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Metodika
Výskyt dřevin je prezentován v podobě koláčových grafů na pozadí fytogeografického celku,
pro který byl výskyt zjištěn. Velikost koláčových grafů odráží četnost hodnocených valů a
teras. Výpočty byly provedeny v programu Microsoft Excel. Celkem bylo do hodnocení
zahrnuto 1265 agrárních valů a teras. Valy můžeme charakterizovat jako vypuklé, víceméně
souměrné a kamenité linie. Za terasy označujeme svahy teras tvořené především hlinitým
materiálem. Přiřazení valů a teras k jednotlivým fytogeografickým okresům a podokresům je
na základě geografických informací, které byly zpracovány v prostředí ArcGIS desktop. Za
četnost druhu považujeme procento zastoupení z hodnocených linií ve fytogeografickém
celku.
Kromě četnosti zastoupení jsou u druhů dřevin uvedeny vybrané charakteristiky, které
průkazně ovlivňují jejich výskyt. K jejich výpočtu byla použita statistická metoda „logistická
regrese“ (přes všechny proměnné).
Sloupcové grafy byly zpracovány pro všechny přítomné druhy; zde jsou uvedeny jen druhy
četnější. Barevně je odlišena prostá přítomnost druhu × dominantní zastoupení druhu.

Výsledky
Růže šípková (Rosa canina): Nejhojnější druh v keřovém patře. Výskyt roste s klesající
nadmořskou výškou, s rostoucí šíří těles valů či teras. Z hlediska porostu je pozitivně ovlivněn
pokryvností keřového patra a naopak negativně ovlivněn pokryvností stromového patra.
Největší podíl porostů tvoří v 4a. Lounském středohoří, 4b. Labském středohoří a v 44.
Milešovském středohoří.
Trnka (Prunus spinosa): Velice hojný druh, který se často uplatňuje i jako dominantní. Jeho
výskyt je pozitivně ovlivněn rostoucí pokryvností keřového patra, rostoucí kamenitostí a
šířkou tělesa. Také u tohoto druhu výskyt roste s klesající nadmořskou výškou. Největší podíl
porostů tvoří v 45b. Českokamenická kotlina, 44. Milešovské středohoří a 4a.Lounské
středohoří.
Hloh (Crataegus sp.) má velmi vysoký výskyt a to i jako dominantní druh v keřovém patře.
Jeho výskyt je spíše na nižších tělesech. Pozitivně jeho výskyt ovlivňuje vysoká pokryvnost
stromového patra. Největší podíl porostů tvoří v 44. Milešovském středohoří, 50. Lužické
hory a 4a.Lounské středohoří.
Bez černý (Sambucus nigra): Jeho výskyt roste s výškou tělesa valů či teras, a také roste
s pokryvností keřového patra. Negativně jeho výskyt ovlivňuje nadmořská výška, kamenitost
tělesa a rostoucí pokryvnost stromového patra. Není jako dominanta. Největší podíl porostů
tvoří v 44. Milešovském středohoří a v 25b. Libouchecké plošině.
Líska obecná (Corylus avellana): Pozitivně ovlivňuje výskyt lísky převýšení tělesa, kamenitost
tělesa, nadmořská výška lokality a rostoucí pokryvnost stromového patra. Naopak rozšíření
je negativně ovlivněno šířkou tělesa a velkou pokryvnost keřového patra. Největší podíl

porostů tvoří v 25b. Libouchecké plošině, 44. Milešovském středohoří, 50. Lužických horách a
45b. Českokamenické kotlině.
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) ve stromovém patře je nejhojnější druh. Jeho výskyt ca na
20 % valů či teras v keřovém patře v budoucnosti ovlivní udržitelnost tohoto stavu. Největší
výskyt má v 4a. Lounském středohoří a 45b.Českokamenické kotlině.
Svída krvavá (Cornus sanguinea): S rostoucí šířkou tělesa, klesá pravděpodobnost výskytu
druhu. Pozitivně je výskyt ovlivněn rostoucí pokryvností keřového patra. Větší výskyt jen
v 4a. Lounském středohoří a 4b. Labském středohoří.
Javor babyka (Acer campestre) má značné zastoupení ve stromovém patře a četný výskyt i
v keřovém patře ukazuje na jeho schopnost růst i v podrostu. Větší výskyt jen v 4b. Labském
středohoří.
Švestka (Prunus domestica): Byl původně pěstovaný druh, jehož výskyt roste s pokryvností
keřového patra. To pravděpodobně souvisí i s jeho schopností tvořit polykormony. Častější je
na hlinitých terasách, kde byl pravděpodobně pěstován. Vyšší výskyt jen ve 4a. Lounské
středohoří.
Ptačí zob (Ligustrum vulgare) je pozitivně ovlivněn převýšením těles, jejich kamenitostí a
vysokou pokryvností keřového patra. Jeho výskyt klesá s rostoucí nadmořskou výškou
lokality. Výskyt především v 4a. Lounském středohoří.
Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica): Výskyt druhu roste s rostoucí pokryvností
keřového patra a s kamenitostí tělesa. Výskyt klesá s nadmořskou výškou a rostoucími
průměrnými srážkami v oblasti. Výskyt především v 4a. Lounském středohoří.
Meruzalka angrešt (Ribes uva-crispa): Výskyt druhu roste s rostoucí nadmořskou výškou
lokality, šířkou tělesa, jeho kamenitostí a pokryvností stromového patra. Druh zjištěn
především v 45b. Českokamenické kotlině a 4a. Lounském středohoří.

Mapový výstup
Mapa níže zobrazuje území CHKO České středohoří, které je dále rozděleno na fytogeografické
celky. Především ve východní části je obvod Českomoravské mezofytikum (zeleně
podbarvené) rozdělený na fytogeografické okresy: 50. Lužické hory, 45. Verneřické středohoří,
členěné na podokresy 45a. Lovečkovické středohoří a 45b.Českokamenická kotlina a okres 25.
Krušnohorské podhůří s částí podokresu 25b. Libouchecká plošina. V západní části se nachází
fytogeografický okres 44. Milešovské středohoří. Většina plochy západní části náleží k obvodu
České termofytikum (žlutě podbarveno) s fytogeografickým okresem 4. Lounsko-labské
středohoří členěný na podokresy 4a. Lounské středohoří a 4b.Labské středohoří.
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Sloupcový graf ukazuje nejčetnější druhy dřevin, které byly zjištěny v keřovém patře porostů agrárních valů a teras v Českém středohoří. Druhy jsou
uspořádány od nejčastěji se vyskytující růže šípkové (Rosa canina), která byla přítomna na 649 valech či terasách a dalších 140 výskytů, kde byl druh
dominantní. Posledním uvedeným druhem v grafu je meruzalka angrešt (Ribes uva-crispa) s výskytem na 110 valech či terasách a na dalších dvou byl druh
dominantní.
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