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A b s t r a k t - In der vorliegenden Arbeit wird das Problern der zonologischen Affinitat von 
Myosurus minimus gelost, dessen bisherige Bewertung in der phytozonologischen Literatur 
fiir die Syntaxonomie der Pflanzengesellschaften mit dessen Vorkommen voneinander abweichen 
(cf. HEJNÝ in HOLUB et al. 1967, MooR 1937, ÚBERDORFER 1957, 1962, ÚBERDORFER et al. 1967, 
TuxEN 1950 u. a.). Besondere Aufmerksamkeit wird dem okologischen und zonologischen Opti
mum dieser Art gewidmet. Gleichzeitig wird der Wert des Verbandes Myosurion ÚBEltD. 1957 
behandelt. B ei Myosurus minimus lassen sich zwei okologische und zonclogische Optima unter
scheiden. Der Hauptschwerpunkt befindet sich in den Bedingungen des Verbandes Nanocyperion 
flavescentis w. KOCH 1926, wahrend ein Nebenschwerpunkt in den Bedingungen des Verbandes 
Polygonion avicularis BR.-BL. 1931 liegt, und zwar in dessen Kontaktphytozonosen im Be
riihrungspunkt mit den Phytozonosen des vorhergehenden Verbandes. Der Wert des Verbandes 
Myosurion ÚBERD. 1957 bzw. des Unterverbandes Myosurion ÚBERD. (1957) 1962 konnte nicht 
nachgewiessen werden. 

In dieser Arbeit werden auch neue Assoziationen (Subassoziationen) mit dem Vorkommen , 
von Myosurus minimus v eroffentlicht. Es handelt sich um Oypero-Limoselletum (OBERD. 1957 
n. n.) KoRNECK 1960 myosttretosum VICHEREK subas. nov., P eplido alternifoliae-Juncetum tene
geiae VICHEREK as. nov. mit den Subassoziationen typicum VICHEREK subas. nov„ Subass. von 
Herniaria polygama VICHEREK subas. nov. und Subass. von Isolepis melanosperma VICHEREK 
subas. nov. 

Myosurus minimus náleží ke skupině rostlin s vývojem v jarním období 
a s účastí v pionýrských fytocenosách efemerní vegetace na dočasně v zimním 
a jarním období většinou mělce zaplavených písčitých až jílovitých půdách, 
mírně kyselé až slabě alkalické reakce, silněji nitrifikovaných, i mírně zaso
lených, rovněž i na obnažených půdách letněných rybníků, s těžjštěm vý
skytu v nížině případně pahorkatině, převážně v oblastech s teplejěím kli 
matem (HEJNÝ 1960, 0BERDORFER 1962, TuxEN 1950, WENDELBERGER 

1950 aj .). Podle údajů v literatuře i vlastních pozorování v terénu je Myosuru~ 
rninimus, který podle Hejného (HEJNÝ 1957, 1960) patří ke skupině biomorf 
pelochtofyta, vázán na následující typy stanovišť a na jim odpovídající typy 
veget~ce: 

1. Vysoké účasti dosahuje M yosurus m inimu s v pionýrských terofytických 
fytocenosách obnažovaných půd eulitorální zóny stojatých, případně i mírně 
tekoucích vod, kvantitativně se uplatňuje zejména v některých společen
stvech obnažených rybničných půd a periodických tů11í , vesmě.3 na těžších 
jílovitohlinitých až jílovitých vlhkých půdách, mírně kyse~é až neutrální 
reakce, dusíkem bohatěji zásobených. Ekologické vlastnosti těJhto ekotopů 
a jim přináležející vegetace odpovídají svazu N anocyperion flavescentis 
W. KocH 1926, případně svazu lsoětion BR.-BL. 1931. Myosurus minimu.s je 
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v rámci tě0hto jednotek udáván v asociacích Gypero-Lim'Jselletum (OBERD. 
1957 KoRNECK 1960, Eleocharidetum soloniensis (HAYEK) MooR 1936, 
lJfyosu ro-Bulliardetum vaillantii BR.-BL. 1935, lsoětetum setacei B R.-BL. 
(1931 n. n.) 1935, lsoětetum adspersi B R.-BL. 1935, Gentuncufo-Anthoceretum 
(W. KocH 1926) MooR 1936, Junceto-l soetetum velatae myosuretosum RrvAs 

T abule l Cypero-Limoselletum (OBERD. 1957 n. n .) KoRNECK 1960 myosuretosum VrcHEREl{ 
subas. n ov. 

Velikost a nal yzované plochy 
(m2) 

Celková pokryvnost (% ) 
Pokryvn ost E 1 ( % ) 
Pokryvnos t E 0 ( % ) 
Počet druhů 
Číslo snímku 

Cha rakteristické druhy třídní 
a řádové 

Cyperus f u scus L. 
Veronica anagallis -aquatica L . 

ssp. anagalloides (Guss .) ScH. 
et THELL. 

Plantago major L. ssp. pleio
sper ma PILGER 

Potentilla supina L. 
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Tab . 3. Oalarnagrostidet'llm pseudophragmit·is phalaridetostun 
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' r a h . 4. Oalamagrostidetu111 pi!midophragmitis typicu11i 
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f' rronica anrtgnlis-aquatica HcH. 



GonAY 1955 (cf. HEJNÝ 1960, MooR 1937, LrnnERT 1938, OnEIWORFER 1957, 
Rrv AS GoDA Y et al. 1955). V těchto biotoi:;ech má podle našich pozorování 
M yosurus minimus jedno ze svých ekologických a cenologických optim. 

Jako příklad floristického složení fytocenos s Myosurus min,imu'j svazu 
Nanocyperion flavescentis W. KocH 1926 je uvedeno společenstvo z obnažené 
rybničné půdy rybníka „Starý rybník" jihovýchodr„o Pohořelic na jižní 
Moravě, které je klasifikováno jako Cypero-Limoselletum (OBERD. 1957 n. n.) 
KoRNECK 1960 myosuretosum VICHEREK subas. nov. (tab ul e 1). Myo
S'l6rus minimu'j je v této subasociaci zastoupen vysokými hodnotami abun
dance a dominance a mohutné až 13 cm v průrr.ěru široké a až 15 cm vysoké 
jeho trsy vykazovaly nápadně vysokou vitalitu. (Datum fytocenologického 
zápisu 11. července 1965). 

V aluviální nivě Dněpru a zejména v m ezidunových sníženinách vyskytuje se Myosurus mini
mus v širším okolí Kieva velice hojně v efemerních společenstvech, které možno rovněž zařadit d<> 
svazu N anocyperion flavescentis W. Koch 1926. Tyto f ytocenosy označujeme jako Peplido alternif o
liae-J uncetum tenageiae VICHEREK as. nov. Vedle typické subasociace (hlinitopísčitá púda) je vyli
šovány suchomilnější subasociace s Herniaria polygama (písčitá půda) a vlhkomilnější subasociace 
s lsolepis melanosperma (jílovitohlinitá půda). Floristické složení asociace je doloženo v ta -
bu 1 c e 2. (Lokalisace a datum zápisů fytocenologických snímků: 1-ll, 16 - 23 - ostrov 
„Truchaniv ostriv" mezi ústím Desny do Dněpru, 21. 6. 1967; 12 - 15 - jižní okraj obce Kaliberda 
poblíž městečka Kaněv, ca 160 km jižně Kieva, 24. 6. 1967; 24, 25 - ca 3 km jihozápadně obc& 
Chotjanovka poblíž ústí Desny do Dněpru, 23. 6. 1967). 

2. Dalším z charakteristických typů ekotopu s vysokou účastí a vysokou 
vitalitou Myosuiu<J minimus jsou velmi rrěmé reriodické tůně a v jarním 
období rrě1ce zaplavené terenní deprern (prchlubně, dolíky, brázdy) na kul
turní půdě v aluvjálních polohárh, jejichž půdy jmu zpravjdla slehlé, jílovito
hlinité až jílovité, silně nitrifikované, Yčtšinou mírr~ě zarnlené, mírně kyrnlé· 
reakce, s výrazně prorr_ěnlivou půdní vlhkostí lěhem roku. Na 1ěchto stano
vištich podílí se Myosurus min1·mus výstavby asocjace Cerastio-Ranunculetum 
sardoi 0BERD. 1957 emend. VrcHEREK, kterou 0BEHDORFER (1957) hodnot.í 
jako submediterránní lokální asociaci, která je blízká arncjaci Myosuretum 
minimi (DrnM., Srss. et WEsTH. 1940) R. Tx. 1950 s rozšířením v rnverczá
padní Evroyě . Pro svou asociaci vystavil 0BEHDORFER (1. c.) provizorně svaz. 
Myosurion 0BERD. 1957, v rámci řádu Plantaginetali·a majoris R. Tx. (1247) 
1950, jehož hodnotu později snížil na podsvaz svau Agropyro-Rumicion 
crispi NoRDH. 1940 (cf. 0BERDORFER 1962). Autorem je zdůrnzr ... ěn úzký 
vztah svazu (podsvazu) ke společenstvům svazu Nanocyperion flavescentis 
W. KocH 1926. V současné době (OBERDORFER et al. 1967), v systematickém 
pfohledu rostlinných společenstev západního Německa, jsou asociace Ranun
culo-Myosuretum min1'mi DrnM., Srss. et WEsTH. 1940 (včetně Cerastio
Ran1mculetum sardoi 0BERD. 1957) přičleněny ke svazu Agropyro-Rumicion 
crispi NoRDH. 1940. Z floristického, synekologfr1ého i syngenetidého hle
diska je toto řešení nezdůvodnitelné, jak v dalším textu dokumentují naše 
fytocenologické podklady. 

Ze srovnání velmi chudého fytocenologického materiálu (OBERDORFER 
1957, p. 97) s floristickým složením analyzovaných fytocenos z jižního Slo
venska. kde zejrr.éna v Lučenecké kotlině jsou fytocenosy odpovídající výše· 
diskutované asociaci vyvinuty na roz~áhlejších plochách, vyp]ývá, že dru
hová bohatost fytocenologické dokumentace z našeho území je nepoměrně 
větší a uplatňují se v ní převážně druhy charakteristické pro svaz N anocy
perion flavescentis W. KocH 1926 a jeho nadřazené jednotky. Svým složením 
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odpovídají analyzované fytocenosy plně dosavadním kriteriím výše uvedené 
asociace a oprávněnost systematického přičlenění ke svazu N anocyperion fla 
vescentis W. KocH 1926 - při zachování základních diagnostických znaků 
asociace Gerastio-Ranunculetum sardoi ÚBERD . 1957 - je opodstatněná 
(Tab u 1 e 3. Lokalisace a datum zápisu fytocenologických snímků: Luče
necká kotlina - 1 - 5 Veliká nad Ipl'om, ca 2 km jv. obce, 29. 5. 1965; 
6, 7 Kalonda, ca 2 km jz. obce, 29. 5. 1965; Podunajská nížina - 8 - 10 Palá
rikovo , sv. okraj obce, 16. 6. 1963). 

Tabule 3 Cerastio-Ranunculetum sardoi 0BERD. 1957 emend. VICHEREK 

Velikost analyzované ploc hy 
(m2) 

Celková pokryvnost ( % ) 
P okryvnost E 1 ( % ) 
Pokry vnost E 0 (% ) 
Počet druhů 
Číslo snímku 

Charakteristické druhy t f ídní 
a řádové 

Oentaurium pu lchellum (Sw 
DR UCE 

Plantago major L . ssp. 
pleiospermri Pn.OER 

Oyperus f u scus L . 
Lythrum hyssopijolium L . 
Potenti lla supin a L. 
Veronica anagallis -aquatica 
ssp. anagalloides (Guss.) 
Sen. et THELL. 

Charakteristické druhy 
svazové 

.) 

L. 

Myositrus minimus L. 
Juncus nastanthus V . KR ECT. 

et GoNTSCH. 
Gnaphalium uliginosum L 
Riccia crystalina L . 

Charakteristické druhy 
asociační 

Cerastium dubium (BAsz.) 
S CHWARZ 

Ranunculus sardous CR. 

Průvodní druhy 

Tripleurospermum m ariti 
m um (L.) ScH. BrP. ssp. 
inodorum (L.) DosT. 

Rorippa islandica (OEDER 
B ORB. 

Ohenopodium glaucum L . 
A lopecurus geniculatus L . 
Potenti lla anserina L. 
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) 

I 

I 

I 

80 70 80 
80 70 80 
o 5 10 

13 11 16 
1 2 3 

--- ·-~ 

2.1 1.1 1.1 

+ .l + .l + .l 
+ .1 + .1 

+. l + .L 
+. l 

+ .J + . I 

3.3 3.2 3.3 

+ .1 + .1 1.1 
1.1 I.I l. l 

+ .l 1.1 

2 .1 2.1 2.1 
3.2 1.2 3.3 

1.1 + .I .L 

+ .1 + .I 
+. 1 

+ .l + . 1 
+ .1 + .1 

4 
70 80 80 90 70 
60 80 80 90 70 
10 5 o 5 5 
11 12 I5 I3 I3 

4 5 6 7 8 
- - - -

1.1 + .I 1.1 + .1 +. I 

+ .l 1.1 1.1 2.1 + .l 
+ .l 1.1 1.1 + .1 

+ .1 + .l +. I 
+ .l -\- . l + .I 

-j . l + .1 

-"2.2 3.3 4.3 4.3 2.2 

+ . l 1.1 + .1 + .1 1.1 
1.1 + .l 1.1 I.I +. 1 
1.1 + .1 + .1 +. l 

2.1 1.1 1.1 2.1 + . I 
2.2 3.2 1.2 1.2 + . l 

+ . l + . l 1.I + .1 

+ .l + .l + .1 .1 
+ .I + .I + .1 
+ .I + .l 

90 80 
90 80 
o o 
8 10 I2,20 
9 IO K 

+ .1 + .I v 

+ .I + .l v 
III 

+ :11 III 
II 

II 

l.l 2.1 v 

1.1 1.I v 
1.1 1.1 v 

III 

1.1 1.1 1 v 
2.2 2.2 v 

+ .I IV 

+ .l IV 
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II 
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V této skupině společenstev zaznamenává literatura výskyt Myosurus minimus akcesoricky 
v asociacích Elatine hungarica-Ammania verticillata as. SLAVNIÓ 1951 a Lythrum tribracteatum
Lythrum hyssopifolia as. SLAVNIÓ 1951, které jsou autorem (SLAVNIÓ 1951) přifazeny ke svazu 
Nanocyperionflavescentis W. KocH 1926. 

3. Na silněji zasolených, vetmi slehlých hlinitých až hlinitojílovitých půdách 
neutrální až slabě alkalické reakce v terenních prohlubních, dolících, bráz
dách, které jsou v jarním období mělce zaplaveny a v nejsušším údobí roku 
silně vyschlé až vyprahlé, vyskytuje se Myosurus minimus ve společenstvech 
jarní efemerní vegetace svazu Puccinellion limJsae (Soó 1933) W ENDBG. 1943 
emend. VICHEREK 1966, ve fytocenosách asociace Pholiurus pannonicus
Plantago tenuiflora as. (Soó 1933) WENDBG. 1943. Rovněž se s tímto druhem 
setkáváme ve fytocenosách svazů Cyperio-Spergularion salinae SLAVNié 1948 
[v asociaci Crypsidetum ar:,uleatae (BoJKo 1932 n . n.) E. +oP A 1939 a Beck
mannion eruciformis Soó 1933] v subasociaci Agrosti-B eckmannietum (RPcs. 
1927) Soó 1933 ranunculetosum lateriflori Soó 1947). V těchto společenstvech 
subkontinentální oblasti jihovýchodní Evropy vyskytuje se Myosurus mini
mu:s vesměs s velmi ní.zkými hodnotami a v důsledku extremních výkyvů 
půdní vlhkosti a vysoké osmotické hodnoty půdních roztoků se značně sní
ženou vitalitou (ADAMOVIÓ 1959, HEJNÝ 1960, SLAVNIÓ 1948, Soó 1933, 1947, 
VICHEREK 1966, WENDELBERGER 1950 aj.). 

Příklad floristického složení asociace Pholiurus pannonicus-Plantago tenui~ 
flora as. (Soó 1933) WENDBG. 1943 s účastí Myosurus minimus: Potiská 
nížina, Malčice, ca 2 km v. obce, 28. 6. 1963 - velikost analyzované plochy 
0,5 m 2 , pokryvnost E1 70 %: Planta10 tenuiflora W. et K. 4.4, Pholiurus 
pannonicus (HosT) TRrN. 2.1, Myosuru'j minimu'$ L. 1.1. , Matricaria chamo
milla L. ssp. bayeri (KAN.) HAY. +.1, Cerastium anomalum W. et K. + .l, 
Polygonum ruriva1um JoRD. +.1, Lepidium ruderale L. +.l. 

Příklad floristického složení subasociace Agrosti-Beckmannietum (RPcs. 
1927) Soó 1933 ranunculetosum lateriflori Soó 1947 s účastí Myosurus mini
mu'$: Potiská nížina, Vet'ký Kamenec, ca 1 km j. obce, 2. 7. 1963 - velikost 
analyzované plochy 16 m 2, pokryvnost E 1 90 %: Beckmannia eruciformis (L.) 
HosT 3.3, Agrostis stolonifera L. ssp . stolonifera 1.2, Ranunculus lateriflorus 
DC. 2.1, Myosurus minimus L. 1.1, Glyceriafluitans (L.) R. BR.1 ssp. poi~ 
jormis FRIES. 3.2, Alopecuru:s geniculatus L. 1.2, Planta;Jo major L. ssp. 
pleiosperma PILGER +.1, Leontodon au 1umnalis L. 2.1, Juncus compressus 
JACQ. 1.1, Lotu:s tenuis W. et K. +.1, Mentha pulegium L. +.I, Ranunculus 
repens L. 1.1, Trifolium bonannii PRESL +.l, Potentilla anserina L. +.I, 
Ranunculu:s sardous CRANTZ +. l , Bidens tripartitus L. +. 1, Odontites rubra 
(BAUMG.) 0PIZ +.I, Potentilla reptans L. +.I. 

KELLER (1927 - 1928) zaznamenává výskyt Myosurus minimus z polopouštní zóny jiho
východního Ruska ve společenstvech slaných stepí, v asociaci Artemisia pauciflora-Gampho
rosma monspeliaca as. KELLER 1928. 

Rovněž i v subatlantické oblasti vstupuje Myosurus minimus jako průvodní druh do halo
filních a subhalofilních společenstev. Tak na příklad DuvrnNEAUD (1967) udává jeho přítomnost 
v asociacích Puccinellietum distantis lotharingiense, Junceto (ambiguus)-Puccinellietum distantis, 
Gerastio -Juncetum gerardii, Agropyreto-Juncetum gerardii, Althaetum officinalis, Atriplicetum 
salinae lotharingiense, většinou s vysokými hodnotami abundace a konstance. 

4. Na polních cestách, v blízkosti napájedel a polních stájí pro skot, ve 
vyšlapaných dolících na pastvinách, v rýhách vyjetých povozy a jiných 
místech intensivně sešlapávaných, vě ~šinou na hlinitých až hlinitopísčitých, 
v jarním období mělce přeplavovaných půdách, živinami vesměs dostatečně 
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bohatých, zejména silně nitrifikovaných, mírně kyselé až neutrální reakce, 
vlhkostně ± vyrovnaných, podílí se Myosurus minimus na výstavbě fyto
cenos svazu Polygonion avicularis BR. -BL. 1931, asociace J.fyosuretum minimi 
(DIEM„ S1ss. et WESTH. 1940) R. Tx. 1950 (Syn.: Gezelschap met Myosu.rus 
minimus en Ranunculus sardous DIEM., S1ss. et WESTH. 1940). V této asociaci, 
kterou z dl01vodu cenologických (výrazně převládají charakteristické druhy 
svazu Polygonion avicularis BR.-BL. 1931 a jeho nadřazených jednotek, i když 
do okrajových fytocenos pronikají některé z charakteristických druhů svazu 
Nanocyperion flavescentis W. KocH 1926) a ekologických ( silně sešlapávané 
lehčí půdy s nižší vlhkostí a její vyrovnanější dynamikou během roku) ne
ztotožňujeme s asociací Oerastio-Ranunculetum sardoi ŮBERD. 1957 emend. 
VICHEREK (rovnož se uplatňuje i geografická vikarizace), má Myosurus mi
nimus své druhé cenologické a ekologické optimum. V těchto podmínkách 
(naskytla se možnost vzájemného srovnání ve stejném časovém období) je 
vitalita rostlin JJf yosuri's minimus pozorovatelně .... nižší než ve ...fytocenosách 
svazu Nanocyperion flavescentis W. Kocn 1926. 

Tabule 4 Myosuretum minimi (DIEM„ Srss. et WEsTH. 1940) R . T x. 1950 subas. Poa an
nua (Drn111., S1ss. et WESTH. 1940) R. Tx. 1950 

Velikost analyzované plochy (m2 ) l 
Celková pokryvnost ( % ) 70 60 70 70 70 
Pokryvnost E 1 ( % ) 70 60 70 70 70 
Pokryvnost E 0 ( % ) 5 
Počet druhů 11 11 10 12 11 11,00 
Číslo snímku 1 2 3 4 5 K 

I 
Charakteristické druhy třídní, řádové a svazové 

Polygonum aviculare L. 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 v 
Sagina procumbens L. 1.1 +.1 1.1 1.1 +. l v 
Juncus compressus JACQ. +.1 +.l +. l +. 1 + .l v 

Charaktoristické druhy asociační 

Myosurus minimu.s L. I 3.2 1.1 2.1 2.1 2.1 I v 

Diferenciální druhy subasociační 

Poa annua L. 

I 

1.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1 v 
Ranunculus repens L. 1.1 +.l 1.1 +.1 +.1 v 
Plantago major L. ssp. major +.l +.l + .l 1.1 1.1 v 

Průvodní druhy 

I Tripleurospermum maritimum (L.) 
ScH. BIP. ssp. inodorum (L.) DosT. +.1 +.l + .1 +.1 +.1 v 

Physcomitrium piriforme (HEDW.) BRID. +. l +.1 + .l + .l +.1 v 
Rorippa islandica (OEDER. ) BoRB. +.1 +. l + .I III 
Veronica anagallis-aquatica L. 

ssp. anagalloides (Guss.) ScH. et THELL. + .l + .l II 
Limosella aquatica L. +. l + .1 II 
Peplis portu.la L. +.l +. l II 
Potentilla supina L. +. l I 

-- ---- - -

Fytocenosy odpovídající subasociaci Myosuretum minimi (DIEM., S1ss. et 
WEsTH. 1940) R. Tx. 1950 subas. Poa annua (DIEM., S1ss. et WEsTH. 1940) 
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R. Tx. 1950, která představuje pravcěpodobně typickou subasociaci, byla 
zaznamenána na dočasně zaplavované písčitohlinité a simě Eešmpávané půdě 
pomí cesty ve střední části písčitého ostrůvku „Písky" u Domích Vě.:3tonic 
na jižní Moravě (Tab u 1 e 4). V nejvlhčích okrajových segmentech jsou 
rovněi přítomny, i když s nízkou účastí, některé vlhkomilné charakteristické 
druhy svazu Nanocyperion flavescentis W. KocH 1926 [Limosella aquatica L., 
Peplis portula L., Physcomitrium piriforme (HEDW.) B inn. l Je možno soudit, 
že i v těch případech, kdy Myosurus minimus dosahuje vyšší abundance a do
minance ve společenstvech svazu Polygonion avicularis BR.-BL. 1931, nachází 
se jeho optimum v okrajových rngmentech některých fytocenos ve styku 
s fytocenosami svazu Nanocyperion flavescentis W. KocH 1926 (cf. PASSARGE 
1959). 

Kromě výše uvedené subasociace vylišuje T uxEN (1950) subasociaci Myosuretum minimi 
(DIEM., S1ss. ot WESTH. 1940) R. Tx. 1950 subas. Ranunculus sardous (DIEM., S1ss. et WESTH. 
l!J40) R. Tx. 1950, která se vyznačuje rovněž přítomností některých charakteristických druhů 
svazu Nanocyperion flavescentis W. KocH 1926 a jeho nadřazených jednotek, které jsou vesměs 
použity jako diferenciální druhy subasociační (Juncus bujonius L., Gnaphalium uliginosum L., 
Pohlia annotina LoESKE). Ve zvýšené míře uplatřiují se druhy svazu Agrostion spicae-venti 
(KRUSEM. et VLIEGER 1939) R. Tx. apud OnERD. 1949 (Polygonwrn convolvulus L., Apera spica
venti (L.) P . BEAUV., Rumex acetosella L., Spergula arvensis L., Raphanus raphanistrum L.) 
a zejména druhy řádu Plantaginetalia majori.<J R. Tx. (1947) 1950 (Agrostis stolonifera L., Po
tentilla anserina L., Lolium perenne L., Polygonum aviculare L., Plantago major L., Ranunculus 
repens L., R. sardous CRANTZ). Kvantitativně pfovládající druhy druhé skupiny byly Tiixenovi 
(TuxEN l. c.) podkladem k zařazení asociace do svazu Polygonion avicularis nR.-BL. l 931. 
Rovněž v této souvislosti jsou zdůrazněny ekologické (indikátor dusíkem bohatých půd) a feno
logické projevy Myosurus minimus. Tyto skutečnosti vedly téhož autora v celkovém posouzení 
Myosurus minimus z hlediska fytocenologické a ekologické vazby k závěru, že jeho hodnota je 
větší ve svazu Polygon ion avicularis BR. -BL. 1931 než ve svazu N anocyperion flavescentis W. KoCH 
1926. 

5. V subatlantické části Evropy je poIBěrně častý výskyt Myosurus minimus 
v nitrofilních společenstvech polních kultur, zejména kultur obilovin na 
kyselých písčitých půdách, kde se akcesoricky účastní floristického složerú 
fytocenos svazu Agrostion spicae-venti (KRUSEM. et VLIEGER 1939) R. Tx. 
apud ŮBERD. 1949. Jeho zvýšenou presenci nalezneme zejména v asociaci 
Teesdalio nudicaulis-Arnoseretum minimae (MALCUIT 1929) R. Tx. 1937 (Syn.: 
Scleranthus annuus-Myosurus minimus DIEM., S1ss. et WEsTH. 1940 et auct. 
-pl.; další synonyma vjz TuxEN (1950, p. 129)], případně i v některých jiných 
společenstvech tohoto svazu (DIEMONT, SrnsINGH et WESTHOFF 1940, Hejný 
1960, LANGENDONCK 1935, LrnBERT 1932, 1938, TuxEN 1950 aj.). 

Příklad floristid:ého složení společenstva z okruhu svazu Agrostion spicae
venti (KRUSEM et VLIEGER 1939) R. Tx. apud ŮBERD. 1949 s účastí Myosurus 
minimus: jihozápadní Morava, Moravský Krumlov, na poli u kostela sv. Flo
rián, 12. 6. 1965 - velikost analyzované plochy 2 m 2 , pokryvnost E1 80 %: 
Myosurus minimu.s L. 2.1, Juncus bufonius L. 2.2 , Mentha arvensis L . 1.1, 
Scleranthus annuus L . 2.2, Veronica triphyllos L. 1.1, V. arvensis L. +.1, 
Y. persica Porn. +.1, Sagina procumbens L. +.l, Ranunculus repens L. +.1, 
Gnaphalium uliginosum L. 1.1, Viola arvensis MuRR. ssp. arvensis +.l, 
Oyanus segetum LAM. +.l, Oirsium arvense (L.) ScoP. +.l, Polygonum avicu
lare L. 1.1, P. convolwlus L. +.l, Capsella lursa-pastoris (L.) MED. 1.1, 
Th!a'3pi arvense L. +.l, Apera spica-venti (L.) P. BEAUV. 1.2, Stellaria 
media (L.) VILL. 1.1 , Plantago major L. ssp. major +.1, Equisetum arvense L. 
+.1 , Trifolium repens L. +.1, Poa annua L. +.L 
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6. Akcesorický vý.skyt M yosuru'3 minimu'3 uvádí (Hejný) ( 1960) rovněž z rude
rální vegetace na vlhkýc~ sprašových půdách a z porostů vypalovaných rá
kosin s převládající Glyceria aquatica (L.) w AHLB. 

Souhrn 

Z uvedeného rozboru dosud velmi chudých literárních újajů i výsledků vlastních pozorování 
cenologické a ekologické vazby Myosurus minimus lze shrnout: 

1. M yosurus minimus vyznačuje se poměrně širokou ekologickou amplitudou a tím i značně 
širokou vazbou na společenstva různých systematických jednotek. I přes tuto svou plasticitu 
indikuje v celé své šíři některé společné vlastnosti stanoviště, které jsou podstatné pro utváření 
fytocenos s jeho presencí: 

a) střídánílitorální a t erestrální ekofázc s optimem rozvoje v limosní ekofázi, 
b) vyšší obsah dusíku v půdě, 
c) vyšší teplota půdního prostředí pro klíčení a plný rozvoj, 
d) velké požadavky na světlo. 

2. Z těchto ekologických příčin je Myosurus minimus téměř výhradně součástí pionýrských 
společenstev efemerní vegetace jarního období, ve kterých se neprojevují výrazné konkurenční 

vztahy. 

3. Rozch ázející se hodnocení jeho významu pro syntaxonomii společenstev s jeho presencí jsou 
podmíněny hlavně malým množstvím fytocenologických podkladů a jsou většinou vyvozovány 
závěry obecně platné podle jeho lokálního cenologického a ekologického proje vu . Podle našich 
poznatků má Myosurus minimus dvě ekologická a cenologická optima. Jedno jeho optimum 
(pravděpodobně hlavní) nachází se ve společenstvech svazu Nanocyperion flavescentis \V. KocH 
1926 s těžištěm v teplejších a sušších oblastech, druhé jeho optimum leží ve fytocenosách svazu 
Polygonion avicularis BR.-BL. 1931, hlavně v okrajových fytocenosách s úzkými vztahy ke svazu 
předcházejícímu. Toto druhé optimum vyskytuje se pravděpodobně v oblastech s humidnějším 
klimatem. 

Kromě výskytu v těchto jednotkách uplatňuje se Myosurus minim1ts v různých fytocenosách 
svazů Isoetion BR.-BL. 1931, Cyperio-Spergularion salinae SLAVNIÓ 1948, Yuccinellion limosae 
(Soó 1933) WENDBG. 1943 emend. VICHEREK 1966, Beckmannion eruciformis Soó 1933, Agrostion 
spicae-venti (KRUSEM. et VLIEGER 1939) R. Tx. apud ÚBERD. 1949 aj. 

4. Vzhledem k této široké plasticitě Myosurus minimus zůstává hodnota svazu Myosurion 
ÚBERD. 1957, případně podsvazu Myosurion ÚBERD. (1957) 1962, dosud otevřenou otázkou. 
Rovněž proto, že tato jednotka cenologicky a ekologicky úzkého rozsahu nemá vlastní charak
teristické druhyv Analýzou v práci uvedenou nebylo možno prokázat opodstatněnost tohoto 
cenotaxonu (cf. 0BERDORFER et al. 1967). 

5. Klasifikace společenstev s Myosurus minimus, které jsou obsaženy v tomto příspěvku 
a zejména vzájemný poměr asociací Cerastio -Ranunculetum sardoi ÚBERD . 1957 emend. VICHEREK 
a Myosuretum minimi (DIEM„ Srss. et WESTH. 1940) R. Tx. 1950 mohou, při disposici bohatších 
fytocenologických podkladů, doznat pfohodnocení. 

Děkujeme touto cestou Dr. J . Dudovi, CSc. za laskavé určení Riccia gougentiana MoN'l'. 

Zusammenfassung 

1. Myosurus minimus ist durch eine sehr breite okologische Amplitude und somit auch durch 
eine verhaltnismassig breite Gebundenheit an die Pflanzengeselschaften verschiedener systema
tischer Einheiten gekennzeichnet. Trotz dieser Plastizita.t weist diese Art in ihrer ganzen Breite 
auf einige gemeinsame Standortseingeschaften hin, die fi.ir die Herausbildung der betreffenden 
Phytozonosen mit ihrem Vorhandensein wesentlich sind: 

a) Wechsel der litoralen und terrestrischen Okophase mit dem Entwicklungsoptimum inner-
halb der limosen Okophase, 

b) hoherer Stickstoffgehalt im Boden, 
c) hohere Temperatur der Bodenumwelt fi.ir das Keimen und die volle Entwicklung, 
d) hohe Anspriiche an das Licht. 

2. Aus diesen okologischen Gri.ind~n stellt Myosurus minimus fast ausschliesslich einen Be
standteil d er Pioniergesellschaften einer ephemeren Vegetation der Frtihjahrzeit dar, in denen sich 
keine ausgepragten Konkurrenzbeziehungen bemerkbar machen . 
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3. Unterschiedliche Bewertung der B edeutung dieser Art fiir die Syntaxunomie der Gesell
schaften mit ihrem Vorkommen sind in erster Reihe durch eine kleine Menge von phytozono
logisch en Unterlagen bedingt. Zumeist werden die allgemein gliltigen Schlussfolgerungen auf 
Grund ihres zonologisch en Lokalverhaltens gezogen. Unseren Kenntnissen gemass weist Myosurus 
minimus zwei okologische und zonologisch e Optima auf. Eines (wahrsch einlich das Haupt
optirnurn) liegt in den Gesellschaften des Verbandes Nanocyperionflavescentis W. Koch 1926 mit 
dem Schwerpunkt in warmeren und trocken eren Gebieten; ein zweites Optimum findet man in 
den Phytozonosen des Verbandes Polygonion avicularis BR.-BL. 1931 , namentlich in den Rand
gesellschaften mit engen B eziehungen zum vorhergehenden Verband. Das zwAite Optimum liegt. 
aller Wahrsch einlichkeit nach in Gebieten mit einem humideren Klima. 

Ausser dem Vorkommen in d iesen Einheiten macht sich Myos1Irus minimus in verschiedenon 
Phytozonosen d er Verbande I seetion BR. -BL. 1931, Oyperio-Spergularion salinae SLAVNIÓ 1948, 
Puccinellion limosae (Soó 1933) WENDBG. 1943 em end. VICHEREK 1966, B eckmannion eruciformis 
Soó 1933, Agrostion spicae-venti (KRUSEM. et VLIEGER 1939) R . T x. apud ÚBERD. 1949 u. a. 
akzessorisch geltend. 

4. Angesichts dieser breiten Plastizita t von Myos1,(rus minimus bleibt die Frage n ach der 
B ewertung des Verbandes Myosurion ÚBERD. 1957, beziehungsweise des Unterverbandes Myo -
8Urion ÚBERD. (1957) 1962 noch immer offen. Gewiss auch deswegen, weil diese Einheit von einem 
okologisch und zonologisch engen Ausmasse keine eigenen K ennarten aufweist. Durch die in der 
vorliegenden Arbeit angefiihrte Analyse liess sich die Begriindung dieses Zonotaxons nicht 
best a tigen (cf. 0BERDORFER et al. 1967). 

5. Die Klassifizierung der Gesellschaften mit MyosunJ.,S minimus, die in diesem Beitrag 
enthalten sind, und insbesondere die wechselseitigen Beziehungen der Assoziationen von Cerastio
Ranunculetum sardoi ÚBERD . 1957 em end. VICHEREK und ]}fyosuretum minimi (DIEM„ S1ss. 
e t WESTH. 1940) R. Tx. 1950 konnen bei dem Vorhanden sein reichlicherer phytozonologischer 
Unterlagen eine wesentliche Umwertung erfahren. 
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