
Preslia, Praha, 47: 129-144, 1975 

Syntaxonomický přehled 
travinných společenstev Bílých Karpat 

Syntaxonomische "Obersicht der Rasengesellschaften des Gebirges 
Bílé Karpaty (Weisse Karpaten) 

Vlastimil TI usták 

ÚVOD 

TLUSTÁK V. (1975) : Syntaxonomický přehled travinných spolcčonst.ev Bílých Karpat. 
[Syntaxonomischo Ůbersicht d er Hasengesellschaften <l os Gebirges Bílé Karpaty 
(Weisse Karpaton)]. - Pres lia, Praha, 47 : 129 - 144. 

lm Rahmen der phytozonologischen Erforschung der Hasengescllschaften (Halb 
trockenrasen, V{iesen - und W eidegesellschaften) des Gebirges Bílé Karpaty (Weisse 
Karpaten) wurden in diesem Gebiet folgende Syntaxa ermittelt: Arrhenatherntum ela
tioris Bn.-BL. 1915 typicum ŮBERDORFER 1952, Arrhenatheretum elatioris Bn. -BL. 1915 
alopecuretosum pratensis R. TuxEN 1937, A1rhenatheretum elatioris BR.-IlL. 1915 
salvietosum pratensis RocHow 1951, Anthoxantho-Agrostetum SrLLJNGER 1933 emend. 
J URKO 1969 typicum Jumrn 1969 ( Yar. typicum var. nova und var. Brachypodium pinnatum 
GOGELA var. nova), Anthoxantho-Agrosletum SILUNGER 1933 ernend. Junrco nardetosum 
JURKO 1970, Anthoxantho-Agrostctum SrLLINGER 1933 emend. JURKO 1969/estucetosum 
rupicolae JURKO 1971, Brachypodio-A1ol-inietum KLIKA 1939 typicum subass . nova var. 
typicum var. nova, var. Nardus stricta var. nova und var. i nops var. n ova, Brachypodio
ltlolinietum KLIKA 1939 stipetosum stenophyllae KLIKA 1939, Verbasco (austriaci) -Inu
letum ensijoliae ass . nova und die Ge$ollschaft Brachypodium p innatum -T etragonolobus 
maritimus. 

Paseky 22 1, 760 01 Goll1Caldov, Československo. 

Pfosto, že jsou Bílé Karpaty již dávno známy jako botanicky neobyčejně 
zajímavá oblast, nebyla jejich travinná vegetace z hlediska fytocenologického 
zatím uspokojivě zpracována. Zatímco o teplomilné vegetaci existuje lite
rární dokumentace a byly již podniknuty pokusy o její zhodnocení (SILLINGER 
1929, PODPĚRA 1930, KLIKA 1939 aj.), mezofilní vegetace uvažované oblasti 
nebyla zpracována vůbec. 

V letech 1969-1972 jsem se pokusil zachytit a fytocenologicky zhodnotit 
dosud zachovalé zbytky subxerothermní travinné vegetace Bílých Karpat, 
pfodevším jejich jižní části. Zpracoval jsem i mezofilní luční vegetaci. 

Podrobné výsledky mých studií jsou uvedeny v rukopisné práci (TLUSTÁK 
1972), v níž jsou zjištěné syntaxonomické jednotky doplněny též základní 
půdně -ekologickou charakteristikou. V citované práci se zabývám též sledo
váním některých agrotechnických zásahů na travinná společenstva zkoumané 
oblasti . 

Tento příspěvek má pouze podat základní přehled o zjištěných fytoceno
logických jednotkách subxerothermní a mezofilní travinné vegetace Bílých 
Karpat. U jednotlivých syntaxonů uvádím pouze název, základní charak
teristiku a rozšíření. Podrobné zhodnocení zjištěných syntaxonomických 
jednotek spolu s fytocenologickými tabulkami bude publikováno v jiné práci. 
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METODIKA 

Pro zhodnocení rostlinných ::;polečen<:;tev bylo použito synekologické metody. Terénn í práce 
i synt éza analytických podkladú byla prováděna podle m etodických principú curyšsko-mont
pellierské školy. Charaktoristické druhy jednotlivých syntaxonú by ly jednak přejímány z lite
ratury (HOLUB et al. 1967, OnErtDORF'EH 1957, KLIKA 1939 aj.), n ebo nově vylišeny pmllc> jejich 
cenot,ického projevu a ekologické vazby::; přihl édnutím k do:;avadním l iterárním úrlajúm. Jména 
rostlinných taxonů uvádím vesměs podle Ehrendorfera (E FrnENDORFER et al. l9G7). K las ifikace 
púdních typů je provedena pocll e práce Kubiěnovy (K l1BIĚNA Hl53). 

NÁRYS HISTORIE V-\TZKUMU TRAV lN N 1~ VEGETACE Bf L-\'C H KARPAT 

První geobotanickou prací týkající :;o Bílých Karpat, byla práce Sillingerova (A1LLIN<rna, 
1!)29). T ato studie jo dodnes 11Pjucclonč·j ;:';ím a ncjrozsúJ1lojším dilorn u vegetaci zmínf'mé 
oblasti. Autor rozdělil vegetaci na tyto formace: stepní společenstva, luění společenstva, spo
ločem;tva pobí-c:l..ní a luhová společenstva. Fytocenolog ické jednotky však nejsou ozna
čeny platnými názvy, ale a utor je uvúdí pouze' podle dominant (napL „Typ Hrachy
podiurn pinnaturn-Carcx ·111.ontana" ). Kromě uveden é práce publikoval tentýž autor z Bilých 
Karpat ještě několik dalších pi"íspěvků (SILLINGER 1927, 1929a, 1929b) . Proble matikou „stopí 
a lesostepí" v Bílých Karpatech se zabýval i vynikající znalec květeny této obJa..,ti PoDPĚltA 
(1930, 1942). ,,Stepní louky" označil jako asociaci S tipetum stenophylla.e P0Dr11;RA rn:rn. Dúležitá 
je práce Klikova (KLIKA 1939) , který uvádí z Bílých Karpat asociaci Brachypod'io -111.olinietum 
KLIKA 1939 a subasociaci Brachyporlio-Molinietum KLIKA 1939 st1:petosum stenophyllae KLIKA 
1939. Uvedené syntaxony spolu s neplatným názvem Podpěrovým jsou vět,š inou přejímány 
za.hraničními autory (KRAUSCH 1961 , Srn) 1964 aj. ). Z dalších geobotanických prací týkajících se 
studované oblasti je nutno připomenout práci Nevoleh o (NEVOLE 1947) . Autor í·eší hlavně Hěkteré 
synekologické problémy (vliv půdy, v liv okolní vegetace apod.). Rozdělení travinné vegetace však 
převzal z práce Sillingerovy. 

V posledních le tech pracoval v Bilých Karpat,ech F. Šmarda. Prováděl geob otanickó rekon
strukční mapování pro soubornou práci, která vyšla p od názvem „Geobotanická mapa českých 
zemí ČSSR" (MIKYŠKA e t al. 1968). Poznámky k t éto práci však uveřejnil již několik lot pfodom 
(ŠMARDA 1961). Z posledních let lze uvést ješ tě práci Holubovu (HOLUB 1961) a práci Fajmonové 
(FAJMONOVÁ 1965), která studovala oblast Vršatce . 

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH SYNTAXONOMICKÝCH JEDNOTEK 

MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. TůxEN 1937 

Charakteristické druhy: Alopecurus pratensis L., Oarrlamine pratensis L ., Centaurea ja,ce(t L. 
subsp. ox ylepis (\VIMM. e t GRAB.) HAYEK, Cerastium holosteoides FRIES ampl. H YL., Climacinrn 
dendroides (HEDW . ) WEB . et MoHR., Festu.ca pratensis H UDS., F estuca rnbra L., Holcus fonatus L., 
Lathyrus pratensis L ., P lantago lanceolata L., Poa pratensis L. , Poa trivia.Z.is L ., Prnnella. vu.lgaris L., 
Ranunc11,lus acer L„ Rhytidiadelphus squarrosus (HEDW.) vVArtNS'.r., Rumex acctosci L., Trifoliu rn 
pratense L., Vicia cracca L . 

ARRHENATHERETALIA PAWLOWSKI 1928 

Charaktori::; tické druhy: Avenochloa pubescens (H uDs. ) HoLťB, Achillea, rnillefolinm L., Ca.mpa
nula rotun1lifolia L ., Carum ca.rvi L ., Dactylis glomera.f.a L., Galium a.lbum MrLL., Leontodon 
hispidus L ., Lotus corniculatus L ., Rhinanthns minor L ., Tara::cacum off foinale F. W mmrt ex 
WrnoERS, Veronica chamaedrys L. 

Arrhenatherion W. KocH 1926 

Charakteri:-otické druhy: Dnucits cal'Ofa L. , Or,ranium pratense L .. l{111rnt ia a.rvensis (L.) COULT., 
Leucanthemum vulgare LA:..:IK., 'l'l'ljolium dub ·ium SrnTH. 

A rrh enath eretum elatio ris BR.-BL. 1915 

Charakteristické druhy: Anthriscus syl vestris (L.) H o.FF'.\!., A rrhenatherwn elatius (L.) J. S. et 
K. B. PRESL, Cnmprinu,la pntula L., Orepis biennis L., I-Ieracle1J,rn, sphonrlyl1:uni L., Pimpinella 
major (L.) H uns., 'Pragopogon orientalú1 L. 
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Společenstva této asociace tvoří převážnou část polokulturních luk zkou
maného území. Fytocenózy se vyskytují na sušších až mírně vlhkých stano
vištích s vazbou na lehčí až středně těžké půdy. Kromě početného zastoupení 
charakteristických druhů třídních, řádových, svazových a asociačních je pro 
fytocenózy asociace t ypická početně bohatá skupina průvodních druhů , v níž 
jsou v některých jejích segmentech s vysokou třídou konstance zastoupeny 
některé rostliny t eplomilné povahy, jako napL Campanula glomerata, Pru
nella grandiflora, Coronilla varia, F estuca rupicola aj. 

V rámci uveden é asociace by ly v ym ezeny 1,y t.o synt.axonornicky podhtzc·n {~ jPdnutky: 

a ) A rrhenatheretum elatioris BR. -BL. l 91 5 typicum 0BERDORFER 1952 

Typická subasociace nemá vlastních diferenciálních druhů. V c skupině 
průvodních druhů se vzhledem k celkovému teplomilnému charakteru vege
tace studované oblasti uplatňuje celá řada rostlin, které jsou t rvalou složkou 
fytocenóz okolních subxerothermních společenstev (Coronilla varia, B etonica 
officinalis, Campanula glomerata, Potentilla heptaphylla aj.). Ve studovaném 
území je výskyt subasociace vázán na stanoviště s relativně vlhčím a chlad
nějším klimatem (mezoklimatem). Jsou to stanoviště ve vyšších nadmořských 
výškách (např. okolí obce Strání), nebo níže položená stanoviště s vyšší hla
dinou spodní vody a poměrně chladnějšími mezoklimatickými podmínkami 
(např. Mlýnky u Radějova). U společenstev subasociace nebyla zjištěna užší 
vazba na půdní typ. Na níže položených lokalitách jsou půdním typem hlavně 
hnědozemě (lokálně hnědé vegy), s přibývající nadmořskou výškou převlá
dají podzolované hnědozemě. 

Z hlediska syngenetického je společenstvo odvozeno od původní lesní ve
getace svazů Carpinion betuli (MEYER 1937) 0BERDORFER 1953 a Alno-Padion 
KNAPP 1942 emend. MEDWECKA a pud MATUZSKIEWICZ et BoROWIK 1957. 
Existence společenstva je podmíněna výrazným a pravidelným působením 
antropogenních faktorů (dvojí seč, hnojení apod.). 

Fytocenózy t y pické subasociace byly zjištěny na poměrně malých plochách v ok olí obcí 
Radějov, Strání, H orní Němčí a Nivnice, většinou na mírných svazích nad a luv ii poto ků a hček. 

Směrem k severu studované oblasti se počet lokalit zvyšuje a jejich plochy se zvětšují. 

b) Arrhenatheretum elatioris BR.-BL. 1915 alopecuretosum pratensis R. TůXEN 
1937 

Diferenciá lní druhy subasoc iace: Alopecurus pratensis L., (,'lechoma heJeracea L ., Lysimnchia 
nummularia L„ Ranunculus repe11s L. 

Druhově dosti bohaté společenstvo, vyvinuté na těžších , poměrně vlhkých 
půdách v blízkosti vodních toků. Floristicky je subasociace determinována 
pHtomností diferenciálních druhů subasociace v kombinaci s charakteristic
kými druhy nadřazených syntaxonomických jednotek. 

Z hlediska syngenetického se jedná o fyto cenózy odvozené od svazu Alno
-Padion KNAPP 1942 emend. MEDWECKA apud MATUZSKIEWlCZ et BoR.OWIK 
1957. Ve studovaném území se :(ytocenóz~- této subasociace vyskytují pouze 
lokálně v okrajových částech (Žeraviny, Radějov , Lipov) v nadmořských 
výškách 180- 350 m n . m. Lokality však nikde nenabývají většího plošného 
rozsahu. 

c) Arrhenatheretiim elatioris BR.-BL. 1915 salvietosum pratensis HocHOW 1951 
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Diforenciální druhy subasoc iace: Salvia pratensis L., C/alium verum L., Plantago media L„ Bromus 
erect1J,s H u n s ., Prirnula veris L. , Poterium sangui8orba L., Ranunculus bulbosus L., Thymus pule
gioúles L., P esl'uca ovina L., Onobrychis arenaria (KIT.) DC. 

V rámci uvedené asociace nejrozšířenější a druhově nejbohatší subasociace, 
determinovaná ve svém floristickém složení výše uvedenými druhy. Ve sku
pině prúvodních druhú se s vysokou třídou stálosti uplatňuje celá řada rostlin 
teplomilného charakteru (Fragaria viridis, B etonica officinalis, Campanula 
glomerata, Prunella grandiflo.ra aj .), které spolu s diferenciálními druhy sub
asociace indikují blízké syngenetické vztahy ke společen stvům subxero
thermní vegetace. Centrum rozšíření je na sušších až mírně vlhkých stano
vištích v nadmořských výškách 200-400 m n. m. Púdním typem jsou hlavně 
hnědozemě, ojediněle slinovatky. Z hlediska syngenetického je subasociace 
vyvinuta na stanovištích bývalých lesních společenstev svazu Carpinion 
betuli (MEYER 1937) 0BERDORFER 1953 a podsvazu Querco-Carpinion KLIKA 
1957. 

Hlavní o bla stí výskytu je jihozápadní část zkoumanéh o území (ok olí Hadějova, Blatnice , 
Blatničky, Velké narl Velič kou) , a le Rpolečenstva t éto subasociace nacházíme j eště v okolí 
Valašsk):ch Klobouk. 

Gynosurion R. Tu XEN 194 7 

Charakteris tické druhy: Cynosurus cristalus L., L eontodon autumnalis L., T rifoliurn repens L . 

Anthoxantho-Agrostetum SrLLINGER 1933 emend. Jurko 1969 

Diferenciální dmhy: Anthoxanthttm odoratum L., Anthyllis vulneraria L. , Asperula cynanchica L. , 
Carlirw aca.ulú L ., Carlinavulgaris L., Coronilla varia L ., Cruciata glabra (L.) EHRENDF„ Euphrasia 
rostkoviana HAYN"E, Filipenrlula vulga1·is MoENCH, H ieraciurn bauhinii ScHULT., Hypericum 
p er.foratum L ., P irnpinella saxifrnga L., Polyg((,la mtlgctris L ., Potentilla hepto,phylla L., Ranunculus 
polyanthemos L ., 'l1hymus pulegioides L. 

P astvinný t yp vegetace rozšířený v celém území Bílých Karpat, především 
ve vyšších nadmofakých výškách. Floristická skladba společenstev asociace 
je charakterizována přítomností diferenciálních druhů asociace v kombinaci 
s charakteristickými druhy vyšších syntaxonomických jednotek. Charak
t eristickým znakem je polydominantní charakter fytocenóz, který určuje 
jejich poměrně vysokou homogenitu. 

V rámci a soc iace byly v e zkoumarn~m ú zemí vymezeny tyto synt.axonomioky podř-azoné 
jednotky : 

a) Anthoxantho-Agrostetum SrLLINGER 1933 emend. J URKO 1969 typicum 
,JURKO 1969 

Fytocenózy této subasociaco se Y území vyskytují ve dvou var iantách : 

var. typicu.m TLUSTÁ K , Yar. n ova 

Nomenklatorický t yp: fyt.ocen ologický záp is č. l , t yp varianty 
Fytocenologický zápis č. l : Vrbovce - Križnica, pastvina ph Žabím potoku ; sklon 9° ; orientace J; 
360 m n . m.; 5. 7. 1971. 
E = 100 %; Ei = 100 % ; Eo = 2 %; analyzoYaná plocha 16 m 2 ; počet druhú ve snímku: 46. 

Charakte ri8tické druhy třídní: Cerastium holosteoirles FRIES ampl. HYL. + . l , F estuca pratensis 
H uns. + . l , F estuca rubra L. + .2, Plantago lanceolata L . + .1, Trijolium pratense L. + .l, Centau
rea jacea L. s ubsp. oxylepžs (\VJ:\'ll\l. et GRAB.) H AYEK + .l, Prunella vulgaris L. + .l, Holcus 
lanatus L . + .1. 
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Charakteristické druhy i'ádové: Achillea mille.foliurn L . + .I, Leontodo11 hispidus L. + . I , ' Lotus 
corniculatus L. + .1, Taraxacum o.fficin ale F . V\TE BER ex \VIGGERS + .1, Dactyl-is glomerata 
L. +.2, Galium album MILL. + .1, Veronica chamaedrys L. + .1. 

Charakteristické druhy svazuvé: Cynosurus cri8latus L. + .2, Trifolium repens L. + .1, Leontodon 
autumnalis L. + .1. 

Diferenciální druhy a sociace: Antho:rn.nthum odoratum L . 1. 2, Carli na a.caulis L. + .I. Euphrasia 
rostlcoviana HAYNE + .I. Pimpinellct saxffrar1a L. + . l , Thymus pulegioides L. + .:? , Cruciata 
glabra (L.) EHRE:NDF. + .l, Ranunculus polyanthemos L. +. l , Coroni lla varia L. + .2, Filipendula 
vulgaris MoENCH + .1 , Hieracium úauhini-i ScHFL1'. +. l. 
Průvodní druhy: Agrostis tenuis SrnTu. 2.2, Briza media L. + .1, Care:i.~ rnontana L. + .1, Euphorbia 
cyparissias L. + .I , Fragaria vesca L. + .I. Leucanthemum t•idgare LA711K. + .l , Linurn catha.rti
cum L. + .1 , lJromus erectus Huns . + .2, Campanula. glomerata L. + .1, Thuidi um ahietinum BR. 
EuR. + . 1, Prunella urandiflora (L.) SCHOLLER + .1, Salvia pratensis L. + . l , H ieraci11rn pilosella L . 
+ .1, Primnla veris L. + .1, V1:ola hfrta L. + .1, Festuca ovina L. + .2, Poterium sanguisorúa L . + . 1. 

Varianta nemá vlastních diferenciálních druhů . Půdním typem jsou pře
vážně semipodzoly až podzoly. Typickým znakem bývá poměrně vysoký 
obsah skeletické složky v celém půdním profilu. Ze syngenetického hlediska 
se jedná o sekundární společenstva odvozená většinou od lesních společenstev 
svazu Oarpinion betuli (MEYER 1937) 0BERDORFER 1953. V území lze pozo
rovat časté přechody k jiným typům vegetace (hlavně Anthoxantho-Agro
stetum f estucetosum rupicolae a degradovaným typům asociace Brachypodio
-M olinietum). Typická subasociace i dále uvedená subasociace A.-A. f estu
cetosum rupicolae vykazují ve zkoumaném území zřetelný vztah ke spole
čenstvům svazu Oirsio-Brachypodion pinnati, z jejichž degradačních stadií 
nejčastěji vznikaly . Uvedený závěr potvrzuje do jisté míry i sledování 
trvalých ploch na stanovištích degradovaných fytocenóz asociace Brachy
podio-M olinietum (cf. TLUSTÁK 1972 : 193). 

var. Brachypodium pinnatum GoaEL A in TLUSTÁK, var. nova h oc l oco 

Nomenklatorický typ : fytocenologický zápis č. 104, typ varianty. 
Fytocenologický zápis č. 104: Hostýnské vrchy; Dobrotice - okraj pastviny V obce; sklon 14°; 
orientace JZ ; 250 m n. m.; 16. 7. 1970; E = 100 %, E 1 = 100 %, E = 5 %; analyzovaná plocha 
16 m2; počet druhů ve snímku: 47 . 

Charakteristické druhy třídní: F estuca rubra L. l '.2 , P lantago lanceolata L . + . J, T rifolium pra
tense L. + .l, Centaureajacea L . subsp. ox ylepis (WIMM. ot GRAB. ) HAYEK + .l, Festuca pratensis 
H u ns. 1. 2, Prunella vulgaris L. +. I , Cerastium holosteoides FRIES ampl. HYL. +. I. 
Charakteris tické druhy řádové; Achillea millefolium L. 1.1, L eontodon hispidul1 L. +. I, Lotua 
corniculatus L. + .l, V eronica chamaedrys L . + .I. · 

Charakteristick é druhy svazové: 1'rifolium repens L. + .1, L eontodon autumnalis L. +. I. 
Diferenciální druhy asociace: Antho.xanthum odomtum L. 1.2, Carlina acaulis L. + .2, Cruciata 
glabra (L.) EHRENDF. +. l , Pimpinella saxifraga, L. 1.1 , Thymus pulegioides L. +.2, Euphrasia 
rostkoviana HAYNE + .1 , Potenti lla erecta (L.) RAEUSCHEL + .1, Anthyllis vulneraria L. I.I, Coronilla 
varia L. + .1 , Carlina vulgaris L . +. I , Polygala vulgaris L. +. I. 
Diferenciální druhy varianty: Brachypodium pinnatum (L.) P. B . 2.2, Ranunculus úulúosus:L. + 
+ .1, Agrimonia euplitoria L. + .I, Galium verum L . + . I , H elianthemum ovatum (Vrv.) DUNAL 

+.2, Potentilla tabernaemontani AscHERS. +. I , 11rifolium ochroleucum Huns. +. I, Prunella 
laciniata (L.) L. + .I. 

Průvod.ní druhy: Agrostis tenuis SIBTH. 3.2, Briza media L. 1.2, Leucanthemum vulgare LAMK. + .1, 
Alchemilla vulgaris L . s . l. I.I , Euphorbia cyparissias L . 1.1 , Fraga.ria vesca L. + .I, Plantago 
media L. + .I, Senecio jacobaea L. +.I, Carex caryophyllea LATOURR. + .I, Hiemcium pilosella L. 

1.2, Luzula campestris (L.) DC. +.I, Ononis spinosa L. 1.2, Daucus carota L. + .I, Trifolium 
medium L. + .1, H ypochoeris radicata L. + .1. 
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Varianta je poprvé uváděna Gogelou (GOGELA 1971) z oblasti Hostýnských 
vrchů. Ve studovaném území zahrnuje kontaktní typy fytocenóz typické 
subasociace a okolní subxerothermní vegetace. 

Společenstva obou variant jsou rozšífona v celé oblas ti Bílých Karpat. J edná se však o fyto
cenózy okrajového významu. Typická varianta je rozšífona více na slovenské straně Bílých 
Karpat, hlavně v okolí obcí Vrbovce a Uhvojnica (Ostrý vrch, Havran). Společenstva varianty 
s Brachypodium pinnaturn se vyskytují v jižní a západní části Bílýoh Karpat v narlmoř'ských 
výškách okolo 300 m n. rn . (Kuželov, Boršico) . 

b) Anthoxantho-Ag•osteturn SILLINGER 1933 emend. ,JURKO 1969 nardetosurn 
JURKO 1970 

Diferenciální druhy subasociace : Luzula carnpestris (L.) DC., L'u,zula alb ida (HoYl:"M .) DC., Nardits 
stricta L„ Viola canina L„ Alchemilla vulgaris L., Potentilla erecta (L.) RAE USC HEL, Danthonia 
decurnbens (L .) DC., Antennaria diofra (L.) GAErtTN. 

Floristická skladba společenstva je determinována přítomností diferen
ciálních druhů subasociace v kombinaci s diferenciálními druhy asociace 
a charakteristickými druhy syntaxonomicky nadřazených jednotek. Ze sku
piny průvodních druhů se nejvíce uplatňují Agrostis tenuis, Oarnpanula 
patula a Briza rnedia. Vzhledem k celkovému charakteru vegetace Bílých 
Karpat je i pro tuto subasociaci typickým znakem přítomnost některých 
teplomilných druhů (Prunella grandiflora, Betonica officinalis aj.). Tohoto 
jevu si povšiml již SILLINGER (1929). Půdním typem jsou podzoly a semipod
wly. A-horizont je vždy kyselé reakce (cf. TLUSTÁK 1972 : 104). Společenstvo 
je rozšířeno na bývalých stanovištích lesních fytocenóz svazů Fagion silva
ticae Tx. et DIEMONT 1936 a Luzulo-Fagion LOHMEYER et Tx. in Tx. 1954. 
Na nejvýše položených lokalitách se projevují určité vztahy ke společen
stvům svazu Violion caninae ScHWICKERATH 1944, ačkoliv tato nejsou ve 
studovaném území v typické formě vyvinuta. 

Fytocenózy suba->ociace jsou rozšífony v centrální části Bílých Karpat v nadmořských 
výškách 600 - 950 m n . m. Ce ntrum rozšffení je na obnažených vrcholcích hor (Velká Javuhna, 
Lopeník aj.). 

c) Anthoxantho-Agrosteturn SILLINGER 1933 emend. JURKO 1969 festucetosurn 
rupicolae JURKO 1971 

Diferenciální druhy s ubasooiace : Dianthus carthus,ianorurn L. subsp. montivagus (DoM.) Dos·r„ 
F estuca rupicola HE U1''F„ Fragaria viridis Ducu„ Koeleria gracilis PEH.s .• Medicago jalcata L., 
Polygala major JACQ ., Poteri'um sangu,isorba L„ Salvia verticillata L. , Teucrium charnaedrys L . 

Tato subasociace se vyznačuje ve srovnání s typickou subasociací počet
ným zastoupením xerothermních druhů. Floristická skladba společenstva 
je charakterizována přítomností diferenciálních druhů subasociace, jež se 
vyznačují vesměs vysokou třídou stálosti. Výskyt fytocenóz uváděné sub
asociace je vázán na výhřevné svahy s převážně jižní a západní orientací 
v nadmořských výškách 300-500 m n. m. Půdním typem jsou podzolované 
hnědozemě až semipodzoly. Charakteristickým znakem je silné vysýchání 
půdního povrchu během vegetačního období. Z hlediska syngenetického má 
společenstvo vysloveně sekundár:ní charakter. Je rozšířeno na stanovištích 
bývalých lesů svazu Oarpinion betuli {MEYER 1937) 0BERDORFER 1953 a pod
svazu Querco-Oarpinion KLIKA 1957. Ve studované oblasti jsou nápadné pře
chody k degradačním stadiím asociace Brachypodio-Molinieturn KLIKA 1939. 

134 



Na mze položených lokalitách jsou pozorovatelné přechody ke společenstvu 
Brachypodium pinnatum-Tetragonolobus maritimus. 

Popisovaná subasociace vykazuje syngenetické vztahy ke svazu Oirsio
-Brachypodion pinnati, což dokládá kromě jiného pHtomnost četných cha
rakteristických druhů této jednotky (napí·. F estuca rupicola, Brachypodium 
pinnatum, Polygala major, Oarex montana aj.). JURKO (1971) soudí, že uve
dená subasociace tvoří spojovací článek k fytocenózám svazu Mesobromion 
BR.-BL. et MooR 1938 emend. ÚBERDORFER 1949. Vyřešení této otázky souvisí 
s otázkou existence posledně jmenovaného svazu v karpatské oblasti. 

Ve zkoumaném území byl z ji štěn poměrně častý výskyt fytocenóz uvedené subasociaco, alo 
plošně nenabývají lokality nikde většíh o roz:-;ahu . Nej častěji se vys ky tují v okolí obcí Javorník, 
Nová Lhota, Kuželov a Louka. Plošně celkem nepatrný výskyt té to subasociace Rouvisi s malým 
rozšířením pasených ploch v t eplejš í čáRti Bílých Karpat . 

FESTUCO-BROMETEA BR. -BL. et Tx. 1943 

Charakteristické druhy : Anthericurn ramosurn L., A rternisia campeslr'iS L., Aspen1lci cynanchica L ., 
Avenochloa pratensis (L. ernend. HOLUB) HOL UB, Botriochloa ischaemum (L.) K E.'<G., Campanula 
glornerata L ., Campthothecium lutescens (HEDW.) BR. E1m., Care:i: caryophyllea LATOURR., Carex 
humili8 LEYS., Centaurea scabiosa L„ Dorycnium germanicum (G REMLI) RIKLI, Eryng'ium cam
pestre L., Euphorbia cyparissias L., Galinm verum L „ L inum tenuifoliitm L .. M edfrago falcata L., 
Phleum phleoides (L.) KARSTEN, Pimpinella saxifraga L., Poterium sanguisorba L., Rhytidium 
rugosum (HEDW.) KINDB „ Salvia pratensis L., Sese li annuum L ., Thuúlium abietinum BR. EUR., 
Trifolium rnontanum L. 

FESTUCETALIA VALESIA CAE BR.-B L. ot Tx. 1943 

Charakteris tické druhy: Achillea collina J . BECKER, Agropyron 'tntermedium (HosT.) P . B., Aster 
linosyris (L.) BERNH., Astragalus danicus RE'.rZ ., Linaria genistifolia (L.) MILL., Potentilla are
naria BoRKH., Pulsatilla grandis WENDEROTH, Scabiosa canescens W . et K., Scabiosa ochro
leuca L., Scorzonera pur7mrea L., Seseli hi:ppomaranthrum J ACQ. , Seseli osseum CRANTZ., Thymus 
glabrescens W1LLDT. , Thymus marschnlianus WILLU., Thynw s p raccox ÚPIZ, Veronica orchidea 
CRANTZ. 

Oirsio -Brachypodion pinnati HADAČ et KLIKA in KLIKA et HA

DAČ 1944 emend. KRAUSCH 1961 

Charakteristické druhy: Aster amellus L., Brachypodium pinnatum (L.) P. B ., Carex michelii 
HosT., Carex montana L., Carlina acaulis L . subsp . simplex (W. et K.) ARCANG, Cirsium panno
nicum (L. f.) LK., Festuca rupicola HEUFF., F ilipendula V'ulgaris MoENCH, Hypochoeri s mact'
lata L., Inu,la ens'ifol'ia L ., Iris variegata L. , L inum flavwrn L., Onobrychis arenaria (KIT.) DC., 
Orthan tha lutea (L.) KERN. , P eucedamtm cervaria (L.) Cuss., Plantago media L. subsp. stepposa 
{KUPR.) Soó, Polygala major JA CQ., Ranuncultts polyanthemos L ., Scorzonera hispanica L. Thesium 
linophyllon L. 

Diferenciální druhy: Bríza media L ., Dactylis glomerata L., Fiss1:dens cr'istatus WILLS., Fragaria 
viridis D ucn ., Knautia arvensis (L.) CouLT., L eontodon hispidus L. , L inum catharticum L., Lotus 
corniculatus L., Plantago lanceolata L ., Prim u la veris L .. V1:oza hirta L. 

Brachypodio -Molinietum KLIKA 1939 

Charakterist ické druhy: Chamaecyti.cms supinus (L.) LK., P ulmonaria angustifol-ia L., Trifolium 
rubens L. , Danthonia p rovincialis DC. 

Diferenciální druhy : Agrostis pusilla D UJ.\J. , J..!olinia arundinacea SCHRANK, Potentilla alba L ., 
Sang,uisorba ojjicinalis L ., D'ian thus carthusian01um L. subsp . montivagus (DoM.) Dos-r., Trisetum 
flavescens (L.) P . B . 

Druhově velmi bohaté společenstvo, které je ve studovaném území nej
rozšířenějším typem subxerothermní travinné vegetace. Asociace je fioris-
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ticky vymezena charakteristickými a diferenciálními druhy asociacmmi 
v kombinaci s velmi početnou skupinou charakteristických druhů nadřaze
ných syntaxonomických jednotek. Zatímco charakteristické a diferen ciální 
druhy svazové, stejně jako charakteristické druhy třídní jsou velmi početně 
zastoupeny, charakteristické druhy řádové jsou zastoupeny pouze nevý
razně, což svědčí o okrajovém postavení asociace a celého svazu směrem 
k mezofilnímu typu vegetace. 

Asociace je rozčleněna. v následující suba.;;;ociacc a jim podřazené jednotky: 

a) Brachypodio-Molinietum KLIKA 1939 typicum TLUSTÁK , subass. nova 

Syn.: Typ Carex montana-Brachypodium pinnatum SrLLINGER 1929. - Typ Carex montana-Mo
lúiia arundinacea SILLINOER 1929. - Typ Carex montana-Agro7Jy1·on intermedium S 1LL1NGER 

1929. - Typ Nardus stricta-Carex monta.na SrLLINGER 1929. - Typ Nardus stricta - P estuca rubra 
SILLTNGI<jH 1929 . 

Nomenk]at,orický typ: fytocenologický Z<Ípis č . 2, typ subasociaoe 

Fytocenologický zápis č . 2: Suchov, Pod Hájem; sklon 8°; orientace V; 490 m n. m.; 20. 6. 1971. 
E = 100 %; E1 = 100 %; Eo = 10 %; analyzovaná plocha 16 m 2 ; počet druhú: 85. 

Charakteristické druhy třídní: Campanula glomerata L. + .1, Galium verwn L. + .2, Salvia 
pratensis L. + .l, Trifolium montanum L . + .l, Campthot.hecium lutescens (HEDW.) BR. EuR. + .I, 
Thuidiurn abietinum BR. EuR. + .l, Asperula cynanchica L. +. l, Avenochloa pratensú1 (L. ernend . 
HOLUB) HOLUB + .2, Rhytidium rugosum (HEDW.) KINDB. + .1. 

Charakteristické druhy ř'ádové: Achillea collina J. BECKEit .1, Veronica orchidea CRANTZ. + .l, 
Agropyron interme lium (HOST.) P. B. + .1. 

Charaktoristické druhy svazové : Brachypodium pinnatum (L.) P. B. 1.2, Carex montana L. 1.1, 
Cirsiurn pannonicurn (L . f.) LK. + . l , Festuca rupicola HEUFF . + .2, Filipendula vulgaris MoENCH 

+ .1, Peucedanum cervaria (L.) Cuss. 1.2, Thesium linophyllon L. + .1, Hypochoeris maculata L. 1.2 
Plantago med'ia L. subsp. stepposa (KUPR. ) Soó + .1, Polygala major JACQ. + .1, Ranunwlus polyan· 
themos L. + .1, Scorzonera hispanica L. + .1. 

Diferenciální druhy svazu: Dactylis glomerata L. 1.2, Leontodon autumnalis L. + .1, Primula 
veris L. + .l, Plantago lanceolata L. + .l, Briza m edfo L. +. l, Linum catharticum L. + .I, Viola 
hirta L. + .1. 

Charakteristické druhy asociace: Chamaecytisus sup1:nus (L .) LK. + .2, Pulmonaria angusti
folia L . 1.1, Trifolium rubens L. + .1. 

Diferenciální druhy asociace: Agrostis pusilla DuM. + .1, Molinia arundinacea SCHRANK 3.3, 
Potentilla alba L. + .l, Sanguisorba ofjicinalis L. + .l, Dianthus carthusianorum L. subsp. monti
vagus (Do:r.r.) DosT. 1.1 , Trisetumflavescens {L.) P. B. + .I. 

Diferenciální druh subasociace: Traunsteinera globosa (L.) RCHB . + .I. 

Průvodní druhy: Betonica officinalis L. + .I, Carnpanula patula L. + .l, Genista tinc~oria L . + .2, 
Geranium sanguineum L. 2.2, Lathyrits sylvestris L. +.2, Leucanthemum vulgare LAMK. +.I, 
M elampyntm cristatum L. subsp . ronnigeri (PoEVERL.) RONN. + .1, Prunella grandiflora (L.) 
SCHOLLER + .l, 8erratula tinctoria L. + .2, Trifolium alpestre L. +. I, Campanula persicifo
lia L. + .l, Clematis recta L. +. l, Colchium autumnale L. +.l, Festuca praiensis H uDs. + .2, 
Laihyrus niger (L.) B ERNH. +.l, Poa angustifolia L. +. I, Poteniilla hepiaphylla L. + .l, Rhyti 
diadelphus triquetrus (HEDW.) WARNST. + .I, Rumex acetosa L. +. l , Tanacetum corymbosum (L.) 
C. H. SCHULTZ.+ . l, Gymnadeniaconopea (L.) R. BR. + .l, Tragopogon orientalis L . +. l, Trifolium 
pratense L. + .l, Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. RrcH.+.I, Anthoxanthum odoratum L. +. l, 
Anthyllis vulneraria L. + .l, Bupleurumfalcatum L. + .l, lnula hirta L. +. l, Lilium martagon L. 
+ .1, Mni um undulatum HEDW. + .1, Otchis ustulata L. + .1, Potentilla tabernaemontani ASCHERS. 

+.2, Thymus pulegioides L. +. I, Valeri:i.na collina WALLR. + .l, Veronica teucrium L. +. l, 
Ajuga reptans L. + .I, Aquilegia vulgaris L. + .l, Campanula cervicaria L. +. l , Danthonia de
curnbens (L.) DC. +.2, Euphorbia villosa W. et K. +. I , Gladiolus imbricatus L . + .I , Orchis mili· 
tari.<1 L. + .1, Rosa gallica L. + . 1. 
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Determinační kriteria typické subasociace jsou téměř shodná s diagnózou 
uvedenou v charakteristice asociace. Floristické složení se liší přítomností 
diferenciálního druhu subasociace Traunsteinera globosa. V rámci typické 
subasociace jsem vy lišil tři varianty: typickou variantu, která je v rámci 
subasociace nejrozšířenější; variantu s Nardus stricta, zahrnující fytocenózy 
na stanovištích ve vyšších nadmořských výškách s účastí horských druhů 
a variantu inops, která zahrnuje zkulturněné a ochuzené typy fytocenóz 
s absencí některých význačných druhů (JJ1olinia arundinacea, Pulmonaria 
angustif olia). 

aa) Brachypodio-M olinietum KLIKA l93 !) typ i c um TL u STÁK I 9 7 5 
var. typicum TLUST 1\.K, var. nova~ 

Syn.: Typ Carex montana,-Brachypodium pinnatwm SILLINGEil. 1929. - Typ Carex moniana-11Jo 
linia arundinacea SILLINGER I929 . - Typ Carex rnontana-Agropyron -intermedium SILLTNOER 
I929. 
Nomenklatorický typ: shodný s nomenklatorickým typem subasociace. 

Fytocenózy typické varianty jsou rozšířeny na svazích mírného až výraz
ného úklonu s orientací hlavně k jihu až západu. Půdním typem jsou hlavně 
slinovatky a hnědozemě, okrajově paračernozemě. Jedná se o půdy dobře 
zásobené živinami, s poměrně příznivými fyzikálními vlastnostmi. Spole
čenstvo je vyvinuto na stanovištích bývalých lesních fytocenóz svazu Oarpi
nion betuli (MEYER 1937) 0BERDORFER 1953 a podsvazu Querco-Oarpinion 
KLIKA 1957. Tvoří poměrně stabilní typ vegetace, jehož existence je pod
míněna málo intenzívní činností člověka (jedna seč, nehnojení). 

Typická varianta je ve zkoumané oblasti nejrozšířenějším typem sub
xerothermní vegetace. V minulých desetiletích tvořila pravděpodobně typ 
„květnatých luk", které jsou z Bílých Karpat uváděny (SrLLINGER 1929, 
NEVOLE 194 7 apod.). Centrum rozšíření leží na zachovalých lučních kom
plexech v okolí Radějova (Vojšické louky, Kútky), Velké nad Veličkou 
a Suchova (Pod Hájem) a Javorníka (Přední louky, Machové, údolí potoka 
Jamný). 

bb) Brachypodio -M olinietum KLIKA I 9 39 typicum TLUSTÁK I 9 7 5 
var. Nardus stricta TLUSTÁK, var. nova 

Syn.: Typ Nardus st'T'icta-Carex montana SrLLINGER 1929. - Typ Nardus stricta-Festuca rubra 
SrLLINGER 1929. 

N omenklatorioký typ: fytocenologický zápis č. 3, typ varianty 

Fytocenologický zápis č. 3: Horní Němčí.Lesná, vrcholová louka; sklon 3°; orientace SZ; 
675 m n. m., I6. 6. I97I; E = IOO %; E 1 = IOO %; E 0 = 5 %; analyzovaná plocha 16 m 2 ; 

počet druhů ve snímku: 83. 

Charakteristické druhy ti'ídní: Galium verum L. I.I, Trifolium montanum L. I.I, Salvia pra
tensis L. + .l, Campthothecium lutescens (HEDW.) BR. EuR. +. I, Carex caryophyllea LATOURR. + .1, 
Campanula glomerata L. +.I, Centaurea scahiosa L. + .I, Thuidium abietinum BR. EuR. + . I, 
Euphorbia cyparissias L. + .I. 
Charakteristické druhy řádové: Achillea collina J. BECKER +. l, Agropyron intermedium (HOST.) 
P. B. + .1, V eronica orchidea CRANTZ. + . I. 

Charakteristické druhy svazové: Brachypodíu,m pinnatum (L.) P. B. 1.2, Carlina acaulii L. subsp. 
simplex (W. et K.) ARCANG.1.2, Carex montana L. I.I, Cirsium pannonicum (L. f.) LK. + .I, 
Filipendula vulgaris MoENCH +.I, Hypochoeris maculata L. 2.2, Peucedanum cervaria (L.) Cuss. 
+.2, Scorzonera hispanica L. +.I, Carex micheli i HosT. +. I, Polygala major JACQ. +. I. 

Diferenciální druhy svazu: Plantago lanceolata L. I.I, Primula veris L. I.I, Leontodon hispidus L. 
I.I , Briza media L. + . l, Dactylis glomerata L. + .2, Knautia a1'vensis (L.) CouLT. +.I, Linum 
catharticum L. + .I, Viola, hirta L. +. l. 
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Charakteris tické druhy asociace: Chamaecytisus supi11us (L.) LK. 1. 2, Pulmonaria angust1jolia L. 1.1. 
Diferenciální druhy asociace: Molinia arundinacea SCHRANK. 2.2, Sanguisorba ojjicinalis L. 2.2, 
Dianthus cartkus,ianorum L. subsp. montivagus (DoM.) DosT. + .1, Potent1;ua alba L. + .1, Trisetum 
flavescens (L.) P. B . + .2 . 

Diferenciální druh subasoc iace: 'Praunste inera globosa ( L.) H,01-rn . 1.1. 

Diferenciální druhy varianty: Nardus stricta L. 1.2. Alchemilla vulgaris L. s . I. I.I, Potentilla 
erecta (L.) RAEUSCHEL 1.1, F estuca ovina L. +. 2, Polygala i:ulgaris L. + .L 

Prúvodní druhy: Arrhenatherum elatius (L.) J. S. et K. B. PRESL 1.2, Betonica offivinalis L. + .I, 
Bromus erectus HuDS. + .2, Carnpanula patula L. 1.1, Colchicmn autunmale L. 1.1, Ji'estuca pra
lensis H uns. + .2, Gen'ista tinctoria L. + .2, H elianthemum ovatum (Vrv.) D UNAL + .I, Rivmex 
acetosa L. l.l, Tragopogon orientalis L. + .l, Trifolium alpestre L. 1.1, Vicia angustifolia (L.) 
HEICHARD + .2, Agroslis tenu'is SIBTH. + .l, Hypericum p erforatum L. + .l, Laserpit'iwm lati
Jolium -L. 1.1 , Lathyrus niger (L.) BERNU. 1- .l. Lathyrus sylvcstr·is L. + .2, Potentilla heptaphylla L. 
l.l, Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER + .l, Rhinathus minor L. + .l , Silene nutans L. +. I, 
Agrostis stolonifera L. + .l, Ajuga reptans L . + .l, Astrantia, major L. + .I, Carex leporina L. + .l, 
Geranium sanguineitrn L. -! .1. Gymn(idcnia conopea (L.) R. BR. 1.1, Phyteuma spi:catum L. +. l, 
Poa angustifolia L. + .I, Pulmonaria mollissima KERN. + .2, T"eronica chamaedrys L. +. l, Cle
rnatis recta L. + .1. Festuca ruúra L. + .2, Lathyrus pratensis L. + .2, Ranunculus auricomus L. +.I, 
Ranimcul'Us bulbosus L. + .l, Stellaria graminea L. + .l, Trijolium pratense L. +. l, Veronica 
teucrium L. + .l, Symphytum tuberoswm L. -!- .1, Mnium longirostre Porn. +.l. 

Varianta je ve svém floristickém složení charakterizována skupinou dife
renciálních druhů varianty v kombinaci s diferenciálním druhem subasociace 
a charakteristickými a diferenciálními druhy asociačními. Početně jsou za
stoupeny i charakteristické druhy nadřazených syntaxonomických jednotek. 
Výrazným znakem je složení skupiny průvodních druhů, v níž se uplatňují 
druhy mezofilního charakteru, jejichž cenologické optimum spadá do fyto
cenóz třídy M olinio-Arrhenatheretea R. TůxEN 1937 (Arrhenatherum elatius, 
Rumex acetosa, Campanula patula aj.). Fytocenózy popisované varianty se 
vyskytují na svazích mírného až výrazného úklonu v nadmořských výškách 
500-700 m n. m. s vlhčím a chladnějším klimatem, než je tomu u ostatních 
syntaxonomických jednotek asociace. Půdním typem jsou vesměs podzo
lované hnědozemě. Společenstvo se rozvíjí na stanovištích bývalých lesních 
fytocenóz svazu Carpinion betuli (MEYER 1937) 0BERDORFER 1953 a pod
svazu Eu-Fagion 0BERDORFER 1957 emend. Tx. 1960. - --

Fytocenózy t é to varianty byly zjištěny na vrcholových loukách Lesné a ŽaloRt inné , dále pak 
v severní části s tudovaného území ( Březo,-á, Nová Lhota). Hospodář-sky jo společenstvo využí
váno jako jednosečná louka. 

co) Brachypodfo-Molinietum KLIKA 19~9 typ ic11m TLlí STÁK 1975 
var. inops TL U ~TÁK, var. nova 

Nomenklatorický typ: fytocenologický zápis č. 4, typ varianty. 

Fytocenologický zápis č . 4: Vrbovce-Žalost inná; sklon 12°; orientace JV; 560 m n. rn.; 24. 6. 1970. 
E = 100 %; Ei = 100 %; Eo = 6 %; analyzovaná plocha 16 m 2 ; počot druhú ve snímku: 70. 

Charakteris tické druhy třídní: Galium verurn L. 1.1, Salvia pratensis L. + .l, Campthothecium 
lutescens (HEDW.) BR. EuR. + .l, Asperula cyna'flchfra L. + .l, Carnpanula glomerata L. + .1, 
Centaurea scaúiosa L. 1.1, Pimpinella sa.1.:ifraga L. + .l, Poterium sanguisorúa L. +. l , Phleum 
phleoides (L.) KARSTEN +.2, Mcdicagofalcata L. + .l. 
Charakterist ické druhy i"á<lové: Ach-illca collúia J . BEfťKER + .1, Astragalus danicus HE·rz. + .3. 

Charakteris tické druhy svazové: Brachypodium pinnatum (L.) P. B. 1.2, Carex montana L . 2.2, 
Carlina acaui'is L. subsp. simplex (W. ct· K.) ARCANG. 1.2, Cirsiwm pannonicum (L. f.) L K. +.l, 
F'i lipendula vulgaris MoENCH 1.1, P eucedanum cermria (L.) Cuss . - .1, Ranunculus polyanthe
mos L. + .1, .Festuca rupicola HE UFF. 2.2, Carex mfrhelii HosT. + .1, Onobrychis arenaria (Krr.) 
D C. + .1. 
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Diferenciální druhy svazu : Briza media L. 1.1, DactyUs glomerata L. + .2, Knautia arvensis (L.) 
CouLT. + .l , Plantago lanceofrita L. +. l , Primula veris L. + .I, L eontodon hispidus L . I.I, Viola 
hi rta L . + .1, F' issidens C'ristatus V rLLS. + .1. 

Charakteristické druhy asociace: Cliamaecytisus SUJYinus (L .) LK. + .2. 
Diťeronciální Llruhy asociace: D ianthus carthusianorum L. subsp . montivagus (DoM.) DosT. I.I , 
Potentilla alba L . + .2. 

Prúvodní drnhy: Betonú:a offiánalis L. +. l. Brornus erertu8 H t:DS. + .2, Campanula patula L. -\ .I, 
Festnca pratens'is H un s . +.2 , Genista tinctoria L . 1.2, Rumex acetosa L. + . I , 1'ragopogon orien
talú L. + .I, 1'rijolium alpestre L . + .I , Agrostis tenuis SrnTH. + . I, Lathyrus niger (L.) BERNH. + .2, 
Lathyrus sylvestris L. + .I. Ononis spinosa L. + .2. P runella grandiflora (L.) Se HOLLER + .I, 
Rhinanthus minor L. 2.2, Campanula persicifolia L. + .I, Gymnaclenia conopea (L.) H . BR. +. I , 
Luzula campcstri s (L.) DC. +. I, M elampyrum cristatum L. subsp. ronnigeri (POEVERL) RONN. + .I, 
Festuca rubra L. +. 2, Koeleria p?Jramidata (LAMK.) P. B . 1. 2. S tellaria graminea L . + .1, Trifolium 
pratense L . + .I , Cerastium holosteoides FRIES ampl. H YL. + .I, Plantago m edia L. subsp . m edia+ . I, 
Campanula cervicaria L . + .l, Thymu„'j pulegioicle8 L. 1. 2, Anthyllis vulneraria L. +. l , H ieracium 
bauhinii ScHULT. + .I, Vicia cracca L. +.2, Senecio jacobaea L . + .l, Fragaria vesca L . + .I, 
H ieracium pilosella L. + .I, B eltis perennis L. +. l, Prunella laciniata (L .) L. +. I. 

Varianta je floristicky determinována absencí nebo pouze oj edinělou pří· 
tomností druhů, které jsou charakteristické pro typickou variantu subaso
ciace. Jsou to pfodevším: diferenciální druh subasociace Traunsteinera glo
bosa, diferenciální druh asociace M olinia arundinacea, charakteristický druh 
asociace Pulmonaria angustifolia, charakteristický druh svazový H ypo
choeris maculata a charakteristický druh ř·ádový V eronica orchidea. Ostatní 
charakteristické druhy asociační spolu s charakteristickými druhy nadřaze
ných syntaxonomických jednotek jsou zastoupeny, i když ne početně výrazně. 
Ve srovnání s variantou N ardus stricta chy hí některé druhy mezofilního 
charakteru (Ajuga reptans, Ranunculus auricomus) . Fyziognomicky je va
rianta ve srovnání s ostatními syntaxonomickými jednotkami asociace ná
padná svou malou květnatostí. Půdními typy jsou nejčastěji hnědozemě. 
Zřídka se objevují slinovatky a podzolované hnědozemě . Společenstvo má 
zřetelně sekundární charakter. Vzniká druhovým ochuzením pÍ'irozené sub
xerothermní vegetace studované oblasti , pfodevším asociace Brachypodio
-Molinietum vlivem hospodář'ské činnosti člověka (hnojení, dvojí seč, pastva). 
Hospodářsky je společenstvo využíváno jako pfovážně jednosečné louky 
s příležitostnou pastvou. 

Varianta je ve stuclované o blasti značně rozšíi"ena (Velká n. Vel., Radějov, Strání, Tasov, 
Vrbovce a jinde ). Lokality jsou zpravidla v blízkosti obc í, kde se antropické vlivy projevují 
nejvýrazněji. 

b) Brachypodio-JJfolinietum KLIKA 1939 stipetosum stenophyllae KLIKA 1939 

Syn.: Typ Stipa stenophylla-Carex montana ( -P estuca sulcata) SILLINGEH I 929 . - Stipetum steno 
p hyllae PODPĚRA I930 n . n . - S tipetum stenophyllae rnoravicum (PODPĚRA 1930 n. n.) Soó 1959. 

Diferen ciá lní druhy 1mbasociace: Centaurea triumfett-ii ALL. subsp. axillaris (WILLD .) STEFANOFF 
et GEORGIEFF, Koeleria gracilis (LAMK. ) P. B., Lathyrus pannonicus (KRAM.) GARCKE, Echium 
russicum J . F. GMEL., Stipa stenophylla (CZERK .) TRAUNTV. 

Druhově neobyčejně bohaté společenstvo , které zahrnuje nejteplomilnější 
typ fytocenóz , náležících k asociaci Brachypodio-Molinietum. Subasociace je 
ve svém floristickém složení vymezena skupinou diferenciálních druhů sub
asociace v kombinaci s charakteristickými a diferenciálními druhy asociač
nírni. Velmi početně jsou zastoupeny i charakteristické druhy nadřazených 
syntaxonomických jednotek. Fyziognornicky je společenstvo nápadné po 
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celé vegetační období svou barevností. Půdním typem jsou hlavně slinovatky, 
zcela okrajově hnědozemě a paračernozemě. Společenstvo se vyvíjí na stano
vištích bývalých lesních fytocenóz svazu Quercion pubescenti -p etraeae BR.-BL. 
1931, především podsvazu Eu-Quercion pubcscentis KLIKA 1957. Existence 
společenstva je podmíněna mírnou hospodář'skou činností člověka (jedn a seč, 
nehnojení). U fytocenóz se projevuje poměrně úzká vazba na púdní složku 
ekotopu. 

Fytocenózy uváděné ::; uba:-;oc iacu ::;e vyckytuj í pouze v jihozápadní ěá::;t i Bílých Eorpat v nad 
mořs kých výškách 200 - 400 m n. rn . V současn é době jsou témt)l' všechny C'xistujíc í lol.:ality 
rozsalw rn nopatrnó (vyjma -;\-liliových luk u Blatničky a trati „Pod Dra ho u" u Such ova). J,~dm1 :,;e 
o zbytky dříve velmi rnzsáhlých porostú (Tasov - Výzkum, Boršice - H orn í louky , Lipov - Há
jová), kte ré byly zni čeny agrotechnickými zásahy. 

Poznámka: Ačkoliv so společenstvo v daném území n evyskytuj e v e zcela typické formě 
uváděné staršími autory (tlILLINGER 1929, PODPĚRA 1930, KLIKA 1939), ponechal jsem ~yntaxon 
v původním v y m ezení. Proti púvodnímu stavu d ošlo k určitému druhovému ochuzení fytocenóz 
(téměř úplné vymizení 8tipa stenophylla , která zpravidla dominovala a některých dalších <lruhú), 
ale celková floris ticko-cenolog ieká skladba je v podstatě sh odná s literárně uváděnými fytocenó
zami (cf. TLUSTÁK 1972 : 158 ). 

Verbasco (austriaci) - lnuletum ensifol-lae TLUSTÁK , ass. nova 

Nomenklatorický typ: fytocenologický zápis č. 5, typ asociace. 

Fytocenologický zúpis č. 5: S trážnice - Žerotín; s klon 12°; orientace Z ; 290 m n. m.; 10. 7. 1971. 

E = 90 %; E 1 = 90 %; E 0 = O; analyzovaná plocha 16 m 2 ; počet drnhú ve snímku: 40. 

Charakteristické druhy tř'ídní: Dorycnium gerrnanfrum (GrtEMLI) RIKLI 3.3, Asperula cynan
chica L. + .1, Pote1·ium sanguisorba L. + .1, Oampanula glomerata L. + .1, Oentaurea scabiosa L. 
1.1, 'Peucrium chamaedrys L . + .I. 

Charakteristické druhy řádové : Achillea collina J . BECKER + .l , Scabiosa, ochroleuca L. +. I, 
Veronica orchidea CRANTZ + . l , 8cabiosa canescens W. e t K . + . l , Thymus praecox Or1z + .2, 
Aster linosyris (L .) B E R NH . + .I. 

Charakteristické druhy svazové : Aster amellus L. I.I, Brachypodium pinrwtum (L.) P. B. 2.2, 
l nula ensifolia L . 3.3, Orthantha lutea (L.) K ERN. +. l, '1.'hesium linophyllon L. + .l. 

Diferenciální druhy sva7.u: K nautia arvensis (L.) Couvr. + .l, Leontodon hispidus L. + .1, Lotus 
corniculatus L. + .2, Briza media L. + .1. 

Charakteristické tlrnhy a sociace : Libanotis B'ibfrica (L.) C. A. M EYER 2.2, Vcrbascum austriacum 
SCHOTT. -!- .1. 

Diferenciální druhy asociace : Dian thus wrthusia.norum L. subsp . montivcigus (DoM. ) DosT. +. I, 
Linum tenuifoliu m L . + .1, Seseli h ippomarathrum J ACQ. + .1. 

Průvodní druhy: Origanum vulgare L. + .1, Anthyllis vulneraria L . 1 .1, Bromus erectus H uDS. + .2, 
Oarlina vulgaris L. + .l, Ooroni lla varia L . + .2, Lathyrus sylvestris L. + .l , Chamaecytisus hir
sillus (L.) LIL + .2, Cienista tinctoria L. + .2, Ononis spinosa L. + .2, llvpleurum falcatum L. + .I, 
Echium vulgare L. + .J, Orobanche lutea BAUMG. + .l, Srtlvia verti<.:illata L. + .l , Melilotus offici
nalis (L.) LAMK. + . I. 

Hlavním diagnostickým znakem ve floristickém složení je přítomnost sku
piny charakteristických a diferenciálních druhů asociačních v kombinaci 
s charakteristickými druhy nadřazených syntaxonomických jednotek. Vzhle
dem k ostatním studovaným syntaxonům je nápadné nízké zastoupení 
význačných druhů svazových a naopak poměrně početné zastoupení charak
t eristických druhů řádových sv~dčí o tom , že se jedná o nej xerothermnější 
t yp studované vegetace. Průměrný počet druhů ve snímku je 39. Charak
teristickým synmorfologickým znakem je nezapojenost porostů a absence 
synuzie mech orostů.Celková pokryvnost dosahuje 80-90 %· Asociaice je ve 
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svém rozvoji vázána na výslunné a výhřevné svahy s jižní až západní orien 
tací a na specifický typ půdní složky ekotopu. Půdním typem jsou mělké 
para rendziny na vápnitých pískovcích a svrchnokHdových usazeninách. 
Hloubka půdního profilu kolísá v rozmezí 20 - 45 cm. Asociace je přirozeným~ 
společenstvem subxerothermní vegetace odvozeným od teplomilných doubrav 
svazu Quercion pubescenti-petraeae BR. -BL. 1931. Je rozšířena na plochách, 
které byly v minulosti hospodářsky využívány. 

Společenstvo je ve studovaném úzomí rozšífon o pouzA lokálně na malých ploch úch . Vyskytuj0 
se na jižních a západních svazích nejji žnější část i Bílých Karpat a u Velké nad Voličkou. Nejvíce 
lo kali t bylo zjištěnÓ v okolí Strážnice na vápnitých jílovcích a drobových vápnit.ých pískovcích , 
k teré tuto oblast vytvářejí (Že rotín, Staré Hory, Petrov, H olý vrch). 

Společenstvo Brachypodium pinnaturn-T etragonolobus maritimus 

Fytocenologický zápis č. fi: Louka; výslunná st rút1 na pravé m bfohu Veli (· ky za Žilkovýrn mlýnem; 
sklon 7°; orientace JZ; 290 rn u. m. 

E = 98 %; E 1 = 98 l~i_i : E 0 = 5 %: anal,\'zovaná plocha 16 m 2 ; pučet drnhú ve snímku: 50 . 

Charakteristické druhy tl'íclní: Oalium vcrum L . 2.2 , Sal·via pratensis L. + .1, Eryngium campestrc L. 
1.1, Asperula cynanchiw L. 1.1, Carex caryophyllca LATOURR. + . l, Dorycn ium germanicurn 
(GREMLI) RrKLI ~.2, M edicago falcata L . + .1. Pimpinella saJ.·~fraga L. + .1, A11thericum ramo 
.'lwm L. + .l. 

Charakteristické druhy řádové: Agropyron i ntermediurn (HosT. ) P. B. 1.1, Scabiosa ochroleuca L . 
1. l, Veronica. orchidea. GRANTZ. + .1. 

Charakteristické druhy svazové: Brachy7wd·ium pinnaturn (L.) I' . n. 2.2, Carex rno1tlana L . 1.1, 
F'r.stvm r up icola, H E UFF. 1.1, Carlúw acaulú L. subsp . simplex ("'· et K.) ARC.\~O. + .2, Polygala 
major .J ACQ. +. 1, Carex michelii H mn. + .1. 

D iforenciální druhy fffaz u: Bríza rned·ia L . 1.1 , L eontorlon hispirlu s L . + .1, L inum C(.L fhart icum L. 
1.1, Lotus cornicu latus L. + .2, Knautia arvensis (L.) Couvl'. 1- .1, I'lantago lan ceolata L . + .I, 
Prirrwln veris L . +. J, ~?;oza hirta L. + .1. 

Gha raktorist ické drnhy Rpolečenstva : Tetragonolobus maritirnus (L.) R OTH. 1. 2, Ca.rex tomcn
tosa L. + .l, Dipsacus sylvestris H uns. + .I. 

Prúvodní (lruhy: Bromu8 erectus H uns. 2.2, Thyrn us pulegioides L. I .2, Ag1ostis le'lluis SIBTH. 1.1, 
llypnwn cupressiforme H EDW . + .2, Coronilla vw·-ia. L. 2.3. Frcigaria moschata DucH. + . l, Irmlci 
salú:ina L . + . l , L Pucamthemum vu lr1are LAMK. + . J , Rhúianthus minor L. -\- . ] , Aurimom:a e1tpa
foria L . + .l, Beto11 -ica ojficinalis L . --f,- .1 , Danthonia dec111nbe11 s (L.) DC. + .2, P oten ti lla tabernae
montani AscH EHS. + .2, Feronica chamaedry8 L. + . l, Allium scoro1loprasmn L. + .I, Colchicum 
autumnnle L. -f- . 1, f1uz11ln .wmpestris (L .) DC. f- .1, Prunr,lla lrtá nia.ta (L.) L . -f-- .1. 

Floristicko-ccnologická stavba spolel:enstva je determinována přítomností 
charakteristických druhů společenstva v kombi1rnci s početnou skupinou 
charakteristických druhů nadřazených syntaxonomi ckých jednotek. Spole
<~enstvo je vázáno na výslunná stanoviště, zpravidla na svahových a pod
svahových deluviích. Půdním typem jsou většinou slínovatky, které bývají 
nejrůznějším způsobem degradovány. Charakteristickým znakem je pravdě~ 
podobně mírné zasolení půd (cf. TLUSTÁK 1972 : 186). Společenstvo je se
kundárním typem vegetace. Je vy vinuto na bývalých stanovištích teplo
mil ných doubrav svazu Quercion pubescenti -p etraeae BR. -BL. 1931. Jednou 
z podmínek existence tohoto typu vegetace je víceméně pravidelná pastva. 

Centrum rozšíření společenstva leží v jižní i'"ást.i zkoumanéh o ú ze mí, hlavně v okolí obcí 
Louka, Ve lká n a d Veli č kou, Radějov a Lipov. 

Dosavadní údaj e o tomto typu vegetace mi nedovolily bezpečně rozhod
nout o jeho syntaxonomické hodnotě. Mohl jsem jej na základě ftoristicko-
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-cenologické diagnózy pouze včlení~ do svaz1~ Cirsio-Brachyf?dion pinn~ti. 
Syntaxonomickou hodnotu bude mozno stanovit t eprve po dals1m podrobnem 
studiu. 

S O U HR N 

V př'ísp(•\Tl.;: 11 j so u shrnuty hlavn í výslf>< l k~· fytocou ologickf.hq ;.;t u<lia subxNot,ho rmní a rn ozo
filní t ravinllé vegetace B ílých Karpat v let.<•ch HJGO - l\J72 . 

Z e skupiny m ezofilní v egetace svazu Arrhena'herion \V. K oc lr 192() byly zjiš těny n ásleduj ící 
synt.axony: 

Arrhenatherefmn elu.t ioris BR.- BL. l!H .'í - s polcěonstva m ezo filn ích luk rozšífrn á v celóm 
t'rnom í. V r Am ci asoc iacH byly zjištěny tyt.r> po<lřa.zené jc<ln ot.ky: s ubasB. typit:um OBERDOHJ•"EH, 
1 ~Hi2 a subass. alopec111 efoswn p1·afensis H. TU XEJ'\ 1037 - lo ld.lnč- rozšífrn{· na v lhc'. ÍCh , i nt.cnz i vně 

obh ospodařovaných kult.urn íoh loukách ; suba-:s. sa.l1•1:ctoswn p1·aten.'1is H.oc H O\\ ' lU5 1 - v rám c i 
o.sociacn noj rozš ífonó jš í ljyp veget.aco s vý1•az 11 ý m upl at,ně n ím kplomil11 ých d ruhů. 

Zo skupin y vegetace pastvin syaz n Cynosurion Ft . ' 1 \~ XJi: :-.f 1U4 7 by ly zjištěny tyto jednotky :. 

A ntho:ranlho-.-lgroslelum SJLLINCTER 1!)3:3 í' mencl . ,f(TJil\O l 069 - · asoc i(l,ce zah rnuj íc í pastvinná 
sp oloi'.!onstva v celé oblast i Bílý ch K a rpat. n a p od zoiovaný ch hnědozemích , semipodzol och a p otl 
zo loch . V r ám ci a,,;nciace by ly zj iš tl·ny tyto p odřazené j<' <lnotky : s ubass . typicnm Ju ltKO l!)G!J -
nepříli š rozšífon á p astvinná spoločenst,va, vy.-:kytuj icí se ve d vo u v a riant.ách : var . typicurn 
T LUSTÁK, v a r. n ova a var . TJrachyp odium pinnatum GOGELA, var . n ova ; dá le subass . 11 ardetosum 
.Jumrn J 970 - zahrnuj e fytoconózy n a s ta novištích ve vyšších n aflmoi'ských výš ká ch s uplatně
ním h orských druhú a s ubass . f eslitcelosum ru.picolr:r.e Jp RKO 1971 , zah rnující nejtoplomilněj š í t y py 
fy t ocen ó:,r, v rám c i asociace. 

Zo skupiny sub xcrothe rmní vegctaco svazu Oirs io-Rrachypodion pinnati HADAČ e t KLI K A 

in KLIKA ot HADAÓ 1944 em oml. KRA USC H 1961 by ly zjištěny rnj,sletlujíc í syntaxony : 

l. Bmrhypodio-Molinietu m KLI K A 1930 typ·icw n TLUST..\. K, subass. nova - nejrozšífončjší typ 
s ubxerothormní vege tace. V rámci s uba<;ociaco byly v y lišeny tř'i varianty: a) var. typicum 
TLUST,\K, var. n ova, zahrnující přirozený t y p v ege tace, jehož existence je podmíněna mírnou 
hospodář::;ko u činnos t. í č.~Jověka (j edna seč, n ehnojení}; var. Nardus stricta TLUSTÁK, var. nova, 
tvofící návazný typ vAge tace v e v y šších nadmofaký ch v ý škách s v ý skytem některých druhů 
horského c harak te ru; c ) v a r. inops T1x sT..\.K, var. nova , zahrnujfoí druhově chudší fy tocenózy 
:-; ilně ovlivněné hospodá i"skou činností člověka (hnojení , phlež itos tná pastva) . 

2. Brachypoch o- J.lfol inietum KLIKA l 039 sli petosum stenophyllae KLIKA 1939 zahrnující t eplo 
mi.lné typy fy t ocenóz s poměrně úzkou vazbou na půdní typ (slinovatka, paračernozom), v y sky
tující se dnes již jen v e fragment.ech k<;lysi r ozsáhlých porostú . 

3. Verbasco (austriaci)-lnuletum ensijoliae TLUSTÁK, a ss . nova, tvořící nejteplomilnější typ 
v ege tace studovaného území s úzkou vazbou na půdní typ - pararendzina. J A rozšířen na 
výslunných a výhř-evných stanovištíeh v nejjižnějš ích čás ti Bílých Karpat. 

4 . Společenstvo Brachyporlium pinnatum-Tetrago 11 olobus mari timus je synt.ax onomicky proble
matickým typem vegetace, vyskytujícím se v nižš ích nadmofa kých výškách v celém ú zPmí 
s vazbou na těžš í půdy, pravděpodobně mírně zasolené. 

ZU S AMME:\ FARSUN G 

Dic vo rl ieg('ndo Arb0it s t cllt e inen vu rlii.ufigon l3e itrag zur Syntaxonomio J or H a lbtrocken
rasen , vVioseu - und Wc i<logese ll schaft.on des Ge bírges Bílé Karpaty (\Veisse Karpaten) dar, dio in 
llon Jahron 19()\) - 1972 un tersucht wunlon. 

Aus de r Gruppe de r intens iv bo\\·irtschaftdon \Viosengeso llschaften d os Yorbantles A rrlrn
netherion \\,'. KocH Hl 26 winl <lio AsBoz iation Arrhenatheretum clalioris B n..-DL. 1915 in drc i Su li
a ssoziat ionen fcstgcs t.ell t : <l ioso S11ba:-isoziationen sind im ganzen Gebiet de r \\"eisscn Karpak n 
weit V<' rbroitet . Dic Subass. typicwn OBERDORFJ':R 1!)52 untl di c an den fo uch t oren marnl ur1;en 
vcrbroi t.r~tc Suba:;;.;. a,lopecuretos11 m pra.tcnsis R . TuXE~ 1937 :-i ind nur von L okalbeúoutung; d io 
i-i ubasR. sal1•ietosu m p ratensis Rocnow 1951, dio durch <las auťfalknde V ork ummon von xoro ther
m ophilon PAan zen gd:cnnz0ichuot. is t .. gqh or t zu den v erbroit.ct.sL0n T y pen de r HalbkulturwiAsen. 

~\us J or Gru ppe d <w \Yoitlogescllsch a fton lles Vorban<los Cy nosurion R . T ii" XEN 1947 wircl <lio 
Assoziation .: l. 11tho.rantho-Ag1•os fcfu m i':)rLLI~OEH 1933 c rnoncl . J URKO 1969 rngist r iert, die in den 
h ochstcn L agen d er ·w eisson Karpak n auf poJ soligor Braunorde , Semipod ;:;ol und P od solbiid en 
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weit verbreitet ist. Diese Assoziation wird in folgende drei Syntaxa goglioclert,: dio l::lubass . typic11rn 
J URKO 1969, <líc nur von Lolmlbodeutung ist und in zwoi Varianton (Var. typicwn TLUS'l'ÁK. var. 
nova und Var. Brachypodiam 111:n11atum GOGELA, var . nova ) vorkommt, fornor die Rubass . 11arde

totw.m .Jumrn 1970, \Velche die Phytozonoson del' Bcrgs t.ufo umfasst, uncl endlich <lie Su ba"s. 
Jestucetosum rup icolae JURKO 197 1, dio rcich an xcrothcrmophilcn Pflanzon ist uncl im Rahml'rt 
der Assoziation oinon meist thorrnophilon Typus darst ellt. 

Aus <lor Gmppe der }falbtrockonro.sen des VerbandcR Cirsio-Brachypodion pinnati HAnAt: 
ct KLIKA in KLIKA e t HADA<) 1944 emond. KRAUSCR 19Gl wurden folgondc Syntax.a fA:;tgcs tdll: 

I. Brnchypodio-1\!lolinietum KLIKA 19:19 typicum. TLUSTÁK, Subass. nova - d er verbreit<'t~t,o 
Typus. lm Hahmen 1liesl'r Rubassoziat, inn w cnlon <lroi Variantl'n aufgt·Rtollt: Var. typirnm 
TLUSTÁK, var. nova, die einen natúdichen T:vpus diosm Vegctation uml'n.sR t nnd d ornn l~xiRt0nz 
dnrch gornii.s,;igte wirtschafLlichc Eingriffr tlťs l\l <>nschen ( 1 ~R han<l01t s ioh nm c inmal im .J a hro 
gomahte und nicht gedungtc Halht.ruckonmscn) lJc<lingt wird; Val'. /ú1,rdus stricta TuJS'l' . .\K, var. 
nova, die in d en hoheren ~oeltiihon vorbr1 ·itc t iRt, unii dio o inl'n f íborgang zu <l<'n \\r0ickg0Rcll
Rchaftm1 dos Oynosurion-Vorbanclos dar r-d.c llL : Var. inops TLUS'l'ÁK,var. nova. dic llurch wirtschan 
liehC' Eingrilfo dos Monschen (Dúng ung, oxtonúvo Hť\\'Pidung) s tark boC'influss tn, a rteni:irnwrn 
J'hvtozi::inosen umfasst„ 

2. Hrachypodio- Jliolúiietum KLIKA 1939 stipetosum strnophyllae Ku1;:A 1 H3!l is t, oino Halb 
trockonrasC'ngesoll schaft nút engc r Gobundcnhcit an d on Bndentyp (Slinovatka- B()(lon, Para
tschornoscm ), die zur Zeit nur in fragmentari schen Ent,wicklung anzutr offen i:-;1,. 

3. Verbasco (austria<'i )-I nulet11m c n~'l1)'olúw TLFRTAK. Ass . nova umfaRR~ .Halbt.roelrnnrascn. dorC'n 
Phytozónosen in dem unterRneht,on Oe biot oin e n mei RL xernth ermophilen ( 'harakter anfweisen. 
Sie Rind auf Pararondzina-Dórlcn r;on 11igor und <lurchwiirmt,cr ~tan(lort,0 dm; si.idlioh cn Teilos 
dnr VVeisscn Karpa.ten vorbreit.d.. 

4. Brachypodium pimwtum-Tetra,gonolobus 1naritfr11us -Gcsollschaft -- oin syntaxon omisch 
noch nicht gekHirter 'l'ypus d e r H albtrock0nrason - ist in d 0n nif'drigoren SC'ehohon (in den 
Doluviallag<m) <lm; unte rsuchton Go biAt, woit vorbroitet und zwar auť Tonbod en, dio wahr
Acheinlieh schwach :.;a lzhaltig s irnl. 
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Došlo 12. března 1974 
Recenzent : D. Blažková 

Sovi'.·tští lichcnologov{ se podílejí na fošcní úkolu Biologické základy racionálního využívání. 
pl'etváfoní a ochrany mstlin . Podle us nesení vědecké rady ztníněnéhn úkoln přif;;toupili v r. l 96fi 
k psani Klíč·0 Jiš0jnílrn NS8J:{,, který je podle stfodoC'vrn pských hl0di sPk s píš0 flóron fl, zahrnuje' 
li:;C'jníky celého Nvazu; 11 11i vyjít v 8 díl<')ch bčh ern příštích zhruba 10 let .. Osnovon tóto flóry jo 
upra,·oný Zahlbrucknnúv syst ém, avšak jodHot.livé če ledi budou vyc háwt nikoliv podle pol-adí 
\' LlVN ll'nt'rn r-;ys tému, nýbrž podle toho, jak bullou hotovy př'íslnšné rukopi sy. 

Do;.; ud \·všel 1. <líl (KoPAČEVSKA.TA E. G„ l\J. F. MAKAREVrč, A. N. 0KSNEH. et K. A. RASSADlNA 

I !l7l ), ohk~hující (·elPdi P erlusaririrene, .T1ecan oracea.e a I>armelfriceae. O jeho vyjit.í refeťovaly 
"pccializované časopisy. J. PoEL'.r (Herzogia 2/:~ : 389 - :rno, Hl72) kritizoval sice nejednotnou 
koncC'pci rodú (zejména nf>ldPré hotorogenni rody, např'. ( 'ct1·a1·in a T'lacolecanora), ale na druhó 
"trn.ně ví·ť l f' nvítal vydání tohoto svazku, hodnotil jej jako záslužnó dílo a vys lovil přosvěrlč·!'ní, 
~.f' pi'i spčjc k silnějšímu rozvoji lichenologie v SR8R. 

Y poh-1.dí 2. rlflem jP rpcnnzovaný úvodní svazek celé flóry, ktcl'ý proti pt'-f--,d eš lé mu kolektivnímu 
dí lu nnpsal ::; {un A. N. Oksner. Tent o díl obsahuje obecnou charakteristiku lišejníkú, pojednání 
o jC'jich složkách - fykobiontoch a mykobiontech (včetně klíčů na určování fykobiont.ú), kapitoly 
o morfologi i a anatomi v0getat.ivnich sté lek, jakož. i rop rod ukč~ních orgánú lišojníků (v(·etnú 
011tog(·1wz0 plodnic), úvahy o sy::1tflmatice těchto komplexních rost lin (lichonizovaných hub) 
a o základních srněn·ch jejich ovolucf', dál e chemickou a fyt.ogeografickou kapit.o lu a konečně rady 
k0 sběru a pre paraci, klíč· na ur(·ovúní čeledí a početný seznam literatury. 

Litujeme, že během tisku zemř·c l A. N. Oksner (1898 - 1973) , následuje jinó dva sovčt,ské 
klasiky lichenology (l\'L 11

. Tomin, V. I'. Saviř'.) a nodoř:kal so vydání své knihy. Pi'ojeme proto 
so\'ě t ské lichenologii hodně nových adoptú, aby plánovaná flóra mohla vyjít v pt·oclpokládaném 
i:·a:-;C' n rozsahu. 

Zd. Černohorský 
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