systém a návod na jeho použitie

http://www.ibot.sav.sk/





































V prípade, že indexy podobnosti sú u všetkých uvedených asociácií veľmi nízke, 
treba uvažovať aj o jednej z nasledujúcich možností: 

a) Analyzované spoločenstvo nepatrí medzi travinnobylinnú vegetáciu, ktorou 
sa zaoberá táto publikácia

b) Fytocenologický zápis bol zaznamenaný chybne(neobsahuje kompletný 
zoznam druhov resp. niektoré taxóny boli nesprávne determinované, bola 
použitá primalá či priveľká plocha, porast je nehomogénny, atď.)

a) Analyzovaný porast má prechodný charakter(ide o sukcesné, vývojovo 
nestále, resp. recentnečlovekom silne ovplyvnené spoločenstvo, prípadne je 
prechodný charakter podmienený heterogénnymi stanovištnými podmienkami)

a) Syntaxón, ktorému prislúcha analyzované spoločenstvo, nebol na Slovensku 
doposiaľ zdokumentovaný, opísaný resp. potvrdený, takže v predloženej 
publikácii nie je uvedený





Zmena počtu asociácií v porovnaní 
s predchádzajúcimi prehľadmi

Trieda

Počet rozlíšených asociácií Zmena v %

Mucina &
Maglocký 1985

Janišová et al. 
2007

SR ČR

Festuco-Brometea 29 21 72 35

Molinio-Arrhenatheretea 83 45 54 50

Nardetea strictae 8 10 125 43

Spolu 120 76 63 43

Zväzy, v ktorých bol po čet asociácií najviac redukovaný:

Molinion caeruleae (z 9 na 1), Alopecurion pratensis, Deschampsion cespitosae, Cnidion
venosi and Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris (spojené do Deschampsion cespitosae, 
z 18 na 6), Festucion valesiacae and Asplenio-Festucion glaucae (spojené do Festucion
valesiacae, zo 16 na 6), Polygono-Trisetion ( z 8 na 4), Cirsio-Brachypodion pinnati (zo 6 na 3)



Sú kompatibilné?

Dávajú podobné výsledky ak ich aplikujeme na
datových súboroch z rôznych geografických oblastí?

Expertný systém na identifikáciu
travinnobylinnej vegetácie:



Biele Karpaty (ČR+SR) Starohorské vrchy (SR)

Počet zápisov 790 % 445 %

Identifikované obidvomi ES 298 38 50 11

Zaradené do rovnakej asoc. 204 26 16 4

Identifikonané iba ES_SR 150 19 132 30

Identifikované iba ES_ČR 165 21 67 15

Neidentifikované 177 22 196 44

Identifikácia pomocou definícií

ES_SR identifikovaných spolu:     448 zápisov (57%) 182 zápisov (41%)

ES_ČR identifikovaných spolu:    463 zápisov (59%) 136 zápisov (31%)



Biele Karpaty (ČR+SR) Starohorské vrchy (SR)

ES_SR ES_SRES_ČR ES_ČRoba ES oba ES

Červené krúžky ukazujú zápisy zaradené 
do rovnakej asociácie obidvomi ES



Sú dva porovnávané ES kompatibilné? Dávajú
podobné výsledky?
Áno, pokiaľ sú použité v území, pre ktoré boli vytvorené
(hraničné územie Biele Karpaty)
Použitie ES mimo oblasti zdrojového súboru je riskantné

Možno očakávať vyššiu kompatibilitu od expertných
systémov tohto druhu? Nie oveľa vyššiu.

Môžu dva ES dávať celkom identické výsledky?Nie, 
sú na to viaceré dôvody.



Hlavné príčiny nekompatibility expertných sytémov:

1. Rôzne zdrojové súbory dát – rôzne sociologické druhové 
skupiny – rôzne definície

2. Rôzne koncepty a prístupy pri formulovaní definícií (napr. 
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinacae) 

3. Geografické rozšírenie asociácií (mnohé asociácie prítomné na 
území zdrojových dát ES1 chýbajú na území zdrojových dát ES2 
napr.Carici humilis-Seslerietum coeruleae v ČR, Festuco 
pallentis-Seslerietum calcariae v SR) 

4. Posuny vo floristickom zložení spoločenstiev pozdĺž
gradientov (napr. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati
na gradiente kontinentality)

5. Rôzne pokrytie rôznych typov vegetácie zápismi (nedostatočné 
vs. nadmerné pokrytie) 



Absolútnu kompatibilitu ES možno dosiahnúť iba v prípade, že 
definície sú formulované na spojenom datovom súbore, ktoré zahrňuje 
fytocenologický materiál z celého záujmového územia (ČR+SR)

Česko-Slovenský expertný systém

Európsky expertný systém

Stredoeurópsky expertný systém



Smerujeme k internacionálnemu-
interkontinentálnemu expertnému systému?




