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Abstrakt - HEJNÝ S., M. LHOTSKÁ et B. SLAVÍK (1971): Beitrag zur Adventivflora von Mah
ren und der Slowakei. - Preslia, Praha, 43 : '10 - 49. - In diesem Beitrag sind n eue Lokalitatcn 
einiger Adventivarten aus Mahren und der Slowakei angefúhrt. Alf> neue Art fúr dio T schecho 
slowakei ist Commel1:na communis L. angegeben. 

Při různých terénních výzkumech na území Moravy a Slovenska jsme 
v minulých létech získali některé údaje o výskytu adventivních druhů. 
Některé z těchto nálezů jsme již publikovali ve speciálních pracích, dalších 
49 druhů uvádíme v tomto příspěvku . 

Novým druhem pro československou květenu je Commelina communis L. 
Jelikož tento druh je uváděn již z mnoha evropských států (Německo, Polsko, 
SS_SR, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Bulharsko), nejedná se zřejmě 
v CSSR o náhodný výskyt. Ačkoliv je pravděpodobné, že se zatím tento druh 
chová jako efemerofyt, není vyloučeno, že se v budoucnosti může stát v ně
kterých oblastech obtížným plevelem. 

Vzhledem k tomu, že druh Impatiens glandulifera RoYLE nezplaňuj~ v sou
časné době na Slovensku ve větší míře, jako je tomu již delší dobu v Cechách 
a na Moravě, považovali jsme za nutné, nejen zaznamenat místa jejího zpla
nění, ale všímat si též, kde se tento druh na Slovensku pěstuje. Lze totiž 
očekávat, že i tam může v příštích létech dojít k většímu šíření tohoto neo
fytu, a že je proto nutné znát centra jeho potenciálního šíření. 

Dokladový materiál většiny uváděných nálezů je uložen v herbáh Národního muzoa v J>rú 
honicích a v herbáh adventivní květeny Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích. 

Seznam použitých zkratek: 

s. H. = Slavomil HEJNÝ, M. L. = Marie LHOTSKÁ, B. s. = Bohumil s'r,AVÍK, ž. ·t. = železniční 
stanice, 1. bř. = levý břeh , pr. bř. = pravý břeh; světové strany jsou uvedeny pod těmito zkrat 
kami a. jejich složeninami: sev., již„ záp., vých., sz„ sv., jz., jv. 

Amaranthus albus L. - V teplejších částech Moravy a zejména Slovenska v současné době již 
značně rozšířený druh (cf. HEJNÝ et 0J'LU8TJLOVÁ-HEJN_.\ 1950). Bi-eclav, ž. st., 1961; Bratislava
Petržalka, skládka, 1957; Bratislava, pNstav, 1957; Vranov n. Topfou, ž. st„ 1957; Strážske, 1956; 
Humenné, ž. st„ 1956; Snina, ž. st„ 1957 (S. H.). 

A. caudatus L . - V teplejších oblastech Moravy a Slovenska dosti často pěstovaný druh, 
zplaúuje občas na ruderálních místech. Brno-Černá Pole, skládka za zemědělskou fakultou, 
1947 (S . H.). Nové Zámky, rumiště u mostu, 1965; Pastovce, 1965; Vef. Ida, 1965 (M. L. et B. S.) . 

A. chlorostachys WILLD. - V teplejších oblastech Slovenska a Moravy postupně se šířící druh 
kolem sídlišť a v zemědělských kulturách. Sedlec u Valtic , ž. st., 1962; Sedlec u Valtic, kompost 
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a ruderální místa na sz. a sev. březích rybníka Nesyt, 1962; Vlkoš, 1950; Kelčany, cukrovar, 
v obrovském množství, výška rostlin až 130 cm, 1950; Kúty, bramborové pole u ž. st., 1949; 
Moravský Ján, 1949; ' VeTké Leváre, 1949; Bratislava-Petržalka, skládka, 1951; Trnava, ruder. 
místa, 1951; Komárno, pHstav, 1949; Kolárovo, Družstevní Dedina Mládeže, v zelenině , 1953 ; 
Hurbanovo-Sesílóš, 1!)53; Čata, ž. st. , v obci v ruder. porostech a v polních kulturách u Hronu, 
1951; m ezi Bíúou a Čatou, hojně v okopaninách, 1951 ; Kamenín, ž. st„ 1951; dvůr Nána u Štú
rova, 1951; Šafárikovo, ž. st., 1951; Zalaba, ž. st. a polní kultury, 1950; VeTké Kapušany, mmiště 
u nádraží, 1957; Košice, hlavní ž . st., 1957; Koš ice-Barca, u nového sídliště, 1957 ; Košice, Huská 
ulice , 1957 ; Michalovce, 1956; kompost u potoka Szartoš nedaleko dvora Gyř10v již. Košic, 1967 
(S.H.). 

A. cri8pus (LESP. et TnÉv.) N. TEitRACC. - - Hurbanovo-Sesíléš, výzkumná sLanico zemědělská, 
na štěrku v záhonech před stanicí, 1951 (S . H.). 

A. deflexv.s L. - Vefkó Kapušany, ž. st., 1949; Galanta, už. st., 1951 (S. H.). 
A. lividus L. - Brno, hlavní ž. st., 1951; Břeclav, ž. st., 1961; Sedlec u Mikulova, v obci, 1962; 

VeTké Leváre, 1949; Bratislava-Petržalka, skládka, 1957; Galanta, ž. st., 1951; Marcel ová, 
obnažené dno n ávesníku, 1949; 'l'rnava, v ruder. porostech města, 1951; :Kolárovo, v příkopech 
ulic, 1953; Košice , Kostolanská cesta, 1957; Král'. Chlmec, rumiště poblíž n1lékárny, 1961; Vel'ké 
Kapušany, ž. st„ 1949; Zatín, rumiště na návsi, 1961; PoTany, tamtéž, 1961; Huská Poruba, 
náves, 1957; Stropkov, př'íkopy v ulicích, 1956 (S. H.) . 

Arnbrosia elatior L. - BratiRlava, p:l-ístav, 1957; Čierná n. Tisou, přokladové nádraží, obilní 
rampy, 1957 (S. H.). Komárno, dosti hojně na 1. bř. Malého Dunaj e v okolí m m;tu, 1965 (M. L . 
et B. S.). Již v r. 1949 bylo zaznamenáno asi 40 kvetoucích jedinců blízko pfokla.diště v jižní části 
pHstavu v Komárně (cf. HEJNÝ et Orr,uŠTILOVÁ-HEJNÁ 1950: 40). Znamená to, že se t ento severo
americký druh v prostoru Komárna šíří. Mužla, rumiště, 1968 (M. L .). 

Artemisia annua L. - Komárno, staré šance, roztr., 1951 (S. H.). V r. 1965 byl pozorován 
druh podle ceflt, na rumištích a u plotů ve vesnicích ležících při státní silnici Komárno-Čalovo, 
dále přímo v Komárně na rudoralizovaných místech kolem mostu přes Malý Dunaj. Na jmenova
ných lokalitách tvoří A . annua husté porosty a zatlačuje ostatní ruderální vegetaci (M. L. et B. S.). 
Jelikož A. annua roste v Maďarsku a Humunsku, je pravděpodobné, že se k nám dostala agesto
chorně - pomocí lodní dopravy dunajskou cestou do Komárna a odtud že se dále anemochorně 
a agestochorně šíří do okolních vesnic. 

Asclepias syriaca L. - Druh doflti častý na vinicích a v sadech kolem vinic v okolí Želovců 
a Šahů. Roste zde jako zbytek starých kultur, neboť se dříve hojně pěstoval jako medonosná 
rostlina. Jelikož se mocně vegetativně rozmnožuje a četná jeho semena mají dobrá anemochorn 
zařízení, stává se druh v těchto teplých oblastech často obtížným plevelem (M. L.). Pozorován 
též na vých. Slovensku v Ondavské vrchovině - H.uská Poruba, u potoka v již. části návsi, 1957; 
Ohradzany u Humenného, 1957 (S . H.). 

Atriplex hortensis L. - Bratislava-Petržalka, skládka, 1957; rumiště u Gbelců, poblíž močálu, 
1949 (S. H.). Mušov, pr. bř. Dyje nad ú stím Svratky, 1965 (M. L. et B. S.) . 

A. nitens SCHKUHH- - T ento druh se stává v teplejších oblastech Slovenska postupně poříčním 
druhem, zatímco v českých zemích je spíše typickým zástupcem ruderálních stanovišť podél 
sídlišť a větších závodů. Bí-eclav, ž. st„ 1961; Mikulov, ž. st„ 1962; okraj jíl. náspu trati u Brasko
vic, 195o'; u topíren ž. st. Kyjov, 1960; cukrovar Kelčany, 1950; Vlkoš, 1950; Brno-Černovice, 
1950; u potoka v obci Bučany u Trnavy, 1951; pobřeží Dudváhu na pr. bř. pod Čergovem u Ko
lárova, 1950; břehy Dunaje mezi Obidem a Božím kopcem u Štúrova, 1953; pobfoží Čierné vody 
u Stretavy, 1957 ; bfohy říčky Terhava již. Trebišova, 1951; pfi Uhu u obce Lekárovco, 1949 ; 
břehy potoka Szartoš u dvora Gyňov již. Košic, 1967 (S . H.). 

A. rosea L. - Čierná n. Tisou, překladové nádraží, v kolo.iišti, 1957 (S. H.). 

Brassica napus L. - Zplanělá na štěrkovitém náplavu na 1. bř. Svitavy záp. Nového Hradu 
mezi Blanskem a Adamovem, 1965 (M. L. et B. S.). 

B. nigra (L.) Kocn - V některých oblastech střední Evropy se v současné době projevuje tento 
druh jako význačný neofyt Hčních aluvií. Hojně v pobřěžních porostech na 1. bř. Moravy jv. 
a již. Hodonína, 1965; břehy původního fočiště H.imavy u obce Himavská Seč, 1965 (M. L. et B. S. ; 
cf. SLAVÍK et LHOTSKÁ 1967: 269 - 271). Břeclav, ž. st„ 1962; Vefké Kapušany, rumiště u nádraží, 
1957; soutok Uhu s Laborcem u Drahúova, 1949; pobřeží Čierne vody u Stretavy, 1957; břehy 
Uhu u mostu poblíž obce Pavlovce n. Uhom, 1957. Zdá se, že v úseku Drahňov, Stretava, Pav
lovce n. Uhom tvoří druh souvislé ohnisko výskytu a intenzivně se uplatiluje v pobřežních 
ruderálních a lemových porostech, často jako dominanta. Např. snímek ze soutoku Uhu s Labor
cem u Drahř1ova: Brassica nigra 8, Setaria glauca 5 - 6, Polygonum lapathijoliurn 5, Xanthium 
8trumarium 1, Echinochloa crus-galli 3, Amaranthus retroflexus 1, Chenopodium album 3, Atriplex 
nitens 1, Convolvulus arvensis 4, Cirsium arvense 4, Galinsoga pm viflora 4 - 5, Glechoma hederacea 6, 
Solanum nigrum s. l. +, Chrysanthemum vulgare +, 8olida,go canadensis +. Druh se rovněž velmi 
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hojně vyskytuval v tomt,o ohnisku na hrázkách a v periférii př'íkopů rýžových polí u Pavl ovců 
n. U. (S. H.; cf. HEJNÝ 1960 : 382). 

Bunias or fonta lis L. -· U trati poblíž ž. st . Krásna n. Hornádom, 1957; Čierná n. Tisou, pfo
kladové nádraží, 1957 (S. H.). Pi'íkop u s ilnice nedaleko Milovic u Mikulova, lf)56 ; N. Mesbo 
n. Váh., bfoh kanálu Váhu za mostem, 1965 (B . S.; cf. J EHLÍK et SLAVÍK 1968). 

Chenopod,ium a:mbrosioides L. - T erasy ostrovů Dunaje p oblíž soutoku Hronu s Dunajem 
u Štúrova, drn:; ti hojně , 1951; pravobfoží Dudváhu pod Čergovem již. Kolárova, 1951; drnh se 
tam do určité míry př'izpůso hil společenstvům obnažených clon poi'.·íěních (Polygono -Echino 
chloětum CstiROS et Soó 1944): Polygonum lapatli'ifolium 8. P. hydropiper 5, P. mile l 2, Echino
chloa, cn.1,s-galli 4, Chenopodiurn amúrosioides 4, Ch. f icifoliurn 4, Ch. rubrum 1 - 2, Ch. gfoucum 4, 
Rumea; marúimus +, Birlens tripartúus 3, Verbena ojficinalis +, H elianthus annwus f-- , A maran
t hus retrn.flexus + (27 . 8. 1951); zatímco rdesna a m erlíky byly ji ž ve stavu dozrávání, Ch. ambro-
8ioides bylo j eště v plnóm květu (S. H.). Kamenice n. Hr., bř'eh Hronu, 19nf>; Vozokany n. Hr. , 
196f>: záp. Žoliozovců, Hl G5; zde se pravděpodobně šff í hydťochoťně v aluviu foky Hronu (plova
telnost zkoušená informat i vně v laboratorních podrnínkách: plody p lavaly 2 - 5 <lní): Komárno, 
ruderalizovaná místa na l. bf. Malého Dunaje, 1965, ageRt.ochorní původ není vylouěon (M. L. 
0t B. S .). Ch. ambro«Jioides je původní v trop ické Amorico, dnes jo jako antropofyb rozšířeno po 
celém světě v li vem ku ltury v 18. a 19. stoloní (lóčivá a a romatická rostlina). 

Ohr. 1. - a: Chenopodium album L. - b: Ch. opul1jolium Scrrn,AD. -- c: Ch. virúle L. - d : Ch. 
jicijolium S~r. (Dol. ,J. LHOTSKÝ soc. KOWAi_, [in l\JADALSKI Hl57J). 

Ch . botrys L. - Čata, ž. st. a brambořiště u Hronu, H)50; bfoh Dudváhu již. Kolárova, 1950 ; 
Kolárovo, 1950; Strážné, UJ6J (S. H.). 'font.o druh vystupujo v toplojších ob laRtoch SlornnRka 
jednak jako ruderální druh s íclli8ť a dopravních uzlů, nebo vzácnč v polních kulturách. Pfodovším 
se však vyskytuje v pobřeží tokú na písěitých terasách, v pískovnách a na písčitých dunách. 

Ch. rnurale L. - Valt1ice, Mikulovská ul., H)61; Sedlce u Mikulova, 1962; Bfoclav, !/,.st., H)62; 
Hlohovec u Lednico, 1962 ; Mikulov, ž. st., 1U62; Bratislava-Petržalka, skládka, 1957; Brati lava, 
přístav, 1957; KróJ. Chlrnec, Kolárova ul. a proti kostelu, 1961; Zatín, 1961; Pol'any, Hl61; 
~tropkov, štěrkové obnažené lavice Ondavy, 1956; Humenné, ž. st., 1!)56 (S. H .). 

Ch. opulifolium Scm-tAD. - Mikulov, ž. st., 1962; Sedlec u M ikulova, kornpm;ty na sov. bř· hu 
~csytu, 1962 ; Nový Dvůr u Pohofoli c, 19G6; Vel'ké Leváro, 1949; Marcolová, obnažené dno 
návesníku, 1949 ; Galanta, ž. st ., 195 1; Zalaba, ruderální porosty a polní kultury, 1957; Ve l'kó 
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Ka.pušany, ž. st„ 1949; Tre bišov, ruderální poros t y , 1951 ; Michalovce , poblíž náměs tí na hro 
ma dách Í'ÍČního štěrku, 1957; Ból u Král'. Chlmce, 1956 ; Zatín, ve zbofonisku na návsi, 1961; 
Čierná n. Tisou, obce, 1957; Vranov n. Topl'ou, u nádraží a v obci, 1957 ; K ošice, ž. st . , Hl57; 
Koš ice, Kost olan ská cesta, 1957; Humenné , ž. st ., 1956 (S . H .). 

Ch . urbicnrn L. - Sedlec u Mikulova, ruderální místa poblíž zátoky N esytu, 1962; Kolárovo. 
Družst evní D edina Mládeže , kultury zeloniny, 1953; Komoča , kultury zele niny , 195:~; Trebišov, 
rumiště V<c) mčstč, 1951; pastviny u Kucan 1957; Sennó, obec, 1956; Zatín , náves , l!HH ; Strážné, 
l!J Gl; kompost u potoka Szartoš poblíž dvora Gyř10v již. Koš ic , Hl67 (S. H .). 

Ch. viride L. - Lednice , 1962; Nový Dvůr u Pohofo lic, 1956 (S . H .). 

V našich květenách a klíčích neby ly p.fosně uváděny diagnostické znaky a druh mohl být tak 
1-madno zaměř10ván s celokrajnými formami druhu Ch. album . Svým habitem pi'ipomíná druh 
jednak makrofytní formy Ch. opu.l·Uolú vm a jednak h y bridogenní form y Ch. fic·~foliu.m (obr. l). 

Ch. vu.lvaria L . - Valtice, P olní ul., Mikulov ská ul., 1961 ; Bfoclav, ž. s t. , 1961 ; Krá l'. Chlmec, 
u pomníku padlých, v ul. Nár . povstánia, 1961; Zatín, náves , 1961; Senné, 1956 (S. H.). 

Cornrnelina cornrnu-11:,ú; L. - Tento jednoletý druh z čeledi Cornrnelinaceae je 
původní v Koreji, v Cíně , Japonsku a ve východní části SSSR. Zde roste na 
Dálném východě v Zee-Burinské, Udské a Ussurijské oblasti, na Kurilách 
a Sachalinu (KuzENEVA 1935: 501). Za druhotné nálezy jsou považovány 
údaje z východní Sibiře (Dahurská oblast), z Kamčatky, Altaje (KRYLOV 
1929 : 543, KuzENEVA 1935 : 501). Druh je značně rozšífon na Kavkaze 
(GROSSGE.TM 1928 : 180--181, 1952 : 38 , KOTT 1953 : 88). Značně se dále 
rozšířil ve středním Povolží (VLADIMmov 1956 : 66 - 83) a během druhé svě
tové války i na Ukrajině (KoTOv 1949 : 74). Podrobnější údaje o dalším šíření 
druhu na Ukrajině za poslední období shrnuje PROTOPOPOVA (1964: 128) . 
Hychlé šíření druhu v SSSR je konstatováno i v poslední době (V AS1LEVA et 
MACENKO 1964 : 22). Starý adventivní nález je znám ze železničního uzlu 
Riga - Krasts v Litevské SSR (MůHLE~BACH 1932 : 93 , 96, 103, 107). Nej
starší údaj ze střední Evropy pochází ze Svýcarska (HocK 190:3 : 406 a 1904 : 
197). Značného adventivního rozšífoní dosáhla Cornrnelina cornrnunis v Ně
mecku (BONTE 1929 : 176, MúLLER 1957 : 39, ScHor.z 1960 : 384), nové údaj e 
jsou z poslední doby hlášeny zejména z Německé demokratické republiky 
(HEMPEL 1965 : 259, DAHNKE 1955 : 10, 1966 : 78). Další adventivní výskyt 
druhu byl zaznamenán v Rakousku (MELZER 1957 : 118), v Bulharsku 
(LALOVA 1957 : 72 - 75), v Polsku (HAUSBRANDT et DALKIEWICZ 1958 : 159, 
SowA 1968 : 44), v Maďarsku (PRISZTER 1961 : 115 - 117) a v Holandsku 
(HEUKELS et OosTROOM 1962 : 707). Z USA byl výskyt druhu hlášen teprve 
nedávno (FERNALD 1950, ARLES et al. 1958 : 12). Původní stanoviště druhu 
jsou na sklonech hor, zejména sopek ve východní Asii, na březích řek (Ku
ZENEVA 1935 : 501). Druhotná stanoviště jsou velmi pestrá: l. Ruderální 
kolem sídlišť, , loveckých chat, na dvorech, kolem hnojišť, na písčitých 
náspech a kolem cest (KELLER et al. 1934 : 316, KuzENEVA 1. c., GROSSGEJM 
1952 : 38 , ARLES et al. 1958 : 12). Zvláštním stanovištěm jsou doškové 
střechy v ,Japonsku, kde druh roste na severních úklonech a v srpnovém su
chém období nejdéle vzdoruje suchu s druhy S etaria viridis a Digitaria ciliaris 
(MIYAWAKI 1956 : 16 - 33) . Je pravděpodobné, že na tato stanoviště se druh 
dostal bezprostfodně s obilnou slamou z polí. 2. Velmi hojně rost e na zahra
dách a v sadech (KELLER et al. l. c.) . 3. Značného rozšíření dosahuje na nových 
i starých úhorech , na mezích (KELLER et al. 1. c.). 4. Největšího rozšíření 
dosáhl na polích, kde zapleveluje pšenici, ječmen, žito , oves, rýži, proso, 
pohr11nku a len (KELI,ER et al. 1. c., K ASAHARA 1954-, VLADIMIROV 1956 : 66 
až 83). 5. Zvláštní způsob zaplevelení představuj e intensivní výskyt na sklo
nech hor v citroníkových nebo čajových plantážích např. v systému Kavkazu 
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(KoLAKOVSKIJ 1938 : 225 - 226, KOTT 1. c.). V některých částech SSSR se stal 
druh velmi úporným plevelem, a proto byl zahrnut do seznamu karanténních 
plevelů. Přesto, že se drobná semena i tobolky na moderních čisticích strojích 
dají od osiva dobře oddělit, není boj s tímto druhem lehký. Je to způsobeno 
jednak postupným dozráváním semen, do osiva se dostává jen část semen, 
zatímco ostatní se vysemeňují pfod sklizní nebo po sklizni do půdy, dále pak 
tím , že si semena podržují dlouho klíčivost. Podle sovětských výzkumů klíčila 
se1nena po pěti letech ještě na 55 % (KELLER et al. l. c. ). Charakteristickým 
znakem druhu je rovněž zakořeňování odtržených ulomených lodyh , což 
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Mapa 1. - Výskyt druhu Oommelina communis L. v Československu. - V0rkommen von Oomme
lina commnnis L . in der T sch ech oslowakei. 

ztěžuje boj s druhem zejména v okopaninách, ale i ve speciálních kulturách 
(čajovníkové plantáže). Z tohoto hlediska je Commelina velmi podobná u nás 
zdomácnělým úporným plevelům z rodu Galinsoga (G. parviflora a G. ciliata). 

Podle KOTTA ( 1953 : 89) zůstává nať dlouho čerstvá a je jí možno použít 
jako píce. Některé východoasijské národy upotřebují šťavnaté lodyhy jako 
zeleninu. V Koreji a v Japonsku se používá tohoto gruhu jako barvířské 
rostliny k modrému barvení rybích koží a tkanin, v Cíně a v Japonsku je 
oblíben jako dekorativní rostlina ve var. hortensis (KOTT 1. c., 0HWI 1965 : 
271 ). 

Na území Moravy a Sloven sk a jr;me nalezli druh zavlečený zatím na dvou lokali tách: v r. 1960 
vo dvou jedincích v trávníku u železniční stanice Brno-hlavní nádraží (S. RE,lNÝ, 30. 7. 1960) 
a v roce 1965 na rumišti blízko potoka v Sobrancích na východním Slovensku (M. LHOTSKÁ 

ct B. SLAVÍK, 4. 9. 1965). J elikož F:O však jedná o nový druh na {1zomí našeh o státu, považujeme 
za správné uvésti v tomto příspěvku i d osud nepublikované lokality z Čech. Poprvé b y la C. com . 
munis nalezena v r. 1958 v přístavu v Praze -Holešovicích v sedmi jedincích u kolej i ště pod 
rameny j eřábů (S. HEJNÝ, 3. 9. 1958) a v t émže roce nezávisle V. JEHLÍKEM (písemné sdělení) na 
rumišti u železniční dráhy jižně od seřazovacího nádraží pod Stalingradským m ostem , t aktéž 
v Praze-Holešovicích (28. 9. 1958), v r. 1961 by la dále nalezena na železniční stanici "ústí n. Lal> m
St.řekov m ezi sojou (S . HEJNÝ) a v r oce 1964 v železni ční s t a nici Mnichovo Hradiště, vzácně 
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v jihozápadní části nádraží na štěrkovém loži, zavlečena zřejmě s obilím (V. JJ<.:HLÍK, písemné 
sdělení, 3. 9. 1964). (Viz mapa 1). 

Cesty šíření druhu z původního areálu jsou poněkud mnohotvárné. 

l. V původním areálu ve východní Asii je zřejmě hlavní způsob šíření 
druhu pomocí cest, kudy jezdí povozy s obilím podél železničních tratí. Touto 
cestou se může O. communi8 rozšiřovat i do oblastí vně původního areálu, 
např. do Povolží, na Ukrajinu a do střední Evropy. Tato cesta však není 
jediná a patrně ani ne hlavní. 

2. S obilným transportem je do určité míry v korelaci i šíření druhu osivem 
rýže. Tímto způsobem se objevil v Bulharsku (LALOVA, 1. c.). Touto cestou 
není vyloučeno ani šíření druhu do předhůří Kavkazu, kde mají starou tradici 
korejské odrůdy rýže. 

3. Do oblasti Kavkazu a Předkavkazí se druh dostal z Japonska rostlinami 
přivezenými s půdou a rychle se rozšířil v batumských sadech (KELLEii et al. 
l. c.). Nelze vyloučit tuto možnost ani pro šíření v čajovníkových kulturách 
Adžarii. 

4. Je velmi pravděpodobné šíření i s transporty soje z východní Asie. Tuto 
možnost uvádí řada autorů při úvaze o výskytu druhu v Německu (BONTE 
l. c. podle SOHEUERMANNA, DAHNKE 1966 1. c.) a je patrně důležitou cestou 
šíření druhu do střední Evropy. 

5. Úvaha o šíření druhu transporty dobytka (MULLER 1. c.) je patrně 
v souvislosti s šířením pomocí obilí, kde kromě vlastního osevního materiálu 
může být i obilná sláma. 

Intensitu šíření, zakotvení a další explosi druhu lze z dostupné literatury 
rozdělit na dvě oblasti: 

a) subtropické oblasti, v nichž má druh ve1kou vitalitu, přetrvává i zimní 
období a má velmi rychlou expansi v dalším šíření. Podle LEVINY (1957 : 233) 
GROSSGEJM (1939) uvádí kromě O. communis ještě tyto v subtropech Asie 
rychle se šířící plevele - Danthonia calycina, Torulinia caucasica a Fimbri
stylis squammosa. 

b) oblasti mírného pásma, kde dosud nebylo zjištěno expansivní šíření 
druhu do kultur, ale pouze podél agestochorních linií. Tento problém zřejmě 
souvisí s pozdním kvetením a patrně neschopností dozrávání druhu. Pokud 
je druh rozšířen ve velmi teplých oblastech mírného pásma, např. ve středním 
Povolží, není v polních kulturách výrazným plevelem, protože je v suchých 
letech nízkého vzrůstu a nemůže proto potlačovat plodiny v jejich vývoji 
(VLADlMIROV 1. c.). 

Posoudíme-li uvedené způsoby šíření druhu vzhledem k našim lokalitám, 
je jasné, že přicházejí v úvahu nejméně dva způsoby šíření , jednak obilným 
transportem patrně kavkazskou cestou z Kazachstanu, podobně jako u Arte
misia sieversiana (HEJNÝ 1964) a transportem olejovin, hlavně sojou. Vzhle
dem k tomu, že druh nebyl zatím u nás pozorován více let na jedné lokalitě, 
dá se předpokládat, že se na našem území vyskytuje pouze jako efemerofyt. 
V dalších pokusech bude třeba vyřešit, zda je to proto, že vůbec není schopen 
dozrát, protože plné kvetení nastává až počátkem září. V případě nalezení 
zralých plodů bude nutné sledovat, zda netvoří klíčivá semena. Není vylou
čena ani možnost, že cyklus klíčení semen není přizpůsoben našim klimatic
kým podmínkám, jak bylo zjištěno např. u druhu Bidens pilosus (LHOTSKÁ 
1968 : 91 - 92) . 
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Oonrú117úi orientalis (L.) DL'M. - Král'. Chlrnec, ž. st., 1961 (S. H.). Výskyt druhu naznačuje 
pravděpodobnou sunvislost s obilnými transporty ze Sovětského svazu. 

Coronopus squam,u,tus (Forum:.) AsCHJ<;HS. ( "-'-" O. procurnbens Gu~rn.) --- Král'. Chlrnec , sešla
pávamí místa poblíž správy státních statkú, 1961; I'ofany, návos, l!l6l (S. J-L). Na rozdíl od 
druhu Sclerochloa dura, který je v teplých oblastech nížin Slovonska dosti rozšífoný, je tento 
druh poměrně velmi vzácný. · · 

Oyrnbalaria rnuralis GAEHTN. , MEY. et ScHEHB. - Ružomberok, na chodníku při zdi v mčsh'\ 

1966 (B. S.) 
D atura quetc~folia H U MB. et HoNťL. - Jedon mohutný o:xernpláI· u mostu př'os ř·oku Moran1 

vých. h,·a s ic, 1%5 (M. L. et; 13. S.). 
Dracocephalum thyrniflorurn L. - · Jednoletý clruh , púvodní v záp. Sibih a Tnrkestanu a v rúz

ných evrop sk ých státech zavlečený se somPny kulturních rostlin, hlavn f'J obilovin (synagesto 
chorie). Pozorován v několika. oxemplář-ích v r. 1964 na sl epě hrnt'.Ícírn kolejišti na n{ulraží v T'f('
rově, kam byl také pravděpodobn(! zavkócn transportem obilovin z SSSR (M. L.). V ČSSR uváděti 
v literatufo zatírn z nádraží v Pútku u Loun (19Gl - 19GiJ, Hou nA J ()68) . Podrobn ěj ší shrnutí 
8tarMch i nov6jších nálezů z našeho území je př·ipravováno ke zvefojnění Hn:J NÝM a Hoťl>Oť . 

Echú1ocystis lobr.ita (Mrcmx.) TonH. et GRAY -- V Jd"ovišt.ích pobfoží Hronu mezi Zalabou 
a c~atou, Puhronský Huskov, 19.51 (S. H.: cf. SLAVÍK et LHOTSKÁ 19f>7). 

E lsholtzia, cilia,ta (TRlfNB .) HYL. - Púvodoru asijský druh, šíi'ící se v ojedinělých exemplářích 
pu štěrkových náplavech někt.er.ých slovenských tokli . Dohr"1any, štórkové náplavy potoka Hicla 
voda nad obcí, 1966; Honmico, štěrkové 11áplavy ph pr. bř·. Váhu v_ých. vrchu Benkovec, 19GG: 
náplav na pr. bř. Váhu mezi obcemi Mikšová a Podvažio, 1966; Snin11, náplav Cirochy asi 2,5 km 
vých. obce, 1967 (B. S.). 

Erigeron annuys (L.) PEns . -· Malé Karpaty , okraj buóiny př'i silnici na úpatí hory Baba jv· 
Perneku, 1968; Darmotské kopce, kohmtá i:;tráú blíže Mužly, 1968; Vol'ké Lováre , podle cPst.y 
blíže silnice již. obce, 1968 (M. L.). Vevefí Bítýška, l. bř. Svratky nad most em, 1965; Žoliezovce, 
pr. hi'. Hronu pod mostem, 1965; Nodakonice, pr. bř . Moravy, 1965; l. bř-. Uhu mezi Bajany a Le
károvci, 1965 (M. L. et B. S.). Hamuliakovo, okraj lužního háje u starých ramen Dunaje na něko 

lika místech jv. obce, 1966; Gabčíkovo, štěrkové náplavy na l. bř'. Dunaje u samoty M. Vranie, 
1966; Ratnovce, 1. bř. Váhu asi 2 km sev. města, 1965; Il'ava, I. bř'. Váhu asi 1 km pod mo stem, 
1965; f-tíčka u Bedřichovic, 1965 (B.S.). Hevid. V. JEHLÍK. 

Erucastrum gallicum (vVTLLD.) O. E. SCRl!LTZ - Brno-Černá Pole, skládka, 1947; Lándor 
u Komárna, obec, 1953; polní kultury kolem Prievozu u Bratislavy, 1949 (S. H.). Pforov, několik 
exemplái'ů na rumišti u nádraží, 1964 (M. L. ). Sn in a, Cirocha, asi 2,5 km vých. obce, H)() 7; 
Nimnica, štěrkové náplavy Váhu pod pfehradou, 1966; Púchov, štěrkové náplavy u ústí Bielé 
vody do Váhu, 1966; N. Mesto n. Váh., štěrkové náplavy Váhu, 196.5 ; Opatovce, štěrkovó náplavy 
na pr. bř. Váhu pod novým mostem, 1965; Piešťany, štěrkové náplavy m ezi kanálem a řečištěm 
Váhu, 1965 (B. S.). 

Euphorbia marginata PuRSH - Jeden exempláÍ' na štěrkovém náplavu na l. bi-. Váhu pod 
železničním mostem v Púchově , 1964 (B. S.). 

Fa.gopyrum esculentum MOENCH - Náplav Laborce mezi obcemi Habura a Borov, 1967 (B. S.). 
Glaucium corniculatum (L.) J. H. RuDOLPH - Bratislava, pHstav, 1957; Čierna n. Tisou, 

překladové nádraží, 1957 (S. H.). 
Heracleum rnantegazzianum SoMM. et LEv. - V údolí potoka, tekoucího z Olomučan lesem 

pod él silnice do Svitavy, 1964 CM. L. et K. Kol'ECKÝ, 1965 M. L. et B. S.). Je pravděpodobné, fo 
druh tam byl splaven ze zahradnictví v Olomučanech. (Tab. VII.) - L. bi-. Svitavy pod lávkou 
již. Blanska, nedaleko nad ústím výše uvedeného potoka, 1965 (B. S.). 

lberis urnbellata L. - Štěrkové náplavy pi-i pr. bř'. Váhu m ez i obcemi Mikšová a Podvažie, 
1966; štěrkový ostrov v řečišti Váhu pod ž. st. Švošov, 1966; Vyš. Čabiny, náplav Laborce seY. 
obce, 1967; náplav Laborce mezi obcemi Habura a Borov, 1967 (B. S.). 

lmpatiens glandulifera RoYLE - Tento druh, který se v Čechách a na Moravě v posledních 
třiceti až čtyhceti letech expansivně rozšíhl, takže tvoH dnes již souvislé porosty na mnohých 
fekách, vyskytuje se na Slovensku zplaněle jen zcela ojediněle (cf. SLAVÍK 1968 ). Souvisí to pfod0 -
vším s hydropedologickýrni a klimatickými poměry v oblastech pěstování, fl menším množstvírn 
vhodných ekotopů, ·ale jistě i s pozdějším zavedením druhu do kultury. 

Zatím jodinou rozsáhlejší oblastí, v níž je netýkavka žláznatá pěstována jako okrasná rostlina, 
je r-;z. Slovensko (hlavně povodí středního Váhu), mnohem řídčeji se pěstuje na sev. a sv. Slo
vensku. Na sz. Slovensku se jedná pravděpodobně o souvislost s výskytem v Pohočví a na T ()
š íns ku. V dále uvedených obcích jsme zaznamenali pěstování druhu J. glandulifera v zahrádkách, 
případně jeho zplanění u plotů za.hrádek (kdy nelze zjistit, zda se nejedná o náhodné vysetí). 
Ostatní případy zplanění jsou vzácné a uvádíme je proto jmenov'itě. Břehy Váhu postrádají 
vhodné ekotopy pro zdárný vývin tohoto druhu. Uvedení míst pěstování druhu na Slovensku 
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pokládáme za důležité, neboť v budoucnu může z těchto center dojít k jeho spontánnímu šířoní 
(mapa 2). 

Makov, zplaněle u si lnice a si 2 km jj v . obce; zplaněle na svah u nad silnicí na l. bi'. Váhu proti 
obci Hrboltová; Turany; Sučany; Priekopa; Mojšova Lúčka, zplaněle v malém porostu na l. hi". 
Váhu, asi 50 exemplářů (Tah. VIU. ), též pěstována v zahnídkách; Bytča-Hliník; Plevník-Driono
vé; Považská T eplá; Sverepoc; Beluša, zplaněle v pfíkopu a pĚ~stována v zahrádkách; Humenné, 
zplaněle u potoka v městě ( 1965, 1\1. L. et B. S.). Tnrzovka; KráRno n. Kysucou; Kežmarok, 
zplanólc u zahrady na okraji města; Marhar1; Lascov; Porúbka; Borov; Rnina; Kamenica n. Ciro
chou; Miknšovce; Hor. Hri(!ov; Maršová; Hatné; Prosné; Ucliča; Nimnica; Púchov; Dohúany, 
pěstovaná i zplanělá; Zári e<::ic, pěstovaná i zplanělá; Lúky; Lysá p. Makytou; L ednické Rovne; 

• Dolná Bn·znica; Pr<~č ín; Domanižc; Bytčica; Predmior, v zahrádkách a zplaněle na hi·bitovč; 
Pova.Z.Ská 13ystrica, zplanólH poblíž nádraží; "Považské Podhradie; Šobeš fanová; Stupné; Brvništč; 
Papradno; Lísková; Lipt. Mikuláš: nad silnicí proti Švošovn velký porost zplaněle až k silnici, 
z druh<~ st.rany si lnice je bř'eh Váhu, tam však druh nerostl; Hubová, poloruderální bfoh ve vsi; 
Rojkov; Párnica; Veličná: Dol. Kubín; Hor. Lohota; Lipany, zplaněle v příkopu (1965 - 1967, 
B. S.). Dol. Hri(~ov, zplanělá u zahrádky (AELLEN et JEHLÍ K 1966 h orbái' PR). 

1. gla11dulifera zplařmje místy v lužních losích (Saliceto-Populeturn) podél Dunaje (Medvedov, 
polesí Baka a Petržalka --- .llmKO 1958: tab. 42; Vlči e hrdlo u Podunajských Biskupic, 1962 -
NEDHALJSLOVÁ, úst. sděl.). D álo hyla zjištěna zplanělá u potoka v obci Borka u Rožúavy, 1969 
(M.L.). 

l(ochia scoparia (L.) ScHRAD. subsp . scoparia var. scoparia - Vlkoš, náves, 1H50; Vefk() 
Kapušany, rumiště u nádraží, 1957; ZaUn, zbofeni~tě v obci, 1961; Pol'any, 1961; Snina, ž. st., 
1957 (S. H.). Pr. bi-. Hornádu pod mostem u obce Zdarfa, 1965; pr. bř. Laborce vých. obce Pe
trovce n. Laborcom, 1965; Sobrance, břeh potoka, 1965 CM. L. et B. S.). Rapovce, bfoh Ipfu sev. 
obce, Ul67 (B. S.). 

Lepidium densiflorum ScHitAD. - Púvodně severoamerický druh, kromě železničních náspů 
dosti často se šffí po štěrkových náplavech vodních toků. Štórkový n áplav Váhu pod pfohraclou 
u Sokolovců, 1965; Il'ava, štěrkový náplav na 1. bi'. Váhu u mostu, 1965; štěrkoviště u silnice 
RZ. obce Orlové, l!)ůo; Považská Bystrica, I. bř. Váhu nad most em, 1966; Jur n. Hronom, pr. bř. 
Hronu u mostu, 19ufí; Horovce, břeh Ondavy u mostu, 1965 (B. S.). 

Lep1:dium perfoliatum L. - Čierna n . Tisou, překladové nádraží, 1957; Humenné, ž. st„ 1957 
Bratislava-Petržalka, skládka a přístupové cesty, vysypané škvárou, t éž na hromadách škváry, 
1956, 1957 (S. H.). 

Náhlý a často společný výskyt tohoto druhu kolem období 1957 s druhem Artemisia sieversiana 
ukazuje patrně na společný původ - možné zavleče!lÍ obilnými transporty z asijské části SSSR 
(cf. HEJNÝ 1964). 

Mimulus guttatu,s DC. - Břeh Moravice u mostu mezi Opavou a Komárovem, 1965 (M . L. 
et B. S.). 

Polygonum orientale L. - Jednoletá, až 2 m vysoká bylina, původní v Číně a Indii. Na již. 
a záp. Slovensku se dosti Č!asto pěstuje jako okrasná rostlina. Ze zahrádek druh někdy zplaňuje 
na rumištích a v příkopech. Rdesno východní jsme nalezli zplanělé v těchto obcích: Hor. Ořešany, 
1965; Dubová, 1965 (M. L. et B . S.); Mužla, rumiště, 1968 (M. L.). 

Reynoutria sachalinensis (FnDR. SCHMIDT) NAKAI - na rozdíl od druhu R . japonica HouTT, 
který běžně zplařrnje na colóm území ČSSR, je R. sachalinensis mnohem vzácnější. Druh byl 
nalezen zplaněnlý v Dačicích na břehu Dyje u mostu, 1965 (B. S.) a u přehradní hráze údolní 
přehrady na Avrafoe nad Brnem, 1965 (M. L. et B. S.). 

Rudbeckin laciniata L. - Oba břehy Ostravice u Pržna a u Paskova, 1965; oba břehy Stonávky 
ojediněle od Tfanovic až k přehradě, 1965; potok na již. okraji Českóho Těšína masově, 1965; 
potok 11 obce Louky hojně, 1965 - na i'ece Olši v blízkosti se druh n evyskytoval; v plnokvěté 
formě zplanělý na I. bř. Svitavy již. Blanska, 1965; Vrbovce n. Rimavicou, 1965 (M. L. et B. S.). 
Božice, břeh Jevišovky sv. obce, 1967; Lanžhot, pr. bř. Moravy nad mostem „U Přívozu" jjv. 
obce, velký porost, 1967; Zelené, břehy Ipfu, rozsáhlé porosty, 1967; Rovňany, hojně v několika. 
porostech na bfozích Ipfu u obce, 1967 (B. S.). 

R. pinnata VENT. - V pobřežních křovinách na I. bř. Rimavy sv. osady Jesenské, 1965 (M. L. 
etB. S.). 

Saxifraga tridactylúe8 L. - Bratislava-Petržalka, skládka, škvárové cesty, 1956 (S. H.). 
Výskyt tohoto druhu jako apofytu na škvárovém substrátu v cenm;e jarních terofytú je velmi 

pozoruhodný a patrnó srovnatelný jen s jeho možným výskytem na l~amenné drti v prostorech 
lomů (analogie hrubých skeletovitých substrátů) . 

Solicfago canaden8is L. - Zatímco je tento druh již v Čechách a na Moravě hojně zplanělý na 
březích řek a na ruderálních stanovištích, na Slovensku jsme na podobných místech nacházeli 
téměř· výhradně S. gigantea AIT. S. canadensis jsme nalezli zplanělé na několika místech na 

.J7 



březích Torysy v Prešově a pěstované v městském parku v Humenném, 1965 (M. b. et B. S.). 
Dále pak v Okoličné, pod silnicí, jeden exemplář, 1967; v Rimavské Sobotě, v městě, 1967 (B. S.). 

Thladianta dubia BuNGE - Vel'ké Kapušany, rumiště u nádraží, 1957; Petrikovce, 1957 (S. H.). 
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