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Výsledky 

Otevřené písčiny 

Březový les 

Nížinné vřesoviště 

Suché trávníky s vřesem obecným 
(Calluna vulgaris)  

Pokročilé sukcesní  
stádium otevřených trávníků  s jestřábníkem 

chlupáčkem (Hieracium pilosella)  

Kostřavový trávník  
s trávničkou obecnou (Armeria vulgaris) 

Duboborový les s kostřavou  ovčí 
(Festuca ovina)  

Vřesoviště se svízelem  
severním (Galium boreale)   

Těžba štěrkopísku vede k dlouhodobému poznamenání krajiny. Vznik otevřených ploch 
s velmi nestabilním povrchem může zamezit zapojení pískoven do okolních biotopů. 
Písčiny však dokážou vytvořit v průběhu své existence životní prostředí pro mnoho 
specializovaných rostlin, které jsou schopny tolerovat nedostatek živin, kyselé pH půdy, 
vysoké teploty povrchu a silnou intenzitu oslunění. Naším cílem bylo porovnání druhové 
rozmanitosti, biodiverzity na písčitých plochách v určitých sukcesních stádiích.  

K určení rozdílnosti biodiverzity na jednotlivých písčinách byla použita metoda 
fytocenologického snímkování. Na náhodně určených plochách byl vytyčen čtverec 
o rozměrech 4x4 m, ve kterém byly následně určeny všechny rostlinné druhy  a jejich 
pokryvnost. K přesnému rozpoznání kritických taxonů byl použit Klíč ke květeně České 
republiky (Kaplan, 2019).  
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Otevřené trávníky – Ellenbergovy hodnoty 
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Vřesoviště – Ellenbergovy hodnoty 
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Otevřené trávníky - Index disturbance 
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Vřesoviště - Index disturbance 

1 - Vesecký kopec bez vřesu  
2 - Pokročilé sukcesní stádium otevřených 
trávníků s jestřábníkem chlupáčkem 
3 - Pokročilé sukcesní stádium s paličkovcem 
šedavým 
4 - Kostřavové trávníky s bělolistem rolním  
5 -Kostřavový trávník s trávničkou obecnou  
6 - Suché trávníky s rozchodníkovcem velkým 
7 - Borový les s ostřicí pískomilnou 

1 - Nížinné vřesoviště 
2 - Vřesoviště  
3 - Vřesoviště se svízelem severním 
4 - Suché trávníky s vřesem obecným 
5 - Degradované vřesoviště 

Borový les s ostřicí pískomilnou 
(Carex pseudobrizoides) 

Závěr 
S postupující sukcesí se mění struktura společenstva, a tudíž i jeho ekologické 
vlastnosti. S větším zapojením porostu jsou společenstva méně tolerantní 
k disturbancím, naopak raná sukcesní stádia narušování vyžadují. Zároveň se 
s rostoucím zapojením porostu mění mikroklima.  U otevřených trávníků klesá 
potřeba oslunění, zvyšuje se vlhkost půdy a její alkalita. Naopak klimaxové stádium 
borového lesa půdu okyseluje. Vřesoviště jsou mikroklimaticky stabilnější. Tato 
společenstva si udržují stabilní míru vlhkosti, pouze klimaxové březové lesy vytvářejí 
velké množství humusu s dobrou retenční schopností.   
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