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Abstrakt -- KOPECKÝ K. (1971): V eranderungen in d or Artenzusammonse tzung dor nitro 
philen Saumgesellscha ften im Tal der Bacho Studeuý uml Roháčský in der Liptauer Tatra. -
Preslia, I>raha, 43 : 344 - 365. - In der vorliegenden Studie werden die Veúinderungen in der 
Artenzusammensotzung nati.irlicher nitrophiler Saumgosollschaften im Tal dor Biciche Studený 
und Rc.háčský in Abhangigkeit von der zunehmenden Seohoho sowie auch in Abhii,ngigkeit von 
anthropischen Einfliissen analysiert. Die Verbre itungslinien einzelnor Gesellschafton und Pflan
zenarten sind am Lúngsprofil des W assorlaufes voranschaulicht. 

Cíl studie: 1. Regi strace rozšíření phrozených nitrofilních lemových společenstev a některých 
vyšších rostlin v údolí Studeného a Roháčského potoka v závislosti na měnící se nadmořské 
výšce. - 2. Podchycení změn púsobených antropickými vlivy; Rozšffení a klasifikace antropo
genních nitrofilních lemových společenstev; šíření nebo regrese některých autochtonních druhů; 
šíření pro údolí allochtonních druhů v antropogenních cenózách. 

Nitrofilní lemová společenstva byla v přirozené krajině rozšífona převážně 
na pobřeží a v nivě vodních toků. Toků, jejichž pobřežní vegetace si zcela 
nebo z části zachovala své původní druhové složení rychle ubývá. Hospo
dářské zásahy, především regulace břehů, kácení břehových porostů, změna 
hydrologických parametrů apod. mají za následek pronikavé změny druho
vého složení pobřežních fytocenóz. Druhy úzce specializované na určitý typ 
stanoviště ustupují nebo mizí. Naopak, mnohé ekologicky plastické druhy, 
které byly v přirozených pobřežních cenózách zastoupeny s nižším stupněm 
pokryvnosti, jsou antropickými vlivy podněcovány k rychlému šíření, takže 
se stávají dominantní složkou nově vznikajících antropogenních společenstev 
odlišného druhového složení (druhy rodů Chaerophyllum, Anthriscus, Peta
sites aj.). Kvalitativní přeměna fytocenóz je spojena se změnou rozšíření 
jednotlivých druhů a společenstev rostlin na podélném profilu vodního toku. 
Druhy, které byly v př'irozených společenstvech rozšířeny v určitém rozmezí 
nadmořské výšky, a tedy jen podél určité části podélného profilu vodního 
toku, šíří se díky antropickým vlivům jako apofyta i v jiných výškových 
stupních a fytogeografických okrscích ( Chaerophyllum aromaticum, Aegopo
dium podagraria, Petasites hybridus, Geranium pratense, Anthriscus sylvestris 
aj .). K nim přistupují některé allochtonní druhy, které v přirozených spole -
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čenstvech rostlin daného údolí původně vůbec nerostly a jejichž současné 
šíření je výslednicí různých . antropických vlivů. V nitrofilních lemových 
cenózách údolí Studeného a Roháčského potoka k nim patří Rudbeckia laci
niata (nalezená zatím jen na jediné lokalitě ca 1,2 km pod obcí Orav. Biely 
Potok), Armoracia lapath~folia, Galium aparine, Chenopodium bonus-henricus, 
Geum urbanum, Torilis japonica, N epeta cataria aj. Jmenované druhy jsou 
svým současným rozšířením vázány jen na antropogenní deriváty pí·irozených 
nitrofilních lemových společenstev v areálech obcí a_ rekreačních stfodisek. 
V údolí Studeného a Roháčského potoka patří vesměs mezi typické sídlištní 
migranty (viz KOPECKÝ 1971). 

Pochopení geneze antropogenních porostů nitrofilních lemových spol očonst-w p :fodpnkládá 
solidní znalost druhového složení, rozšíření, proměnlivosti a ekologie cenóz pi-irozených. Složení 
přirozených nitrofilních lemových cenóz, rozšířflných původně na Í'ÍČJ;-1Ím a potočním pobÍ'eží, není 
ve všech úsecích podélného profilu určitého vodního toku jednotné; podléhá význačným změnám 
s měnící se nadmořskou výškou a s ní souvisejících klimatických poměrú, s měnící se hydrolo
gickými parametry toku, půdně -hydrologickými podmínkami apod. ~ Mirnofádně vhodným 
objektem pro studium zmčm druhovéh o složení pobl-ežních lomových fytocenóz v závislosti na 
měnících se přírodních podmínkách a antropických v livech je Studený pot ok, odvodúující západní 
svahy Liptovských Tater. Pi"írnýrn pokračován.ím jeho horního toku :jn Hoháč:;;ký potok, prame
nící pod hřebenem Ostrého Roháče (2083 m n. m.) v nadmořské výšco 1562, 7 m. Oba vodní toky 
byly vybrány pro studium změn lemových fytocenóz z následujících důvodů: 

1. Současné druhové složení a rozší.foní lemových Rpolečenstev na pobieží obou na sebe nava
zujících vodních toků lze z větší části považovat za velmi blízké pbrozenému. Významnější 
změny l,ze poměrně př-esně lokalizovat a porovnávat s púvodním stavem. Podchycením součas
n enó stavu a dosavadních změn 1ze získat srovnávací materiál pro studium vývoje lemovó vege
tace v dalších desetiletích v souvi slosti s probíhající stavbou nové horské silnice podél horní 
části vodního toku, jakož i v souvislosti s prudkou intenzifikací rekreačního i hospodáfokého 
ruchu. 

2. Výškový rozdíl mezi ú stím Studeného potoka <lo řeky Oravy (555,:~ m n. m.) a pramenem 
Roháčského potoka (1562,7 m n. m .) činí 1007,4 m ph délce vodního toku n ecelých 27 km. Při 
tak značném výškovém rozdílu mezi ústím a pramenem vodního toku v relativně malé vzdále 
nosti vyniknou změny pobřežních . fytocenóz v různých výškových stupních podélného profilu 
vodního toku. - Náplavy Studeného a Roháčského potoka jsou v celé délce toku tvořeny žulo
vými valouny, žulovým štěrkem a pískem s kolísající pi'íměsí j emnozemě. Vliv vápencového 
masivu ŮRobit.á na petrografické složení aluviálních náplavů je n epatrný a je omezen na střední 
část podélného profilu toku. 

3. S výjimkou dílóích úprav břehů v okolí silničních mostů a v sídlištích n ení vodní tok re 
gulován. 

4. Krajina v údolí střední a horní části toku si zachovala do nedávné doby svúj phrozený ráz. 
T eprve od r. 1965 a 1966 (stavba nové h orské silnice a s ní související velký větrný polom v údolí 
Roháčského potoka) je je jí původní ráz silně narušen. 

5. Údolní vegetace podél dolního toku Studeného potoka byla až do r. 1967 ovlivňována pře 
vážně jen zemědělskou výrobou. Silné antropické vlivy spojené se vznikem typických antropo
genních lemových fytocenóz byly omezeny na areály obcí Podbiel, Oravský Biely Potok, Habovka 
a Zuberec. Lokálně byly odstraněny pobřežní porosty dřevin n ebo byly devastovány pastvou 
dobytka. Dolní část toku Studeného potoka u obce Podbiel byla výrazně změněna teprve r . 1967 
a 1968 těžbou a zpracováním štěrkopísku. 

Analýza druhového složení lemových společenstev na pobřeží Studeného a Hoháčského 
potoka byla provedena v letech 1966 až 1968, tj. v době, kdy antropické vlivy na vegetací podél 
středního a horního toku byly dosud minimální. Na dolním toku byly srovnávány úseky více 
a méně ovlivněné hospodářskou činností. Rozšífoní lemových společenstev a jednotlivých druhů 
vyšších rostlin bylo zaneseno do náčrtkú podélného profilu toku (viz obr, 1 až 3). Fytocenologické 
snímky přirozených společenstev byly seř-azeny podle vzestupné nadmořské výšky lokalit (viz 
tab . 1). -- Výpočty homotonity s~ímkového materiálu subasociací a jejich vzájemné floristické 
podobnosti byly provedeny podle CEŠKY (1966) . 

1. Přirozená nitrofilní lemová společenstva 
Měnící se druhové složení přirozených nitrofilních lemových společenstev 

mezi ústím Studeného a pramenem Roháčského potoka je podmíněno rych-
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lým vzestupem nadmořské výšky a paralelní změnou klimatických a půdně
-hydrologických podmínek. V rámci vymezených syntaxonomických jednotek 
na úrovni subasociací je však druhové složení přirozených lemových porostů 
relativně stabilní, což je vyjádřeno vysokou homotonitou snímkového mate
riálu jednotlivých subasociací (viz dále). Přirozené lemové cenózy, provázející 
tok Studeného a Roháčského potoka, příslušejí ke dvěma třídám, a to ke třídě 
Galio-Urticetea PASSARGE 1967 em. KOPECKÝ 1969 a Betulo-Adenostyletea 
BR. -BL. et Tx. 1943. Společenstva třídy Galio-Urticetea patří k asociaci 
P etasitetum officinalis-glabrati SILLINGER 1933, svazu Petasition officinalis 
SILLINGER 1933 em. KoPECK Ý 1969, řádu P etasito-Ohaerophylletalia MoRA
RIU 1967; lemové cenózy třídy Betnlo-Adenostyletea přísluší k asociaci Adeno
styli -Athyrietum alpestris (ZLATNÍK 1928) JENÍK 1961, svazu Adenostylion 
BR.-BL. 1926, řádu Adenostyletalia G. BR.-BL. 1931. Zatímco vyšší syntaxo
nomické jednotky třídy Galio-Urticetea jsou floristicky poměrně dobře ohra
ničitelné, vyžaduje třída Bet,ulo-Adenostyletea nového kritického zpracování. 

Lemová společenstva asociace Petasitetum officinalis-glabrati SILLINGER 
1933 provazejí celý tok Studeného potoka a dolní část toku potoka Roháč
ského. Vůči cenózám třídy B etulo-Adeno8tyletea BR. -BL. et Tx. 1943 jsou 
poměrně ostře ohraničena liniemi rozšíření význačných druhů asociace Peta
sites kablilcianus a Orobanche flava , jakož i horní hranicí rozšífoní význačných 
a diferenciálních druhů svazu Petasition officinalis SILLINGER 1933 em. Ko
PECKÝ a jemu nadřazených vyšších jednotek (viz obr. 1 a 2, tab. 1). Eko
logicky jsou vázána na pobřežní valy a okraje nivy tvořené vrstvami žulo
vých valounů a jílem zakaleného štěrkopísku, navrstvenými relativně vysoko 
nad průměrnou letní hladinou vody v korytě toku. Svrchní vrstvy náplavů 
v letním období střídavě prosychají, takže půdně-hydrologické vlastnosti sta
novišť porostů asociace jsou v porovnání s ± konstantně vlhkými půdami 
cenóz as. Adenostyli-Athyrietum alpestris velmi rozdílné. Asociace tvoří zpra
vidla úzké lemy porostů Salix purpurea, S. incana, lokálně .M yricaria germa
nica. V zonaci navazuje na společenstva říčních rákosin as. Oalamagrostidetum 
pseudophragmitis KOPECKÝ 1968, resp. na otevřené porosty Agrostis stoloni
fe ra subsp . prorepens - Barbarea vulgaris-.J uncus articulatits (Agrostion stoloni
f eme GoRS 1966), vyvinuté na nejmladších náplavech nižších stupňů pobřeží 
(viz KOPECKÝ 1969 : Abb. 8). Porosty asociace Petasitetum officinalis-glabrati 
jsou na pobřeží Studeného a Roháčského potoka rozšířeny ve výškovém roz
mezí mezi 555 až 1180 m n. m. - Podle rozdílného druhového složení lze 
rozlišovat dvě subasociace vázané na různé části podélného profilu toku . 

A. Subas . P etasitetum officinalis-glabrati chaerophylletosum aromatici Ko
PECK Ý 1969 

Porosty subasociace jsou vázány na dolní až stfodní část toku Studeného 
potoka. ,Jejich rozšíření na podélném profilu je ostře ohraničeno linií rozšíření 
diferenciálního druhu subasociace , Chaerophyllum aromaticum, kryjící se na 
svém horním konci s nadmořskou výškou 800 - 812 rn. S rozšířením sub
asociacc se zhruba kryjí linie rozšífoní druhů A coniturn variegatum, Valeriana 
exaltata , P etasi tes hybridus a úsek maximálního rozšífoní Angelica silvestris 
a H eracleum sphondylium (viz obr. 1 a 2) . Relativně stabilní druhové složení 
porm;tů je vyjádřeno vysokou homotonitou fyto cenologických snímků 
(42 ,6 %). Floristická podobnost těchto porostů s porosty subasociace Petasi
tetum officinalis-glabrati doronicetosum austriaci KOPECKÝ HHHl činí 20 %-
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Porosty subasociace jsou vázány převážně na emerzní ekotopy eurysaleu
tického typu pobřeží (ve smyslu klasifikace pobfožních ekotopů podle Ko
PECKÉHO 1969) tj. na stanoviště ležící relativně vysoko nad prúměrnou letní 
hladinou vody v korytě toku. Edafotopem jsou recentní náplavy tvořené 
mohutnými vrstvami žulových valounú a štěrkopísku pokrytými hlinito
písčitou vrstvou o mocnosti 5 až 25 cm. 

Urtica dioice L. 

---------------Petesites kablikienus TAUSCH 

Orobanche flave MART. 

.. • • 

. . . . . . . . . . . . . . . -. 
fť{op/r':1 ~anin~ ~L ·J P„B~AU~. • 

Aegopodi um podegre~a ..!' ._ • - - - • • • 
Petesites hybridus (L.) G.M .SCH. ---------- .. -· 
~i::.rw~l~ :i.o::mt~i:. ii. •. - • • 
Geranium phaeum L. 

Salvia glutinosa L. . . . . 
Aconitum variegatum L. . . . . . 
Eupatorium cannebinum L. . . . . 
Athyrium alpestre (HOPPE) MILDE 

Adenostyles alliariae (GOUAN) KERNER 

Petasites albus {L.) GAERTN. 

Ranunculus plataniťolius L. ~ t 
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Cicerbita alpina (L.) WALLR. ~ ~ 

mmm 

,., N 
i- M 

"' i-

km 4 6 8 10 12 . I I I I I 

A 

1,4 

al ... 
> 
o 
i.. 
Cli 
> 

N 
Ill 

·---· ·-··-· ··---. ·-· Gentiena asclepiadea L. . . ... --Doronicum austriacum JACQ. 
•mm •• ••••• • -·-· ··-

N o 
rl °' o o ~ o °' o "' "' rl o o 8 ~ 

,..., "' a> °' rl ...... ...... 
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B c --Obr. I. - H.ozš ífo ní někt.o rých r ostlin a phrozených le m ových společenstev na p od élném profilu 
Studenéh o a H,ohát'~ skóhn potoka . - Abb. I. - Verbl'e it ungslinien e inigor Ar ton und der nat iirli
ch en SaumgesellschafLen n, m L úngs profil d er B ii.ch e SLudcný und Roháčský. - A : P etasitetum 
o.fficinalis-glahrati chaero phylleto.<mm M o matici, B: Petcu1itetwn officinalis-glaúrati doronicetosum 
austriaci, C: A denostyli-Art.liyrietum alp,,,stris petasitetosurn albae. 

Z celkového současného rozší:foní společenstva je zrermé, že je vazano na 
úseky toku s relativně širokou nivou , uzavřenou v širokém a poměrně mělkém 
údolí dolního toku, které je již po řadu let vystaveno vlivu intenzívní i exten 
zívní zemědělské výroby. Pobřežní společen stva , zejména porosty vrb roz
šířené původně na značných plochách uvnitř údolní nivy, byly z velké části 
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Tab. 1. - Proměnlivost druhového složení přirozených lem ových nitrofilních společenstev 
na podélném profilu Studeného a Roháčského potoka v souvislosti se stoupající nadmořskou výškou 

Tab . 1. - Veranderungen in der Artenzusammensetzung der nat urlichen n itr ophilen Saumgesellschaften 
am Langspr ofil der Bii.che Studený und Roháčský im Zusammenhang mi t ste igender Seeh ohe 

Asociace I 
Adenostyli-Athyrietu;;;;:-

Assoziation P etasitetum officinalis-glabrati alpestri s 

Subasociace 
l chaerophylletosum aromatici doronicetosum austriaci petasitetosum albae Subassoziation 

Plocha snímku v m 2, ca 
Aufnahmeflache in m2, ca I 20 20 15 20 15 10 I 10 15 10 20 15 20 25 20 1 15 15 10 15 10 

Pokry vnost v %, ca 
Deckungswer t in % , ca 95 95 100 100 95 100 100 100 95 95 95 100 100 100 1 100 95 100 100 95 

Nadmořská výška v m, ca 
Seehohe in m, ca 565 600 620 670 690 760 785 835 890 910 950 1005 1020 1050 11180 1210 1280 1290 1430 

Číslo snímku 
I Nr. der Aufnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I I 
I I 

Význ. a dif. druhy tř. Galio -
Urticetea 
Galio-Urticetea-Kenn.- u. 
Trennarten 

Urtica dioica L. 1 1 2 + 1 + + 1 2 1 + 
M elandrium rubrum (WEIGEL} 

GARCKE + + + 1 + T + I 1 + 
A egopodium podagraria L. l 2 2 2 1 2 1 1 1 
Lamium maculatum L. 1 1 1 1 l 
Geranium robertianum L. (dif.) + + 1 + 
Vicia sepium L. (dif.) I l 1 1 + 
Geranium phaeum L. 1 + 
Galium cruciata (L.) ScoP. 



Konstantní druhy tř. 
Galio- U rticetea 
Ůbergreifende Klassen-
konstanten 

Poa trivialis L. + + l l 1 + I + + + Dactylis glomerata L. s. l. 1 1 l l + + + Heracleum Bphondylium L. + l 2 l l 

Význ. a dif. druhy řádu Peta. 
sito-Chaerophylletalia a svazu 
P etasition ojficinalis 
P etasito. Chaerophylletalia- u. 
Petasiti on officinalis-Kenn. u. 
Trennarten 

Agropyrum caninum (L.) 
P. BEA"C"V. + l + l + + l 1 + + Primula elatior (L.) HILL. (dif.) 1 I 1 + + I I P etasi tes hybridus (L.) 
G. M. ScH. 4 4 4 5 3 2 

Salvia glutinosa L. (dif.) + + Aconitum variegatum L. + + 
Význ. druhy Petasitetum 
officinalis-glabrati 
Ass. Petasitetum officinalis-
glabrati -Kennarten 

P etasites kablikianus TAU SCH 

I 
2 3 2 I 2 4 

I 

5 5 4 4 4 5 5 5 
Orobanche flava MART. + I + 1 + + + 2 1 + 

I 
Diferenciální druhy subasocia,cí 
Subass. -Differentialarten 

Chaerophyllum aromaticum L. 2 2 2 l 3 
Myosotis nemorosa BEss. 

I 
1 2 2 1 l .+ 1 + l + + 1 

~ Doronicum austriacum J ACQ. l I 1 1 I I 2 2 3 
H:;:... Senecio subalpinus KocH + + I + I 1 1 i::c 



~ Pokračování tabulky 1 (Fortsetzung der Tab. 1) 
~ 
~ 

Číslo snímku 
l 2 

Nr. der Aufnahme 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I 
Význ. a dif. druhy (Kenn.- u. 
Trennarten) Betulo-Adenosty-
Zetea, Adenostyletalia, Adeno--
stylion 

Viola biflora L. + + 1 + I l 2 2 1 2 

Aconitum napellus L. subsp. 
firmum (RCHB.) GAYER + I + + l + I 

Cicerb·ita alpina (L.) WALLR. l I 2 1 2 1 

Gentiana asclepiadea L. + 1 + 2 

Ranunculus platanifolius L. 1 1 2 1 I 

Veratrum album L. subsp. 
lobelianum (BERNH.) RcHB. 

Význ. drnhy (Ass.-Kennarten) 
A denostyli -Athyrietum alpestris 

Adenostyles alliariae (Gou AN} 
l I KERNER 4 2 4 2 4 

Athyrium alpestre (HOPPE) I 2 2 
MILDE ( dif.) 

I I 2 

Diferenciální druhy subasociace 
Subass. -Differen tialarten 

Petasites albus (L.) GAERTN. 
I 3 4 I 2 2 

Ostatní druhy 
Ůbrige Arten 

Homogyne alpina (L.) CASS. 

I I 
+ 

Calamagrostis villosa (CHAIX) + + + 
J. F. GMEL. 



Epilobium alpestre (JACQ.) 

KRO CKNER 

I I 
+ + .Prenanthes purpurea L. + + + 

Geranium sylvaticum L. 1 + 1 1 1 
Lamium galeobdolon (L.) NATH. 

subsp . montanum (PERS.) 

HAYEK 

I 
I 

2 2 2 1 
Oxalis acetosella L. 1 1 1 + 
Valeriana tripteris L. I + I 1 + 
Valeriana sambucifolia MIKAN 

fil. I + 
Thalictrum aquilegifolium L . + 1 I + 
8enecio nemorensis L. subsp. 

jacquinianus (RcHB. ) ČELAK. I + + 
Dryopteris filix-mas (L.) 

SCHOTT. 

I I 
+ 

Ohrysanthemum rotundifolium 
W. et K . I + 1 1 + I 1 2 2 1 + 

Oaltha palustris L . subsp. latea 
(SCHOTT.) NYMAN 

et KoTSCHY + + + 
L uzula sylvatica (Hu ns.) , 

GAUDIN + + + + I + 
Orepis paludosa (L.) MoENCII. + + 1 + + 
Ohrysosplenium alternifolium L. + + 1 + 
Delphinium elatum L. 1 + 2 
Phyteuma spicatum L. + + 
Oalamagrostis arundinacea (L.) 

ROTH + + + 
Galium schultesii VEST 1 + + 
Geum rivale L . + 

I+ 
+ I + T 

Lathyrus pratensis L. + + 
Oardu·us personata (L .) JACQ. I + 1 1 l + 
Oentaurea phrygia L. + + + 
Valeriana exaltata MIKAN . fil. + + 
Lysimachia nummularia L. + l 
Galium mollugo L. 1 + + 
Veronica chamaedrys L. + + 
l mpatiens noli -tangere L . + + 

I i + + 
Angelica silvestris L. 2 1 2 I I + 

~ I Filipendula ulmaria (L.) Cl\ 
~ MAXIM. I 1 + + I I + 



~ 
~ 
~ 

Pokračování tabulky 1 (Fortsetzung der Tab. 1) 

Číslo snímku 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 -~ I Nr. der Aufnahme 

I 
Mentha longifolia (L.) NATH. 1 1 l + 
Myosotis laxiflora R c HB. + + 
Chaerophyllum hirsutum L. + 1 2 1 1 1 3 3 2 l 2 1 2 2 3 3 3 
Stellaria nemorum L. 

subsp. nemorum 1 2 1 + 2 2 1 1 2 2 2 l 1 
Alchemilla vulgaris L. s. 1. 1 1 1 + 1 + 
Ranunculus repens L. + + I + + 
Athyrium filix-jemina (L.) 

R OTH 

I 
+ + 

Senecio nemorensis L. subsp. 
fuchsii (GMEL.) ČELAK. + + I + 1 I + + 

Deschampsia caespitosa (L.) 
P. B EAUV. I + + I + + 

R ubus ideaus L. 1 1 

Pouze v jediném snímku (nur in einer Aufnahme) : Agrostis tenuis SIBTH. 6 : +; Alnus incana (L.) MoENCH, jv., 8 : + ; Arabis alpina L. 12 : + ; 
Epilob-ium montanum L. 15 : +; Milium effusum L. 13 : + ; Prunella vulgaris L. 2 : +; R umex acetosa L . 7 : + ; Scrophularia scopolii HOPPE 13: + ; 
Sieversia montana (L. ) R. BR. 15 : 1. 
Snímky byly zapsány dne (Datum der Aufnahmen): I: 7. 7. 1968; 2: 7. 8. 1970; 3: 7. 8. 1970 ; 4: 7. 7. 1968; 5: 7. 7. 1968; 6: 7. 7. 1968; 7: l. 8. 1967 
8: 2. 8. 1968; 9: 2. 8 . 1968; 10: 2. 8. 1968; 11: 9. 8. 1970; 12: 3. 8. 1967; 13 : 6. 8. 1970; 14: 6. 8. 1970; 15: 6. 8. 1970; 16: 8. 7. 1968 ; 17: 8. 7. 1968 
18: 8. 7. 1968 ; 19: 9. 7. 1968. 



odstraněny a nahrazeny polními kulturami. Vytínání břehových porostů 
mělo nepochybně negativní vliv na rozšíření stínomilných druhů, jakými jsou 
Ohaerophyllum h'irsutum subsp. hirsutum, Stellaria ncmorum, Aconitum varie
gatum, Doronicum austriacum, Salvia glutinosa aj., jejichž současné rozšíření 
v dolni část i údolí lze v porovnání s pravděpodobným původním rozšířením 
považovat za omezené až fragment~írní. Naopak, antropické vlivy spojené 
s lokální částečnou devastací pobřeží přispěly k jntenzívnímu šíření někte
rých relativně hemerofilních druhů, jakými jsou Ohaerophyllum aromatiwm, 
Mentha longifolia (vliv pastvy dobytka), Urtica dioica, Heraclenm sphondylium 
a Petas-ites hybridus. J-e pravděpodobné, že nynější horní hraníce rozšífoní 
porostů subasociace byla oproti původnímu stavu posunuta do větší nad
moř'ské výšky na úkor porostů subas. Petasitetum officinalis-glabrati doroni
cetosum austriaci KoPECK Ý 1969, jejíž dolní hranice rozšíření nápadně sou
hlasí s do.Iní hranicí souvis lého zalesnění údolí. :negrese stfoornilných diferen
ciálních druhú této subasociac8 v dolní části údolí je nanejvýš pravděpo
dobná. Ojedinělé izolované lokality Doronicum austriacum a Thalictriim aqui
legifolium na dolním toku Studeného potoka mohou být zbytkem dřívějšího 
souvislejšího rozšíření. 

B. S u bas. Petasitetum officinalis-glabrati doronicetosum austriac1: KoPECK Ý 
19fl9 

Rozšíření sub:-isociace na podélném profi.lu vodního toku je v současné době 
vymezeno nadmořskými výšlrnmi 812 až 1180 rn. Horní hranice je totožná 
s horní hranicí rozšíření Petasites lcablilcianus a Oroúancheflava, jakož i s horní 
hranicí rozšíření druhů třídy Gal1:0-Urticetea s výjimkou _Melanclrium rubriim, 
které za~mhuje do cenóz tř'ídy Betu.lo-Adenostyletea.., Dolní hranice rozšíření 
subasociace je vymezena spodním okrajem ± souvislého rozšíření diferen
ciálních druhú Doronic11m austriacum, Senecio subalpin1is a Myosotis nemorosa, 
jakož i ostrou horní hranicí rozšíření Ohaerophylluni aromaticum. 

Ze syntaxonomického hlediska je subasociace Petasitet11,m officfrialis-glab
rati doronicetosum anstrfrici spojovacím článkem mezi cenózami tříd Galio
Urticetea PASSARGE 1967 em. KoPECK Ý 1969 a Betrulo - Adwnostyletea BR.-BL. 

et Tx. 1943. Z druh ú, jejichž optimum rozší.foní spadá do druhé z j meno
vaných tříd, sestupuji v údolí Roháčského a Studeného potoka do niž?3ích 
poloh pouze Doronicuni austriawtn, Senecio snbalpin us a Viola biflora 
n, jsou zde hodnoceny jako diferenciální druhy subasociačnL Naproti tomu 
druhy charakteristické pro porosty subasociace Adenostyli - Athyrieturn 
alpestris petas,itetnsnrn albae KoP.ECKÝ et HE.JN Ý 1971 jsou vázány 
na výškový stupeú nad 1150 až 1200 m n. in. Zatímco horní hramci nynějšího 
rozšíření porostů Petasitetum officinalis-glabrati doronieetos'um austriaci lze 
považovat za ostrou a přirozenou, je pravděpodobné , že dolní hranice byla 
po odlesnění spodní části údolí druhotně posunuta do větších nadmofokých 
výšek. 

Syntaxonomické jakož i synchorologické postavení subasociace na rozmezí 
tříd Galio- U rticetea PASSARGE l!l67 em. KoPECK Ý 1969 a Betulo-Adenostyletea 
BR.-BL. et Tx. 1943 ovlivúuje homotonitu snímfrnvého materiálu porostů 
(29,3 %), která je v porovnání se subasociacemi Petasitetum officinalis-glab
rati chaerophylletosum aromatici ( 42, 6 % ) a Adenostyli-Athyrietum alpe.stris 
peta.sitetosuni albae ( 5:3, 7 %) zřetelně nižší. T ato relativní floristická nesou-
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rodost porostů je způsobena především kolísavou účastí druhů vyšších syn
taxonomických jednotek jmenovaných tříd v jednotlivých snímcích sub
asociace (viz tab. 1 ). - Floristická podobnost porostů subasociace k subaso
ciaci Petasitetum officinalis-glabrati chaerophylletosum aromatici činí necelých 
20 %; podobnost k subasociaci Adenostyli-Athyrietum alpestris petasitetosum 
albae je však nižší (17 %), čímž lze zdůvodnit oprávněnost zařazení subaso
ciace k okrajovým syntaxonomiP-kým jednotkám třídy Galio-Urticetea 
PAsSARGE 1967 em. KOPECKÝ 1969. [Pro porovnání: Floristická podobnost 
Petasitetum officinalis-glabrati chaerophylletosum aromatici a Adenostyli
Athyrietum alpestris petasitetosum albae činí pouhá 4 %·] 

Porosty subasociace jsou charakteristické vysokým stupněm pokryvnosti 
Petasites lcablikianus a absencí nebo sporadickým výskytem populací Peta
sites hybridus. V porovnání s porosty Petasitetum officinalis-glabrati chaero
phylletosum aromatici vzrůstá pokryvnost stínomilných druhů ( Chaerophyllum 
hirsutum, Stellaria nemor'Um) a druhů mokrých stanovišť ( Caltha palustris 
subsp . laeta , Myosotis nemorosa, Crepis paludosa). Edafotopem subasociace 
jsou štěrkopísčité náplavy s různě mocnou povrchovou vrstvou písčité hlíny 
nebo jílem zakaleného písku s tendencí mírného prosychání svrchních vrstev 
půdního substrátu v období podnormálních průtoků. Charakteristická je 
vyšší vzdušná vlhkost a stín v hluboko zaříznutém úzkém údolí. 

Společenstva třídy Betu,lo-Adenostyletea BR. -BL. et Tx. 1943 jsou na pobřeží 
studovaných vodních toků zastoupena asociací Adenostyli-Athyrietum al
pestris (ZLATNÍK 1928) JENÍK 1961. 

A. Subas. A denostyli-Athyrietum alpestris petasitetosum albae KOPECKÝ 
et HEJNÝ 1971 

Porosty subasociace jsou vázány na pobřeží středního a horního toku 
Roháčského potoka v nadmořských výšká,ch 1180 až 1550 m n . m. Na jeho 
podélném profilu jsou ohraničeny liniemi rozšíření druhů Adenostyles alliariae, 
Athyrium alpestre a Petasites albus , jakož i úseky maximálního rozšíření 
Ranunculus platanifolius, Cicerbita alpina, Gentiana asclepiadea, Aconitum 
napellus subsp. firmum a Geranium sylvaticum. Na rozdíl od lemových po
rostů asociace Petasitetum officinalis-glabrati vstupují do lemových cenóz 
Adenostyli-Athyrietum alpestris _petasitetosurn albae hojně některé lesní druhy, 
jejichž rozšíření na podélném profilu toku nápadně souhlasí s rozšířením této 
subasociace; jsou to Lami'llm galeobdolon subsp. montanum, Prenanthes pur
purea a Oxalis acetosella (viz obr. 2). 

Subasociace je vázána na ekotopy s vysokou a relativně stálou půdní 
a vzdušnou vlhkostí. Ve střední části údolí Roháčského potoka je stíno
milným společenstvem; na horním toku, v supramontánním stupni, snáší při 
vysoké půdní vlhkosti a vysokém ročním průměru vodních srážek plné oslu
nění. Při dolní hranici svého rozšíření ustupuje na druhotně osluněných loka
litách a prosychajících půdách porostům pasečních druhů (Senecio nemorensis 
subsp. fuchsii a Rubus ideaus), které se v posledních čtyřech letech masově 
rozšířily v celé dolní a střední části odlesněné Roháčské doliny. 

2. Antropogenní nitrofilní lemová společenstva 

V syntaxonomické klasifikaci antropogenních nitrofilních lemových spole
čenstev vycházím z teoreti.ckých principů vysvětlených ve studii KOPECKÉHO 
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et HEJNÉHO (1971)1). Celkové současné rozšíření těchto společenstev je 
v údolí Studeného a Roháčského potoka omezeno převážně jen na areály 
vesnického osídlení, na devastované části nivy v okolí vesnic a na komuni-

Chaerophyllum hirsutum L. subsp.hirsutum l 
••-o••-•••• ••• ••• ------------··~ 
Lamium maculatum L. / ' . . . . . . . . . . .·---.· :::: Carduus personata (L.) JACQ. . . . . . ·-·--- -. 
Mentha longifolia (L.) NATH. 
••••••m•-•-•&:•• "••• • 

'f I 

~ni:l~a..s~v.:iis~ii:_~ ca - - • • • • • • 
Je:~cl'i.~ :J>!1~~y.i.i;m1• Le - • ra • - ·-· Valeriana exaltata MIKAN fil. 
e e G e e 8 eo e e 

Delphinium elatum L. ··-·-·-· Valeriana sambucifolia MIKAN fil. . . . . . . . . 
Lamium galeobdolon (L.) NATH. subsp.montanum HAlEK 

Geranium sylvaticum L. 

Valeriana tripteris L. 

Prenanthes purpurea L. 

Chrysanthemum rotundifolium W.et K. 

Viola biflora L. 

Aconitum napellue L.subsp. 

Habovka 

firmum 
o 

~llllllllD 

·-·-· 
1111 . ·-·-· ···-·-·-

e • •- •-• 

. ·-·"-·-
• o ••• ·--
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• • .. -. --
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B c --------------·-Obr. 2. - Rozšíření některých rostlin a pfo·ozoných lemových společenstev na podélném profilu 
Studeného a Roháčského potoka. - Abb. 2. - Verbreitungslinien einiger Arten und der nattirli
chen Saumgesellschaften am Langsprofil der Bi-i.che Studený und Roháčský. - A: Petasitetum. 
officinalis-glabrati chaerophylletosum aromatici, B: P etasitetum ofjicinalis-glabrati doronicetosum 
austriaci, C: Adenostyli-Athyrietum alpestris petasitetosum albae. 

1) Vo smyRlu jmenovaného návrhu jsou tyto vývojově mladé fytocenózy bez asociační přísluš
nost.i klasifikovány jako tzv. bazální a odvozená společenstva. Bazální společenstvo je 
cenózou, stojící v rámci dané ti"ídy na nejnižším stupni syntaxonomické diferenciace; je složeno 
z význl:j.čných, diferenciálních a konstantních druhů vyšších syntaxonomických jednotek dané· 
třídy a z druhů průvodních. - Odvozené společenstvo je cenózou složenou z význačných 
a diferenciálních druhů vyšších syntaxonomických jednotek danó třídy, z druhů průvodních 
a z druhů vůdčích (s vysokým stupněm dominance) s relativně užší ekologickou amplitudou. 
určujících vyšší stupeú syntaxonomické diferenciace a ekologické specializace porostů. - Na. 
nejvyšším stupni syntaxonomické diferenciace stojí pak sociologicky nasycená pi"irozená 
a antropogenní společenstva s vlastními význačnými druhy, klasifikovaná jako asociace. 
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kační síť. Ze syngenetického hlediska lze rozlišovat dvě skupiny antropo
genních lemových cenóz: 

a) Antropogenní nitrofilní cenózy, vznikající na původních stanovištích 
přirozených lemových cenóz postupnou nebo náhlou změnou ekologických 
parametrů stanoviště a druhového složení spolcuenstva pod vlivem nl.zných 
antropických zásahú (sypání odpadků, ká ·~ení bfohových porostů, vliv pastvy 
drobných hospodářských z;vffat apod.). Cha,raktcristickým znakem je ústup 
hemerofobních druhů přirozených lemových cenóz (zejména Aconitum varie
gatum, Doronicum austriacum , Salvia · gl'lltinosa, Stellarfo nemorum, Crepis 
paludosa aj.) Naopak, intenzívně se šíří některé relativně hemerofilní druhy, 
které jsou s nízkou pokryvností zastoupeny v přirozených lemech, a které jsou 
schopny rych lé expanze v rozrušovaných porostech na mechanicky zrai"wva
ných stanovištích ( Urtica dioica , A.ryopodium podagrar'ia, Chaerophyllum 
aromat,icum aj.). K nim, dosud jen zHdka, př·istupují některé šířící se alloch
tonní druhy, které pl°1vodně v údolí Studeného a, Rohác~ského potoka vůbec 
nerostly (Armoracia lapathifolia , Galiurn aparine, Ohenopodiurn bonus-henricus 
aj. - viz str. 8G3). 

b) Antropogenní nitrofilní cenózy, vznikající na urnělých edafotopech ryze 
antropogenního původu. K nim patH porosty lemující zahradní ploty a zdi 
hospodúfakých usedlostí , cenózy v silniěních pHkopoch a lemech cest uvnitř 
vesnic a v prostorech rekreačních zařízení, ·porosty v okolí starých skládek 
odpadktl. apod. Jsou charakteristické úplnou ab:sencí homerofobních druhů 
př·frozených nitrofilních lemových cenóz a vysokým stupněm pokryvnosti 
některých ekologicky plastických apofytních druhú , které byly antropickými 
vlivy podníceny k rychlému šífoní. Mnohé z těchto druhů byly svým původ
ním výskytem vázány pouze na určitou část údolí, av~ak na antropogenních 
stanovištích překročily oblast a Yýškový stupeú svého dřívějšího př·irozeného 
rozšíření. Tak např. Aegopodiiun podagraria , púvodně rozšířená na pobř"eží 
a v nivě dolního toku St udeného potoka, zasahuje na antropogenních eda
fotopoch si lni čních př'íkopů a lemů cest až do oblasti rekreačního stfodiska 
Zverovka do nadmořské výšky J 020 až 1100 m. Obdobně se šíř-í Mentha longi
fol ia. Petasites hybridus vázaný původně rovněž na dolní část údolí, roste 
jako apofyt na několika izolovaných lokalitách v lemech cest v montánním 
stupni. Urticrt dioica se na antropogenních Rtanovištích šíH jak v supramon
tánním tak i Rubalpinském stupni. -- Je chamktedstické, že všechny jmeno
vané druhy jsou ve výškovém stupni iwého pt'.'lVodního vý-;kytu rozšířeny na 
podélném profilu toku zcela souvisle, zatímco irn druhotných stanovištích 
rostou na řídce roztroušených, dosud vzájemně izolovaných lokalitách. 
Nitrofilní cenózy na ryze antropogenních stanovištích jsou konečně vhodným 
prostředím pro pronikání a další šíření mnohých allochtonních druhů šířících 
se zejména uvnitř obcí (viz obr. 3) . 

Antropogenní nitrofilní lemová společenstva jsou vyvinuta pÍ'evážně jen 
v dolní části údolí Studeného potoka. Podle rozdílného druhového složení 
určujícího příslušnost daného porostu k vyšším Ryntaxonornickým jednotkám 

- lze rozlifovat: 

A. Bazální společenstvo Urtica dioica-Aegopodium podagraria-[Galio 
Urticeteal 

Společenstvo je složeno z význačných a diferenciálních druhů třídy Galio
Urticetea PASSARGE 1967 em. KOPECKÝ 1969 a.z druhů průvodních. - Dru-
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hově chudé porosty, nápadné vyšším stupněm pokryvnosti Urtica dioica nebo 
Aegopodium podagraria , vznikající vesměs na antropogenních stanovištích 
podél plotů, komunikací a skupin kei'ů v sídlištich a v blízkosti rekreačních. 
obj ektů od submontánního až po supramontánní stupeř1 (srv . obr . 3) . Dosy 
cová ním bazálního společenstva, některým '/, vůdčfrh druhů spoleěenstev 

Po db i el ~ Habovka 

~ Or a v .!f.?íotok ~ Zuberec 

1Z1 Zverovka 

Roháčský p. 

S tudený potok 

Nadmořsk á výška v m 
L--....--..--l---L-.-L--~~ . .J._ _ ___.i___ __ _t_____ ..L________l....--....--l._ ---4----' 

• • $ 0 ~ •• • A 

• ~·---- e 
n 

__._.__ • ...- c 

• • D 

Urti c a dioica L. 
•• ••• • Cl ••••• o -----.. . • •• • -+-

Carduus persona ta (L. ) JACQ. 

Petasites kablikianus TAUSCH ------.···· --- - - --..--- - --
Petasites hybridus (L.) G.M .SCH . 

..---··-- --+-----. - --- - ----.---- -

....__--+---.... ~.:Ěc po~ ~g:· S ~dagrari~~--.---------

-- ----·-- Scrophularia scopol i i ~~-------

Scrophularia nodosa L. -------.----------- ---;·.-...·---~-~-------------

Chenopodium bonus-henri cus L . 
~---....._ ... . . ------

Nepeta cataria L. __... •• „ 
Cuacuta europaea. L. ------------- ---- ----
Chaerophyllum aromaticum L . ......_ ________ __._____._...... ___ _ __ _ 

-&--- - -----4 Ga l i um aparine L_. _ ___ _ __ _ _ _ _ _ 

Obr . 3 . - RozŘíř'on í nčkte1 ·ých rostlin v a n t r op oge nn ích nit.rofilních lem ových společen stvech 
v ú<lolí Studen ého a Hoháčského p o l.oka_ - A bb. :L - - V0rbre itnngslinien einigor Arton in d en 
anthrupogon en n itrophilm1 Saumgcsdlsch afton irn · Tal d er Biich o St ud en ý un<l Roháčský. -
A: b azální spol. (Basa lgos .) UrlÚ'n d 1:oú-a.-Aegupodiurn }Jodag1'ari a -l0 a.lio-Urticetea], B: odv ozen é 
Hpol. (JJcr ivatg0s .) l'ct.asitc8 kahlih:anus- [GaJio -Urt fre tca.l , C': odvuzcnó spol. (Dori vatges .) 
C haerophy llurn arornnt frurn- í Oa lw - Urt?:cetea.], D : o<l\· oz0n é sp ol. (D eriv at ges .) Chaerophy llum. 
arornaticmn -[Lwnw (albi )- Clwnopodietal?"a (boni -h enriá )] . 

odvozený ch vznika jí ekologicky úžeji specializované cenózy , vázané svý m 
rozšířením n a určitý výškový stupeň (viz dá le). Druhové složení bazálního 
společenstva U rtica dioica-A egopodi'.urn podagraria- [Galio -U rticetea J plyne 
z následujícího snímku : 
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Podbiel, le m př-íkopu silnice v nivě St,udoného potoka, ca 15 čtv . m, 7. VIII. 1968. - Urtica 
·dioica 4.2, Aegopodium podagraria 2.-1, Angelica silvestris 2.1, Poa trivialis 2.l, Potentilla anserina 
1.1 , R ume:c sanguineus 1.1, 'I'ripleurospermum ma,ritimum subsp. inodorum +, Tanacetum vul

'. gare +, Plantago major +,Poa annua, +, M entha long~folia +, Lapsana communis +, Cuscuta 
·europaea +, Artem1:sia vulgaris +, Petasites hybridus + .2, Torilis japonica +, Dactylis glome
:rata +, Polygonum hydropiper +. 

B. Odvozené společenstvo Petasites kablikianus-[Galio -Urticetea] 

Porosty patřící k antropogenním derivátům asociace Petasitetum offici
nalis-glabrati SrLLINGER 1933, vyznačující se vzestupem pokryvnosti někte
rých druhů třídy Galio-Urticetea PASSARGE 1967 em. KOPECKÝ 1969 a ústu
pem druhů svazu Petasition officinalis SrLLINGER 1933 em. KOPECKÝ 1969. 
Vůdčím, tj. dominantním druhem společenstva je Petasites kablikianus. Ne
dojde-li k pronikavým změnám edafotopu, udržuje se tento druh v antropo
genních nitrofilních cenózách s vysokým stupněm pokryvnosti, lokálně však 
se sníženou vitalitou (obdoba antropogenních odvozených společenstev s Peta
.sites hybridus, viz KOPECKÝ et HEJNÝ 1971). Porosty společenstva jsou lo
kálně rozšířeny v úsecích antropicky silně ovlivňované nivy Studeného 
potoka, jakož i při úpatí silničních náspů v bezprostřední blízkosti mostů, 
vzácněji v silničních příkopech . ,Jejich druhové složení lze demonstrovat 
'V následujícím snímku: 

Oravský Biely Potok, lem cecity v nivě Studeného potoka, ca 10 čtv. m, 8. VIII. 1970. -
Petasites kablikianus 4.2, A egopodium podagraria 2.1, Petasites hybridus 2.2, Urtica dioica 1.1, 
Poa trivialis 1.1, Mentha longifolia 1.1, Potentilla anserina 1.1, Heracleum sphondylium 1.1, 
Dactylis glomerata 1.1, Torilis japonica +, Galeopsis tetrahit +, Potentilla repens -I- , Ranunculua 
'lf'epens +, Agro8tis stolon~fera subsp. prorepens +, Meli lotus albus +, Tanacetum vulgare +, 
Oirsium arvense +, V eronica arvensis + . 

C. Odvozené společenstvo Chaerophyllum aromaticum-[Galio-Urticetea] 

Společenstvo složené z význačných a diferenciálních druhů třídy Galio
'Urticetea PASSARGE 1967 em. KOPECKÝ 1969, z druhů průvodních a z vůdčího 
·druhu Chaerophyllum aromaticum. Šíří se na antropicky silně ovlivněných 
stanovištích na pobřeží a v nivě vodního toku, v lemech plotů, komunikaci 
.a zdí hospodářských budov uvnitř a v nejbližším okolí sídlišť . Je antropo
genním derivátem subas. Petasitetum officinalis-glabrati chaerophylletosum 
aromatici. Svým rozšířením v údolí je vázáno na submontánní stupeň. Dru
hové složení plyne z následujícího snímku: 

Oravský Biely Potok, lem cesty v nivě Studeného potoka, ca 10 čtv. m. 8. VIII. 1970. -
Chaerophyllum aromaticum 4.2, Urtica dioica 2.1, Aegopodium podagraria 2.1 , Petas1:tes hybridus 
l.2, Chaerophyllum hirsutum subsp. hirsutum 1.1, PotentiUa anserina 1.1, Poa annua I.I, 
Poa trivialis 1.1, Scrophularia nodosa +, Angelica silvestris +, H eracletim sphondylium +, 
M entha arvensis +, Cirsium arvense +, Geum urbanum +, Galium aparine +, Galeopsis tetrahi t +, 
Anthemis arvensis +, Plantago major +. 

D. Odvozené společenstvo Chaerophyllum aromaticum-[Lamio (albi)-Cheno
podietalia (boni -henrici)] 

Zřídka se vyskytující antropogenní společenstvo složené z význaěných 
.a diferenciálních druhů třídy Galio-Urticctea PASSARGE 1967 em. KOPECKÝ 
1969, řádu Lamio (albi) -Ohenopodietalia (boni -henrici) KoPECK Ý 1969, z druhú 
průvodních a z vůdčího druhu Chaerophyllum aromaticum. Dosycováním po-
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rostu druhy řádu Lamia (albi)-Ohenopodietalia (boni-henrici) nastává syn
taxonomicky významný přesun společenstva do okruhu ryze antropogenních 
cenóz tohoto řádu. Z význačných druhů se v údolí Studeného potoka dru
hotně rozšířily pouze Ohenopodium bonus-henricus a Armoracia lapathifolia. 
Ohelidonium majus a Lamium album nebyly zatím nalezeny. Společenstvo je 
antropogenním derivátem subas. Petasitetum officinalis-glabrati chaerophylle
tosum aromatici a svým rozšířením v údolí je vázáno na submontánní stupeň 
(srv. obr. 3). Je vyvinuto výhradně na antropogenních stanovištích uvnitř 
sídlišť. Jeho druhové složení lze demonstrovat na následujícím snímku: 

Podbiel, podél hospodái"skó budovy bývalého pivovaru, ca 10 čtv. m, 8. VIII. 1970. ~ Chaero
phyllum aromaticum 3.2, Urtica dioica 3.2, Aegopodúmi podagraria 2.1, Armoracia lapalh~folia 2.1, 
Chenopodfom bonus-henricus 2.1, Potentilla anserina 1.1, Polygonum hydropiper l . l, Oeum urba
num 1.1, Heracleum sphondylium 1.1, .Angelica silvestris 1.1, Tripleurospermum maritimum 
subsp. inodorum +, Melandrium album +, Cirsium vulga.re +, Galeopsis tetrahit +, Lapsana 
communis +, Senecio vulgaris +, Arctium minus +, Potentilla repens +, Plantago major +, Poa 
trivialis +, Chamaeplium ojficinale +. 

Lokálně jsou naznačeny přechody k sociologicky nasy0eným společenstvům 
svazu Euarction Tx. 1937 em. SrssINGH in WESTHOFF et al. 1946 s druhy 
Arctium tomentosum, Arctiurn minus a Oirsium v1tlgare. 

3. Rozbor současného rozšířeni druhů rostoucích v popsaných lemových 
společenstvech 

Rozšíření některých vyšších rostlin v lemových cenózách studovaného 
údolí má své specifické zvláštnosti. Proto i níže uvedené třídění na skupinu 
pro údolí autochtonních druhů, vázaných jen na přirozená společenstva 
a skupinu autochtonních druhů, šířících se též v antropogenních cenózách 
mimo výškový stupeři svého původního rozšíření (apofytizace) má lokální 
platnost; je však důležité pro poznání recentního vývoje flóry 
údolí. Mnohé druhy, které např. v českých pohraničních horách běžně vstu
pují do antropogenních nitrofilních lemů podél horských komunikací, jsou 
v údolí Studeného a Roháčského potoka zatím vázány jen na cenózy přiro
zené (Petasites albus, Oicerbita alpina, Veratrum album subsp. lobelianum, 
Ranunculus platanif olius). Rovněž výškové rozšíření mnohých rostlin má své, 
pro studované údolí, resp. pohoří, specifické zvláštnosti. Absolutní hranice 
výškového rozšíření Petasites kablikianus leží ca v 1200 m n. m., zatímco 
v Belanských Tatrách je posunuta vysoko do supramontánního stupně (srv. 
HADAČ 1969, TOMAN et STARÝ 1966). Geranium sylvaticum, Ranunculus pla
tanifolius, Petasites albus aj. druhy jsou rozšířeny jen v horní části montán
ního stupně a ve stupni supramontánním, zatímco např. v Orlických horách 
sestupují podél toku Divoké Orlice hluboko do stupně submontánního (až 
410 m n. m.). Jfoé druhy, snášející v supramontánním a subalpinském stupni 
plné oslunění, sestupují podél Studeného potoka do nižších poloh pouze na 
silně zastíněných stanovištích, takže spodní hranice jejich současného roz~ 
šíření nápadně souhlasí s dolní umělou hranicí souvislého zalesnění údolí nad 
obcí Zuberec (ca 800 až 812 m n. m.). Naopak, některé lesní druhy vstupuji do 
přirozených lemových cenóz až v supramontánním stupni (srv. NEUHAUSL 
1961 : 150): Athyrium alpestre, Prenanthes purpurea., Lamium galeobdolon 
subsp. montanum, Oxa~is acetosella. - Nemalý význam pro poznání soudo
bých změn flóry údolí má konečně šíření allochtonních rostlin na antropo
genních stanovištích, z nichž mnohé jsou v současné době hojně rozšířeny 
v údolí řeky Oravy. 
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A . .Autochtonní druhy údolí rostoucí výhradně nebo převážně jen v přiroze
ných lemových společenstvech 

Aconitwm 11opel1us L. RUhRp. firrnum (Reim.) GÁYER - Hojně v porostech subas. Adenostyli
A thyr'iet1m1 al7Jestris pefn,critetosum nlbae v supramontánním až su bal pinském stupni. Podél 
Roháč·sk<'·ho a Stud eného potoka sestnpnjo na [·ídce roztroušených lok a lit ách v porost ech 1-'etn
siteturn offú:ina.lis-glabrah doronicetosurn austriaci až clo dolní č·úst i montánního stupnĚ1, avšak 
pouze na s ilně zastín ěných s tanovištích v souvisle zalesněném údolí. Současná absolutní dolní 
hranice rozšfrení dr11hn leží v nadm . výšce ca 8!JO až !.)00 m, ojcdinč• lá izolovaná ](Jkalita byla 
zjištlma n Zubcrct; v ca 750 m n. m. (HJG8) . 

A conit11rn rnn:cgotum L . . „ Zř'ídka p od é l dolního tok11 Studeného potoka v poroste('h subas. 
Peta8Úetvm ofj'frinčifrs-ulabraf 'I; chaerophylletosmn aronwtici a:l d o ca 670 m n. m. Hornerofobní 
stínomilný drnh, na ant,~opi ck ~, ovlivněných stanovištích mizí. 

Adenoslylc8 a,lliariae (Go uAN ) KERNER -- Druh vázaný na porosty Adeno8tyli-Athyrieturn 
alpe8tris peta8ifetosum 01l1ne v supramontán ním sLupni nad 11 80 -·- 1200 rn n . rn. Na lesních 
mok.hnách v údolí Hohái',,s],:J•ho potoka scsLupuj o rnt Ndce roztroušených lokalitách do mon 
tánního stupně a:l po 10-lO m n. m. V montánním stupni n ntvol-í po(~ot n f"'.jší populace; roste 
jedu o U i vě na zn.stíněných s t.a novišLích s vysokou púclní a vzdušnou vlhkostí. Po odlesnění 
dolní část i údolí Hoháb·;ké>ho potoka (l966 - 19G7) uRtupujc. Na pobl-cží potokú a na prameništích 
v supramontánním až s Ltbalpinskérn stupni snáší oshrn ění. 

Ayropy1·u1n ca11in1.1rn (L.) P . BEAUV. - Hoztroušonč v porostech Pefa8i tetum ofjicinalis-glahrati 
ze jmé na v dolní části údolí; pod ?~ ] horního t.uku Studeného potoka vzácněji až po ca 1020 m n. m. 
V antropogPnních nitrofilních spoločonRtvoch chybí. 

Athyrinm al7Jestre (HoPl'E) 1\ltLD .L>: - Vstupuje clo lemových porost.li Adeno.n,lyli-Athyricf.1;,rn 
alpestris j)efa,sitetoswn albac v snpra rn ontármím st.upni nad l 200 m n. rn . , ojodinólo v ni~ších 
p o lohách (lOG0 - 11!)0 m ii. m.). 

Chnerophyll11rn hirsutum L. subsp . h:irs·utum - Hojně v l(~mových cenózách pudúl celdw toku 
od submo ntánníhn a:/, po subal pinský stupct1, masově Zl~jména v zale:-měn{i části údolí. Na odlos
něných a nsllrn(mých lokalitách podól clnlní trati toku zfoteb1ó ustupujo (mírná hemerofobní 
tendence jo zpúsobena p fod Avšírn drnhot.ným osluněním stanoviště). V antropogenních cenózách 
u vn it ř· nivv v areálech síclli š ť rost e l okáln ě s mírntl sníženou vitalitou. 

C:hry8a~,themum rotund~fohurn \\ ' . et I(. - ·· V stupujo do phrozcných lomových spolofrnstev 
v znlesněnó č·ást i údolí od ca 860 až noo rn n. m. výšo s maximem rozšífoní v horní části montánního 
stupné a v o stupni s11pramontánním. V polohách n ad 1200 rn n. m. sI1áší pln(~ oslunění, v mon
t ánním stupni vyžaduje stín. Chybí v antropogen ních lomových cenózách. 

Ciced!Úa nlpúw (L.) \VALLH. -- Hojně v porostech Adcnostyli -AtJ1yriet1..1 rn alpestris pcla8Úe 
tost1,m nlbae v supramnnt.ánním stupni, kcl e sn áš í plné oslun6ní. Podél vodního t<'lku sestupuj e jen 
na zastínf:ných stanovištích v p orost ech Pela8itetvrn officinalis-glahrati doroniceto8um austriaci 
až clo v ýšk y !J40 -- 950 rn n. rn. Na rozdíl od severoČ'oskýeh pohranifa1ích h or n evstupuje do antro-
pogenních lemů pod<'·l horských komunikací. · 

Crepi8 paludosa (.L.) .MoENCH - V lemových společenstvech montánního a supramo'ntánního 
stupn ě. Dolní hranice sou vislt-110 nizšífrní druhu jo totožná s dolní hranicí zaJcsrn~ní údolí , tj. 800 
až 8 12 m n. m. H em or ofol:mí rostlina. 

D elphiniurn efoturn L. Roztroušeně v porostech I'eia8itetum officinali8-glabrati doronicetosurn 
au8triaci pouze p od él horního toku Studeného potoka v oblasti výběžkú váponcového masivu 
Osobitá mezi 840 až H70 m n . m. Vápnomilný h emerofobní druh . 

Doronicurn cinstriaciun .J ACQ. - Homeťofobní druh rostoucí v submontánním a m ontánn.írn 
stupni n a stinných s tanovištích s vyšší púdní a vzdušnou v lhkostí, v supramontánnírn s t.upni 
snái'.;f plné os l 1rnění. Spodní hranice jeho ± 8<mvislého rozšífoní je totožná so sonČ!:1snou spodní 
hrani c í zales něuí údolí (ca 800 -- 812 rn n. rn.). l'ocl8l dolního toku Studen ého potoka vzácuě na 
několika izo lovaných lokalitách. Lze pfoclpol<lúrlat„ že současná dol11í hranice rozšífoní druhu 
b yla vlivem odl esnění dolní části údolí druhotn~} posunuta do větší nadmui'ské výšky. 

Eupatorium cmuwbinurn L. - - V nivě dolního toku Studeného potoka nwzi obcemi Vodbi0l 
a Hahovka (500 až 700 m n. rn .), často i na antropicky výraznfi ovlivněných stanovištích. 

li'il'i]JC1trlula u lrnaria (L .) .l\lt. XIM . - Hlavně v porostech J>etasitctum c~jficincilis -r;lahrali 

chaerophylletoswn aromcitic1: v dulní až sU ední bí.sti údolí Studeného potol{a. \' !111trnpogc rm íeh 
nitrofilních spo!nóenstvcch neroste. 

L amiurn galeobdolon (L.) NATH. subsp . montanum (.PEns.) H_AYBK -- Vstupujo clo ]( ,rnuvých 
poros tú A denoslyli-A thyrieturn alpestris p etusitelosurn albae v suprarnontánním stupni. Na ant.ropo
genních s tanovi štích chybí. 

Lamium rnaculaturn L. incl. subsp. cupremn (HCHtYJ' '.ť.) HADAČ: - Zfídka v poros tech Pcta.sitetum 
o.fficincdis-r;laúrati, a to na rozptýkllýd1 lukalitách podél dolní čúsLi toku a v prostoru kult>m 
Zvcruvky. V antropogenních nitrofilních cenózách v údolí n e roste. 
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Jl1ela,ndrittm rnbrum (\VEIGEL) GARc1n~ - H.,oztroušnně v přirozených i v antropicky ovlivně
ných lomových cenózách podól celého toku. Lokálně, zejména v zalesnčn(i Htl·odní až horní části 
údolí vzácněji. 

J\1yosotis ,;iemorosa Hg:-:<s. -- Horský druh s dolní hranicí rozšffciní v f'a 780 až 800 rn n. ni. Na 
vlhkých až. mokrých HtanovišUch rostn v r(1z11ých typech pohř'o7,ních f:vt-o(• c• 11úz. . 

Orohanche flava MAHT. --- V puroHtoch J->etnsúetmn ojffrinnlú;-glohmti pod_él rlolníhn toku 
Hnhi'L<-;skóho a celóho toku Stwlcrn~hu potoka, hoj nó zcjmúna vo výškové·rn roz.me zí 860 až I 020 rn 
n. m. s horní hranicí rozšífoní kolem 1180 m ri. rn . 

Petasites alfms (L.) 0-AERTN. - Jn rozšíř·cn pouze v údolí Hohút·F:kfl10 potokn v rnon1únním 
a snprarnontánním s1npni poóínajr~ 1mdmof:-;Jrnu výškou l I:rn -- J J fíO m, maHovl:i mHl 1180 - J 200 m. 
Př-i dolní hranici ::;vého ro z::4 íiTnÍ v dotyk11 H l'etasúes kabl1"/,ú111v s TA1 ~ RCH ivoř'í h yhrid11í populace. 
V suprarnonU1nním stupni snM.í oslun8ní. Na rozdíl od Sf1V~\l·nčmdzých pohnu1ič:11ích h nr nemá ve 
studovanóm údolí tnndunci vstupovat clu anír'opng<'11ních lemových ce11úz podél horských 
komunikací. 

Prerwnthes 7n1r7mrea, L. --- ·v s tupuje do lcrnový<'h spo leč~cnsh>,- v horní části rnontAnního 
a zejm?rna v suprnmontiánním stupni, kdo je taki·l<a k011stm1L11í f-'.ložkou porost.ú Adeuo,<dyl'i
AthyrÚ'/,um nlpestr-i8 pelltsitelosum albcie. V s 11prarnonLúm1írn stupni se t(•ž šíi'í poJél horských 
turisLických cest. 

Rnn?tncvJus platan~f'ol ,ius L. --- Znjn1(rna v hor•1í t·t'ts t i mont.ánníhn s1 up11 či a vo stupni supra
montánním v porost,1wh Arlenostyli -Athyrfrlvm a l11eslri8 71ctus'i!etosurn allme. Npodní hranice 
souvisl<1jšího rozšffc ní dťllhu ldí v nadrn. výšce kolem 10:10 1 OfíO rn. na ojedinf'lýeh lokal itách 
sestupujo až po !)80 m n . m., av::'.;ak jnn na vlhkýrh a stinnýrh stmiovišhch; v 011pramon t ánním až 
subalpinskórn stupni s náf'lí pln ť- oslun ění. Na rozdíl od ::;<·veročeských 1)(lhrani č·11ích hor nevstupuje 
do lemových c<móz podól horských korrnmikací. 

Salvia glutú1osn L. --- JHclee až vzáenč podól dolního toku Studcnóho potoka od ú sL í až po obec 
Oravský Biely Potok. Hemerofobní druh, na antropogenních stanoviš1 íe h chybí. 

Senecio su!Jalpú1us h.ncH - Hojně v supra.montúnním až suhalpin::<kť·m stu pni na oslnněných 
i zastíllěných sta11ovii:ltích. V porostech l 1etasitcturn o.ffú;úwli.s-ulalm1t'i doro11ú:eto,rnrn au.sf,riaci 
sestupuje až po 820 800 m n. m. Hernerofobní druh, v antropogerrních cenózách chybí. 

'Plmlictrnrn nquileu~foli1nn L. - Roztroušeně podól celého vodního toku s optimem rozšířoní 
v supramontánním až rnorrtánnírn stupni. V dolní ěú:,:ti údolí vzácně na několika lokaJitácb . Do 
antropogenn ích lemových cenóz nevstupnje. 

V aler-iam.t e:r.:altata MIKAN fil. - Zřídka v nivě podól d o lni ho toku Studm1(~ho potoka mezi 
obcemi Podbiel a Habovka i na. antropieky silněji ovlivněných lolrnlitúch . Nejvýše položená 
loka lita zjištěna u Zuborno ca 790 m n. m. 

Valerúinci 8ctmbucifol,ia iVlJKAN fil. ~-- V montánním až s uprarnontánním stupni roztroušeiiě, 
místy hojněji. Hcmorofobní druh. 

Valeriana tripteris L. - Do pobřežníeh lemových cenóz vstupujn phwážnó v horní čái-;ti 
montánního st,upně a ve stupni supramontánnírn. Hojně pndól dolního tokn Hoh~íčskóho pot,oka 
(ca 1020 až 1200 m n. m.), ve vyf'lšíeh polohách roztroušeně. Na St,udcnhn potoce sost,upuje 
vzácně až do 790 m n. m. Hemerufobní druh. 

Verahwn a,l/mrn L. subsp. lobeliwnum (J3J ,;RNH.) Hc1-1n. -- Hozt roušenč v supramontánním 
s tupni a v horní čústi montánního sLupně v porostech .11 rlenostyli -A thyrietvm alJJestris 11eta.siteto.smn 
al!Ja,e. 

l''iofo biflora L. - V př'irozených lemových cenózách podél Hoháč~ského a Studenóho potoka 
sestupuje ze sulmlpinsk6ho stupnč až do nndrn. výšky kolrrn BOO m, avšak pouze na vlhkých, 
8i lně zastíněných stanovišt,ích. 

B. Autochtonní druhy údolí rozsirené v přirozených a šíífoí se v antropo
genních lemových společenstvech 

Rostliny původní v pHrozcných nitrofilních lemových společenstvech 
určité části určitého výškového stupně údolí, šířící se druhotně jak o 
ap o fy ta v cenózách antropogenního původu a pfokračující rámec výško
vého rozmezí původního výskytu. Jejich př'irozené rozšífoní v nivě a na po
bfo:l.í vodního toku je zpravidla vyznačitelné ± souvislou, relativně ostře 
ohraničenou linií. Na proti tomu druhotné lokality na stanovištích antropo
genního původu bývají nepravidelně rozptýleny v různých částech údolí 
a často se kryjí s oblastmi nejintenzívnějšího antropického vlivu na vegetaci. 
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Aegopodium podagraria L. 7"" Hojně v přirozených i lidskou činností ovlivněných lemových 
·cenózách podél dolního toku Studeného potoka až po dolní hranici souyislého zalesnění údolí 
(ca 800 - 812 m n . m.); podél zalesněného úseku horního toku na řídce roztroušených lokalitách 
v porostech Petasitetum officinalis-glabrati doronicetosum austriaci až po ca 930-950 m n. m . 
V přirozených lemech Roháčského potoka chybí. - Hojně v antropogenních nitrofilních spole
-čenstvech na vlhkých až svěžích půdách v dolní a střední části údolí (v nivě ovlivněné pastvou 
dobytka a drůbeže v areálech sídlišť, podél cest a podél silnice uvnitř obcí, v lemech zahradních 
plotů apod.). V příkopech údolní silnice se šíří na vhodných stanovištích až k rekreačnímu stře
disku Zverovka (1024 m n. m.). Nejvýše položená lokalita byla nalezena v lemové cenóze podél 
horské cesty od Zverovky k bývalé Tatliakově boudě ve výšce ca 1090-1100 m n. m. 

Angelica silvestris L. - Druh byl pravděpodobně původně rozšířen v porostech Petasitetum 
-0fjicinalis-glabrati chaerophylleto.mm aromatici, jakož i v lužních společenstvech v nivě dolního 
až středního toku Studeného potoka. Jako apofyt se šíří hlavně v antropogenních lemových 
společenstvech v nivě Studeného potoka v areálech sídlišť a letních rekreačních středisek a proniká 
podél údolní silnice do montánního stupně. 

Carduus personata (L.) .TACQ. - Optimum současného rozšíření druhu leží zřetelně v přiroze 
ných porostech Petasitetum officinalis glahrati doronicetosum austriaci v zalesněné části údolí ve 
výškovém rozmezí 800 až 1120 m n. m. V submontánním stupni jen vzácně v porostech Peta,si
tetum ojficinalis-glabrati chaerophylletosum aromatici. - Jako apofyt na ryze antropogenních 
stanovištích jen úídka, např. v okolí bývalé Tatliakovy boudy (ca 1380 m n. m.) a na úpatí 
náspů nové horské silnice v supramontánním stupni. - V blízkém údolí středního toku Oravy 
jsou na druhotných stanovištích rozšířeny populac~ nesoucí znaky hybridizace s Carduus crispus L. 
{zejména na pobřeží Oravy mezi obcemi Sedliacka-Dubová a Hor. Lehota), oddělené od horských 
populací Carduus personata zřetelným hiátem. 

Chaerophyllum aromaticum L. - V přirozených a atropogenních lemových společenstvech 
v dolní části údolí Studeného potoka; na pobřeží toku souvisle až do výšky 800-~ 812 m n. m. 
s ostrou horní hranicí rozšífoní. Antropické vlivy stimulují šíření populací druhu a růst jejich 
pokryvnost i. Na antropogenních stanovištích roztroušeně v areálech obcí Podbiel, Oravský 
Biely Potok a Habovka, v Zuberci dosud chybí (1968). Šíří se zejména v silničních příkopech , 
a v lemech cest v nivě Studeného potoka na mechanicky zraň.ovaných půdách. Další apofytní 
výskyt druhu lze očekávat podél silnice Zuberec-Zverovka. 

Geranium phaeum L. - Roztroušeně v porostech Petasitetum officinalis-glabrati v prostoru 
mezi obcemi Oravský Biely Potok a Zuberec (ca 670-až 720 m n. m.),ojediněle v porostech 
Petasitetum officinalis-glabrati doroniceto.mm austriaci až do 970 m n. m. Zdá se, že největšího 
rozšíření dosahuje v antropicky mírně ovlivněných pobřežních lemech dolního toku Studeného 
potoka, roste však i v druhotných, ryze antropogenních nitrofilních lemových cenózách údolí 
středního toku Oravy. 

Geranium robertianum L. - Roztroušeně až vzácně v přirozených porostech Petasitetum 
officinalis-glabrati od soutoku Studeného potoka s Oravou až po nadm. výšku 1010 - 1020 m. 
Zřídka na antropogenních stanovištích v areálech obcí podél dolního toku. 

Geranium sylvaticum L. - V lemových společenstvech Roháčského potoka teprve v supra
montánním stupni a v horní části stupně montánního nad 1050 až 1070 m n. m. V supramontán
ním stupni se šíří na druhotných stanovištích podél horských cest. 

H eracleum sphondylium L. - Druh šířící se v nitrofilních lemech na antropogenních stano
vištích v dolní části údolí. V přirozených lemech roste v Petasitetum officinalis-glabrati chaero
phylletosum aromatici. Na antropické vlivy reaguje zpravidla zvýšením pokryvnosti populací 
na úkor hemerofobních druhů. 

Mentha longifolia (L.) NATH. - Šíří se zejména na stanovištích ovlivňovaných občaimou pastvou 
dobytka. V přirozených lemových cenózách roztroušeně v submontánním stupni až po ca 8:30 
- 860 m n. rn . 

Petasites hybridus (L .) G. M. ScH. - Svým původním rozšířením je vázán na lemová spole
čenstva pobřeží a nivy dolního toku Studeného potoka, kde je v současné době ± souvisle roz
šířen až po nadm. výšku ca 800 m. Druhotně se šíří na vlhkých antropogenních stanovištích podél 
údolních cest v nivě , v příkopech silnice a na ruderálních plochách i mimo výškový stupei'í svého 
původníh > rozšíření; nejvýše položená lokalita P. hybridus byla nalezena při levé straně horské 
cesty směfojící od Zverovky k bývalé Tatliakově boudě, tj . ca IOGO - 1070 m n. m. 

Petasites lcablikianus TAUSCH - Hojně až masově v porostech Petas'itetum officinalis-glabrati, 
zejména v mnnt,á,nním stupni, s relativně ostrou horní hranicí celkového rozšífoní v 1180 až 
1200 m n. m.; horní hranice maso vého rozšíření P. lcablilcianus leží ca v 1100 až 1120 m n. m. -
Do antropogenních lemových spol ečenstev vstupuje zejména v okolí silničních mostú a při úpatí 
silni čních náRpÚ navazujících na pobřeží vodního toku. 

Scrophularia nodosa L. - Zř-ídka v přirozených lemech dolního toku Studeného potoka. Hoz
troušeně v antropogenních lernových společenRtvech dolní až stfodní čáRti údolí. 
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Scrophu,laria scopolii HOPPE - Vzácně v přirozených lemech dolního toku Roháčského potoka. 
Jako apofyt se šfrí v př'íkopech silnice, zejména v okolí Zverovky a sestupuje do nadrnofské 
výšky 870 m. 

Tanacetum vulgare L. - V pfirozených lemech podél dolního toku Studeného potoka vzácně, 
šffí se spíše na vysoko navrstvených štěrkových lavicích s Ndkými porosty vyšš ích rostlin. Jako 
apofyt v rúzných typech antropogenních cenóz hlavně podél údolní silnice až po 1024 m n. ,m. 

Urt'ica dioica L. - - Druh púvodně rozšíi"ený v lemových společenstvech podél dolní až střední 
trati Studeného potoka, vzácněji podél horního toku v montánním stupni. - Na antropické 
vlivy, zejména na mechanické rozrušovaní porostu a zral10vání půdy reaguje dalším šířením 
a zvyšováním pokryvnosti populací na úkor h e merofobních druhů. ,Te významnou složkou antro
pogenních nitrofilních cenó:r., šířící se druhotně až do supramontánního i subalpinskÁho stupně. 
V přirozených porostech Adenotyli -Athyrietum alpestris p etasitetosum albae jen velmi vzácně; 
lokální výRkyt je zpravidla indikátorem antropického ovlivnění porostu. 

C. Allochtonní druhy šířící se v antropogenních lemových společenstvech 

Druhy, které v údolí Studeného a Roháčského potoka původně nerostly 
a které se šířily a dosud šíří téměř výhradně jen na antropogenních stanoviš
tích. Na rozdíl od v údolí autochtonních rostlin jsou jejich lokality nebo 
skupiny lokalit rozptýleny převážně v dolní až střed_ní části údolí s největší 
koncentrací v areálech obcí a rekreačních středisek. Casto sledují linii hlavní 
údolní komunikace. Grafické znázornění rozšíření mnohých těchto druhů 
podél údolní silnice mezi obcí Podbiel a Zverovkou v letech 1966 až 1968 
podává KoPECKÝ (1971). 

Anthriscus sylvestris (L.) HnFFM. - Ojediněle v antropogenních nitrofilních společenstvech 
podél údolní silnice uvnitř sídlišť: Podbiel, Oravský Biely Potok (1968), při cestě v nivě Studeného 
potoka v obci Orav. Biely Potok (1970). - V údolí Oravy je tento druh již hojně rozšffen. 

Arctium minus (HILL) BERNH. - Roztroušeně v různých antropogenních cenózách v areálech 
sídlišť dolní a střední části údolí; lDdél silnice ojediněle až do nadmoř'ské výšky 1024 m. 

Arctium tomentosum MILLER - Zřídka v ruderálních a lemových cenózách v obcích Podbiel, 
Oravský Biely Potok a Habovka. 

Armoracia lapathifolia USTERI - V antropogenních nitrofilních cenózách v areálech sídlišť 
v dolní čá'3tí úd 'Jlí. V ú~ekll tokll m 3zi obJ3mÍ Podbiel a Oravský Biely Potok ojediněle i v ± přiro
zených porostech Petasitetum officinalis -gla?rati chaerophylletosum aromatici. Místy se udržuje 
jako plevel v p::>lních kulturách uvnitř odlesněné nivy. Nejvýše položené lokality na pobřeží 
Studeného potoka leží v areálu obce Habovka. 

Artemisia vulgaris L. - Vzá~ně v antrop:Jgenních lemových cenózách třídy Galio-Urticetea, 
zejména podél silnice v obci Podbiol a Oravský Bioly Potok. 

Chamaeplium officinale (L.) WALLR. -- Zřídka v ruderálních cenózách, zejména podél silnice 
v obcích Podbiel a Zuberec. 

Chenopodium bonus-henricus L. - Typický d euterofyt šíHcí se v antropogenních nitrofilních 
cenózách i'.·ádu Lamia (albi)-Chenopodietalia (boni-henrici) v areálech obcí až do nadm. výšky 
770 m n. m. 

Chenopodium glaucum L. Typický sídlištní migrant rozšířený ve všech obcích dolní části údolí 
na natropogenních stanovištích v řídkých porostech nitrofilních rostlin, převážně jen podél trasy 
údolní silnice. 

Cuscuta europriex L. - V údolí Studeného potoka vzácně v antropogenních lemech třídy Galio
Urticetea. Podél silnice v obcích Podbiel, OravRký Eigly P otok a Habovka. V přirozených lemo
vých společe nstvech na pobřeží Studeného p otoka nebyla nalezena. 

Gateopsi.<: tetrahit L. - Zafazení m ::izi druhy pro údolí allochtonní nelze považovat za zcela 
jednoznačné. - V rúzných typech an tr0pog0 nních ce nóz v širším prostoru sídlišť v dolní části 
údolí; šíi·í sa též na recentních štěrcích S t lldenéh o p otoka. P odél údolní silnice stoupá až do 
supram:)lltá.n.n.ího s tupn3 (bývalá tat.liakova bouda). V p ř irozených lemových cenózách na 
pobi·eží vodního toku chybi. Vzácnó v.:>tupuje do antropicky ovlivněných porostů Petasitetum 
officinalis-gla/Jrati chaerophylletosum aromatici. 

Galium apcirine L. - Vzácně a pravdop ocbbriš jen pfochodně v antropogenních lemových 
cenó:r.ách podél úcl0lní s ilnice v areálech s ídlišť: Podbiel (1970), Oravský Biely Potok (Hl68, 1970). 

Geum urbanum L. - Zřídka v antrnpogenních lemech tř'ídy Gaho-Urticetea, v obcích Podbiel, 
Oravský Biely Potok a Habo vka; pl'íkopy údolní s ilnice, lemy ces t a zdí h ospodáfakých budov. 
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Ulechoma hedemcenm L. subsp. hederacenm - Ojediněle a pravděpodobně jen pfochodně 
u s ilnice v obcích Poclbiel a Oravský Biely Potok ( 1968). 

Lapsana com/tniinis L. - Typický s ídlištní migrant rostoucí v :Hdce zapojených lemech tfídy 
Gal?:o-Urtú:etea v areálech obcí v dolní části údolí : Poclbiel, Oravský Biely Potok, Habovka, 
Zuberec. Šíř-í sn t{•ž na recentních štěrcích Studcn6ho potoka. 

1Wel<indrium album GARCTrn - Dcnterofyt šfrící RC zejména v cenózách řádu Lamia (alb1:). 
Chenopodietalin (boni -henrfri) v areálech obeí v dolní část.i údolí. Podól si lnice se šfrí až do dolní 
části montánního st,upnt~. 

Nepcta, cataria L. - HídliŘLní migrant ro:=-t.oucí v nit.rofilních lemech i'ádu Lam1:0 (a.Zbi)-Cheno
porliPtalúi (ho1ú -henriá) a Říi'·ící se podél údolní :-iilnice: OravAký Biely Potok, Habovka. Zuberec. 

Hudbeclcia lac,in-iata L. -- Ojedin(1]e v antrnpicky ovliv1fovaných cenózách uvnitl'· nivy při 
levém bfohu Studuného potoka, ca J .2 km pod obcí Oravský Biely Potok ( l!l70). 

Torilis .faponÚYt (HouTT.) JJC . 8frí se v antropogenních lemech frídy (folio-Urtfretea v ši rším 
prostoru obcí v dolní až stř·ední ěást . i ť1<lolí p odé-1 s ilnice i podél vodního toku. Na vótším počtu 
loka lit v areálu obce Hltbovka (HJ68). 

'l'ripleurosvermum maritim11m (L.) J(oc H m1b;.;p. i11odor1tm (L.) Soó --· Hoztroušeně v a ntropo 
genních lemech tř-ídy Ua.lio-UrtÚ'etea. i v jiných a ntropow'nních cenúzúch v areálech obcí. Podél 
údolní si lnice až do montánního st.upně . 

Z n Ra rnmonfa Rs nng 

Dic Veranclerungon der nitrophilPn Sanmgf)sell schaft.en a.n don Ufern der Bache St.udený und 
RoháěRký WMckn vcrursacht: J. dureh Rich verii,ndorncle Naturbedingungen in verschiodenen 
Hohenstufon, 2. clnrch anthrnpische EinfliiHse. 

1. - Dio Vcrúnflrwungon in dor ArtenzuRamrrwnsetzung der natul'lichon SaumgosellRchaftcn 
sind in erstnr Linie durch d en botriichtlichon Hi:ihenunterscbiAd :zwischen Mundung und Quelle 
d es \~'assorlaufo :-i (1007 m boi e iner \\Ta,ssorbu fli:inge von wonigor als 27 km) im Zusammenhang 
mit wech ,.,e lnden klimatischon nnrl h y drol<1gisch en Verhii.ltnissen bodingt. Die Uferw~getation 
b oiclflr Ihcho hat z .nn gróssten Tcil ihrcn nat urlichen Charakter b owahrt . Die anthropiRch 
h ervo rgerufonou l lmwandlungen kann rnan verhiiltnismassig genau lokalis ieren und mit dem 
ursprlinglichen Zustand vergleichen. Der \Vech sel im Art enb estand der n ati.irl ich on Saumgesell 
sch afton in Abhiingigkeit von der zunehmenden Seehi5he crgibt sich aus Tab. 1 und aus der gra
phischon Veranschaulichung der Verbreitunw~linien e inzclner Gesellschafton und. Pflanzenarten 
am Liingsprufil dos \Vasserlaufes (Abb. 1 u. 2) . Naturliche Saurngese11schaften gehoren zu den 
Subass. Petasitetwn o.Jficinalis-glr1úrat7; char,rophylletosurn cironwtú-1;, P etasit.etiim officinalis-glabrati 
Joron'icetosum austriaci (Verbanrl T'etasition of.Jú:inalis Sn.LINGER l9i33 cm. KoPEUKÝ 1969) 
unci. Adenostyli-Athyrietum alpestris peta,sitcto.cmm albae (Vorband Arlenostylion BR.-BL. 1926) . 
Dio gegnnwii rtige Verbreitung di eser Gesollschaften stcht. der ursprúnglieh en sehr nahe, mit 
Aus nahrne d.or oberou Verbreit.unw;grenze der Subass. F'etasitetmn o.fficinalis-glabrat1: chacrophylle
t.osmn aromrit ,ic'i, die im ent.wakloten rnitt.lercn Talabschnitt in e ine gri:iAs0re Scchiihe vernchoben iRt . 

2. -- J>ie antrophischen EinflliAse rnachon s ich b esondorn in S iedlungsaroalfm und in der Urn 
gebnng von T<~rholungAzentr(m <leutlich gelten<l. Anthropogcnc nitrophilo Saurngesellschaften 
entskhen ontweder an den Standnrton der nat.úrl ichen Saumzi:inosen, clie durch clie rnenAchliche 
Tútigkcit stark h(winfluHst m1d vcriindert wurden, oder an sokundiiren, rein anthropogen011 
Stanclorten der v\' eg- und Rtrasso ngrii bcn, ent lang von Chtrten zi.i1men u sw . lm Sinne des Klassi
flkationsvorschla,gcs naeh KoPECK Ý et H E.JN Ý ( l !)71) kann man sie als J )erivatgesellschaften 2) 

Ohr:ie1·01)hyllwn a~omnticnni-íUaho - l ť rffretea J, Chaero1ihyllnrn arornntic11m-l"Lumúo (rilbi)-Clwno 
podietalia (borl'i-henrici )J, l'ef.c1.sitcs kabW,iww,8-[Ualio-Urticetea] uud ah; Basalg<'sellschaH2) 

2) Z11 cl<m sog. Derivat- und Basa,lge:-iel lsch a fi en r ed1not man en1 wicklungAjunge Zonoscn 
ohne Ac;..; .. }tangHtufo: Eine Basa l ge..;o J lF;c:haft sLo llt. aino im Hahmen ein er b c:;;t irnmten l\.laAso 
auf d er nioc lrig:-iten ~1.ufo rfor :-iyntaxonomi schcn J)jfforenzicrm1g stchcmdo PflanzcIJgesellschaft 
dn,r, dio aus J\onn - un<l TrermarLHn hiihorcr synt.axonom ischcr Einhniton de r ]{ !aAso und der 
Bogloitarte11 be::i toh t. -- Einn J)c'rivu t go s n ll s chaf.'t stdlt nine Zii11ost1 dar, di e a n s l\.mrn- uncl 
Trcmnart011 hóhorer sy ntaxonumi sefwr Einheiton bestnht, sow ie au;.; Ikgleitor·n und nus Le i t.
a r to n \'<)11 verhii lini:-imii,s:-iii;r <'ng('rPI' okolog i:>ch or Amplit11dn. dic den (Jrad der synta.xonc1rnisclrnn 
Differuuzierung und der iikol ogi;.;d1cu r:ipoziali flierung d er Bc;:-i t ~i .nde bestirnnrnn. Die Goso ll 
schaf'Len mit oigc11on l\Hnnartc11, d. h . di n i\,.;soziaJ .ionen, rechnct man u111cr dif) sog. sozir1logisch 
gu:-ii.itt,igtcn nati.lrl ichon odnr anthrnpogmtcn (k:-ioll schaften. Einc soz i o logi Roh gesii,tt i gto 
a11throp()geue G e sc ll ,.; d1aft, sLellL <:inu mit Artcn von brcitor und ellg<'r ókulogisehcr Ampli
tudo der Eir1hciLc n, rlenun s ic m1gPhoren, voll grn.;áttig to ZónosP dar. die a n niuum bostim 
mton Standort unter einom host i~1mten g le ichmassigen Oruc:k nnthropi seher E inJhisAo von 
ungofahr glc ichor Qualitiit 1mt:-.ituht. · 
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Urtica dioica-Aegopodium 1wdagraria- [C/alio-Urticetea] bezeichnen (s. Abb. 3). In <lieson Gesell
schaften broiten sich manche allochthone Art,en auR, die im Tal nrspriinglich iiberhanpt nicht 
vor kamen (A n thrisr;us sylvestr1:s, A rmora,cia lapathijolia,, Chenoporlium lwnus-henricu8, C11scuta 
europaea, Galium aparine, Geum urliarmm, f_A1)lMtna comm 1rn,1:s , Melnndri1m1 alhum, Nepeta catnria, 
Rndbeckia laciniata , T01·ilis .iaponicci 11. a.). Amlore im Tal aut.or.h1honc A r ten, diC' ursprriuglich 
auch iu d en natiirlichon Saumgosellschaftfln C'ntlang OflR Rt.udený-Haches m it-. r c-i lat.iv uiedrigem 
Deckungsg rad v<:rtrotcn waren, brcíton s ich f'mku rnlar als Apophyten in ant,hropi sch boein
flussten odor in rein anthropogonen Raumziinoson ans;.;Prhalh ihrnr urspriinglich c n Vorbrcitungs
bczirke in. hóhe ro Lagen aus (Aegopodinm poilagrario, Cluicrophyll-11rn aromatú~um, líeracleum 
8phondyliwn, Petasites hybridus, Urtica d?:o,iw u. a.). 
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