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Fenologická pozorování v Českém středohoří v roce 1971 

Pflanzenphanologische Beobachtungen im Bohrnischen Mittelgebirge im Jahre 1971 

K<trcl K u bát 

Ec·n..\T K. (Hli6): F<'nnlngická pnznro\·ání \. ('0:::kém s tředohoří v roce Hlil. [Pflanzl'n
pJúinologischo Bcohachtung0n im B ohmi,;c]wn :.\[ittelgcbirgc im Jahre 1071. ] -
rr0,;Jia. Praha , 48 : .+i <Hl. 

Zur Zeit der ausseronlcntlich trockencn \ "cgctation::;perio(le i. J. 1971 \\·urclcn der 
Einfluss der Trockcnhcit unrl clic Anclerungon der Anzahl blúhendor Ar!cn an Z\\·ei 
Lokalitaten rnit untcr,;c hicc llichen PflanzcnbcsUinclen bcobachtot. \Veder clio Gescll
schaften Eu-Quercion 7wbc.sccnti.s am VC'nclula-Hang, noch an clercn Umrandungen 
Yorkommcnclo Felspf!anzen blicben \\·iihrencl der Trockenzeit unbeschácligt. Einige 
Gcholze, die in clen ~t0ppenlwng mít clem Festuco valesiacae-Stipetum capillatae am 
Raclob~· l \·orgcclrnngC'n \\·aren. " ·urclen clurch clie truckenheit sogar vernichtet. 

Okresní 1:lastivědné mu::eum, .JI 2 01 Litoměhce, Českoslol'en.sko. 

Ve srovnání s většinou ostahúch geobotanických metod bylo u nás dosud 
nashromážděno jen velmi málo materiálu z fenologie přirozených porostli 
a autochtonních ta,xónú. Ačkoliv se jedná o metody zatížené dosti velkými 
subjektiv1úrni chybami , mohou získané výsledky přispět k řešení některých 
ekologických i fytogeografických probléml°1, obzvláště v územích, kde vlivy 
makroklimatu jsou podstatně ovlivněny mezo- a mikroklimatem. 

Momentální stav rostlinného individua či populace určitého taxónu je 
možno chápat jako výsledek součtu vlivú vnějšího prostředí, genofondu 
taxónu i rostliny jako jedince. Odchylky od očekávaných nebo i zjištěných 
hodnot mohou být značné, při sledování a srovnávání velkého množství 
individuí a populací syntaxónú (případně i ve vztahu k fytocenózám) je však 
možné dojít ke srovnatelným výsleclkúm. 

Fenologické poměry byly sledovány na dvou nepříliš vzdálených loka
litách při jižním okraji Ceského středohoří, diametrálně se lišících charak
terem rostlinstva. Rostlinstvo Venduly u Velkých Zernosek reprezentuje 
termof2lní a částečně xrrotolerantní porost? šipákových doubrav stř'ední 
části Ceského středohoří. X a skalnatých ::;vazích v jejich bezprostředním 
sousedství často pi"istupují některé druhy svazú Festucion valesiacae a Alysso
Festucion pallentis. Raclobýl s téměř čistými porosty Stipa capillata na J sYahu 
a úplnou absencí druhú svazu Eu-Quercion pubescentis představuje zástupce 
stanovišť se subkontinentálrú květenou, která jsou typická pro severní 
Lounsko. Obě lokality json vzdáleny pouze 3,4 km, čímž je vliv makrokli
matn omezen na nejmenší možnou míru. 

METODIKA 

Fonologická pozorování byla uskutečněna na vrchu Raclobýl a Yenclula západně od Litoměřic 
(obr. l) ocl 28. 4. do 26. 10. 19il v týdenních až čtrnáctidenních intervalech. Dúraz byl kladen na 
sledování fenofází generatiYních orgánú. Pfi práci v terénu so ukázala být vhodná stupnice, 
navržená Zlatníkem (in KLIKA C't al. 1941 ), z níž byly používány stupně 13-34. Pro vynášení do 
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grafu j<' jako „kvetení" hodnoceno jak rozkvétání (tj. stupně 16 a 25), tak i dokvétání (18 a 30). 
Kfo·ky a, b, c (obr. 4) tedy zachycují počty druhů, jejichž fenofáze v daný clen Ollpovídá stup
ňům 10- 18 (pro rostliny s jedním květem n ebo úborem na prýtu) nebo 25-30 (pro rostliny 
s květ ensLvím). Obzvláště koncem srpna bylo pozorováno zasychání, projeYující se mj. i poško
zením květních orgánů. Takto (pro tuto sezónu ireversibilně) postižené rostliny nebyly samozřejmě 
mezi kvetoucí počítány. 

Začátky kvetení byly stanovovány v souhlase s obvykle používanou metodikou, tj. když 
k\·ctly nejméně tři rostliny. Přitom bylo nutné alespoň v extrémních pHpadech brát ohled na 
početnost populace (některé taxóny byly na trvalých plochách i v jejich bezprostfodním okolí 
zastoupeny pouze 2-5 exempláři). Při opakovaném kvetení byl samozřejmě uyažován každý 
jednotlivý květ, obzvláště uplynula-li mezi „hlavním" a opakovaným kvetením delší doba. 

Za opakovaně kvetoucí (obr. 4c) byly považovány ty taxóny, v jejichž populaci alespoú ph 
jednom pfocházejícím pozorování nebyl zjištěn žádný květ. V mnoha přípa<l ech nebylo možno 
rozhodnout, zela se jedná skutečně o opakované kvetení téhož exempláře v tomto roce č i o pozdní 
vyk,·e tení rostliny, která ještě tento rok nekvetla. Jednoznačně lze rozhodnout především 
u jednoletek (Arenarici leptoclados kvetla během roku vícekrát, samozfojmě vždy jiné rostliny) 
a p utom u těch vytrvalých druhů, kde zůstaly zbytky po předcházejících kYětonosných prýtech. 
~apř. , . populaci Silene otúes s . l. kvetly jednotlivé rostliny od 4. 8. do 20. 9. Některé oxcrnpláfo 
měl:-.· Y září již plody, zatím co jiné teprve r ozkvétaly. Jediná rostlina mohla n ést záro\·cú kn'
touc[ i plodný prýt. 

Sta\' vegetativních orgánů rostlin n emohl být zjišťován tak podrobně a v takové š íři. SlclloYat 
ontogenezi velkého množství taxónů, mezi nimiž jsou hojně zastoupeny v jtffenilním stádi u 
prakticky neurčitelné geofyty a terofyty, je na přirozených stanovištích metodicky i č:ason~ vl'lrni 
nál'O l:né. Proto byly zaznamenány pouze nápadné zrněn~r a rozdíly Vf' vegetaci jedno tlivých 
stano\·išf, způsobené mimořádným suchem na konci léta. 

Zjištěné počty kvetoucích druhů na trvalých plochách Venduly a Radobýlu j :::iOU vyjátli'·eny 
graficky a srovnány s denními průměry teplot a srážkami, jak byly naměřeny na meteorologické 
obsen-atoř-i v D_?lrnanech a na mezoklimaticky neobyčejně výhodně položeném měřišti v e Yini 
cích n Velkých Zernosck, sotva 500 m od Venduly. Výsledky měření m eteorologické observatoře 
na ::\filešovce nemohly být využity vzhledem k mezoklimaticky pro tyto účely nevhodnému 
umbtčnf; v Lovosicích ani Litoměřicích nejsou nyní žádné meteorologické údaj e měřeny (Sc, ·ero
české chemické závody v Lovosicích měH v současné době pouze směr větru). 

Jména rostlin jsou převážně podle Ehrendorfera (EHREXDORFER 1973). 

FLORJSTICKE A FYTOCENOLOGICKÉ PO::\[ĚRY 

Jižní svahy Radobýlu jsou porostlé travinnými společenstvy stepního 
charakteru, která lze z větší části zařadit do svazu Pestucion valesiacae 
(as. Festuco valesiacae-Stipetum capillatc,e). Jsou druhově relativně chudá, 
takže označení těchto porostú jako „středoevropský ekvivalent chudokvěté 
kavylové stepi", navržený Martinovským (MARTINOVSKÝ 1971) je skutečně 
výstižné. Dominantou větší části J a JJZ sva.Irn je Stipa capillata, pouze 
v místě zmenšeného sklonu je na J svahu nevelká plocha s převládajícími 
mezofilnějšími druhy (Salvia nemorosa, S. pratensis, Verbascum lychnitis, 
Carduus nutans, Veronica spicata, Arrhenatherum elatius, Galium verum 
subsp . verum, Scabiosa ochroleuca atd.). Druhově nejbohatší jsou porosty 
skalek ve spodní tfotině a při V okraji stepního svahu. Porosty lomové stěny 
a hrany lomu je možné hodnotit pouze jako procenózy, ve kterých se vedle 
xerotolerantních taxónú dosti hojně uplatil.ují i segetály a „letní jednoletky". 

Lesní společern;tva S a V kvadrantu Radobýlu patří především k suťovým 
lesům as. Aceri-Fraxinetum. Na rozhraní lesa a stepi byly vysazeny akáty, 
které se šíří náletem i kořenovými výmladky dále do stepi. Z křovin je př-i 
okraji stepi nejhojnější Prunus spinosa, Rosa sp. div., Crataegu,s sp. div. 
a allochtoní Syringa vulgaris a Symphoricarpos rivularis. Zcela chybějí tedy 
jak společenstva podsvazu Eit-Quercion pubescentis, ta.k pochopitelně i jejich 
lemy a pláště. 
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1<.limatologiclté 
stanice 
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Obr. 1. - l\Iapový náčrt studovaného území s vyznačením polohy klimatologických stanic 
SCHZ Lovosice a Velké Žernoseky. - Abb. 1. - Kartenskizze des durchforschten Gebietes mit 
eingezeichnetcn Standorten der klimatologischen Stationen SCHZ Lovosice und Velké Žernoseky. 

Bylinná společenstva J svahu Venduly patří též pfovážně ke svazu Festu
cion valesiacae, případně Alysso-Festucion pallentis, ovšem asociace Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae je zde omezena pouze na plošně nevelké frag
menty. Nechybí většina subkontinentálních druhů rostoucích na Radobýlu 
( Astragalus exscapu,s, A. auslriacus, Oxytropis pilosa, Achillea setacea, Ver
bascum phoeniceum atd.). Navíc přistupují obligátní kalcifyty, rostliny písčin 
( Chondrilla juncea, H elichrysum arenarium, Euphorbia seguierana aj.), Iris 
aphylla, Allium strictum a další, které na Radobýlu chybějí (cf. PREISI 939 : 
517). Na méně exponovaných svazích a dnech zářezů převažují šipákové 
doubravy, jednotlivé keře Quercus pubescens pronikají i do bylinných spole
čenstev J a JZ svahů. 

Podle analogií se sousedními vrchy není možné vysvětlit rozdíly ve vegetaci obou lokalit pouze 
rozdílným geologickým pocUdadcm. Šipákové doubravy nabo alespoň Quercus pubescens rostou 
v širším okolí LitoměÍ' ic jak na krystalických b:hdJicích a slínovcích, tak i na nejrůznějších třeti
horních vulkanitech (napÍ'. lcucitický basanit, olivinický čedič, olivinický nefelinit, soclalitický 
tefrit, fonolit s . 1.). Většina těchto hornin vystupuje na povrch i v Lounském sHedohoří, kde však 
šipákové doubravy (stejně jako na Radobýlu) zcela scházejí. Zato ve většině vrchů jsou doku-
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Tab. l. - Charakteristika trvalých ploch. - Tab. l. - Dauerflachencharakteristik 

Geologický podklad 

N a<lmořská výška 
Orientace 
Sklon svahu 
Směr a vzdálenost od Labe 
Vzdálenost R-V 

olivinický basalt 

395 380 360 
J JJZ J(- JV) 

20-30~ 25° 25° (30- 60°) 
JV - 800 m, JZ - 1700 m 

3400 m 

svory a fylity 

190 
JZ 

180 
.J 

30° :30- 40° 
J-JZ - :100 rn 

naleji či méně výrazně vyvinuta společern;tva blízká as. Festuco valesiacae-Stipetum capillatae 
z Radobýlu. Poněvadž nelze postihnout ani rozdíly v nad.mořských výškách, expoz ici a sklonu 
svahů v obou částech Českého středohoří, zbývá pouze mezoklima jako soubor faktorú, určují
cích charakter vegetace. 

Jak vyplývá z tab. 2, byl počet druhů zjištěných na trvalých plochách 
Venduly (V 1 - 2 ) a Radobýlu (Ri - 3) phbližně stejný - 82, resp. 81. Z tohoto 
počtu jich bylo však pouze 27 (tj. asi 33 %) společných. Jisté rozdíly jsou 
i v relativním zastoupení životních forem, př'edevším poměru terofytů a hemi
kryptofyt-li. Na stepním svahu Radobýlu jsou terofyty relativně hojnější 
(na úkor hemikryptofytů) , ostatní formy mají zastoupení přibližně stejné 
(obr. 3). Nepříliš podstatné odchylky od uvedených hodnot se mohou rok 
od roku objevit v závislosti na úrodě terofytú a cibulových geofytú. 

CHARAKTERISTIKA TRVAL °i-C H PLOCH 

Tři stano,-iště na JJZ až JV svahu RadobýJu (R1- R 3) a dvě na J - JZ ::;va,hu , -cnduly (\ -1, Y 2 ) 

byla volena tak, aby bylo možno na nevelkých plochách v bylinných poroHtech zachytit maxi
mální počty druhů. 

Radobýl (398 m n. m., olivinický basalt). - Podle analýzy H anamanna (sec. Hrnscu 19:?6: 1-! 7) 
obsahuje hornina mj. 11,05 % CaO, ale pouze 38, 78 % Si0 2 . Patří t edy podle klasifikace Rosen
busche k ultrabázickým n eovulkanitúm. 
Ri - p oblíž značené cesty na J svahu těsně pod vrcholem, porost zčásti ovlivněn sešlapáváním 
R2 -- a si v horní třetině J svahu na rozhraní mčlh.é p10}.lub11č Be 8alviu nemorosa, S. pratensis, 

Carcluus nutans etc. a stepi s pl-evládající 8tipa capillatn 
Rg - J svah skalnatého hřbítku na JV svahu Radobýlu, as. Erysimo crepiclifolii-Festucetum 

valesiacae, téměř bez kavylů 
RH - v době maximálního sucha vymkl rozdíl mezi rostlmstvcm hran.v opuštěného lonm a 

ostatními porosty vrchu, takže lze hovořit o fenoménu hrany. Byla slf'dována od 12. 8. 

Tab. 2. - Počty clruhú na trvalých plochách. - Tab. 2. - _-\rtenzahl auf den Daucrffachen 

Ri- 3 V1- 2 Hu 

Celkem 81 82 28 
Společných s R1-3 81 27 9 

V1-2 27 82 1 
Ru 9 1 28 

Pouze na 29 38 2 
Společné pro všechny 16 
Na všech plochách 124 
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Vendula (asi 350 m n. m.). - .Podle Poubové (PocnovÁ 1963) je Vendula a většina hí-bítků 
směrem k Velkým Žernosekám tvořena komplexem fylitu až svorů s baziky a karbonátovými 
horninami. Jedná se o komplex hornin petrograficky odchylných a nestejně silně metamorfo
vaných. Z flori stického hl('diska je dúležitý vysoký obsah karbonátů, takže na Vendule rostou 
i obligátní kalcifyty, známP jinak v ČC·>'kém středohoří pouze z vápnitých pískovců a jílovců 
(Linmn tenu ijolium, Oloútilari(/ punctnla. Ooron illa vaginal1's atd.). 

<ll.>r" ~. - Yč' t rn é růžice, sestavené podle pozo
n>\ ání n· Velkých Žernosekách (plná č-ára) a Lo
vo!':icích (čárkovaně) s připoj enými údaji o bez
včti'í (rok 1971 ). - Abb. :?. - Winclrosen nach 
Beobachtungcn aus Velké Žernoseky (volle Li
nie) nnd Lovosice (tmt.erbrochcne Linie) erganzt 
mit Arn:~aben der \Yinclstillc (1971). 

Y 1 - skalnatý k J oted·cný s \·ah lwz ochranného \'li vn lesa nebo tPrÍ'uních tvarů. Floristicky 
velmi podobný ná::;lcrlujícímu. z d(1lc> zi t ějších druhů pi'istupuj u Allium strictum, Linum 
te1rn ifol i111n, Chonrlrillr1 ju ncca. 

\T~ - skalnatý hí·bítek pi'i J okraji šipákové doubra\·~- . chráněn~· ocl Y skalkou. V porostu jsou 
hojně za::;toupeny kalcifyty (C/lobularia punctata, S'anguisorba minor, Pimpinella* nigra 
atd.), xcrnfyty chybějí ll chn jsou \'Úcué. 

~adrn oi'ská vfjka tn·al.\'ch plucl1 :"l' mt Radobýlu poh~·Luje o<l :H>O clo 393 m n. m., na Ycndulo 
jC' nccel)'ch :?00 rn. ::\laxi111;.llní ,._\·;'.;kt1\·.\- rozdíl j•~ t edy a,;i ~00 m (tab. 1). ~ 

::\lczoklima obou Jokali1 je odi,·l1ováno Lahem a \'odní plochou pískon1y u Velkých Zcrno::;ek . 
,Jak je úcjmó z mapky (obr. 1 ). j,.;on 1..;vahy \ 'c •rnhily ,.;out·ú,.;t í kaúonu řeky. Od Rarlobý lu jo LabP 
pod,.;tatně dál (800 - l'iOO m ) . 

KLL\IA 

::\fakroklimatická charakt<>ri,.;1 ikn území je phbli žně dána následujícími hodnotami (Lito
mčř'ice. období 1901- Hl50): pnm1(·nl<Í. roční teplota 8.5 C, 1wj "'tml cnějš í Jeden - 1,5 °C, n ej
teplejší C::crvenec 18.3 °C. P1 uměrn~· roční úhrn sráže k 4/:3 mm, minimum v únoru 22 mm, maxi
mum v červenci 68 mm (Axo.:--. Y~lt :-.: 1961). 

V bohatě č·k•nitém reliéfu kiajiny je však tyto údaje nutno považovat pouze za. rámcové . 
Skutečné h odnoty se mohou na jcllnotlivých lokalitách od těchto prúměrů značně lišit v závislost i 
na poloze' a geomorfologii stnno,·i~t{· i na klimatických zdáštnostech jednotlivých roktl. 
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Léto r. 1971 pathlo k těm mimořádným rokům, jejichž podne bí může na fadu dalších let 
ovlivnit stav vegetace na extrémních stanovištích, jakými bezesporu stepní svahy jsou. Zatím 
co teploty celkově nevybočovaly z průměrných hodnot posledních desetiletí, pohybovaly se 
srážky za červenec a první polovinu srpna hluboko pod normálem. V červenci naměřila obser
vatoř Hl\iÚ Doksany pouze 7,1 mm srážek, od l. 8. do 20. 8. jen 14 mm. Slabé bouřky v tomto 
období, ph kterých spadla většina srážek, se Litoměřicím vyhnuly, takže v Litoměřicích pršelo 

60 

40 

20 

I 

n_jl Obc. 3. - Zas<onpení životních fomn na frva-
1 lých plochách Yonc.luly a Raclobýlu v r. 1971. -

~,-----,,---,----~~---•.._,,,,.---..,--..,...,-~ Abb. :1. - Antcile von L eborn;forme n auf den 
T G H C F T G H C F Dauediiich0n dos Vendula uncl Radobýl im 

Vendula RadoM/ J ahre 1971. 

po cliouhém ob(lobí :;ucha poprvé 15. 8 . (množství srážek neměřeno). Nepdclo zde ani 26. 8„ 
kdy Doksany naměřily 43 mm bouřkových srážek. Podle údajů z Yelkých Žernosek byly vydat
nější srážky 1. a 3. července, potom následovalo 7 týdnú sucha, další vydatnější déšť přišel 
až 21. a 22. srpna (obr. 4). 

Průměrné hodnoty naměfoných srážek jsou často značně zkrc;;leny těžkými a srážkově velmi 
účinnými bouflmmi. Ekologický účinek krátce trvajících prudkých dešťů se na strmých travna
tých a skalnatých svazích samozřejmě nem uže srovnávat s větším počtem dešťů menší intenzity. 
Zmíněných 43,0 mm z 26. 8. představuj e napi'. více n ež 50 % srážek za celý srpen, více než 
7 5 % veškerých srpnových srážek bylo podle měfoní v D ok sanech bouřkových. 

Z rozboru počtu bouřek p odle směru a minimální vzdálenost i od Doksan za období 1951- 1966 
vyplývá, že nej častěji přicházejí od Z a JZ , velmi slabě od S, SV, JV a J (PEJML 1969). Směr 
i účinnost - obzvláště u slabých bouřek - je lokálně ovlivněna vzdušnými proudy nad Labem, 
což ve svých důsledcích nepříznivě ovlivňuje srážkové poměry na pravém bfohu Labe . 

Podle Hrudičkova třídění rozložení maxim a minim měsíčních srážek v průběhu roku pfovládá 
v SZ Čechách podtyp červencových dešťů (tj. maximum srážek je v červenci), který je typický 
pro stfodní a východní Evropu. Srážková maxima jsou však v této oblasti poměrně s ilně roz
ptýlena, takže lze v některých letech uvažovat o podtypu červnových dešťů, charakteristický ch 
pro J Čechy a J 1\Ioravu (PEJML 1969). R ok 1971 byl právě jedním z nich (V: 58,4; VI ; 102,5; 
VII: 7,1; VIII: 83,5). 

Dalším dúležitým činitelem, zdůraz1\ujícím rozdíly v m ezoklimatu obou lokalit, je vítr. Podle 
měření směru větru, prováděného v Severočeských chemických závodech v Lovosicích (asi 
2 km JZ Radobýlu a 4 km JV Venduly) pfovládají v průběhu roku SSZ větry (v r. 1971 - 22,2 %)· 
V tom pUpadě je Vendula v podstatě v závětří, stejně jako JV a V svah Radobýlu. Naproti tomu 
lomovou stěnu a její horní hranu lze považovat za návětrnou. 

Ačkoliv je měřiště SCHZ Lovosice z m ezoklimatického hlediska relativně výhodně položeno, 
je možné jeho měfoní považovat p ouze za orientační. Proudění vzduchu pí-i jižním úpatí Českého 
středohoH poblíž rozsáhlých vodních ploch a při vtoku Labe do kaňonovitého údolí tzv. Brány 
Čech (které má v t ěc.hto místech zhruba Rměr SSZ- JJV!) má turbulentní charakter: n ezHctka 
emise z komínů so tva 1 km vzdálených směřují zřetelně různými směry. 

Usměrnění lokálního větru t erénními tvary je j eště lép e patrné na pozorování z vinic u Velkých 
Žernosek. Ve všech sledovaných měsících výrazně převládaly západní větry, značný podíl mají 
t éž větry SZ, zatímco větry východního kvadrantu neby ly zaznamenány (měřící stanoviště je 
od SV chráněno svahem) . Výrazný je též podíl bezvětří. V dubnu bylo ph 34 %, v květnu a ž 
říjnu dokonce pi'i 50 až 70 % pozorování (obr. 2). 

Rozdíly mezi oběma stanovišti jsou dostatečně prúkazné přesto, že bylo použito různých 
způsobit pozorování i vyhodnocování. SCHZ Lovosice vyhodnocuje ze záznamů anemografu 
procenticlzý podíl doby, po kterou vanou větry j ednotlivých směrů (16členná stupnice ). Vo 
Velkých Zernosekách byl odečítán směr větru třikrát denně (7, 14, 21 hod.) p ouze do osmičlenné 
stupnice a z toho p otom vypočteno procentické zastoupení jednotlivých směrů. 
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REAKCE ROSTLIN :N"A SFf'HO 

První účinky dlouhotrvajíciho sucha, v létě 1971 byly na Raclobýlu patrné 
již 15. 7. Obzvláště v prl'1běh u následujícího měsíce byl stále zřetelnější 
rozdíl ve stavu vegetace na Hiaclobýln a Vendule. 

\T tab. 3 je uvedeno několik druhů rostlin, které běhen1 normální vegetaC:ní 
sezón>-~ buď spoluvytvářejí podzimní aspekt, nebo alespoň mají Jist.v dlouho 
do podzinrn zelené. Zatím co na I{aclobýlu zcela nebo téměř úplně uschly, 
zústaly nn, V 2 nezvadlé a z ' '~t~í čú,sti normálně dokončily svůj vývoj. 

22.7 4. 8. 12 . 8 6. 9 

Verbascum f;1chnitis I) I) () o 
Verc;:ica spicata • () () o 

-.A.demisia campestris • • () o 
Cr;1:-:q.'um campestre • • () o 
Se sel i hippo:na rc. th ru rn • • () o 
Scdurn mcximum • • () o 
Euphorbia cyparissias • I) o o 
Silene otites • • () o 

Tab. 3. - R0akco vegetativních faí.~t í některých clruhú ro:stlin na sucho. Černě: čerstvé 
ro,.;tliny. - Bíl<': suché ro::;tliny. - Tab. 3. - Reaktion v0gotat iver Pflanzcntoile oirng0r Pflan-
ZPnart0n " ·i:ihrc'n<l der 'l'rockonzoi!. - ~ch"· arz: frische Pflanzen. - '\Ycis,.;: trockcne Pfianzen. 

22. 7. - R 1_3: Byliny zasychají, takže svah je žlutý. Bez úetelného zavadnutí rostou pouze 
některé hemikryptofyty a chamaefyty. Dfoviny nepoškozeny. 
Y1-2: Yliv sucha není patrný. 

4. 8. - R 1_ 3 : Stop žlutá, zelené zústaly pouze l i::;ty nčkterých kol-ú ( Ulmus minor, Rosa sp. div. 
Robinia, Prunits spinoso). S výjimkou iS'escli hippomarathrum a Teucrium chamaedrys bylo 
patrné zavadnutí nebo úplné uschnutí ale::<poú na části populace všech ostatních druhů. 
V 1 : První příznaky y] ivu sucha. 
V2: Bez poškození suchem (Yč. druhú na H, již suchých) . 

12. 8. - H.1_ 3: Ojedinělé květy , edwn maximum, Dianthus carthusianorum a rozkvétající 
A..rtemisiu campestris. Listy bylin (::; výjimkou některých exemplářů Eryngium campestre, 
,\'ilene otites, Euphorbia cypari.ssias, Veronicu spicata , Seseli hippomarathrum, Teucrium 
clwmaedrys a l"erbascinn lyclmitis) suché, žluté nebo hnědé. 
R, severní svah: směrem ocl \Tcholu po spádnici se vliv sucha rychlo zmenšoval, takže 20 
až 30 m níže kTctly Centrwrea jacea, Teucrium chamaedrys, Senecio jacobaea, Scabiosa ochro
leuca, Hypericum perjoratum, Achillea collina aj. bez vět.ších stop po zasychání. 
V 1 : Poprvé převládá žlutá barva nad zelenou, stále podstatný rozdíl ph srovnání s úplně 
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I ~ Obl'. 4. - lG·iyky počtu kvetoucích druhů na 

110'°~,o,,.,,., 
I I 

trYalých plochách H.adobýlu (pforu~onmá čára) 

I \I ' a Vendul.\· (plná čára) v roce 1971. - a: celkový 
~-~1._,· ,....' -~~_..,1 1.__.j.,.1~;' ~1"1-~'-I ~--__..._, _...11 _,_11+\ ...1..•..1-'1_......,........._..__-+ počet kvetoucích druhů (č: erchovaně: hrana lomu 

1 

na R). - b: druhy společné V a R. - c: opako-

I 
I I 

vané kvetení. - cl: kř·i\'k~· z r. 1!):38 ( ?) podle 
Preise ( 19:39 ). - penní pruměry teplot a srážek. 
e: srážky (Velké Zcrnoscky). - f: teploty (Velké 
ŽernosPky). -- g: E= rážk:-· (Doks9.ny). - h: tep
lot~' (Doksany). - Abb. 4. - Anzahlkurvcn 
bliihender Arten auf clen Dauerflachen cles Raclo-

1 

býl (unterbrochene Linie) uncl Vendula (volle 
~orrm Lini<') im Jahro 1971. - a: Gesamtzahl bli.lh cn-
30 der Arten (Strichpunkticrt: Kanto clcs SteinLru
:~ ches am R). - b: Artcn gom<'inschaftlich fúr V 

t-'-~'"'""1.._...__.~ .......... ~-'-'l'----T'--"-'--'.l..U.------L.1.r-~"---1- uml R. - c: R cflorcszcnz. - cl: Kurven des 
i; Jahres 1938 (?) nach lRErn (1939). - Tagcs

dnrchschnitte de r T<'mp0ratul'cn uncl Niccl0r

111 \ il~ l 11 ílllj hl!! I I I iL I 1 1 
I I I I I 

schHig0. - e: XiNlcrsch)age (\ Telké Žernoseky). 
Jc•c f: Tcmpcratnren (Velké Zernoseky). - g: l\i eder
: schlage (Doksany). - h: Tcmperaturen (Dok

sany). 

suchou vegetací R. Rozk,·ótající, kvetoucí i dokYétající byliny věti'.iinou nezai-;chl~·, žluté j"ou 
trávy a již dříve odkvetlé byliny (včetně Euphorbi'a cyparissias). 
V 2: Stále bez podstatného ovlivnění suchem . 

6. 9. - R1-s: Vše suché s výjimkou Teucrium clw11u1edrys a některých cxmcplá.řu Veronica 
spicata, Euphorbia cyparissias a Silene otites. Rychlý ru8t pl'ízemních li::;tú Muscari tenui· 
florum (20. 8. nepozorovány, 6. 9. až 15 cm). 
Ra: V normáh1ím vývoji pokračují mj. i D ianthus carthusianorum, :::Jcab iosa ochroleuca, 
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Jiedicogo falcata, Artemisia cnmpestris, Eryngium campestre, Petrorhagia prolifera. 
Y i: 8 výjimkou Orthantha lutea a Sedum maximum suché. 
V 2: Celkově stá!P převládá zclcná barva (listy Euphorbia seguierana, Scabiosa canescens, 
Centaurea scobiosa, ,'-,'/u chys rcctu, ,')'cmguisorbri minor, Linosyris -i·ulgaris, 8edum maximum, 
'.l'eucriwn chamuedrys. lmiln hirta, 'Thymus sp„ Koeleria macrantha, Stipa joannis, 8ilene 
otites, Potentilla arenr1rio, Dir111th11s corlh11s1·anorum, Veronirn spicata, H úracium umbcllatum, 
Verbasru rn Zych nitis at<l. ). 

Zas.'·cháním byly na Ra,clobýlu postiženy i dřeviny, a to jak na stepním 
sYahu , tak i v as. Aceri-Fm.rinPluni na, severním kvadrantu. Podle stoupa
jícího zavadnutí lze scl"aclit cli'·cv]ny stepního svahu a jeho okraje clo násle
dující i"acl.' ' : Robinia pseitdarncia-Rosa canina, R. corymbifera, Cralaegus cf. 
monogy11a-Ulrnits mirwr-8yrin(Ja 1:idgaris , Qitercus robur-Fraxinits e:.rcelsior, 
Pnmus spinosa. 

~emenáčk)· Robinia snášel.\· suc ho velmi špatně, kdežto koi·enové výmladky 
a, vzrostlé strom.'· - obzvláště v zápoji - v podstatě nebyly poškozen.\"· 
Frn.ri11us a, Prmrns spinosa lT<tgoval.'· opadáním listl1. Na jaře 1972 YŠak bylo 
pouze na některých kehch Prnnw; spinosa patrné proschnutí, ale všechn~" 
keř'c pfožily. Ze:ela, use-h l jcclin~· vzrostlý Querrns robur (asi l ,5 rn vysoký) 
poblíž R3, menším (clo l m) pouze za,seb])r vrchol.'' · Uschlé club5· a jasany 
a, na trach)·tických horninách i bhzy byl)· v r. 1972 pozorován)· i na, dalších 
exponova,ných lokalitách . 

K a prostý nedostatek sráfrk zastihl i'-cidu bylinn.ých clnih{1 v období pi"ed 
<.lokvětcm. 8tupeú poškození vegetativních a generativních orgánů byl 
u růz11)1 ch Utxónú rúzn)·: 

l. Zaschly kv<'·ty i li ;;ty (vNš inn tl'rnf\t u). 
2. Za ,;;chl)· pouze ].;xčt.v, ]i ,.;t.\· bC'z vi'·tšího poškoz C'ní (včtšinou h C' rnik1·,\·ptofyt)·· napi·. Seseli 

h ippomarathrwn ). 
:3. Zaschly li,.;ty, ak,.;po1\ nčkt cré květ,\' na prýtu normálně \ ')Tinuty (Sedum ma:rúnum, 

Dian/hus carthusiunorum, 1·er/J11sc11111 lychnitis, většina ciblilov)·ch geofytú). Dne 20. 8. kvetlo 
na H.1 _ 3 pouze 8edum ma.rimi1111 ,..; t.'1pln (• opadanými list)·. 

Zcela specificky reagov a,Ja, na sucho Achillea selacea. N orrnálně vyvinuté 
květenství ( chocholll:natá lc1b) zaschlo. po prvních deštích vyrostly z úžlabí 
listú adventivní větve, takže na každé rostlině se plně vyvinuly alespoú. 2 
(častěji 3 - 4-) chocholičnaté Jaty , které úspěšně dokvetly. 

SEZÓXX[ V'Ý \ 'OJ YEGET..-\CE \ ' H. 1971 

Křivky poč-tt'.'1 kvetoucích clrnhú z Venclu ly i Radobýlu z rokn 1971 jsou 
(lvouvrcholové (obr . ..t.a). Pokles počtu kvetoucích chuhú v druhé polovině 
května a začátkem frrvna b)·l bezpochyby způsoben suchem na začátku 
kTětna (ocl :3 . 5. clo 20. ;). s1mcllo ve Velkých Žernosekách pouze 4 mm srážek). 
Po absolutním maxim u zač-útkem července nastal prudký pokles počtu kve
toucích clruhú s rnininwrn v polovině srpna. Později kfrd{y opět pozvolna 
sto upaly dík)· nástupu poclzi mního aspektu a opakovanému kvetení, které 
bylo umožněno srážk;:1,1ni na konci srpna a v záí·í. Vyšší počet kvetoucích 
(lnthú na Vendule b.'·l elán přítornností některých taxónů, které na trvalých 
plochách Raclobýlu chyběl~- (C'enlrmrea scabiosa, Linosyris vitlgaris, Orthantha 
lilfPa, Scabiosa canescnus). nitdc zde úspěšně dokvetly některé taxóny, které 
v r. 1971 na Radob,ýlu zaschl.\T (Artemisia campestris, Seseli hippomarathnt.m). 
Více než jednou vykvetlo z celkového počtu 122 druhů 28, tj. asi 23 % (na 
Raclobýlu 10, tj. asi l:? 0

0 , na \ "enclule 20, tj. cca 24 %). 
Prudké výkyY,\' kř-in'k během vegetační sezóny jsou tedy především Y zá

vislosti na srážkoYých poměrech. Pozoruhodné je, že rostlinstvo Radobýlu 
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reaguje na změny v zásobení vodou rychleji; je patrný rychlejší pokles 
k prv1úmu i druhému minimu i rychlejší dosáhnutí maxima. Tyto závislosti 
jsou patrné i na křivkách kveteni druhú společných oběma lokalitám (obr. 4b ). 

Srováním nástupů fenofází na obou lokalitách zjistil I'REIS (1939: 521) tří- až pětidenní 
předstih v rozkvétání některých jarních (lruhů na Vendule (uvádí Holosteurn umbellatum, .dstra
galus exscnpus, Alyssum sa:catile, Arabis auriciilata). Rozdíl vysvětluje teplejším klimatem Ven
duly. Souboť pl'íznivějších ,-livú, které se uplatúují na Vendule, lze vyjátlřit rozdílem v no.clmofaké
výšce (tab. 1). Vliv nadmořské výšky na nástup fenofází je různými autory hodnocen I"uznč, vždy 
však jo zdůraz 1\ována závislost na mikro- a mezoklimatu ,-četně vlhkosti stanoviště, toploh1í 
inverze a pozdních mrazíků v údolních polohách. J ednotliví autoř·i ndávají clifercnce v 0 velmi 
širokém rozmezí (1,7-) 3,9--1,5 (-5,7) dne na kažcl)·ch 100 rn rclati,·ního pfovýšcní. 

Ačkoliv jsou trvalé plochy na Vendule téměi' o 200 m iúže, byly rozdíly 
v nástupu fenofází u drnhú společných oběma lokalitám pozorovány pouze 
výjimečně. V r. 1971 kvetly na Vendule di"íve pouze Astragalus e:cscapus, 
Acinos arvensis, Potentilla arena.ria a Teucri1w1 chamaedrys. Naopak v letních 
měsících urychlily některé drnhy na Radobýlu vývoj, takže dokvetly a měly 
zralá semena dříve (Astragalus exscapus ( !), .Arenaria leptoclados, P estuca 
valesiaca). Uvedené rozdíly lze vysvětlit buď rozdílnou reakcí na tytéž pod
mínky, kterou u rostlin téhož druhu z rúzných populací zjistila l\1ARKOYA 
(1971 - pokusy s Erysinium cheiranthoides), pravděpodobnější je však vliv 
rozdíln8ho stupně kontinentality rnezoklimatu (cf. např. KuRPELOY_.\. J 965) 
nebo pouhý srážkový deficit v letních měsících , který nutí rostliny urychleně 
zakončit vývoj (SCHREIBER 1973). Yelmi strmé khvky kvetení (rychlé do
sažení maxima a minima) zkonstruoval na základě pozorování ve Strelecké 
stepi GOLUBEV (1965). 

Preisovy křivky počtú kvetoucích clruhú na Radobýlu a Vendule jsou též 
dvouvrcholové (PREIS 1939; obr. -!d). PrYnÍ maximum se kryje s maximálním 
rozvojem jarních efemer na konci dubna ( 1938 ?). Koncem dubna 1971, kdy 
bylo zahájeno pozorování, byly již efemery oclkwtlé. Minimum koncem lét a 
je patrné i na Preisových křivkách, hile není zdaleka tak výrazné. 

BírnzrnovÁ (1973) sestroji la obclobnou khvku na základě pozoro,·ání na Oblíku v r. 197:?. 
Je jednovrcholová, bez časně jarního maxima. Ve druhé polovině vegetač ní sezóny počet kve 
toucích druhů pozvolna klesal , není možno hovořit ted.v 0 ,-ýrazném pessimn. N e jprudší pokles 
zaznamenala koncem června; o rok clříve dosáhla právě,. tuto roční dobu vegetace na Radobýlu 
opt.ima. 

Ost.ró jednovrcholové křivky s minimem koncem léta (IX), Y rnnohém pl-ipomína.jící khvku 
z Raclobýlu, zkonstruovala na základě pozoroní.ní ve ::;tepi 8irak,;ké náhorní plošiny v Gruzii 
SocnADZE (1970). 

R o z D f Ly v E F Lo R 1S TI c K É :ir s Lo ž E ~ Í T R v _-.\ L ý c H p Lo c H 1 9 7 1-1 9 n 

Podstatné rozdíly v kvalitativním i kvantitativním složení porostú trv;:t
lých ploch v letech 1971 a 1972 byly patrné pfodevším u geofytú a terofytú. 
Na Radobýlu byly zjištěny v r. 1972 mnohonásobně početnější populace 
především cibulových geofytú a terofytú: Lithospenn·um arvense, Viola tricolor , 
Trifolium arvense, Ornithogalurn gussonei, Jli1.,scari lenuiflornm, Allium 
sphaerocephalum a Verbasc11.,m phoeniceum, oproti p:fodcházejícímu roku vy
kvetly navíc např. Bromus mollis, B. tectorum, Adonis aestivalis, Papaver 
dubium a Gagea cf. pomeranica. Naopak vzácněji se vyskytovaly Arenaria 
leptoclados, Erysimmn crepidifolium, Eitphorbia cyparissias. Na hraně opuště
ného lomu, která nebyla tolik postižena suchem, byla E. cyparissias stejně 
hojná jako v r. 1971. Na Vendulo byly rozdíly zanedbatelné. 
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Značné kolísání v početnosti populací terof)~tú v jednotlivých letech bylo 
obzvláště v porostech stepního charakteru pozorováno již mnoholuát. Jeho 
př-íčiny však dosud nejsou jednoznačně určeny. Udává se, že rozhodující -
alespoň pro „ozimé jednoletky·'· - je počasí od podzimu clo přecljaí-í, poně
vadž léto pl-cč-k{wají poměrně odolná semena snadno. ~a hojnější kvetení 
cibulových geofytl1 mělo prnYdčpodobně letní období sucha pl-íznivý vliv. 

ZÁVĚRY 

l. Xn, základě pozorování z roku 197~ je zrcpné, že mimoí·ádné sucho 
v létě l 971 nezanechalo na vegetaci Ycncluly trYalé násleclk~T· Xeb~-Jo pozo
rováno uschnutí ani proschnutí clfovin, rostoucích na, skalnatém S\Tahu nebo 
v okolních doubraYách .. Jiná sitmice byla, na Ra,clob:ýlu. Jcclin_\· vzrostlý 
Qurrcus robilr, rostoucí ph okraji stepního svahu, uschl, proschly nebo i uschly 
některé akát_,. a částečně b:d~- suchem poškozen~· některé keře Prnnus spi
nosa. Proschlé b:d~T i dl-(_'vin.\· ph okrajích stepních porostu na dalších loka
litách, např-. Fraxinus e.ralsior irn Z - JZ svahu pocl vrcholem Milé u Loun. 
YzhJedem k velmi obtížné ccesi cliaspór v této „bojové zóně" múže ovlivnit 
jediná extrémní sezóna sukcesi na dlouhé období. 

2. Ačkoliv leží Vendula, téměř· o 200 m níž než Raclobýl , nebyly pozoro
vány podstatné rozdíly v nástupu e:i ukonče1ú kvetení u většího počtu druhú 
rostlin. Vyrovnání rozdílu je možné phčíst na vrub rozdílnému mezoklimatu: 
svahy Yenclul_,. pl:"i J okraji kaúonu Labe jsou v dosahu údohúch mlh a bez
pochyby se zcle uplatňuje teplotní inverze. Oba faktory zmenšují extrémy 
klimatu, snižují teplot.v na stanovišti, zpomalují tedy ontogenezi rostlin 
a tím i nástupy fenofází. 

3. Obě nepříliš vzdálené lolrnlity mají na studovaných plochád1 relativně 
malý počet společných druhu (27, tj. asi 33 %). Rozdil v druhovém složení 
je jen zčásti vysvětlitelný rozclílným geologickým podkladem. Pi"edevším 
petrochemicky je pravděpodobně na Vendule podmíněn výskyt kc:~lcifytů 
typu Globillaria punctata nebo LinU1n tenuifoliwn, které jsou jincle v Ceském 
středoho.H vázány téměi" výhradně na vápnité slínovce. Druhově početněji 
za~toupená skupina taxónů, doprovázející šipákové doubravy, se vyskytuje 
v Ceském st.fodohoi"í na nejrůznějších bazických substrátech (opuky, i~ůzné 
neovulkanity), chybějí vša,k nejen v Lounském sHeclolioi'·í, ale i např. na Rípu, 
Házmburku a Radobýlu. 

4. Pro rostlinstvo Raclobýlu jsou charakteristické pfoclevším druhově rela
tivně chudé plošně rozsáhlé porosty e.1s . . Peshlco valesiacae-Stipr>f'Lun capillatae 
na J svahu , dále pak fragmenty porostú as. Aceri-Pra:rin_etU1n na ~ svahu. 
Kavylová step podobného roisahu nemá ve stl"eclní části Ceského st.fodohol"í 
obdoby a nalezneme ji až na, severním Lounsku. Na 8 svazích mnoha kopců 
Lounského střeclohoi'·í jsou lesní porosty velnri podobné zmíněné as. Aceri
-Fraxinetum na Radobýlu. 

5. Na základě fenologick.ého pozorování a charakteru rostlinstva je možno 
usuzovat, že vlivem dmrncl nedokonale známých mezoklimatických faktorů 
je mezoklima Radobýlu ariclnější než sousedních vrchů. Zi"etelné poškození 
vegeta,ce - obzvláště dfrvin - suchem je sice pozorovatelné pouze v klima
ticky mimořádně suchých letech, avšak aridní klima se jistě uplatúuje i jako 
prvořadý činitel při výběru clrnhú, schopných osídlit lokalitu. 

6. Již dříve bylo poukázáno mi závislost mezi tvarem arely a celkovým 
areálem druhu. Obzvláště pl"i hrnnicích areálu se taxóny stávají steno-
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topnější; makroklima území se blíží pESsimu druhu, jsou proto vytlačovány 
konkurenčně silnějšími taxóny clo poloh pro ně mezoklimaticky příznivějších . 
Za tohoto předpokladu nepfokvapuje , že existují v SZ Čechách relativně 
ostré hranice mezi územím s optimálními podmínkami pro rozvoj šipákových 
doubrav (J část Milešovského s~ředohoří) a subkontinentálních stepí (Lounské 
středohoří) (KUBÁT 1976). Pro Ceské středohoří tedy není vhodné spojovat clo 
jedné mapovací jednotky šipákové doubravy a „skalní lesostepi ' · ani při 
relativně hrubém mapování vegetace. 

7. Submecliteránní charakter mezoklimatu labského kai1onu kolem Velkých 
Žernosek je zÍ'ejmý též z mimořádně úspěšného pěstování vinné révy. „.Ka 
Lmmsku se nyní ve větší míře nepěstuje , pěstovala se tam s úspěchem p:i"ecl 
odvodněním rozsáhlých vodních ploch na úpatí lounských kopcú. Protože 
senrní Lounsko je podle údajů meteorologických stanic teplejší než Lito
měhcko a na Litoměřicku je celková suma aktivních teplot pro Vitis vinifera 
již pod optimem, zbývá pouze vláha, př'ípadně vzdušná vlhkost jako limi
tující faktor (optimum pro Vitis vimJera se udává 600 - 800 mm ročních 
srážek). 

SHRX U TÍ 

Pi·c dkládané y:)·::-Jedky feno logick)·ch pozoroYání byly zÍ:::ikány s ron1ánírn fcnologickS·ch p o
rnčl'll bylinných pmo~tú dvou blí~kých lokalit ve stfoclní čás ti Čc:;kého sfrcdoh oi"í (.HadobS·l 
u Li toměřic a Ycndul a v V elkých Zernosek , obr. 1) v mimořádně such ém létě Hlll. B:dy ~ l <'do

vány pfodeYŠÍm změn~· " počtech kvetoucích druhů na 5 trvalých plochách (3 na .Haclobýlu 
a 2 1rn. V endule ). Zkon~t ruované křivky b y ly srovnány s údaji o srážkách a t eplotách podle měi'ení 
ob~c1Yatoř'c H::Vl Ú D oksany a s tani ce v e Velkých Žernosekách (obr. 4) . B y lo zjišt ěno. že lim itu
jícím faktorem pro vývoj r o:; tlinstva jsou v letních měsících na těchto lokalitách ~ráž k.'· · D eficit 
srážek se cli'íve a výrazněji projevil na Raclobýlu . Aridněj š í charakter m ezoklima tu Hadob}·lu je 
zřejmý z xerofilnější Yegctace subkontincntálniho charakteru (as . Festuco ntlesiocoe-.'-.'t ipeturn 
cn 11 illu toe na J svahu, azonální as. Aceri-Fraxinetmn na :S svahu). Obdobná tra\·inná spoll'frn::-tv a 
p od obn éh o rnzsahu na jiných lok alitách ve s tfoclní čás ti Českého stře clohoh sch ázej í, nalezneme 
je až na severním L ounsku. Na V endul e jsou vedle as. Erysimo crepidzjoli i-Festucetum i·rtlesirtcrie 
(a jin ých ~pokčenstev svaz u F estuc·ion valesiacae a Alysso-Festucion pollent is) t éž sp1l l CČ'ťnsh ·a 
tvo l"c1111 ,.;ubmcriteránním d1·uhom Quercus pubescens, která na Raclobýlu zcela ~c há zejí. 

. ..-\riclnčj ; í mezoklima Racl obýlu je pravděpodobně podmíněno p oloh ou nchu v oblouku Labe. 
Slab; f boui·ky od Z a JZ j ~on nsměr:úovány řekou a vodní plochou písko\'1\r ~mčrcrn k JY, k v~·
so uŠ<' nÍ pi"i spívá s ilné oslunění a větry pfovážně SSZ směru. Odlišné pomčry panují p ou ze na 
ú zk{•1n pruhu ph hraně lomu, který - ačkoliv leží t éž v ji žním k\·a clraJJtu - b~-1 , . prubčhu 
ce léh o suchého ob(lobf podstatn ě lépe zásobován vláhou. T ent o fenomén hrany byl nčkt Cl'ými 
autor.v (např'. ScH~ELLE l 055 : 166) na jiných lokalitách pozorován již elfí,-<'. 

J;rnschnutí n eb o úpln{' u schnutí někter:)·ch solitérních dřevin n a s t epním s \·ahu Radob~· J u 
pÍ'Cs \ ·č d č ivč dok azuj e, že právě m ezoklirnatické poměry extrémních let jsou limitujícími pro 
pi·irozcn ý \',Ýběr t axonú , schopných osídlit tato extrémní stanoviště a mohou o\· livnit "uk ccsi 
n a dlouho u dobu. 

:Xa Ycndulc se vliv sucha projevil mnoh em méně, tn·a lé násled.k>· , . podobč prn~chl:)-ch IH'bo 
u schl ých rl.ř e \' in nebyly zji š t ěny. Pi'í č: in ou mírněj š íh o m ezoklimat u Ycndul~· je bczpoch~·b.v její 
p oloha pi·i zač·átku kaú on ovit óh o ú clolí Laho (tzv. Port[t Bolwmica) ještt'.• v clo~ahu údol n ích m lh 
a tepl ot ní invC'rzc . 

Z c:-:;A:\l:\ LEN .FASSUNG 

Di c hi ťr bc,.;chriebcnen phanologi~ch en B cobachtungen sind clas Ergcb11i~ cine;-; \ 'crglc'ch es 
von l\:riintcrbe::; t a nclvcrh iil t ni sscn z \\·eier n a hcstch encler Lokalitiiten im mittle rcn Tcil cle,:; Boh
mi::;clwn :'.\litt e l geb iťgcs (Raclobýl bci Litoměřice und Vendul a bei Y elké Žernoseky. Abb. 1) zur 
Zeit ller a n sserordentlichcn Trockonheit im Jahre Hl71. B cobachtct \Hlrdcn YOI' a llem Yer á n dc
rungcn in c[N Anzahl bll'ihcnclcr Artell auf 5 Dauerflacli cn (R 1- R3. \' 1. \~ ~) . Dic c ingC'zc iohn c tc1:
KrnTC'n \\'urd cn mít clen .Nicdc rschlags- urnl T emp eraturangabcn de~ Ob~crnttminm" 1L\1 U 
Doban,\· tmel clPr klimat ologisch cn Station in Velké Žern oseky , -crg lichen (_-\.bb. 4 ). Daclurch 
\\ ' llť<lc fcs tgcs te ll t, class sich in d en Romme rmonatcn Ni ed erschlagc m1 cl en §?.'l' n::mntcn L okal itiltcn 
als Ji rn iti crender F a ktor 0n1·eisen. Ein Nieder,:;chlagsmangel \\·u rclP frúhcr lm<l viel sU\ r kcr am 



H,aclob\·I l)('mcrkba r ab am Ycndu la. Durcheincn mehr trockcll('J1 Charakter tles ~[e:;okhmas am 
Radoh~· l wil'(L clie x ero phile s ubkontinentale Y egetation beeinftusst tm<l b o::;t immt (Festuco vale
sú1c11e-·"-'tipetum cr1pillut({e-As. am Súdabhang, ein azonale:; A ceri-Fm.r inetwn am Norclabhang). 
Analog<' Uriiscrgc::;clbchaftcn úhnliclwr Fli:i.chengro::;::;en fehlen ganzlich an anclel'f' ll Lokalit iit l' n im 
.\1 it tC'ltC'il dcR B ohmischcn .'.\littclgťb irgcs . Solche k ornrnen Cl'st niirdlich Yo n L o un.\- \ -o r. r\m 
\' C' n<lula-.Hang " ·crden 11 c b<'n d er h,'rysimo crepir/1jol ii- F estucetu111 valesiacae- As. (und andercn 
C:r·sťlbchnftcn d es .Festucion valesiacae und .-llys,w- F eslucion pnllentis-Yerb.) auch G<'sPllschaftE'n 
dr 's s ubrnedit c rrancn Q11 erc11s p11besce11s v o rgcfunden, dic jecloch am Rad ohýl gi.\nzlich frhlcn. 

Da::; Trock<'nklirna am H.adob.)·l ist \\·ahrsclwinlich durch seine Lage am Elb(' boge n gcgeb<>n. 
I >i ť Ric htung schwa~her Cewittcrnic<lf'r,.;chhi.gc \ ·on\\' tmel S\\. wircl durch de n Laur <k" Stromes 
und auch durc h die brcite \\'a ,.;,.;er ffach c d er nahf'lif'genden Sandgrubf' ,.;lark h e<' influs;;t, so dass 
die::;c oít gq~ť ll SO abgclPitd \\·f'rdc11 . Starke Sonrn' nbC';;trahlung unci úlwrwil'g<'n<lf' )\X\\'-\\'ill(le 
n' rstii rk f' n mu· noch nwhr di e c\n,.;trnckn nng. Ein schmalf'r fitreifrn an df'r Kant< ' d <'„ Stt, in
bruchC',.; \\'!'ist ttb\\"(' icJwncl C mikroklimatisChť ,~<' rh ii.ltniS:-if' aur Unci o Jrn·ohl clif'S('l' RiCh tlUCh Ulll 

Si.icllmng lwfindC't, \\'Ltrcle n 11 iih 1·<'ml der Trnck<'nlw it,.;pe ri odc r c ichlich b('Íl'ttC'htd. I )iPscs 
. , l'hiinnnwn der Kante '· \\·nrrk bCJ'('it,.; \·on c·inigl' n . \nt orC'n mi amlcn'n Lnka li tilh' n h('ohacht ct. 
(cf. SCHC\ELLJ<.: Hl55 : 16u). 

l>i P Durchtroc knung oder auch <'inc gi1 nzli chl' .\n,.;trocknLmg ťinigf'r ,...oliti1r<'r C:1'hiilzť am 
S!Pp]wnhang dC's H.adob.)-1 s ind c in úbcrzcugcnder B l'\H'i,.; dafúr. das,; g<'ra<k cli <' nwso klimnli,.;c lwn 
Vorhidtni::;,,w cxt romcr .Jahre for !' inc natúrlichc Au,.;\\·ahl dťr Taxa, dic> c ine Bl's iP(llungs fi.ihi i.r keit 
dicsc' r <'xln' 11H' n Rtandor!<' anf11·c i,.;<'11. limiti c rťnd s ind und :-u diP Snkz<'s„ion for ei1w Ungere Zeit 
bf'<'inflttsscn konnC'n. 

DC' r Binfltt::;::; d <>r Trockcnlll'il am \~c,ndula machtC' :; ich Y1cl gc ring<'r hcrnf'rkbar, daw'rndc 
Fo lgen in Form durchtrocknct Pr od<' r gi.inz lich vert rocknctť r Gf' lliilze \\·u rd f' n nicht frstgc',.;tellt. 
Das mild o :\lťsoklima <l<'s \'1'rnlnla-Hangcs di.írftC' \\·ohl durc h s(' ine L ag<' am Talhan!.( d e r Eibe 
(sog. Porta Bohťmica) begrún<l<'! ,.;f'i n , cla c r ,.;ich n och im Bc'n·ich dN Talnclwl mHl Tnn p('rat nr
in,·Nsion bC'nnd<'t. 
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