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Emanuel Opravil: 

Xanthium strumarium L. ze středověku Ostravy 

Na jaře roku 1962 provedl dr. J. K1tÁL z opavské oxpos itury Archoologick6l10 ústavu ČSAV 
záchranný výzkum střoclověkých vrstev v Ostravě, kdo při hloubení základů na nÚ-mčstí Lidových 
milic byly odkryty dvě středověké odpadní jámy. Jejich vznik a dobu používání klade clr. J. 
Krá 1 (podlo ústního sdělení) na rozhraní 13. a 14. století. S k eramickými nálezy byly odebrány 
vzorky bahna. a kalu pro botanickou analýzu, neboť je jich plavením na sítech bylo získáno velké 
množství rúzných semen, plodl'1 a zbytků dřeva. 

Výsledky analýzy 

Seznam zkratek: d = dřevo, j = jehlice, m = měchýřek, n = nažka, ob = obilka, oí- = oříšek, 
p = pecka, s = sem eno, t = tvrdka, z = zákrov. 

Bryophyta (det. Dr. J. DUDA) 
Neckera crispa HEDW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Spermatophyta 

Abies alba MILL. 

A cer pseudoplatanus L. . ... . 
Acetosella vulgaris (KocH) FouitR. 
Aethusa cynapium L. . 
A nethum yraveolens L. 
A nthemis arvensis L . 
A7Jium gra,veolens L. 
Arctium lappa L . 
Atriplex sp. 
Betulasp . ...... . 
Bidens cernuus L. 
Bidens radiatus THUILL. 

Bidens tripartitus L. 
Bilderdykia convolvulus (L.) DuM. 
Carduns sp ....... . 
Carex cf. vesicaria L. 
Ccra8u8 avium (L.) MOENCH 

' Gcrasus vulgaris :MILL. 

Chenopodium album L . 
Chenopodium polyspermum L. 
Chenopodium sp. . .. . . 
Chrysanthemitm leucanthemum L. 
Cichorium intybus L . 
Cirsinm arvense (L. ) Scop. 
Coniu,m maculatum L. 
Corylus avellana L. 
Crepis biennis L. 
Crepis capillaris (L.) WALL1i. 

Cyanns segetum LAM. 

Jí'agus silvatica L. 
Pragaria cf. vesca L. 
Ji'raxinus excelsior L. 
Galeopsis ladanum L. 
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Galeopsis tetrahit L. 
Galium aparine L. 
Galium spuriurn L. 
Ilypericum perjoratum L. 
Lapsana communis L. 
Lycopus europaeus L. 
Mlilus silvestris (L.) MTLL. 
1VIelandrium albwn (lVIrLL.) GARC ,.;:E 
Neslfopaniculata (L.) DESV. 

Padusracemosa (LAM.) C. K. ScnN. 
Panicum niiliacewm L. 
Pa7Javer rhoeas L. 
Pa7Jauer somnijerurn L. 
P ersicaria lapath~folia (L.) S. F. GRAY 
Per sicaria hydropiper ( L.) OP rz 

P ersicaria minor (HuDs.) Or1z 
Persicaria vulgan:s WEI3B. ct Moqu. 

1- Pirus communis L. 
Poaceae 
Polygonum avicularc L. 
Populus sp ... . . . 
Potentilla anserina L. . . . . . . 
Prunus domestica L. ssp. insititia (JusL.) ScHN. 

v Pru,nus domestica L. ssp . oeconomica (BoRKH.) C. K. SCHN. 

1 
Prunus spinosa L. 
Qu,ercus sp. 
Ranunculus acer L. 
Ranttnculus repens L. 
Ranttnculns sceleratus L. 
Ranunculus sp. 
Rubus idnens L. 
Rubusfruticosus L. spec. aggť. 
Rumex conglorneratus MURR. 

Sarnbucus nigra L . 
Setaria glauca (L.) P. BEAuv. 
Setariaviridis (L.) P. J3EAUV. 

Silene dichotorna Enrm. 
Silene inf lata (SALISB.) SM. 
Sonchus arvensis L . 
Stachys palnstris L. 
Stellariq, grarninea L. 
Stellaria media (L.) V1 r.1.. 
Urtica clioica L. 
U rtica urens L. 
Viciaceae 
Xanthi um strum(/,rinrn L. 

Diskuse 

6t 
7n 
2n 
l s 
2n 
4t 

10 s 
5 s 
8n 

12 p 
41 ob 
9s 
2s 

76n 
6n 

45 n 
27 n 
7s 
1 ob 
2n 

d 
12n 
6p 
7p 
8p 

d 
22n 
73 n 
2n 
8n 

. ) 
27 p 

. J 
2n 

cl 
38 ob 

6 ob 
l s 
(:)s 
2n 
4t 
1 s 
4s 
8n 
6n 
l s 
2z 

Paleohotanickým analýzám ardieologických objoktú b yla u 11áK dosncl vtmována malá pozor
nost, pfosto, žo jojich výsledky, jak ukazuji četné prúcu zabrnničnich autorů, pi'ináf\njí Í'adu zají
mavých poznatkú z nejmladší historie květeny . Ostravskó nálezy navazují na di'ívější nálezy 
opavské (OPRAVIL 1961, 1963) a svým druhovým bohatstvím jo daleko pfodčí. V ostravských 
nálezech jsou užitkové rostliny v malém množství a naprosto převládaji semena plevelných aru
mištních druhů. Je mezi nimi řada vlhkomilných rostlin, druhy pohfo:/,ních houštin a jiných 
v lhkých míst, např'. Biden8 cernuus L., B . radiatus THUILL., B. tri1mrtitus L., Oarcx cf. vesicaria L. , 
Lycopus europaeus L ., Persicaria minor (Hur>s .) 0PIZ, Rantmculus acer L., R 'urnex conglorneratvs 
MuRR., Urtica dioica L., Xanthium ::;trurnariurn L. apod. 

Analýzou ostravských stfodověkých nálezů jsme získali sice neúplný, ale pfosto zajímavý obraz 
o ruderálních společenstvech, kromě údajů o různých plodinách a lesnich dfovinách. Zajímavým 
druhem je archeofytní Xanthium strurnarium L., uváděné jako rumištní rostlina teplejších oblastí 
naší republiky (DosTÁL HJ58). J eho původní arnál je dnes obtížné zjistit, poněvadž se stalo tómčř 
kosmopolítem. Ve Flofo SSSR (sv. 25) se uvádí toto rozšífoní: celá Evropa včetně Skandimwie, 
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celá evropská část SSSR vyjrna Karélie a oblastí Dviny a Pečory, západní Sibiř, celá Stfodní Asie , 
Arrnónie , Kurdi stán , Irán a Severní Amerika. 

Xanthium strumarium L. se jako epizoochorní druh velmi snadno rozš ii'uj o a HEm př·edpokl ádá, 
že do stfodní Evropy se dostalo asi z jihornskó oblasti. Uvádí, že již v roce 1542 bylo v Evropě 
známé pod různými jmény i ve vyobrazení v t ehdejš í literatuře. J e to o 150- 200 let p ozcl l" ji n ež 
e datuje ostravský nález . KLICHOWSKA (1961) uvádi z Vn1.t islavi '/,konce XII. století 11 '/,ákrovů 

Xanthium sp„ které mohou pocházet také· od Xanthinrn strmnnriurn L. Z Opole jo uvádí SCHU-
BERT (193 2). -

Xanthium strumariurn L. bylo patrnč ve stfodověku ve střední Evropě součástí rumištní flóry 
a její příchod bude nutné klást hluboko do minulosti. S velkou pravděpodobností se šíři la do 
st:fodní Evropy za vpádťt mongolských nájezdníků (Huni, Avah, Tatai'i) zo Střední Asie a z ob
lastí kolem Černého moře. Také pohy by slovanských kmcni'.t v <lobě stěhování národú 11 lrnra
vanní styk východu se západem nemálo pi'ispčly k rozšiř·ován[ areálú zoochorních druhů rostlin. 

Adresa: Emanuel Opravil, 
pošt. scl11'. č. 53 
Opava 
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Emanuel Opravil: 

Xanthium strumarium L. aus mittelalterlichen Fundstellen 
in Ostrava 

Der Author fohrte die Analyso von Pflanzenresten (Sarnou, Fri.ichte, Holzst i.ickchen) aus 
mittelaltcrlichen Abfallgruben in Ostrava durch, die aus dem 13. und 14. Jh. starnrnen. In d er 
Arbeit wircl ein Verzeichnis der aufegundenen Arten angefohrt. Insbesoncler s weist der Autor auf 
daR Vorkommen dos archeophy tischen Epizoochors Xanthium strumariurn L. hin, wclcher ein 
Bostandteil der damaligon Flora der Abfallgruben in Ostrava war. Aus diescm Grunde mi.issen 
wir die Zoit der Verbreitung von Xa.nthiurn strumarium L. in Mittcleuropa noch nwhr in di e Vor
gangenlwit zuri.ickverlegen. Es scheint, dass das Ausgangsgebiet des eigentlichen Vorkomrnons 
Mittelasien und das Gobiet um das Schwarze Meer waren. Zur Zoit der mongolischcn Hecrfahrten 
(.Hunnon, Avaren, Tataren) woitoto sich dieses Gcbiet bi s nach Mit.tolcuropa aus. Eine grosse 
Holle boi der Vorbreitung zoochorer Pfianzenarten spielten einest oil s die \Vanckrung der einzolne r 
Stti.mme irn Zeitaltcr der Volkerwanderung, andernteils der Karawannenhandel mit den ostli
chen Landoru. 
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