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Ab s trakt - In Nordbohmen wurde eine Lokalitat der boreal -subatlantischen Pflanzengesell
schaft S parganietum minimi SCHAAF 1925 gefunden , der in der Tschechoslowakei bish er nur 
kleine Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Eingehend wird die oko-coenologische Charakteristik 
des Pflanzenbestandes angefiihrt und mit den Aufnahmen aus Dentschland verglichen. 

Jednou z botanicky zajímavých lokalit chráněné krajinné oblasti Český ráj 
je údol~zvané „V jamách" východně od obce Kacanovy a 4 km jižně od Tur
nova. Udolí probíhá od severu k jihu v délce asi 750 m s průměrnou šíflwu 
asi 30 m. Orograficky náleží do severní části Vyskeřské plošiny. Je obklopeno 
komplexem lesů, převážně smrkovými a borovými monokulturami s ojedině
lými buky. Podle vegetačně-rekonstrukční geobotanické mapy (MIKYŠKA 
et kol. 1968) náleží vlastní údolí mokřadním olšinám svazu Alnion glutinosae 
(MALCUIT 1929) MEIJER-DREES 1936, okolní lesy (především na pískovcových 
skalních plošinách) borovým doubravám, většinou s chudými jednotvárnými 
porosty acidofilních druhů [Avenellaflexuosa (L.) DREJER, Calluna vulgaris (L.) 
HuLL, Pteridium aquilinum (L.) KuHN, Sarothamnus scoparius (L.) WIMM., 
Vaccinium myrtillus L. apod.]. 

V údolí vyvěrá několik pramenů, z nichž je napájen malý rybník uprostřed údolí. Leží ve 
výši 308 m n. m., má obdélníkový tvar. Podle sdělení lesního závodu v Lomnici nad Popelkou lze 
založení rybníka datovat rokem 1820; v současné době je pronajat ZV Pekárny Turnov, kroužku 
rybář·ů. Rybníku se říkalo „Šulcú rybníček". Nejhlubší je při hrázi na jižní straně. Přítokem od 
severu je napájen vodou, ale současně v této části dochází k usazování organominerálního mate
riálu a značnému zazemňování. Botanicky tato část spolu s litorální zónou při západním břehu 
patří k nejzajímavějším. 

V r. 1955 (23. 7.) jsem v těchto místech poprvé objevil Sparganium mini
mum WALLR., druh do té doby z celého Pojizeří a Českého ráje neznámý. 
Dystrofní vody na pískovcovém podkladu s pH 6, vytékající ze zrašeliněných 
půd nad rybníkem, příhodně utvářené litorální a sublitorální pásmo 
s vodní hladinou bez velikého kolísání a s bahnitým substrátem (s erosivními 
šlenky) mírně se svažujícím do nepatrné hloubky, stojatá až velmi slabě 
proudící voda a v neposlední řadě i mikro- a mezoklimatické poměry umožnily 
rozvoj zajímavého boreálně-subatlantského společenstva Sparganietum mi
nimi ScHAAF 1925, i když pouze fragmentárně vyvinutého (tab. XIV.). 
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Sparganietum minimi ScHAAF 1925 (asociace Sparganium minimum-Utri
cularia intermedia T:x:. 1937) náleží do svazu Sphagno-Utricularion TH. MůLL. 
et GoRs 1960 třídy Utricularietea intermedio-minoris PIETSCH 1965 (ŮBER
DORFER et al. 1967: 27, 28). Většina fytocenologických snímků , které jsem 
měl k dispozici při srovnávání, pocházela z Německa (hlavně severozápadní 
Německo , ale i jižní, Brandenbursko a Mecklenbursko). PAWLOWSKI (in 
SzAFER et kol. 1959: 314) př~dpokládá, že toto společenstvo skoro s jistotou 
bude nalezeno i v Polsku. Z Ceskoslovenska je uvádí NEUHAUSL (1959 : 118) 
z rybníků v Třeboňské pánvi (rybník Fizír, Staré Jezero, Starý Kanclíř 
a Nový Hospodář). 

Stanovištěm tohoto společenstva jsou okraje rašelinných vodních nádrží 
(velmi často umělé jámy po těžbě rašeliny), rybníky a močály, vesměs živi
nami chudé, s oligotrofními až dystrofními vodamt a sklonem k zazemňování. 
Podle zkušeností CARSTENSENA (1955 : 168) ze Slesvicko-Holštýnska není 
Sparganium minimum omezeno pouze na živinami chudá stanoviště (svaz 
Litorellion), nýbrž vyskytuje se také i na stanovištích mírně živinami boha
tých (četné přechody k svazu Potamion)". 

Charakteristickou vlastností asociace Sparganietum minimi je nepravi
delnost výskytu v jednotlivých letech, projevující se především v nestálosti 
floristického složení, kolísání kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů 
a často i poměrně rychlým průběhem sukcese s nástupem následného spole
čenstva. To dokládá PFEIFFER (1951), který píše, že toto společenstvo je 
často marně hledáno tam, kde sotva rok před tím bylo nádherně vyvinuto. 
Obecně na tuto problematiku naráží NEUHAUSL (1956 : 3), když upozorňuje 
na komplikace fytocenologického a ekologického studia litorální vegetace 
vodních nádrží. Příčinou těchto komplikací jsou především dosud nevyřešené 
problémy dynamiky (sukcese) litorálních společenstev. Podrobné studium 
ekofází, jaké prováděl u vodní a bažinné vegetace HE.JNÝ (1960), nebylo 
dosud ve vztahu k asociaci Sparganietum minimi prováděno. 

V sukcesní řadě podle PFEIFFERA (1951 : 119) předchází jako první Drepanocladits- stadium 
a následuje bud' Caricetum limosae BR.-BL. 1921 nebo Caricetum lasiocarpae W. Kocu 1926; 
podle ÚBE RDORFERA (1957 : 117) následuje asociace z řádu Scheuchzerietalia palustris NoRDHAGEN 

1936 nebo Caricetalia fuscae W . KocH 1926. 

Při sledování asociace Sparganietum minimi na rybníku v údolí „V jamách" 
ve dvou letech (1965 a 1966) jsem se přesvědčil o značné změně kvalitativní 
a kvantitativní na vymezené ploše. V r. 1965 byl obraz společenstva v severo
západním cípu rybníka na bahnitém substrátu (četné erosivní šlenky) mírně 
se svažujícím do vody následující (4 m 2, 90 %, 28. 6. 1965): 

Juncus bulbosus L. 4.2, Bidens cernua L. 2.1 (exempláfo do 10 cm výšky), 
Oallitriche verna L. 3.2 (v bahně, již ± nevegetující), Sparganium minimum 
WALLR. 1.1, Equisetum fluviatile L. 1.1, Eleocharis palustris (L.) RoEM. et 
SCHULT. 1.2 (proniká ze sousedního společenstva), Lemna minor L. 1.1 , 
Hydrocotyle vulgaris L. +.1, Ranunculus flammula L. +.l, Juncus articu
latus L. + .1, Oarex stellulata GooD. +.l, Equisetum palustre L. +.l, Veronica 
scutellata L. +.1, Galium palustre L. +.1, Alisma plantago-aquatica L. +.1, 
Oalliergon cordifolium (HEDW.) KrnnB.1) 2.1. 

V místech, kde voda přesahuje hloubku asi 5 cm, společenstvo doznívá 
a nastupuje homogenní porost Anacharis canadensis (L. C. RICH.) PLANCH. 

1} Za determinaci mechorostů v této práci c!ěkuji prom. biol. J. VÁŇOVI z katedry botaniky 
přírodovědecké fakulty UK v Praze. 
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do vzdálenosti několika metrú. Směrem opacnym, kde zazemňovací proces 
probíhal již delší dobu, rostou následující druhy: Acorus calamus L. , Alisma 
plantago-aquatica L., Alnits glutinosa (L.) GAERTN. (juv. ), Bidens cernua L., 
Carex canescens L. , C. pseudocyperus L. , C. rostrata STOKES~ O. stellulata GooD., 
Cirsium palustre (L.) ScoP., Eleocharis palustris (L.) RoEM. et SCHULT., 
Equisetum fluviatile L., E. palustre L., Galium palustre L. , Glyceria fluitans 
(L.) R. BR., Juncus articulatus L., J. bulbosus L., J. effusits L ., Lycopus euro
paeus L., Myosotis palustris L., Ranunculus flammula L., Salix caprea L. 
(juv.), Scutellaria galericulata L., Stellaria alsine GRIMM, Viola palustris L. 

O rok později byl porost asociace Sparganietum minimi na stejné ploše dosti 
změněn (nutno ovšem vzít v úvahu také dvouměsíční rozdíl v záznamu 
snímků vzhledem k vegetačnímu období). Zarůstání výše uvedenými druhy 
ze sousedního porostu značně postoupilo k vodní hladině, takže plochu 
snímku ustupující asociace Sparganietum minimi bylo nutno ve sledovaném 
porostu značně zmenšit {1,5 m2, 90 o/o, I. 9. 1966): 

Juncus bulbosus L. 4.2, Sparganium minimum WALLR. 2.1, Bidens cernua L. 2.1, Hydrocotyle 
vulgaris L. 2.1, Galium palustre L. 1 - 2.1, Eleocharis palustris (L.) RoEM. et SCHULT. 1.2, Juncus 
articulatus L. 1.1, Ranunculus flammula L. + .1, Calliergon cordifoliu.m (HEDW.) KINDB. I.I. 

Fragment asociace Sparganietum minimi tvoří také pás (maximálně 0,5 m 
široký) při zvýšeném západním břehu rybníka nad ústím přítoku z malého 
pramene. Obraz seskupení rostlin vypadal tam 28. 6. 1965 následovně: 

Sparganium minimum WALLR. 3.1, Hydrocotyle vulgaris L. 2.1, Juncus bulbo8us L. 2 - 3.2, 
Bidens cernua L. 1.1, Equisetum palustre L. 1.1, Eleocharis palustris (L.) RoEM. et So:HULT. 1.1, 
Lemna minor L. 1.1, Calliergon cordifolium (HEDW.) KINDB. 1 - 2.2. 

Tento porost sahá maximálně do hloubky vody 10 cm a tvoří ostrou hra
nici, za níž je homogenní porost druhu Anacharis canadensis (L. C. RICH.) 
PLANCH. do vzdálenosti několika metrů od břehu. Nejdál k této hranici po
stupuje Eleocharis palustris (L.) RoEM. et SCHULT. , Sparganium minimum 
WALLR. a Bidens cernua L., zatímco Hydrocotyle vulgaris L. zasahuje maxi
málně 30 cm od pobřežní čáry a vystupuje i nahoru na zvýšený plochý břeh, 
kde roste spolu s druhy Bidens cernua L., Carex canescens L., C. pseudocype
rus L ., Cirsium palustre (L.) ScoP., Eleocharis palustris (L.) RoEM. et ScHULT., 
Juncus bulbosus L., J. effusus L., Lycopus europaeus L., Ranunculus flam
mula L. a Scutellaria galericulata L. 

Jak je zřejmé ze srovnání výše uvedených snímků se snímky z Německa, 
jedná se v našem případě pouze o fragmentárně vyvinutou asociaci Sparga
nietum minimi, především proto, že z charakteristické druhové kombinace 
postrádá význačný druh Utricularia intermedia HAYNE. Ovšem i ve snímcích 
nebo syntetických tabulkách uváděných německými autory někdy tento 
druh chybí (např. u TůXENA 1937 : 45 chybí ve 4 z 8 snímků, u PASSARGEHO 
1964: 33 ve 4 ze 7, u PFEIFFERA 1951 : 115 ve 2 ze 6, u ÚBERDORFERA 
1957 : 117 má stálost JV). V našem případě chybí zmíněný druh v celé seve
rovýchodní polovině Cech. Na lokalitě se však nevyskytují v současné době 
ani další hydrofyty, uváděné ve snímcích německých autorů s různou (větši
~ou nižší až nízkou) stálostí: Utricularia minor L. (v celýc_h severovýchodních 
Cechách velmi vzácná), Potamogeton oblongus V1v. (v CSSR chybí; 0BER
DORFER 1. c. uvádí ve snímcích z Německa se stálostí I a ještě s otazníkem), 
Hottonia palustris L._ (vyskytuje se hojněji až v Polabí a dolním Pojizeří pod 
Bakovem n. Jiz.; v Ceském ráji jsou zatím známy dvě lokality: slepé rameno 
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Jizery u Příšovic ~ SLAVÍK 1960 : 144, potůček v lukách mezi Novou Vsí 
a Drhleny - NoVQ'.1.'NÝ 1967: 128 a obecný údaj z Českého ráje_ - MARŠÁ
KOVÁ-NĚMEJCOVÁ 1955 : 12; dále pak roste až u Mimoně, Doks a Ceské Lípy) 
a Utricularia vulgaris L. (tento 9-ruh by se mohl nejspíš na naší lokalitě vy
skytovat, neboť v širší oblasti Ceského ráje je známo více naleZišť; dokonce 
na nově obnoveném Komárovském rybníku u obce Srbsko jsem v r. 1967 
zjistil masové rozšíření - SLAVÍK 1968 : 97). Kromě geografických příčin 
působí zřejmě na absenci hydrofytú znáčné ovlivňování vodní hladiny antro 
pickými zásahy, neboť rybník je, jak je výše uvedeno, obhospodařován jako 
pěstební nádrž rybářským kroužkem; nemalý podíl na absenci má jistě 
i expansivní druh A nacharis canadensis (L. O. RICH.) PLANCH. Kolega 
J. NEDVÍDEK zachytil na fotografii rybníka z r. 1955 vzplývavé porosty snad 
druhu Potamogeton natans L., není však vyloučeno ani Polygonum amphi
bium L. (z fotografie nelze zcela bezpečně rozpoznat). 

Jelikož se v případě asociace Sparganietum minimi jedná o společenstvo 
boreálně-subatlantské s těžištěm v severozápadním Německu, přistupují tam 
i druhy atlantské (ovšem s nízkou stálostí), a to Hypericum elodes L. a Isolepis 
fluitans (L.) R. BR., které na naše území nezasahují (nález I. fluitans nelze 
vyloučit v území při hranici s Lužicí). 

F ytocenologický materiál z Českého ráje jeví značnou podobnost se snímky z Bavorska 
\cf. "PFEIFFER 1951 ~ 115, sn. č. 17), případně z Brandenburska a Mecklenburska, zatímco snímky 
uvedené NEUliAUSLEl\1 (1959 : 145) z Tfoboň.ské pánve jsou od nich svými průvodními druhy (do 
značné míry i pokryvností) více odlišné. Z použitého snímkového materiálu vyplývá, že Sparga 
nietum minimi je druhově značně chudé společenstvo (P ASSARGE 1964 : 33 uvádí střední počet 
druhů ve 3 snímcích 5, v dalších 4 snímcích 6; PFEIFFER 1951 : 115 uvádí ve svých 6 snímcích 
následující počty druhů: 10-, 11, 12, 10, 13, 14; NEuHA.usr~ 1959: 145: 8, 10, 10, 11, 11, 11, 12; ry
bník „V jamách": 8, 9, 16). 

Bude-li nadále nepříznivě ovlivňován vývoj vegetace v prostoru rybníka 
„V jamách" (o ochraně lze těžko hovořit vzhledem k hospodářskému využí
vání nadrže), dojde v příštích letech k zničení zajímavého společenstva 
Sparganietum minimi a možná i k zániku některých jeho význačných druhú. 
Z bližšího okolí existuje pouze jediná floristická práce (BAUDYŠ 1919 : 128 
až 130), v níž jsou uváděny rostliny ze tří údolí v okolí Kacanov. K rybníku 
„V jamách" se BAUDYŠ zřejmě nedostal; již tehdá tam pravděpodobně rostly 
některé význačné druhy (např. Sparganium minimum WALLR., Hydrocotyle 
vulgaris L.), jež by jistě nepřehlédl. Nejbližší jím popisovanou lokalitou je 
údolí „V jezírkách" asi 1 km severoseverozápadně od rybníka „V jamách". 

Vzhledem k tomu, že některé významné druhy asociace Sparganietum 
minimi jsem zjistil z širšího území poprvé, připojuji k nim několik floristicko 
fytogeografických poznámek: 

Hydrocotyle vulgaris L.: Atlantsko-subatlantský druh, zastoupený u nás hlavně ve spole
čenstvech svazu Molinion W. KocH 1926 a Oaricion canescenti-fuscae NoRDHAGEN 1936, a to jen 
v oblastech s význačnými subatlantskými květennými elementy (severní polovina Čech, Tře
boňská pánev a Záhorská nížina). Na nové lokalitě v údolí „V jamách" u Kacanov roste jak při 
břehu rybníka, tak na rašelinné louce v údolí nad rybníkem. Nejblíže se uvádí z okolí 
hradu Kosti (WANDER 1793 : 267, POHL 1809 : 258; později nepotvrzeno, ale pravděpodobné) 
a z vlhkých luk mezi Drhleny a Novou Vsí (NOVOTNÝ 1967 : 117). Zajímavou zprávu o splavení 
pupečníku z okolí hradu Kosti do okolí Mladé Boleslavi potokem Klenicí ph povodni 21. června 
1789 přinesl WANDER (1793 : 267). Možná, že v souvislosti s tím byl i později nález na okraji ne
jmenovaného rybníka u Mladé Boleslavi (SEKERA 1869: 215). Poměrně hojně je druh zastoupen 
(podobně jako Sparganium minimum WAr~r~R. a řada dalších druhů se subatlantskou tendencí 
rozšíření) na Dokesku a Českolipsku a dále ve středním Polabí. Pupečník tam byl nalezen na 
rašelinne lóuce u rybníka Lutovník v okolí Loučeně (KAUFMAN 1947 PRC), na lukách u Staré Lysé 
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(KLIKA 1929 : 17, 22) a na slatinách u Vlkavy (KLIKA 1946 : 20, 21). Směrem východním od nové 
lokality je pupečník udáván až z Novopacka (Levínská Olešnice, Lány, Bělohradská Bažantnice, 
Studenec - RIEDL 1924: 238) a z údolí Javorky mezi Hláskem a Mezihořím (JEDLIČKA 1948: 38). 
Juncus bulbosus L.: (Boreálně) -subatlantský druh, v Československu s absolutní jihovýchodní 
hranicí areálu. Ve východní polovině severních Čech roste roztroušeně až vzácně ve Šluknovském 
a Frýdlantském výběžku a na Českolipsku a Dokesku. Z vyšších poloh je údaj z Krkonoš z raše
linného mokřadu u Harrachova (ScHUSTLER 1918 : 81) a od Podhúří u Vrchlabí (CYPERS 1909 : 
304). Sám jsem sbíral tento druh na bahnité cestě na levém břehu Jizery nad Hor. Kořenovem 
(1966), v údolí potoka 1 km jižně od Buřan (1966) a u pramene Nisy (1964). Juncus bulbosus L. 
indikuje společenstva svazu Litorellion uniflorae W. KocH 1926 na silikátovém, písčitém až raše
linném podkladu. Nové lokality u rybníka „V jamách" a v údolí „Jezírka" u Kacanov jsou 
značně vzdáleny od dosud známých nalezišť. Juncus bulbosus tam roste dosti hojně na plochém 
břehu rybníka, periodicky mělce přeplavovaném (i ve var. fluitans FRIES}, a v kalužích na baži
naté cestě. 
Sparganium minimum W ALLR.: Amfiboreální druh s výraznou subatlantskou tendencí. 
Nová lokalita v údolí „V jamách" je značně vzdálená od všech dosud známých lokalit. V následu
jícím přehledu upozorním na všechna naleziště tohoto druhu v okruhu do vzdálenosti asi 40 km. 
Poměrně nejčastěji se S_parganium minimum vyskytuje v povodí Ploučnice na Dokesku, Česko
lipsku, u Zákup a u Mimoně. Nejbližší lokalitou jsou příkopy v rašeliništi u Kundratic nedaleko 
Osečné (SrTENSKÝ 1880 PR). Jižněji, již na území středního Polabí, leží několik lokalit: Mladá 
Boleslav, bez bližšího určení (VILHELM 1888 PRC), Pěčice, rašelina blíže dvora Ovčárny, ca 240 m 
n. m. (MEJDR 1944 PRC}, na okraji rybníka Lutovník v oboře u Loučeně (KAUFMAN 1951 : 152), 
Benátecká Vrutice (PoLÁK 1884 PRC) a vodní příkopy na lukách na Hrabanově u Lysé n. Lab. 
(KABÁT 1885 PR, POLÁK apud ČELAKOVSKÝ 1885 : 18), někdy uváděno jen jako Lysá n. Lab. 
(TAUSCH apud ČELAKOVSKÝ 1868: 27, FAUSTUS 1888 PR, HACKEL PR). 

Velmi zajímavá je proměnlivá vitalita tohoto druhu na lokalitě u Kacanov (a podle prohléd· 
nutého herbářového materiálu jistě i jinde, což může někdy vést k tomu, že druh je přehlížen). 
V r. 1955 byly tam exempláře většinou plodné (doloženo herbářovými položkami), v letech 1965 
až 1967 jsem nenalezl ani jediný fertilní exemplář, ač se druh na lokalitě vyskytoval ještě v po
měrně značném počtu. 

K výskytu subatlantských druhů v západní části Českého ra1e 

Závěrem se pokusím uvést výskyt subatlantských druhů (případně druhů 
se subatlanskou tendencí rozšíření) v okolí Kacanov do kauzálních vztahů 
vývoje flóry středního Pojizeří. Během postglaciálních období, příznivých 
pro migraci a rozvoj cenoz subatlantských květenných elementů, došlo k osíd
lení určitých ekologicky vyhraněných oblastí na území našeh9 státu sub
atlantskými druhy a druhy s podobným rozšířením. V severních Cechách je to 
především Šluknovsko, Frýdlantsko, Českokamenicko, Českolipsko a Do
kesko (cf. HOUFEK 1963 : 223). Při podropném sledování rozšíi"ení jednotli
vých druhů zjistíme jejich vyzařování z Ceskolipska a Dokeska zhruba vý
chodním až východojihovýchodním směrem, a to s různou intensitou dosahu 
(mapa 1). Některé druhy nepronikají za hranice rašelinného území povodí 
Ploučnice [např'. Litorella uniflora (L.) AscHERS., Rhynchospora alba (L). 
VAHL, Rh. fusca (L). AIT. f.], jiné zasahují právě až do údolí Žehrovky a do 
rozbrázděné Vyskeřské plošiny [např. Juncus bulbosus L., Sparganium mini
mum WALLR., Teesdalia nudicaulis (L.) R. BR.2)], další pronikly přes Pra
chovské skály až do hořických chlumů [např. Oorynephorus canescens (L.) 
P. B., Hydrocotyle vulgaris L.] . Postupné vyznívání oceánského klimaeko
elementu na zmíněné linii probíhalo podle klimatického gradientu, podporo
vaného vhodnými půdně hydrologickými a geomorfologickými faktory. 

Ekotopy v negativních terénních tvarech Vyskeřské plošiny mají výhod
nou polohu, aby mohly být ovlivňovány klimatickými faktory, podporují-

2) Přehled lokalit viz HOUFEK 1968. 
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Mapa. I. Pronikání subatlantských květenných elementů mezi povodím Ploučnice a Jizery 
( - - - - hranice povodí). Dvojitou kružnicí označena popisovaná lokalita asociace Sparga
nietum minimi SOHAAF 1925. Lokality druhů: H - Hydrocotyle vulgaris L ., J - Juncus bulbosus L .• 
S - Sparganium minimum WALLR., T - Teesdalia nudicaulis (L.) R. BR. 

Ke.rte I. Eindringungen der subatlantischen Florenelementen zwischen den Einzugsgebieten 
der Ploučnice- und Jizere.-Fhissen ( - - · - - Grenzen der Einzugsgebieten). Die Lokalisierung: 
der behe.ndelnden Assoziation ist durch Doppelkreis bezeichnet. 
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cími ecesi a další prosperitu subatlantských druhů . Převládající severozápadní 
a západní větry jsou usměrř10vány podle lužické poruchy svahy Lužických 
hor a Ještědského hřbetu (a dále pak Kozákovského hřbetu) do směru severo
západ - jihovýchod (př'ípadně západoseverozápad - východojihovýchod). -
V tomto směru se také kumuluje oblačnost , ovlivňovaná kromě svahů Lu
žických hor a Ještědského hř'betu i poměrně členitou Ralskou pahorkatinou 
a četnými čedičovými a znělcovými kupami (s relativní výškou nad t erénem 
250 - 450 m) . Nad širokou aluviální nivou Jizery dojde pak k částečnému 
vyrovnání síly a směru větrů . Nesou-li nízko položené dešťové mraky, mttže 
dojít př-i výstupu nad návětrnou stranou Vyskeřské plošiny (130 - 230 m 
relativní výšky) zvýšenou kondenzací k zvýšeným srážkám. Podobně mohou 
převládající severozápadní větry hnát na tuto terénní hradbu i~mlhy z údolí 
Jizery. Vlhkostní poměr~ ovlivňuje i největší rybník v Pojizeří Zabakar, roz
kládající se před ústím Zeh!ovky do Jizery. Jako sběrný kanál funguje ná
levkovitě rozšířené údolí Zehrovky u Skokov [až tam zasahuje výskyt 
rreesdalia nudicaulis (L.) R. BR.] , pokračující kaňonovitým žlebem ve směru 
převládajících větrů [tam lokality Blechnum spicant (L.) ROTH, Equiset?..tm 
telmateia EHRH. , Lotus uliginosus ScHKUHR, Lysimachia nemorum L., V ale
riana dioica L. aj.]. 

Reliéf v okolí Kacanov, Žehrova a Vyskře tedy umožňuje příznivé vlh
kostní ovlivňování zvláště údolních biotopů uvnitř lesních komplexů mezo
klimaticky a v součinnosti s půdně-hydrologickými poměry (kyselé půdy na 
křemitém pískovci, oligotrofní a dystrofní vody apod.) i mikroklimaticky. 
Převládající směr větrů zajišťuj e současně i trvalý přísun diaspor právě 
z oblastí relativně bohatých na subatlantské druhy. 

Zu s ammenfas sung 

:Eine vom botani sch en Gesichtspunkt au s b eachtenswerte Lokalita t im Naturschutzgebiet 
„Český ráj" in Nordbohmen ist das Tal „V jamách", ostlich von der Gem einde Kacanovy, 4 km 
siidlich von Turnov. Inmitten des Tales liegt in einer Hohe v on 308 m ii. d. M . ein kleiner Teich , 
der von einigen Quellen gespeist wird, clie am Fusse der Sandst einfelsen entspringen . Ein passen
des Ókotop im nordwestlichen Zipfel des T eiches (ein m assig geneiget es sumpfiges Substrat mit 
erosiven Schlenken, st eh endes bis sehr schwach stromendes dysthrophes Wasser mit e inem pH 6, 
ein giinstiges Mikroklima) ermoglichte die Entwicklung einer selten en, wenn auch nur fragmen 
tarischon boreal-subatlantischen Gesellschaft S parganietum minimi ScHAAF 1925. D er Fund 
der Art S parganium min imum w· ALLR. auf dieser Loka litat ist der erst e und vorlaufig d er einzige 
im ganzen Gebiet des „Český ráj" (Bohmisches Paradies). 

Die Gesellschaft S parganietum minimi kommt vor allem in Nordwestdeutschland vor, jedoch 
auch in Siiddeutschland, in Brandenburg und Mecklenburg. Man kann ihr Vorkommen auch in 
Polen annehmen. Aus d er Tschechoslowakei wurde diese Gesellschaft bisher in einigen T eichen im 
B ecken v on Třeboň (NEUHAUSL 1959) angegeb en ; sie wird sicherlich auch in anderen Gebiet en 
mit e inem haufigeren Vorkommen v on Sparganium minimum vVALLR„ z. B . im Gebiet von Doksy . 
Česká Lípa und auf d er Českomora.vská vysočina (Bohmisch-Mahrische Hohe) gefunden werden. 

Eine charakteristische E igensch aft der Ass . S parganietum minimi ist das unregelmassige Vor~ 
k ommen in d en einzelnen J ahren , d as sich v or allem in der unstet en fioristischen Zusammen 
setzung, d er schwankenden quantitativen Vertretung e inzelner Arten und oft auch durch einen 
r aschen Verlauf d er Sukzession mit dem Auftret en der folgenden Gesellschaft aussert . Derartige 
ra.sch e qualitative und quant.itative Anderungen wurden auch auf der angefiihrten Lokalitat 
beobachtet. lm B eitrag sind zonologische Aufnahmen aus den J. 1965 und 1966, sowie auch 
Pflanzenarten der Nachbargesellschaften angefiihrt . Die Ass. Sparganietum minimi gedeiht aus
:-;chliesslich in der Litoralzone, in einer Wassertiefe von 5 - 10 cm klingt sie ab und ein homogener 
B estand der Art A nacharis canadens1:s (L. C. R ICH.) PLANCH. tritt an. 

B eim Vergleich unserer Aufnahmen mit den Aufnahmen aus Deutschland erscheint die Absenz 
einiger Arten au:ffallend, die jedoch auch nicht in allen deutschen Aufnahmen vertret en sind. 
Als Folge einer b edeutenden Beeinflussung der Wasserflache durch anthropische Ein. 
griffe (der Teich wurde etwa im J. 1820 angelegt und wird von einem Fischereiklub 
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bewirtschaftet,, bei eimgen Arten jedoch auch infolge phytogeographischer Ursachen, macht sich 
vor allem die Absenz. ~u~pchthoner Hydrophyten geltend (sehr haufig ist die anthropophyte 
Anacharis canadensis); die Charakterart der Gesellschaft Utricularia intermedia HAYNE fehlt 
z. B. in der nordostlichen Halfte Bohmens. Selbstverstandlich fehlen auch atlantische, in den 
Zčinosen in Nordwestdeutschland vertretenen (wenn auch mit niedriger Stetigkeit) Arten Hype
ricum elodes L. und Isolepis .fluitans (L.) R. BR„ drn auf unser Gebiet nicht mehr ubergreifen . 

Die Arbeit enthiilt weiter fioristisch-phytogeographische Anmerkungen zu einigen bedeuten· 
deren Arten, Hydrocotyle vulgaris L ., Juncus bulbosus L. und Sparganium minimum WALLR., 
die aus dem erwahnten Gebiete zum erstenmale angefiihrt werden. 

Abschliessend wird die phytogeographischo Bedeutung der Lokalitat der Gesellschaft Sparga
nietum minimi bei Kacanovy for die Flora des Gebietes am unteren Jizerafiuss erklart. Wahrend 
der for die Migration und die Entwicklung der Zonosen subatlantischer Geoelemente in der ČSSR 
giinstigen postglazialen Perioden besiedelt.en subatlantische Arte gewise geeignete Gebiete 
Bohmens (in Nordbohmen vor allem die Gebiete von Šluknov, Frýdlant, Česká Kamenice, Česká 
Lípa und Doksy). Bei einer genaueren Verfolgung der Verbreitung einzelner Arten stellt man ihre 
Ausstrahlung aus dem Gebiete von Česká Lípa und Doksy beilaufig in čistlicher bis ostlichsudlich
čistlicher Richtung fest, jedoch mit einer verschiedenen Intensitat der Reichweite. Einige Arten 
dringen nicht uber die Grenzen des im Einzugsgebiet des Ploučniceflusses liegenden Moorgebietes 
hinaus [z. B. Litorella uniflora (L.) AscHERS., Rhynchospora alba (L.) VAHL, Rh.fusca (L.) AIT. f.], 
andere reichen gerade bis in das Žehrovkatal und auf das Plateau Vyskeřská plošina, wo die oben 
beschriebene Lokalitat der Gesellschaft Sparganietum minimi liegt [z. B. Juncus bulbosus L„ 
Sparganium minimitm WAI ... LR„ Teesdalia nudicaulis (L.) R. BR.]; weitere Arten drangen uber 
die Prachovské skály bis in Berge von Hořice v Podkrkonoší [z . B. Oorynephorus canescens (L.) 
P. B., Hydrocotyle vulgaris L .] vor. Das allmahliche Abklingen des ozeanischen Klimaokoelementes 
langs der angefiihrten Linie verlief nach dem klimatischen, durch giinstige boden-hydrologische 
und geomorphologische Faktoren unterstutzten Gradienten. 

Die Ůkotope der negativen Terrainformen des Plateaus Vyskeřská plošina haben in Hinblick 
auf klimatische Faktoren eine giinstige Lage, die' eine Ecesis und ein weiteres Gedeihen sub
atlantischer Arten unterstutzen. Die vorherrschenden Nordwest- und Westwinde werden durch 
die Hange der B erge Lužické hory und dem Kamm Ještědský h:ř·bet an <las Plateau Vyskeřská 
plošina orientiert. Regenwolken, Nebel aus dem breiten Jizeratal und andere Hydrometeore 
unterliegen auf der Luvseite mit einer relativen Hohe von 130 -- 230 m einer erhohten Konden
sation, die eine gunstige Feuchtigskeitsbeeinflussung einzelner Biotopen ermoglicht. Die vorherr 
schende Windrichtung sicherte durch lange Perioden eine dauernde Zufuhr von Diasporen gerade 
aus den an subatlantischen Arten relativ reichen Gebieten. 
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