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Halofilní květena severozápadních Čech 

Halophile Flora in Nordwestbohmen 

Miloslav Toman 

ÚVOD 

Tm1A~ ::H. (1976): Halofilní květena severozápadních Č'ech. [Halophile Flora in Xord
wcstbohmcn]. - Preslia, Praha, 48 : 60- 75. 

E::; ist wahrscheinlich, class einigo obligatc Halophyten, tlie bi::; h eut c in Xorclwe;:;t
bohrnen mehrere Lokalitiiten aufweis('n, inncrhalb von c inigcn Jahren Ycrsch,,·ind0n 
werden. Deshalb erscheint clie For,;chung im Bereich de r halophilen Ycgetation gegen
wertig ab sehr clringencl. Dor , -o rliegende Artikcl soll auf clen Charakter der Yr·rbre itung 
cler halophilen nncl :mbhalophikn Arten in X orcb ·estbohrnen anfrncrk.-;arn machen nnd 
die Erforschung dieser Flora clasclbst e rleichtern. 

Pedagogická fakulta, České mládeže 8, }0096 Ústi n. L., Čcskoslol'ensko. 

Během víceletých výzkumú květeny západní části vni.tročeské nížiny a při
lehlých pahorkatin jsem se na více místech setkal s významnýn1i zbytky halo
filní a subhalofilní vegetace. Většinou byly složkou porostů lidskou činností 
proti původními stavu pozměněných až značně pozměněných. V př'evážném 
počtu případů zřejmě dokumentovaly existenci původních lokalit halofilních 
druhů; společenstva, jejichž byly součástí, se však svým složením jen vzácně 
při_bližovala pravděpodobné struktuí-e původních slanomilných porostů 
v Cechách. 

V r. 197 1 a 1972 jsem provedl soustavný průzkum části potenciálních 
lokalit halofilních a subhalofilních druhů na území severozápadních Cech. 
Výsledky jsem shrnul do pfoclkláclané práce. 

Výčet lokalit halofilních a subhalo:filních druhú bude jistě clalšírni botaniky 
doplněn. Z rozsáhlé sítě polních cest, které jsou dnes významnými lokalitami 
některých slanomilných druhů, jsem totiž mohl prozkoumat pouze část. 
Mnohé lokality jsem také jistě pfohlédl. Lokality halofilních a subhalofilních 
druhú mohou mít někdy jen nepatrnou rozlohu (V cliká Ves u Poclboí-an, 
Nové TJ-ebčice, Hospozín apod.) . Konečně je možno pl-edpokláclat existenci 
lokalit halofilních a subhalofilních druhú v některých veřejně nepř·ístupných 
objektech (napl". na dvorech statkú: srovnej lokalitu v )lorech). 

Za laskavé zapújčoní údajů pro publikaci děkuji K. :Kaiprovi, A. Roubalo\·i a J. Skofopo,·i. 
Za uvedení do problematik.v clruhn Bolboschoenus mrtritimus (L.) PALLA js0m velice zavázán 
dr. J. Sojákovi, CSc. 

::\lETODIKA 

Hlavní částí studie je výčet lokalit ::;lcdo,·aných halofilních a ::;ubhalofilních druhú v severo
západních Čechách. Je doplněn kartogramem (obr. 1). V práci jsem podrobil reviz i rozšífoní 
čtrnácti druhů. Rozdělil jsem je pro účely mapování do 1.l·í skupin. 

Prvou Rkupinu t\·oří ty, jejichž výskyt je v Čechách omezen nebo téměř· omezen na území, 
zobrazené připojenýn1 kartogramem. Jejich lokality zakro::;luji černými kruhy. Jsou následující 
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(pro informaci ll\'ádím \- zánm'1' \ 'Ý"k.dy \' Č(•rluí~h mimo pro::;tor, znázorněný na obr. 1): 
Garex .secalina \VAHLE C><B. (<>xkliwa: nwzi Strašnicemi a ~íakšicemi, SOJÁK 1962) , Glmu:; mari
tima L. [oxklávy: širší okolí Franti!\km·ých Lázní, kclP ro,.;tc> na několika místech: DALLA TORRE 
1878 aj.; l(arlovy ,~ary: Thcrma l'nrolina Bohemia0 (sine col., si ne clato PR)l, Pla ntago mari
timri L„ .':)'perguluria rnediit (L.) C'. PnESL, Sper(luluria su linn J. ct C. PRESL (cxkláva: u Františko
\· ~·ch l„ázní a tloosn, DALL,\.T01rnE 1378 a,j.) a Tnro.rru·1w1 bessarabi'cum (HoRNEl\I.} lfAXD.-:\IAzz. 
[cxkláni.: Pr<oi.ha, Orrz 1850 PH.. Po\·až.uji za nezb:vtné upozornit, že všcchn>' smetanky rostoucí 
v Čechách na týchž lokalitách jako ob ligátní halofyti nepatří <lruhu 'Taro.rnru.m bessarabicum 
(Homa::\I.) HA~D.-:\IAzz.]. 

Do prvé- skupiny cln1Jrn P"ěíttí.m i Alelilotas dentatci (W. et E:.) l:EHs„ ld('rá má exklávy 
u :N"cpi·<·vázk~· u :\Iladé Bolesla\·i, u :\I lacl<· Boh'::;hwi, u Dolních Hokytúan, u ~ecllcc u Kutné ll ory 
a u Poděbrad. 

O<l ~l'(llcL' u Kutné Hor~· ud ih«í. t'1-;L.\KO\,.;i;:ý (U,/;'5) Jlelilotiis dcnlrttrt (\Y. d K.) PERS. Podle 
j<>ho infornHl.C(' l'•J-;tla komonic" zuhat<Í. i"etn(· na příkopu u si lnice. Bylo to v rní,.;(pch, kam při
U,kala kalni't, nai'-l'rnalú ,.<ld<1 z t <>\·arn\· 11n -;po( li um a z r>'hníč:ku. R~·hníi'-01-;: hyl nnp~1jcn \·odou 
Z(' ,..tarC:~lw cl()lu. 

Zbytky lokalit.\· ,;la1111tniln~·<'h druhu Xa Blatě tl l 'cHlčhracl je možno <lo:;wl nalézt (ln/3) při 
\'.\·ch. stran(· ,.;ilnice P()(l1"'lm1tl~· - !(1l\th·, již.nt"' od Uižo,·atky silnic, kterc'i, kží asi 1 km jižně o<l 
Koul. Xa okrajích silně rnd1·rnlizontnť' hažink.\· j,.;prn napo(·ítal ''-<'dm f'x0mpláht komonic0 zubaté. 
Xalozl j:;ern i tr,.; ,'<choeno11l11'/11.~ tohcr/i. ' /1 ' 111?11.trrni (C'. ('. C:.mLt~) P.\LLA a rnol1utný poro,.;t 'l'ctra
uonolouus mr1ritim11s (L.) 1~01'1!. 

F D olních Hok~·tť1an rn-;((· Jfr!ilollls rlrntntu (\Y. <'! !(. ) l.>Jrn,.;. pi·i jv. straně v0:;nice, vlevo od 
silnic0 (Lo Horních Hokvtťian. Xapofrtl jsl'tTI patnáct l'xemplái't'.1. :Spolu se vysk>1 tuje Lotus tcnuis 
\\' . ('( K. c>x \\.ILLD. (<lo:-ti hojn~· ). 'l'rifolium frrig1fer111n L. (ce l <~ porosty) a nčkolik exempláiů 
C'entouri11111 ;1ulchellu1n p.:;\\·.) J)Rl'< !·:. Druh<AČ chudší společenstvo obdobného typu je poněkud 
dále ()( l ve,;nice, \·pravo od silnic0 (~měrem k hospoclái'.·skýrn budovám). 

Jižn(' O(l Dolních Rokyt11a11, zťjm0na nwzi potok0m a obcí, nalezneme tytéž vzácné (lruh~'· 
Jlelilotus dentr1ta (\.Y. et K. ) l'E1:,.,. j(' z<k hojnější. Xa polní cestě, kde roste i J>uccinellia distans 
(.JACQ.) l'ARL „ j0 komonice znbat<1 mí,.;ty až velmi hojná . U rybníka jz. o<l Dolních Rokytúan so 
vyskytuje '1.'rlfolium fraa1Jerum I... . a 'Pe tragonolobus maritimiis (L.) Ron-r. Na návsi. json časté 
'Pnjolivmfrogiferuni L. a 'l'ctmgonoloúus mrtriti1m1s (L.) ROTH, roztroušené C'entauriwn pulchellum 
ISw.) DRl'CE . 

Z rnénč charakteristických halofilních Llruhú (<lruhá skupina) j,.;em sledoval pfodo,·ším Jirncus 
gerardii LoISEL. T en je znám z okolí Františko,·ých Lázní, z území, zpracovávaného v této studii 
a z Polabí (rozšífoní dosti p odobné rozšífoní n ezpracovávanéh o druhu Lotu.s tennis \V. et K. ex 
\VrLLD.: C1rnTKOVÁ-ŽER'l'OV . .\. Hl72). ,\ 'choenoplectus laúernaemontani (C. C. G:v1ELIN} PALLA má 
rovnčž hlavní rozšíř'ení podobné . Za:;ahuje však také· na Dokesko a podél Vltavy do jižních Čech. 

Lokality cll'uhů Juncus gerardi i LoISEL, Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. GMELIN} PALLA 
a lokality vzácného Bupleurum tenuissimum L. značím na obr. 1 šachovni.covitě vyplněnými kruhy. 

B11pleuru m t1rnuissim11m L. jo známo ze čtyř míst v sz. Čechách a od rybníka Kasova západně 
od Kobylic u Nového Bydžova. Poslední lokalitu objevil BA"GDYŠ (1919). Jelikož na ní nenalezl 
jiný halofilní clruh, pochybuje o pl'1Yodnosti proros tlíku nejtenšího na lokalitě. Lokalitu jsem 
navštívil v r. Hl74. Obnovený r~·bník má zvýšenou hráz a je ve vysokém lese . Prorostlík nejtenší 
už z<lo asi n eroste . 

As i 1 km východně odtud, na náv,;i v K obylicích jsem nalezl velmi četný Lotus tenuis \V. et K. 
ex vVILLD. Na prostranství pfo<l ško lou s ním roste i Tr1folium .fragiferum L„ Oentaurium pul
chellum (l::)w.) DaucE a Puccinellia distans (JACQ .) PARL. 

Prohledal jsem soustavněji území nsi 100 km2 v okolí Kobylic. Navštívil jsem mnohá místa, 
jejichž charakter se zdál být pro vý::;kyt slanomilných druhů pHhodný. Nalezl jsem však toliko 
jednu lokalitu C'entauriurn pnlchellum (Sw.) DRUCE: při rybníku a při polní cestě mezi Králíky 
a J~ehoty. 

Vzhledem k charaktcrn lokalit .\· na návsi v Kobylících a k nevelké vzdálenosti lokality u Ka
sova se domnívám, žo by by lo možno p ovažovat tyto dvč lokality za zbytky přirozené exklávy 
haloA!ní vegetace . 

FJleoch"lris uniglwnis ( Lr '.'>."n::.) ScnuLT. a Tr~folium fragifernm L. (třetí mapovaná skupina}, 
mají rovněž nejvíce lokali t ve zpracovávaném území a ve středním a východním Polabí. Z této 
nížinaté části vnitfoích Čech disperzně pronikají dosti hluboko clo pahorkatiny. Ojediněle zasa
hují j0što výše. 

Zajímavý jo zejména š iroký prnh rozptýlených nalezišť těchto druhů m ezi jižní hranicí území, 
zobrazeného na kartograrnL1 (obr. 1) a myšlenou čarou, probíhající z dolního Posázaví povodím 
foky :Ylže a Berounky na Plzc'ú~ko. Nondě podle kartogramu J. Sojáka (SoJ,\.K 1962), který zjistil 
v pražském okolí i lokD,li Ln 'Cnjolinrn bonannii PRESL, pravděpodobně druhotného původu 
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(SOJÁK I. c.), n ení vyloučeno, že některá z lokalit Trifoliumfragiferum L. př·cbíraných z litC'ratnr.\· 
by mohla náležet i druhu 'l'rijolium boncrnnii PRESL. 

Lokality, které hostí ze sledovaných druhů jen 'l.'rifolium fragijermn L. nebo Eleocharis 
uniglumis (LI"'.'K.) Scttt:LT. znač-írn na obr. 1 prázdnými kruhy. 

V práci poznámkovitě uvádím i nové lokality některých dalších clrnhl°1 ['l'etragonolobus niari
timus (L.) RoTH„ Lotu.s tenuis \\-. et K. e_- \\'JLLD., Centaurium pulchellum (Sw.) DRUCE aj.]. 
Jejich lokality nečísluji ani nezakresluji do kartogramu. 

Ekologickou charakteristiku lokalit v následující kapitolo doplňuji eenologiokými s11ímky. Při 
zápisech jsem použil Dominovy desetičlenné stupnice pro abundanci a dominanci (sec. KLIKA 

1955). Náz'-y ro::>tlin přejímám od RoTHMALERA (1972), členění českých populací roclu Bolbo
schoenus PALLA (taxonomickou problema,tiku českých populací tohoto rodu považuji dosud za 
neúplně vyř'cšenou) od DosTÁLA ( 1948- 1950). 

EKOLOGIE LOKALIT 

Zpracované území je z hledislrn makroklimatického nejsu8sJ v Čechácli . 
.Jeho značná č-ást má prúměrné roční srážky nižší než 500 mm. Některé části 
Zateckn, mají dokonce průměrné roční srážky nižší než 450 mm (VESECKÝ 
1958). Průměrná roční teplota zpracovávaného území je většinou mezi 
7 °C a, 8 °C (VESECKÝ l. c.). 
_ Lokality halofilních a .·ubhalofilních druhú jsou dnes v severozápadních 
Cechách vázán~· předev.vírn na jemnozrnné horniny křídového stáří (okolí 
Loun , LibochoYie; a Yeltrus) , miocénního stál-í (lokalitami boha.té území mezi 
l\Iostem. Chomutovem a Podbořan~·). pÍ'Ípaclně i na perm (okolí YelYar). 
Halofilní a. subhalofilnf druhy roi;;tly nebo rostou v těsném sousedství většim
zdejších Yýznamných miner~lních pramenú. Považuji za dúležitou skutečnost. 
že nejsoH vázáJ\\7 jen na okolí pra.menů hoi"kých vod (Bylany, Komořany, 
Zaj_ečice ), ale i na okolí pramenů znárn)·ch kyselek (Bílina, Bř"vany). 

Cást sledovaných druhú se nachází téměř- výlučně na bažinkách. Jsou to 
Carex secalina YVAHLENB .. Eleocharis imiglumis (LINK.) 8CHULT., Jv.ncuD 
gerardii LoISEL. a. 8choenoplecfits tabernaemontani (C. C. G:\rnLrn) PALLA. 

Někdy na takových místech roste i Jlelilotns dentata (W. _et K.) P1ms. (Voj
ničk~·. Děčany , ~Ialé Březno), Glail:t' maritima L. (Bylany, Cepirohy) a některé 
další druhy. 

Plantag; maritima L. roste , často masoYě, na jižních, dosti prudce svažitých 
stráních (zejména v trojúhelníku mezi Libochovicemi, Chomutovem a Ka
daní). P01~Jsty jitrocele slatjnného zde bývají často velmi rozsáhlé (Tatinná, 
Míníce u Zatce, Xehasice, Cachovický kopec). Půdy bývají mokvavé, ceno
logický doprovod velmi rozmanitý (tab. l). 

Xa výskyt těchto sp olci:'.:cnstev s dominujícím Plantago maritima L. nás často upozorní poros L 
nč-kterého Ylhkomilného clruhu významné fyziognomie [Phragmites australis (CAv.) T1ux. ex 
STEUD., Calr1111agrostis sp. div., Oarex sp. div.] m ezi nižšími porosty xerotermních nebo s ubxero
terrnních travinných ::;polcfrnste,·. Plantago maritima L. rosLe obvykle na pfochocln mezi těmito 
hygrofilnírni a xerofilními formacemi. U strání bucl.ovaných křídovými sediment~' jde často 
(~1LADÝ in Jitt.) o výchozy vrsteYních pramenných horizontů, ve kterých voclovodnó vrstyy tvoří 
polohy břvanských slínú. Tato c;ituaoe je význačná pro džbánské stnínč, na kterých uprostřed 
svahů na jižních expozicích s pfodádající xerotermní nebo subxerotormní vegetací nacházíme 
podé l vrc;tevních pramcnú ostrúvk~r rákosu (MLADÝ l. c.). 

Spergularia salina J. et C. PRESL se vysl~ytuje n~ zabahněných částech 
návsí, nejčastěji na jejich nejnižším místě (Cernuc, Siřejovice , Bílence aj.). 
Roste i na obdobných místech v jiných částech obcí (Zabokliky, Dřínov), 
na nevybetonovaných vyšších hrázích rybníčkú (Moravěves, Veliká Ves 
u Podbořan, Všestudy) , v nevybetonovaných stružkách (Vojnice, Holetice), 
na nevybetonovaných korytech potokú (Ješín, Solany, Kněžice). Vesměs se 
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Tah. I. C'f'nologický charaktc·r porostli pramenišť r-; Plnntago maritimn L. 
logischPr Charakter clPr Qudlfltu·c·n mit Plantago maritimrr L. 

Tab. 1. 

Slonp<'c A B c 
- -- --- --

Sklon 18- 30° 25° 25° 
01·i<·ntac<' J .JZZ JVV 
Pokr.\·\·no,.;t E1 40-80 °o 70 % 30 % 
\"<'likost ,.;nímku a 16 m 2 24 m:? 12 m 2 

Agru -tis tennis SrBTlT. ff (3- 5) :3 1 
Pluntoyo 111uritimr1 L. \ ' (7- 9) 8 5 
Achillm mill<fo/ium L. s. l. ff (2 - 5) 4 
Fest11C11 rupicola HE t:FFEL ff (2 - 7) 6 
Tetrrirtonololws 1w1ritimus (L.) HOTJL II (:2 :3) 5 
Aster linosyris ( L.) BEH:\'H. y (3- 8) 4 
Hrachypodiu111 11innatuin (L.) P. B. 3 
Bromns erectu s Huns. :~ 

Centr111rN1. jaceo L. v (:2 - 4) 
Di(/ nthu.s Cl/rt lwsianorwn L. I p) 2 
Euphor/;ia cyparissias L. 4 
Ufllium l'Crwn L. l (1) 2 
Hicmri11m 11ilosellr1 L. J (~) :3 
Eol'!eri11 111.t1cmnthn (LEDEB .) ~<.11 t "LT. I ( 1) (j 

Li1111111 Cl/lh!1rtic11rn L. •) 

Lotzu; cor,1.ir11/at11s L. ff (2- 5) 
0nonis 1i/1 Ínos11 L. lV (2-6) 
Phrr1gmifi:,' australis (C 'AY.) THL - . n (2- 3) :3 
Plrmtaga lanceolatfJ L. l (:3) •) 

Ziino-

I) 

50 
J 

60 °~ 
25 m:! 

6 
4 
3 
4 
4 

5 
5 
:~ 

:3 

;3 
:l 
5 

Y je<lnom porn,.;tu byly ju;u-; zap,.;ú.ny: Agropyron repens (L.) I'. B. (C: 1), Arrhenutherum 
dotins (L. J. C't C. PRESL (C: 1), B)frio~hlo11 isch -1emnm (L.) KENG (C: 3), B1tpleurumfalw um L.. 
( D : 3) . C'urex distan<; L. (A : l /:2). Care.?; .flacca SCHREBER (B : 5), Centauren stoeúc L. (C : 2) , 
Centa.uriwn núnus ::\IoExcu (A : l l [ / 2), Cirsiurn ocau.le t)coP. (A : I /3) , Convolviilus l/l'l:enais L . 
(D : J ). Dw:tyli · glom 0 rr1 ll/ L. (D : 1), Daucuc:; C'll'Ot 1 L. (A: ril /2-3), Erigeron acris L. (V : 2) , 
Eryngium cr11npestre L. (C : :3). Falcaria vulgaris BERXH. (A : I /2), Festuca arundinncea. CHREBER 

(D : 5), Fcshtca valesiaca ScuL1.<:rcH. ex GAUD. (C: 2), Fragaria viridis DucHES~E (A : I 13), 
Gentirmella cilir1tn (L.) BoRKH. (D : 3), Knautia arvensis (L.) CouLTER (D : 2), Koeleria pyra
miclata (LAMK.) P. B. (D : 4) , Me<licago falcala L. (A : I /3), 1'11olinia coerulw (L.) J\foEXCH .::;, 1. 
(B : 3) , Oclontites rubrn (B.\U.\1G.) Orrz (A : I /4). Picris hfrrarioides L. (A: U / 1- :3), Plrrntr1go 
major L. (A : I /2), Poa pmtensis L. s. I. ( D : 5), Potentilla argentea L. (C : 3), 8anguisorba mi11or 
ScoP. (D : 5), ·"'mbiosa ochrolwcn L. (U : :?), Sesleria varia (JACQ.) ·wETTST. (D : 4), Stipa capil
lata L. (C : :.?) , 'l.'hymus marschallianns WrLLD . (A : I / l), Thymus praecox 0PIZ (D : 4 ). 

:\[ísto a datum zápi::;u ;;nímku: A: Tatinná u Žatce: stráně nad polní co::;tou vých. obce. Lo
kální konstance (KLIKA 1955) z 5 snímku a roz::;ah ab undance u. dominance . 30. 9. 1972; B: Koš
tiC'f' n. O.: ~tráú vpravo nd silní<':' na pokraji údolí k Y ojnicím. 17. 9. 1972; C: Tvršice u Žatce: 
:>tdř1ky tora,.;y fok.v Ohfo ,;měrem kl' ~taúko,·icim. 19. 9. 197:?; D: Stránč mf'zi L <>nešickým 
Chlumem a bý\'. cihC'lnou. 8. !). l !)(li). 

jedná o lokaJity s pmlou témN'· nepřetržitě rozba.hněnou. Sloužívají husám 
za bahniště. V době s11('ha hý vn.jí tyto plochy pokryty slabším nebo silnějším 
V.Ýkvětem anorganic-kýcb f.lolí. 

Společenstva těchto Fnibruclerálnfch míst s kui"inkou solnou dokumentuji 
v tab . 2 ve snímd<'h .\ až C. % nich je patrno, že Spergidaria salina J. et C. 
PRESL bývá dopro,·ú.zcna drn h,\~ Coronopus squamatus (FoRSKAL) AscHERS. 
(druh je na návsíc h ~u;šf C-:ústi sledovaného území běžný; vyskytuje se pocho
pitelně i tam, kclc zbytky ha,lofilní vegetace chybějí), Plantago major L„ Poa 
annua L , Potentillu a 11.c;erina L., P11,ccinellia dislans (JAcQ.) PARL. a Taraxacum 
officinale WIGGERS. 
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~ Tab. 2. Cenologický charakter lokalit halofilních a subhalofilních druhů na subrudorálních místech. - Tab. 2. - Zonologischer Charakter halophiler 
K::.. und subhalophiler Arten an subruderalen Stellen 

Společenstvo Společenstvo 
Společenstva se sledovanými druhy 

so s Potentilla a nserinci 
Spergularia sahna a Glaux mcvritúna na polních cestách a na hřištích 

Sloupec A B c D E F n H J K L M N 
Sklon oo oo 35° 0- 10° 0- 10° oo oo oo oo oo oo oo oo 
Orientace - .JV 
Pokryvnost E1 60% 60 % 50 % 50- 80 % 80- 100 % ] 00 % 40 % 70 - 80 % 60 % 100 % 90 % 90 % 80 % 
Plocha zápisu 16 m2 10 m2 5 m 2 a 9 m 2 a 9 rn2 8 m 2 9 m2 i\ 9 m 2 16 m2 16 m2 10 m2 5 m2 9 m 2 

Druhy ruderálních společenstev 

Chenopodium cf. album 3 1 v (3- 5) 
Coronopus squamatus (FoRSK.) AscH. 2 3 2 
J.11atricaria discoidea DC. 1 1 
Poa annua L. 4 6 7 
Polygonum aviculare L. 7 3 I (1) 

Halofyty s maximem ve společenstvech husích bahnišť 

Spergularia salina J. et C. PRESL 3 5 4 v (5-8) I (4) 
Puccinellia distans (JAcQ.) PARL. 8 8 8 v (6- 9) v (3- 6) 5 7 v (3- 7) 3 

Ostatní halofilní druhy 

Carex secalina vVAHLENB. II (3) I (3) 
Glaux maritima L. v (2- 8) v (5- 8) 5 7 7 2 
J uncus gerardii LOISEL. 2 V(2- 6) 
Lotus tenuis vV. et K. III (3- 5) 5 3 
Melilotus dentata (W. et K.) PERS. III (2- 5) v (4-7) 5 
Plantago maritima L. II (2) I (3) V(5- ú) 
Taraxacum bessarabicum (HORNEM.) 

HAND.-MAZZ. 5 5 
Taraxacum palustre (LYONS) SYMONS IV (1- 3) 
Tetragonolobus maritimus (L .) ROTH I (2) 4 
Trijolium jmgiferum L. II (3- 5) 3 II (3) 3 3 2 6 5 



~ 
~ 

Luční druhy z okruhu svazu Arrhenatherionr elatioris 

A0hillea mill'!-jolium L. s. I. 2 III (4-6) 4 3 3 3 
Bellis p zrennis L. 2 6 
D aucus carota L. II (2-4) I (4) 2 4 3 1 
L eontodon autumnalis L. 5 3 4 3 
Lotus corniculatus L. 2 I (1) 2 2 
Oclontites rubm (BAUMG.) 0PIZ v (2-6) 1 3 ~ 1 
Pastinaca sativa L. s. 1. II (3) 2 5 5 
Plrtntago lcmciolata L. 5 5 3 
Pnmella vulgaris L. 2 1 
R (rnwiculus repens L. 3 3 4 2 
Tnjoli-um reprms L. lI (4) 3 3 
O;o;tatní druhy 
A.grostis rilúa L. s. I. 3 v (5-8) 7 8 v (3-7) 7 8 8 8 
J 1mcus bujonius L. II (2) 4 2 
Lolium perenme L. 5 4 2 5 8 3 
Pfontago major L. 4 7 Ď 4 4 3 5 3 
Plantago media L . I (2) I (3) 3 4 2 
Potentilla anserina L. 5 5 2 III (2-6) v (6-8) 8 7 IV (3-5) 8 7 7 5 3 
T riraxacum ojficinale vVIGGERS 1 1 3 I (2) 1 3 
Tripleurospermum maritimum (L.) KocH 2 1 I (3) II (2) 2 

Dále byly zap3ány následující druhy: Agropyron intermeclium (HosT.) P. B. (E : I /5, H : V/3-4), AgťOpyron repens (L.) P. B. (:N" : 3), Bolbo
sclwenu'i maritimu9 (L.) PALLA s . l. (E: I /6 , L: 3), Carex clistans L. (E : 3/ 1- 3, J : 2), Carex vulpina L. (E : V/2-4, H : I/2), Centaurea jacea L. 
(J : 1), Cerastium holosteoicles FRIES em. HYL. (H : I /3) , Cichorium intybus L. (~ : 2), Cirsium arvense (L.) SroP. (~ : 1), Crepis biennis L. (N : 1), 
D:zctylis gl:Jmerata, L. (N: 2), D eschampsia caespitosa (L.) P. B. ( F : 3, J : 3), F estuca arundinnceu SCHREBER (E : I/3, H : Ir/2-:3), Festuca rubra L. 
(K : 4), Festuca valesiaca SCHLEICH. ex GAUD. s . 1. (H : V/3-5), Geranium prutense L. (N : 1), Hypericwn tetrapterum FRIES (K : 3), l nula bri
tcmica L. (J : 2), J uncus compressus JACQ. (J: 1, N: 4), Lathyrus tuberosus L. (:N": 1), M elilotus officinalis (L.) PALLAS (J: 2, X: 2), 11.Jentha sp. 
(K : 2), Oenothera sp . (L : 1), Ononis spinosa L. (L : 3, M : 2), Poa p rut01His L. s. I. (H : III/5-8) , Potentilla reptans L. (C : 1, L : 2), Polygonum 
amphibium L. (K : 2), Ranunculu9 cicris L. (N : 2), Rumex acetosa L. (N : 1), 'Prifoliuni pratcnse L. (L : 5), Triticum aestivum L. (H : 1/1), Urtica 
dioica L. (L : 1). 

:.\'.Iísto a cla tu'U oJ:>brání snímků : A: Náves v obci Šiřejovice u L ovosic, mezi oběma rybníčky. 1. IO. Hl72; B: Návc>s v obci Černuc u Velvar: 
.n -izi ryb lÍČkem a potokem. 3. 10. 1972; C: Solany u Libochovic: na n ávsi pod kostelem nad ::;truž.kou. 3. 11. 1972; D: Bylany, kolťm rybníčka. 
Po~·osby s m :mdÍ pokryvností a s drnhem Spzrguhria sal ina J. et C. PRESL. Lokální konstance (KLIKA 1955) vypočtená z pěti snímků. 1-1. 7. 1968; 
E: Bylany, kolem rybníčka. Porost.y s větš í pokryvností bylinného patra, ± b ez druhu Spergulciria snlinri J. et C. PRESL. Lokální konstance 
vy_poctená z p3ti snímků . 14. 7. 1968; F : Vitčice u Podbofan: v zarostlé stružce na návsi m ez i dílnou Čs. stát. statku a transformátorem . 2. 10. 
1972; G: THěno u L iboch ovic, na návai na hřbítku m ezi rybníčkem a strouhou u silnice. 18. 9. 1972; H: Bylany: suš;ií porosty poblíže býv. ůerpací 
stanice. 14. 7. 1968; J: Újezdec u Veltrus, fotbalové hřiště pro t i návsi v západní brance. 12. 9. 1972; K. Náves v obci Lipenec u Loun: okrajová 
čá.:=it [,)kality ve smňru na Zeměchy. 2. 10. 1972; L: Mory: po::l nivsí poblíž potoka přes domkem č . 63. Cesta. 2. 10. 197:?; l\í: Polní cesta nad obcí 
Velemy.~ieves vlevo od s ilnice Velem yšleves-Most. 30. 9. 1972; N: Kl-ižovatka polních cest vpravo od silnice Lkáú-Solany, sev. od bývalého 
mlýna. 17. 9. 1972. 



Některé slanomilné druhy (zejména Glaux maritima L.) jsou vazany na 
porosty mochny husí, jaké se vytvářejí na místech intenzivně spásaných 
husami (tab. 2, sloupec 4 až 7). Taková společenstva se sivěnkou přímořskou 
bývají vázána na okraje mělkých nevybetonovaných rybníěků (Široké Tfob
čice, Bylany) nebo stružek (Vitčice , Nové Třebčice ), potoků s nepříliš strmými 
břehy (Břvany) nebo prolákliny u potoků (Kmetiněves). Ještě pí·ed několika 
desítkami let, před moderními úpravami návsí , pravděpodobně často pokrývala 
celé rozlehlé návse (Lkáú do r. 1960; podobná situace byla podle otcova svě
dectví i v e Slatině u Libochovic kolem r. J 920). 

U nevybetonovaných ryb1účků nalezneme slanomilné druhy jen zi"ídka. 
Většinou jen tehdy, je-li rybníček mělký s vodou dosahující těsně pod oluaj 
(Třtěno) nebo jestliže je lokalita položena mže než je jeho hladina (Lipenec, 
kde je hráz rybníka tvořena silnicí, zatímco lokalita s halofilními druhy je 
v proláklince za touto silnicí). 

V popisovaném společenstvu se dodnes vzácně vyskytuje i Taraxacum 
bessarabicum (HORNEM.) HAND.-MAzz. (Vitčice, di"íve zřejmě i Lkáil, Klapý 
aj.). V blízkosti vodní hladiny (Bylany, Siroké Třebčice), v prohloubených 
stružkách (Vitčice) nebo na ušlapaných cestičkách (Lipenec) se někdy vy
skytuje i Spergularia salina J. et C. PRESL (tab. 2, sloupec D). 

I na cestách nalezneme některé ze sledovaných druhů: často Trifolium 
fragiferum L., vzácněji Melilotus dentata (W. et K.) PERS. (Mory, Malé 
Březno aj.). Na frekventovaných cestách a pěšinách se na jílovitém podkladě 
někdy rozmnoží Plantago maritima L. (Spo:ř'ice, Vojnice, Zaječické Labora
torium, Třtěno aj.). Na průhonech vzácně phstupují Glaux maritima L. 
(Bylany, Vitčice, kdysi Čepirohy) nebo Spergularia salina J. et C. PRESL 
(Bylany). 

S významnými slanomily se setkáme také na okrajích sportovních hřišť 
[např. Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA subsp. compactus (DRoBov) HEJNÝ 
u Sedčic, vzácnými druhy bohatá lokalita u Újezdce u Veltrus, lokality 
Melilotus dentata (W. ct K.) Pmis. a Eleocharis uniglumis (LINK.) ScHULT. 
u Lišnice nebo lokalita Plantago maritima L. u V ojnic]. U Újezdce u Veltrus 
jsou vzácnými druhy nejbohatší velmi frekventovaná místa u středového 
kruhu a západm branky. 

Společenstva na cestách a hřištích dokumentuji v tab. 2 ve snímcích H 
až N. 

PŘEHLED LOKALIT HALOFILNÍCH A SUBHALOFILNÍCH DRUHŮ 
V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH 

Následující seznam podává výčet a stručnou charakteristiku lokalit halo
filních a subhalofilních drulnl. zaznamenaných na obr. 1. Lokality jsou prů
běžně číslovány a řazeny v pásu z okolí Podbořan na Chomutovsko, Lounsko 
a Libochovicko a z okolí Velvar a Kladna do okolí Všetat. Je popsáno 
222 lokalit. 

I. Podbořany: Trifoliumfragiferum (ČELAKOVSKÝ 1875). - 2. Mezi Liběšovicemi a Letovem: 
Tr?°jolium fragiferum (ČELAKOVSKÝ fil. in ČELAKOVSKÝ 1886). - 3. Oploty u Žatce, hřiště a pra
meniště potoka mezi oběma částmi obce: Trifolium fragiferum, místy hojně. Na bahnitém místě 
sev. od cesty 10 jedinců Lotus tenuis. Tento druh roste dosti hojně na návsi nad rybníčkem v ne
dalekých Neprobylicích. - 4. Kněžice u Žatce : na sev. straně potoka vlevo od mostku při silnici 
na Oploty na bahništi hus hojná Spergularia salina. - 5. Mory u Žatce: na polní cestě pod obcí 
za potokem před domem č. 63 Trifoliumfragifemm a Melilotus dentata, místy i hojně. Oba druhy 
jsem nalezl na bývalém dvo:fo posledního statku vlevo od silnice ph cestě z horní části návsi 
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k potoku. - 6. Veliká Ves u Podbořan: na břehu r ybn íka zá p. od silnice (proti záp . okra ji domu 
č. 37) l m 2 velký porost S pergulariu s11lina. - 7. Chrášťany u Podbofon, břeh rybníčka na okraji 
obce ph silnici na Chotěbudice : roztroušeně Trifolium fragiferum. -- 8. l>oille8icc u Podhofon: 
na volké pastvině sev . ocl obce masově Tr~foliumfrag1ferum. Ph stružce vpravo orl p olní ccB t y hojně 
111eb:lotus dentata. -- 9. Vitčice u Poclbofan: na návsi v pa rtii m ezi tran:::formá torem a dílnou 
státního statku hojné Taraxacwn bessarabicum. V zanesen é a zaro:o tlé s tr11žc0 3 m 2 Gloux mari-

o~' 

---~~--

O - 1--~ 
0-2 
0 - 3 

_,-----' 

\ 

Obr. l. - Lokality vybraných halofytů a subhalofytú v severozápadních Čechách. I: Místa, na 
kterých rostou toliko Eleocharis uniglumis (LINK.) SCHlJLT. a Trijolium jragiferum L.; 2: Místa, 
na kterých rostou i druhy Bupleurum tenuissimum L„ Juncus gerardii LorsEL„ Schoenoplectus 
tabernaemontani (C. C. GMELIN) PALLA a 'l'riglochin maritimum L.; :3: :Místa s výskytem obligátních 
halofytů, druhů Carex seeali1w \YAHLE~B„ Olaux maritima L„ M elilotus dentata (W. et K.) PERS., 
Plantago maritima L„ Spergulorici m edia (L.) C. PRESL, S. salina J. ct C. PRESL a 'l'araxacum 
bessarabicum (HORNEM.) HAND.-1\lAzz. - Abb. 1. - Lokalitaten ausgewahlter Halophyten- und 
Subhalophytennrten in N ordwcstbohmcn . 1: Lokalita ten nur mít den Arten Eleocharis uniglumis 
(LINK.) ScHFLT. und Trifoliumjrag1jerum L.; 2: Lokalitaten, von denen auch die Arten Bupleurum 
tenuissimum L„ Jurwus gerardii Lo1SEL„ Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. GMELI"'.'<) PALLA 
uncl Triglochin maritimum L. boknnnt sind; 3: Lolrnlitaten clor obligaten Halophytcn, Carex 
secalina VVAHLEND„ Glaux maritima L„ Melilotus dentata (W. et K.) PERS„ Plantago maritima L„ 
Spergularia media (L.) C. PRESL, S. salina J. et C. PRESL uncl Taraxacum bessarabic'um (HORNEM.) 
HAND.-1\iJAzz. 

tima s Trifoliumfragiferum. V bi'C'hu jedné stružky při dílně 2 m2 Spergitlaria salina. Na prúhonu 
návsi směrem k trati roztroušeně Juncus gerardii, 'l'araxacum bessarabicum, '11rifolium fragiferum 
a Glaux maritimu. Na prostram;1ví m0zi nádražím a obcí (0,25 ha) ph pěšině Taraxacum bessara
bicum, Trijoliumjragiferum, J.l1eWoti1s dentatu, Juncus gerardii. - 10. Nové Třebčice u Podbořan: 
př-i záp. rohu statku na již. straně návsi 0,5 m2 velký porost Glaux maritima. Rostl při mělké 
stružce, která byla v době mé návštěvy (zá:H 1972) právě prohlubována v souvislosti s terénními 
úpravami. - 11. Široké Třebčice': na hrázi oddělující obě části rybníka a na přilehlých husích 
ladech před domem č. 68 roztroušeně, místy až hojně Glaux maritima. V prostřední části těsně 
při vodě 5 X 0,5 m pruh s hojnou Spergitlaria salina. - 12. Bažinaté louky pod Eichbergem 
( = Dubový) u Radonic u rodbořan: Juncus gerardii (ČELAKOVSKÝ fil. 1888 PR etin ČELAKOVSKÝ 
1889). - 13. Úhošťanské louky: Eleocharis uniglumis (KUNZ 1922- 1923). - 14. Pětipsy u Ka
daně: na okraji zanedbaného rybnička na sev. okraji obce : h_?jně 'l'rťfolium fragijerum, 3 trsy 
Juncus gerard·ii a 4 m2 porost Lotus tenuis. - 15. Libědice u Zatce : okraj fotbalového hřiště za 
obcí směrem k Čejkovicím 'Prifoliumfragiferum. Na kraji obce směrem k Pětipsúm nad potokem 
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velmi vzácně Lotus tenu·is. - 16. Čejkovice u Žatce: na návsi na jednom místě v hluboce vyjetých 
kolejích Tr~folium fragiferum a Lotus tenuis. Na okraji nedalekých Sedčic roste při obvodu 
fotbalového hřiště pod strání (ve směru na Čejkovice) Bolboschoenus rnari"tirnils subsp. com
pactus. jediné mně z~árné mí:;to ji:tně od Ohře mezi Žatcem a Kaclaní. - 17. Žabokliky: na pro
stranství u studny pfod statkem na clolním okraji obce vlevo oct cesty k potoku na několika 
místech hojná 8pergularia 8nlina. Od Žaboklik udává ČELAKOVSKÝ (1887) Plantago maritima. 
V údolí mezi Žaboklik.v a Libočany roste T etragonolobus maritimus. - 18. Poláky: Eleocharis 
uniglumis (ČELAKOVSKÝ 1890). - 19. :'.\fozi Libočany a Novým Sedlem n edaleko dráhy v jílovitém 
příkopu Juncus gerardii (ČELAKOVSKÝ fil. in ČELAKO'\TSKÝ 1889, cf. sine col. sine dato PR). -
20. Břeh Ohře u Žatce: Tnjoliwn frag1ferum (ČELAKOrnKÝ 1875), cf.: jílovitý příkop u Žatce 
smčrom k Libočanúm: Juncus gerarclii (ČELAKOVSKÝ fil. 1886 PH., PRC). - 21. Trnovany: pod 
slínovitou výšinou „Auf der Hack" (návrší m ezi Trnovany, Drahomyšlí a Stelmíkem) 'l'rifolium 
framferum (ČELAKOVSKÝ fil. in ČELAKOVSKl'.· 1887). - 22. V zátopové obla s t i Nechranice nalezl 
J. LonBER (in litt„ ANOXY;1n·s 1961) na stnini mezi kam en ím Buplenrumtenu issi1num. Dokbd jsem 
revido\'al. - 23. Čermníky: Trijoliumfragiferum (KUNZ 1922- 1923). - 24. Úbočí ČachO\'ického 
kopce u Čachovic u Kadaně: na mokvavých tufech rl.osti hojně Plantogo rnar-itima (cf.: Čachovice: 
KuKz 1922- 1923). U Čachovic na loukách Trifol?'um frag1jernm (sine co!. 1907 J')RC). -
25. Tvršice: spodní část stráně ohárecké t erasy v místě ve kterém se stýká se silnicí Tvršice
-Staňkovice jo hojné Plrmtago maritima. - 26. íŤ,iželice u Žatce: Plantago maritima (THIEL 
1862). - 27. Vysočany u Žatce: Trifolium fragijerum (ČELAKOVSKÝ 1875). Na bažinatém místě 
„In der ffot" u Vysočan (jižní část Vysočans kého údolí) udává TurnL ( 1862) Glrmx maritima 
a Schoenoplectus tabernaemontani. - 28. Holetice u Chomutova: v komplexu rybníčků při potoce 
kolem transformátoru roztroušcnó Tnjolium fragiferum. Mezi transformátorem a cest.ou v pro
láklince asi na 10 m2 roztrouše nó Spergularia salina. - 29. Brány u Chomutova: kolem bahnitého 
místa na návsi před clomem č. 4 u rybníka na ploše ca 50 m2 na rozrušené půdě masově Spergu
laria salina. - 30. Račice u Chomutova: nR. návsi na svážku mezi rybníkem a silnicí na rozrušené 
půcló na 4 m 2 roztroušeně 8pergularia salina. - 31. Kralup.v u Chomntova: Trifolinm fragiferum 
(ŽÁRA in ČELAKOVSKÝ 1890). - 32. Černovické pastviny u Chomut.ova (REuss 1863, např. při 
cestě mezi Chomutovem a Černovicemi: KNAF 1842 PR, sine col. 1847 PR, Kadaúská Krappe 
(nepodařilo se mi lokalizovat) narl Spořicemi: K~AF 1842 PR, potok severozápadně od Spořic: 
KLEMENT 1930). Podle Reusse (l. c.) zde pokrývá Plantago maritima úplně okraje cest, pastviru1á 
mbta a příkopy. V Černovickém doubí uvádí DOMIN ( 1907) Eleocharis uniglumis. - 33. Micha
nico: Trifolú1mfragifernm (KNAF in ČELAKOVSKÝ 1875) a Jvncus gerardii (KNAF sine clato PR). -
34. Světlina u Údlic u Chomutova: Juncus gerardii (ROTH in REuss 1863). cf.: Údlice: Trifolimn 
frag~ferum (ČELAKOVSKÝ 1875), na vozové cestě u Údlic (STELZHAMMER 1909 PRC). - 35. Lažany 
u Vysočan: v sz. rohu rybníka na návsi ca. 20 trsú S7Jergularin salina. - 36. Hořenice u Chomu
tova: Spergularia salina; u židovského hřbitova též jednou Bupleurnm tenuissirnum (THIEL 1862, 
REUSS 1863). - 37. Bílenec u Chomutova: na hluboce rozbrázděném místě na návsi několik 
skupin Spergularia salina. - 38. Škrle u Žatce: Plantago rnaritima (THIEL 1862), dodnes na 
stráňká.ch sv. od obce. - 39. Velemyšleves: na stráních nad obcí na cestě vlevo od silnice Vele
myšleves-l\fost na jednom místě hojně Trifoliv,m frggiferum. Jinde na prameništích roztroušeně 
Plantago maritirna. - 40. Stráně prot.i :'.\Hn icím u Zatce: Plantago marit·ima, místy i hojně . -
41. Mokvavé stráně na sz. od Nehasíc u Žatce: hojnč Plantago marit-i?na. - 42. Cesta u statku na 
jz. okraji Neh~sic (za potokem): Trifol1:um fragiferum. - 43. 8tráuě nad polní cestou vých. 
od Tatinné u Zatec: hojně Plantago maritima. - 44. Stráně asi 1 km záp. od Bítozcvse: dos ti 
hojně Plantago rnaritima. - 45. Seménko,·ice u Postoloprt, velká pastvina u potoka v obci: 
'11rifoliwn fraq~ferum a Centaurium pulchellum. - 46. Postoloprty: v moldinách za soustavou tH 
rybníčkú po ~l bažantnicí Jnnsns gerardii (HOUDA 1970). - 47. Po,;toloprty: u čerpací stanice 
elektrárny „Za seníkem" Eteocharis uniglumis (HounA 1970). - 48. Postoloprty, v bažinatém 
rybníčku vlevo od silnice do Lenešic: Eleocharis uniglumis (HOUDA 1970), cf. Trifoliurn fragiferum 
(Č~~LAKOVSfCÝ 1875). - 49. Počerady: nR- bažince jv. od obc0 vlevo ocl silnice clo BI-van roztroušeně 
Carex secalina. - 50. Počerady : při železnici k Postoloprtům: Schoenoplectus tabernaemontani, 
Melilotus dentata a Carex secalirvi (BrrnÁK in ČELAKOVSKÝ 1891) . - 51. Louky mezi Stráncomi 
a Počerady: Scorzonera przrvijlora, Carex secalina, Eleocharis imiglmnis, Spergularia medúi, 
Melilotns dentata (DOMIN 1904). - 52. Laboratorium u Zaječic a cesta k Zaječicům: Plantago mari
tima, Buplenrum teniússimnm, Oorex secalina, Glaux maritima, Juncw> gerard-ii, 8choenoplectus 
taberrviemontani, T eucrium scordium, Althaea officinalis (DOMIN 1904). - 53. Louk~ a zastávky 
Sedlec u l\fostu: Jnncus gerardii, Glaux maritima, Eleocharis un-iglumis (BUBÁK in CELAKOVSKÝ 
1890, DOMIN' 1904) . - 54. Moravěve:; u Mostu: v místě přerušeného vyzdění hráze rybníčka je 
proti domům č . 15 a č. 47 na hř'bítku mezi rybníčkem a stružkou pod oběma lipami celkem 
ca. 15 m 2 porostu Spergularia saz.ina. Vzácně se tento druh vyskytuje ve stružce podél silnice i r;a 
jiných místech. - 55. LišnicA u Mostu: bažinka u fotbalového hřiště: dva trsv Eleocharis ·uni
glumis a jeden exemplci.l· JJ1elilot-us (lentata . - 56. Havrah : Plantago ma.ritima (Č~LAKOVSKÝ 1871, 
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? 1$\:21 PH). Kolem r. Hl60 rn-.;tJ tťnto clrnh na hažinč př'i scv. okraji rybníi:· k a proti cukrovaru 
spolu se ,'-iperg·ularia srtlin11, - 57. Bylany: bohatá lokalita (TOJ\IAC\ urno. 1%2, 1963) . Skalického 
popis (Sl~ALíCK)· HlGG) doplliuji druh:< 7'uruJ:ocum palustre a C'are:r secolii1,11 (vz(1cn{'; kdysi rostla 
i na hi'' i; ti za Bylany smčrcm k Y:n:ok0mn Bi·cznn). - 58. '.\fal é 1 3 ř·czno u ( 'homutova: mezi 
fotba lovým hi'iš!l"m a bažinkou'<<' smt'rn na Stroupcč \ 'Plm i hojn l'' Jf,lilotus dentatu a ojediněle 
'J 'rifoliwn fro gifer11111. - ;"HJ . Y;:;<'sl 11cl_, u ('homnt ont: na plo:'.;nl'' roz-.;úhl&rn a lmz\·nlna stoupaj ícím 
zúpudn ím hř·<'lm J',\·bníkn pocl rní , ·sí nrn.,.;o \ ·(\ ,' '11' r(J11lur i11 sali,w. - GO. Jf<,f <·.'·ir<' u :-ll o:,tn: na 
p as!Y inú<'h 'l'r1ro.roc11111 }n8nmlii1'11111 (('r:L.\KO\'SKÝ 187 1 : púvcHlní 1wja:-;ný úrlnj oprH\· il (ELA
KnYsK ' '· 187:{). - 61. C<>1T<'11.\· H r,ícJl'f..:: n C'hnmuton1. napi'. u z;Írneckť·ho r:dinílrn: J•,'leor!mris 
11nir1l11111is (HOTJI 18-!-! PH. lX ;) ] J>H.). G:?. Lo11k~· u Ti"ťbu;:;ic: J1111.1·11s qer11nlli (D c1:\1 1x l\)04). -
();;. l\:on1o ř·an~' u :\!os lu : U!r111.r 111nriti111r1, l'luntuyo 111oriti111r1 . ./11 1/.C·11s ucrrtrilii, ,<.,'11rr~1ulC1ri11 srtlinu , 
'ťnro.1·111·1 1 111 /J('ssr1rubir11m (yšc• 1.::1,;1 s.s 181i:l. p1ípad11 i'' H .E l ss in ('1·:L.\h-u\'SK)" 1871) . ,'-'chorno
fJfr1ct11s tC1ucrnncmonti (Čr:LAl\O\'SI\ Ý l W7:"í). \\"r -..; !\LEH (in Č'EL\ 1.:0\'sK ,-. ] 867- 1881 ) !okali znj e 
111"kt<·n" (lruh~' k pranw nurn K1>1110i·anskl• k.\·sclky. Jfa„1il.::< 'h 11 ť1duj (1-L'\ E:\ l·.:-t.<; 170 1) drnh11 
/...:umo/1u; 1·nlerrtndi. ktTr~· klnrl <· l{1·:~ss {l81i:n n po n{·rn jiní h1danikov~· k<· Kom1Jř'fll1ťim. :·qwci
fikuj.- 0 1' 1/. ( 18 15 18:35) ťi.Jnjl'lll . . ~,•'!!ťll B l'r!! Hi;sig'". ~< 'jl'd11ú s<' tr·<ly zi'.·f'jnw o Kmnoi"any 
n .\Jo,.;t tt ( l\:mntn <'J'n). nlP o l -l rnrl<·n11~ 11 \lirnon 1" I l\: utn111l'J'). 6..J.. ~mi:'.;: p rnt i :\losh'C'kP11rn zř-ídlu: 
Jlil i{ot/ls de11!11lrt (Bl'B.\K in ('i:r,\hll\':-<I.::,·. 18!ll). - 65. Hyliník.\· n l\:opist u .\l o:-<t ll: 'l 'njolium 

.fmr11frT11m ( Do:\11 '\ l !)()/ ). tifi. Lu ť-u 1 ml~·n (\\" eicknmúhk) u I: udoli<' n :.\l o:-:t n: l'lrn1.tr1r10 111mi

ti11111. r;{nur 11 111ritimr1 (Hr.;t ss 18H:l). ti'i. C h~·\•a lého ..::ukronnu př'i s ilni r i z :\J u,..t tt rlo \' !dna: 
ťl ,111. ln~/O 11writim(f, Schoeno;Jfrct11s lri/1rri1.11r 111ont11ni, Juncus yerrtdii, 'l'nfol .11111 .frrtyiff rum (vš<' 
Dm11~ 1H04). Ul1111 .u m.uriti11tr1 (H.F:ť.:,'-'S in Č 1~L-\l~O\'s1cl'.· 1871). - 68. L ouky n r _, · lntíč lw, (dnrs po<l 
' 'Ý"Y flk<>tt) Yl l' \ 'O 0< l :-;i lni c<' :\T ost Zntrc pi'.·<' rl l'<'pil'Oh\·. UO .\Il'\ (l ~W4) m·údí Pl11ntur10 murit inw, 
Tnfoliwn frn(JÍferwn (c f. H .\ J :-;>'· ln:?:? PIH') a ,'-,'Jll'r{fularirt S(fftlbfl. Kolr'm r. ] !Hi(}]'():-'( b na ně kolika 
mí.,!l'eh Ulcm.r mnritima a,. r,, ·hní<·kn f'tric11loria rulgaris. r r.Yliníč·ku ro:-:tc i zn.jí mavý rnorfotyp 
z rndu Jfo lbosrlwen us. l\Tá triu:ynní, t.ma,·é, j c<lnostrnnně Yyponkló rnfrhýí·k)' . Kl ásky však mú. 
;-;i ln{', dlouhé, celkově pod ~tatně rnohnt n i'~ji'.; í ll <'Ž kt e rýkoli zr zbývajících frsk_ých taxónú rodu 
(fotourafll' \'i Z TcnrA.N' 1962, l!JG:l) . !'ndolmé Px e mplái-e mú žcm<' nnlézL i u B y lnn (lokali ta 57). 
n výtoku z rybníc''.· ku. V době ti s lrn j <i<' lll h~r ] upozorněn las ka\'ým s clč l cn ím .J. Nkoř·ťpy (in liti.) 
na lokalitu Gla11:r mnritima na JHt\'s~ v ncdal ck~·ch Vckbu<lirích. - (ifl. Vas tYiny u Střímic 

u M ost. u: '1'11ra.'1'·r1 r11m úessornliic11111 (C'~~LA KO\'SK\· 1871. pú\·o<lní rc zcela jasný údaj opravil 
ČELAKO\'SK\· nn:3). -- 70. Louk>· mezi ŽC'lenicemi a Č'r:-;kými Zlati1íky: Eleorlwris uniglumis 
(Č'i,;L,\KOVSK,~ ]8flJ) a Jwicu.~ u1rimlii (D():\If'>. 190-!). - 71. Kysel ka u Bílin~' : Plu ntogo maritima 
a Ju nc us gerrtrdii (I{-EL·ss l8G:3). /:? . 0 :-:c-k: Eleoclwris nnigl111nís {TillEL in ('~LAl.:O\'SK'i- 1867). 
7:1. Nové lhor.v u T eplic: Eleorlwris 11n igl111n is (\YrnsBA1~ R 1884 PH. rt in Č'ELAKO\- •n:-\· 1880) . -
74. 8rbicc u Teplic: Tr1foliw11 frnrilfcrum (Č'ELAKOYSKÝ 1875). - 75. B ohosudov: F.leocharis 
wúr1l111nis (".IESBAUR 1884 Pl{ PI ('ELAKO\'si.::-).- 188 fl). - 76. t 'rvoz m ezi ČPrvcným l Tjezdern 
a :\lrzlicemi u Bílin>' : Planl(l!fO 111aritimr1 (l{r,;rss 18G:n. - 77. l\Iezi Čiřovem (Spitzbe rg) a Vra
níke m u :-llčnmic: },felilotus denlfllrt (BťB.Í.K 1889 PH. in ČELAT\'OVSJ\:Ý l 8fl0); cf.: louka pod Vra
ník r rn u Libfrvs i: EleoclwriR w 1. ir1!11mis (~l'\'lH :-;ine clato PHC). - 78. l\l<'zi Chrámcckým vrchem 
(8<'h<'nkPnberg) a Kozly nní.dí ('1·:LAKO\'s1.:)'· (1890) Tnfoliwn frr1(J1fcritm a J11elilotus dentata 
(cf.: pocl Tobiášovým vrch<'m: Bl' B í.1-.: l 88fl PR). 70. Odolice, u rybníka při :-; i lnici nn, Bělušice : 
b'leoclwris uniglwnis (Hoť o\ 1070). - 80 . l\Tezi Dlouhým vrchC'm u B c,(·ovn, a V<'rp:inkern 
(Rchu-;t<'rbcrg): 8choenoplert 11s laucrnocmontani a Tam:rncwn po lustre (Do:mx l fl04 ). - 81. l\Trzi 
V<'rpánkem (Achnsterberg) a :\Tilou: J 11nc11s gernrdi i (BuB \K in ČELAKOvs1.:Ý l 89 1, DmnN l ~)04, 
cf. l\:LIKA 1927 PH.). - 8~. řlrúd<'k, prnnw11išt(I pod s ilni č:11ím rn o:-;tk<'m s ilnice do Břnm: Tnfo
hum frrtg1ferwn a J1mC1'8 qcrrmlii (l-IO l' I>A lfl70). - 83. Rh'Ull)'. u dnrn pramc'nÚ: }llcl ilotus 
d enl({lll (J-IOťDA 1!)70). - 8-!. Bř·,·nny, slanisko u s tnré kysC' lky ~ rybníi"kPm nacl s tarou k~·~<: lkou: 

Olau.r mnritimu, Tnfoliwn Jrn~1ifcn1t11 a .:.lfelilotus dentrtlrt (Yšc F.m·nA I fl'iO). - 85 . Soliftnlwo Jla 
zúpadních s\'nzích Lcneš ickf-ho chlumn, rní..::ty \·elmi hojnč Pluntoqo rnoritim.rt. -- 86 .. Jižní úpatí 
Rané : Eleoclw ris 11n·iglumi.s (Kor. í.ú s in <' dato PR) . cf: Schocnoplectus .'abcrnacmontrmi (Bom<.:snr 
19 14 Pl{). - 87. R y bník Na tHJ11-.:fc<' u Lc·nešic: Tnfoliumfror11fer 11111, 8chnenoplectus tnbernae
rnontani a, .:l1elilotus dentata (\';'.;<' l-lol'J lA Hl70). - 88. L C' neii ieký rybník: Tnfolium fragiferum, 
J nncus (Jerri rrlii', Care:r secolinrr, lU Plilotw.; rlentata , Eleocharis um'r;lumi.s, Sclwenoplect us tabPrna e
montani (Y;;c Ho1·nA 1070). 80. Dohromě ř'ic0, moki'in:i, za žekznič·ním pi"C'j <'Z c'l f'm : 'J'nfoliurn 
frag~fen1m. C'orex secalina a. Jllelilntus dentatn (vše HmTDA 1970). - 90. Za 7.clczni(ním i iárlražím 
proti vrlkým silum v :\l a lých l> o brnměřicích: Jwicus gerarrlii (HOUDA 1970) . - 91. Údolí Ohfo 
u Loun: Plantago maritimrt (Č'ELAKOVSKÝ 1871 etc.), Dlrmx rnaritimrt, Schoenoplec t11s tabernae
montrmi (VA'.N'DAS in ČELAKO\"s1"'. 1885, Doi\U'N 1904), Trifoliurn framferum (ČELAKOVSKÝ 1875), 
E"leocharis wúglw11is (VAXDAS in ('ELAKO\'SKÝ 1885). Na úhorech m<'zi L ouny a Dobroměřicemi 
(„Dalirnčhcemi" sernm I. c.) sbfrnl Vn.HELM (1902 PRC) Jf·elilotus dcntalrt. - 02. Stráně Luže
hraclu u Loun: Glau:r m.aritima (VELESOVSKÝ in ČELAKOYSK Ý 1886) . - 93. Vršovice u Lonn: 
Glait~r maritima („vVirschowitz lw i Loitmeritz": HEMPEL sine dato PR; i clcntifikuční lokalizaci 
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pomocí Litomči'ic vy:wl!tlaji nókclcj>~Í pí·ísla.3nost1 obce do Litoměhckého kraje). - 0-t. Rybník 
za Červeným v1·chcm: Junws gerarclii a l'rijolium frngiferum (Houda 1970). - 95. ::\Ialá, bažinka 
pou Oblíkom poblíže cihelny: ,<.,'choenoplectus tabernaemontani a Eleocharis nniglwnis. Jinde na 
úpat í Oblíku Rtaux maritinvi a Tamxaciim prtlustre (vi'.io Do:mN 190-!). - 9G. Lipo1wc u Loun: 
na návsi pfod. clcn!ly č. 50 a 52 až k silnici roztroušeně, míst:v hojně Olau.-c mriritima {cf.: Lipenec, 
V1~L1•;:-<ovsK Ý in CELAKO\'SKÝ 1887). Vlo\·o od pěšiny k domu č. 52 několik cxempiářú Spergu
laria scilinri. Na konci pro~tranství '5ll1Óť~m k Zemčchům 'l'r1foliwn frogiferurri a Lotus tenuis. 
VgLE:.-;-O\':.;K Ý (l. c.) uvcl. lí o l Lip2:iee i Jletilotns dentatrt. - V nxempláh Ha 212 Pohlova (POHL 
18,)9, 181-! ), Tcnt<vn '11 fl)t\t' 13 >h.>rnia:J v knihovn3 Ka/l'clťy botrmiky Pi·írn ~ lo\•,'"l,,cké fakulty 
Karlovy Lmiver . .,;ity v P.-a~o jo u dru\u I'Zan~clg:J marilÍllVi p 'mm v0psan~'t glo . .,;a „:.\lalnitz" ( = ne
dal )ké :.\IalnicJ). ,Je to lokalita nanejvýci pravdčpodobná. Na horním toka Ha.siny jsem nalezl 
toliko na náv..,;i v Divicích n.Skolik oxemplái'Li Centuurium pulcheUwn. - 07. N"a cestě z Pnětluk 
d.> Tfo..,;konic u H.oČO\'U.: I'l11nt 1g;; mriritinirt (Č1~LAKO\'SKÝ 1889). - HS. Domoušice: 'Prifolium 
froyiferum (ČI~LAKOVHKÝ 1875). - 09. Krup{t u Hakovnílui: '11rijoliumfragiferu:n (S-ri'únrtsK)'' in 
H,0111,1s:'\A 1926). - IOU. Olc.'.;n/t, u Bakovníka: Trifolium fragiferum (SThÍBHSKÝ in l{oHLE'.'.'A 
rn:W). - 101. Rakovník: '1.'rtfoliu;nfrrtgiferwn (ČELAKOVSl'-Ý 1875). - 102. t'~clolí u Lišan \l Lonn: 
Trifolinmfragijrrwn (ČELAKO\'SK)', 1875). - 103. Chlumčany u Loun: ~ifelilotus dent11t11 (l>o :\11>: 
l'.)()4). - 104. J>ocl jílovitými svahy u Obory u Loun velmi četně l'llelilolus dentr1t11 (YELEXO\ HK ),_ 
in ČELAKOVSK Ý 1885, \'EL1;;:.-;-o\·s1;: Ý 1884 PRC, P_[-{). - 105. Pocl opukovými stráněmi u l'oč·c1l,1lic 
u Loun hojně Jllelilotu.s clentata {VEL!!:NO\'SKÝ in ČELAKOV~KÝ 1885). - 106. Lonk.r i:;evNně od 
Levou,.;: r. 1958 Trtfoliwn fragijerwn. - 107. RašťlinncÍ louka netl::Llcko hor:v Chožov: frtnť· 
Olau:r rnaritimo (VELE'<O\'SKÝ in ČGLAKOVSKÝ 1871), cf.: jižní úpatí Cl10žovsk6ho vrchu: 'l'rifo
liwn froglferum a Schoerwplectus tr1benitwmontani (DO:\H:S- 190-!). - 108. Třtěno: na polr1í c0~tč 
asi :rno m sz . ocl obec kolonie Pluntago mrtritimu; cf.: pod :\falým vrchem u Ti"těna (Šnm l93G 
PRC et in ROHLENA et DosTÁ.L 1937-1938). - 109. Náve..,; ve THčně: mezi si lnicí a rybníl'~kem 
velmi hojná Glaux maritima, ojedinčlc Jnncus gerardii. V 15 m širokern pruhu na jz. ocl r:vbníčka 
směrem k pčšinč hojně l'v!elilotus dentntn, roztroušeně Trlfoliwn frog1jerum. :\IA RTL "OVSK ý 

a SKALICKÝ udávají (19G9) 8pergularia sulino, .i\IARTINOVSKÝ (1958) na bílé stráni jv. ocl obec 
Plantago maritima. - 110. Pod 8yslík,'rn v bažince mezi dvěma kaskádovitými rybníčky (na. 
jz. úpatí) Care:u secalin(/, Jnncus gerardii a Eleochuris uniglwnis. Podle :.\lartinovského {:.\lARTI
NOVSK Ý 1958) též Plantago maritimr1. -- 111. Hnojnic0 u Bíliny; prť1hon \Tlovo o:l si lnice clo [(oštic 
11a okraji obce: '11rifolium fragzjerwn. !\a př'ilehlé bažince, od 'odněn{' kol0m 19GO rostla Carex 
secalina. - 112. Dobročka u l(oštic: podrobný popis viz :'llARTr1'."0VSln'.· 0t AKALWK'Í' lOGH. Kdysi 
rozs;íJ1l:í slanislm (cf. : p orl Nrnou u Tí·~čna Planta:;o mririlinw: Do:1u :\ l !)(H , :\Lun1 -.;u vst\ ý 1058). -
1 D. Jílovitá místa rn0zi kopci ll Kfo„ína: TrifoliwnJragiferwn ( Dmrrx 1904). - l H. L~ costy mezi 
silnicí a tratí vpravo od ::; ilnice Kfo:,;ín- Koštice ojeclinč·lo Eleochr1ris iini'glwnis, roztroušeno 
J,otus tenuis. Y ~\ragnocaricetech hojné 'l'encrium scordiwn. - l 15. Na prameništi v opukové 
..,;tráni zu údolím , -pravo od s ilnice Košt ico-\~ojnico (na začátku údolí proti býv. mlýnu) hojná 
I'ln ntr1uo mmitimrt. Na polní cestě poblíže silnice 'l_'njolium fragifermum. - 11 G. Vojnice u Libo
chovic: Jfetilotns dentatu a I'lantago maritimu (1-{,Eusi-; in ČBLAKOVSKÝ 1871, poslední ještě po 
r. 10-15 velmi hojná na hřišti odbíjené rnt bývalé louce za obcí ::;měrcm k Vojničkám. Dodnoi:; 
zbyl.ok několika cxempláfo v plotech zahrad za domkem č. 20), /3pergularia salina (H.Euss in 
Čt-;L ,·\1(0\-sK-\· 1875) do,;ud na návsi v nevydláždčn6 stružce před domy č. 5 a 8 roztroušeně až 
v e lmi hojně a dále Trifolium fragdernm (ÓF;LAKOVSKÝ 1875). - 117. Bažinka při polní cestě asi 
300 m již. Vojniček: Jlfelilotus dentata, '1.1rzjotinm jrag~ferum, 13olboschoenus maritimus subsp. 
compactus, Jwicus gerardii. Z halofytní louky ocl Vojnič~ek uvttclí Nov,\K (1!)22) Olau:r maritima. 
V 1-. 1905 (sonsu 1. c.) zelo nal 0zl Plantago maritima. -- 11 8. Okraj odvodněné bažiny mezi Vojnič
kami a Děčany při p olní c0,.,tč: Tnjoliwn frar;1ferwn, Cr1re.-c secalina, J.lielilotus dentata, lJolbo
schocnus maritimus i:;ubsp. compactns (cf.: Děčany: Alelilotus dentata a Trifolium frag1fcrwn: 
\VrnsB .-\l'R in ČELAKOVSKi· 1891). - 119. Lukohol-any: 'l'rifolium .fraglferum (BAJtTOŠ in ČF;LA
KO\SK Ý 1886). - 120. Solany u Ti"ebívlic: bažinka vlevo od silnice k Děčanúm '1_1r1folium fragi
f eritrfl, pfod 1\160 Carex secali1w. Na návsi pod kostelem na bfohn ..,;t.mžky v místě kclo v té ká pod 
sil11if'i na 5 m2 dosti hojně Spergu.laria salinn. - 121. Polní Cf'sta \·pravo orl silnice Lkáú-Solan:v 
k Pod::;edicírn. za bývalým mlýnem Trifoliumfragiferwn a Centanrium pulchellwn. - 122. Tálinské 
údolí v l\lilo;'.;ov:-;kém ::;tfoctohoi'·í: Trifolium fragiferwn (ČELAKOYSKÝ ] 875). - 123. Vlhká louka 
u J\Trkles v Českém stfodohoN: Juncus gerardii (BAUDYŠ in ROHLENA 1924). - 124. Na louco 
p od Děkovkou: JJJleocharis uniglumis (Šnrn in ROHLENA et DosT..\.L 1936). - 125. Pod Vršdínem 
u Tř·ebonic: Trifolium fragiferum (Šnvrn in ROHLENA et DosTÁL 1937-1938). - 126. Na cestě 
pod Ko3ťálovern: Trifolium fragijerum (ŠIJ\'m 1930 PHC) . - 127. V močále u Podhr:izského 
mlýna u Tfobenic: Eleocharis uniglumis (Šnm in ROHLENA ot DOSTÁL 1937- 1938). - 128. U Úpo
hlav a m ez i Úpohlavy a Chodovlicemi: Melilotus clentata (WIESB.\.UR in ČELAKOVSK Ý 1891). --
12U. Lkáil, náves: Gtrwx maritima (ŠIMR 1931 PRC, ještě pfod rokem 1960 masově, 1970 několik 
exemplá.ř·ů na rozryté půdě pod starou vrbou na jižním okraji návsi pl-i silnici). - 130. Loul;a 
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n Lkú.nč' směrem ke Klapému: Jlelilotu8 dcntata (NovÁK lfll4 PHC). - 131. U rybníka u Klapého 
Tara.?Jucnm bessarabicum (\Yrc-~sn-.~1~ in Č'1·~Td.KOYSK\· 1891 ). - 132. Jižní úpatí Húzmburku. 
l\fírný opukový sYah mezi lí11.z.mlrnrk"m a Klap<;J.:ým potokem (Šnm rn:n PHC', Řnm 19:38): 
Pluntr1go muritima. - 1:33. ~,'n·1'>< '•' f-ilatině u Lil..>0cho,·ic: Glaux maritima (Šorn UJ:31 PRC). 
Kn, jíla porl obcí Tnfoliu,111 frrigijd·1 1111 (~Drn 1930 PEC). - 134. l'oblížo Slatiny Plantago maritima 
(Č'1·:L.\1.:0YSKÝ 1871) a 7'rťfoliw11,fiuyiťrr 1111, (Č'ELAKO\SK\' 187,)). - 135. LihnchoYice: 'l'r~folium 
fru91fcrnm ("\YrnsB.\l~R in Ui·:LAKUYsK\· 18SD) . - 136. -:\lczi Tl·e hu:'.;ínom n Yšorndištěm: Tnjolium 
.fr11 ~1if< rnm ( Do:mx 1!)0-t ). - l :n. Li i>t·š1ce: 'l'nfoliw11 Jru.71fcru m (Č'1~L.\KOYsK\· 187 ;) ). J 38. Horní 
({l'pč·ic1· 1l C!'si~.r pod l f'><Íkťm ji znt· od t 1~dť' \'C sm('ťu na Hoř·idla: TnJoli1unfrurnfernm. -- J :rn. Hor
ní f{ r'pi" ic l' : n brnáln pocl r,,-hilff·l-1·111 na P<Í.\·,.:i n !mi spoi"c' 'l'r1foliu111 frr1r;ijcr11m. - 140. Lito
rn ť-l· icr': 'J.'rifol/11111 j,·wr/erum (('1·.L.\1.;:m ...;1, \.· J 875), ~llelilotus dentata (BE'\ 1.;;; 18\)G PR). --
141. \"1í p11ité pudy na okrnjíe·l1 ,,1Jihc'·l10 p:il1' na snthu IJílých strání proti Tř'íld"íž<n·é hoÍ'l': 'I'nfo
li11m fmrnferum (Pnms J 5):;:) PIH'). l l:2. Ylhk6 pole' 11 Pí:;;ťan u Lovosic: Care.I' sernlinu (Po
S('ll \lt'-'K \ · in č:r~ LAKm·s 1,1" 18~ !1) . - J.+::. Lnh.:;ké ranwno prnti Lovnsicírn: Juncus yerordii 
(('o"uT1r 188;'5 PR). - l-t -1 . n krn .i c' rybníka u Lovosic: 'J.'(lru.l'r'r·11n1 úe s<:1nrnúic111n (Č'EL.\KOVSKÝ 
1871). 145. Okraje r:vbník11 11 SuL .Í"'·ic: 'l'um.cucum úess:irrrhicum n r:tuu.r ;;u1rliin11• (XEl-:\fA--N 
ill C:1•:L.\Kovsi.:\.· JS"i'l). 1-+li. H:--·lrník n Č'ížkO\·ic: 8rhorno11f,1·/11s tubem.11rn10nto11i (CO-"RATH in 
Č'1:L\1.:o\'-.;KÝ 181"1G). - 147. Č'í1.J,o,·ic·': Plrin f(l(/O /n((ritim11 (NEť:\lA:\X in ČELAKOYSKÝ 1871) 
lllclilo/119 cll'nt11to (N'E\'\L\:\>: l. 'l~ l l'l{C'. T.\u-,c1r sine clato PHC', ,.:inc col. sine clato PH, Č'ELA
":m s1;: Ý 187 5). 148. Cšlapa11{' P' li'< ,„t~- na zúp. ()kJ aj i Žvl< chovic. Pl·i h!llbok{ ~:1 rouz.ť ua jf'dnom 
mí-;tf> skupina Trifolium fmr1if1 'r1'111 . 149. Okraj ť r.\'!Jníku u Šifrjcn·ic: Olmu rnari!imu (TESAŘ 
19:.?G). - 130. J. T<l\ ('-; ,. 8iř<,jo,·icí<'h: ,. pro><toru mC'z.i zA1md11ím r~· lmíkl'm a s ilnicí roztroušena 
nž hoj11:1 ,\'perg11l11riu .~rilinu, vzúcn<'' 'J'rifolium frar11J1 rum. Xa JWV)"Z.dL'nf l:·ásti bh hu východního 
rybníka v 1. 1971 elnt trsy ('11r".1 8LC1il«1i11, Y r. ] !)/:.? za><.\·pu1d' knpou odpadki:1. - 151. Yrbičany 
u Libochm·ic: u r.\°f>llíi'.:kn na Z:q1. okrnji obc<' rdz1 rnu.:::.ťn{' Trifolium fraqijerum. - 152. Fotbalové 
hhštč na sv. okrnji Yrbičnn: 1i'I slrnpink.v 'l.'rifoli11111 frng1fcrnni po l m~. - 153. Keblic<': ph 
horním okraji n odtud pod(I C' "s t~ · 11a \ ' rhiC·any fl,ž ke' kulminačnímu bodu roztroušeně, místy 
hojn(' 'l'nfoliu 111 frnrnfernm. l .>-t. \lez i Chot N;ovr'm a ( 'c rni\'C'm: r:zl/11.r maritim11 a Oarex 
secolin~1 (l{F.l'ss in ČELA''O\'SK \'. l~l7l). 1llclilotus dentot11 (Co~rn.ATll d HAsDSCHKE 1882 PRC, 
Co:--. LtA'l'll J 88.) PR('), Pl11nlu(fo 11/llritimrr, 8/!Pr(lllfnri11 s11lina (Č'~LAKO\'SK Ý 1871 d J 875). -
1515. Chotl'i'.;ov, ná\·Ps: na tra\·1rnU' l'·(ť..:ti hojnč 'J'ťifcliu111 frar1ifcrnm (cf. (~ELAKOYSKÝ 1875). Při 
v\-c'hod ní st ranč rnClkého vvzcl('11c'·lw I'\' bníc'.· ka rozt roušcn{ 1\fclilotus dentu/11. - ] 56. Prameniště 
,-' nwzi na okraji zoraného. pol„ na sť1«1ni nad tratí nwzi Žabo,·i·Psky a Bř,c:l,any (~wah k í·ece) 
ni'·kolik tr"ťt ( '11re:c secalinu. I .)i . Bud.vn{' n. O.: J>ll/11/r1r10 11uiritťrna na okraji ::;ilnicc u mostu 
pfr...; Ohř·i ,.:měrcm k Libochoncím (ltEl's.., 1861, l~ G:L 18G7). 158. Hašt>liništi:', pod :\E;enským 
hújcm již. od Bwh'nČ n. O.: 'l'rifol i1w1 fr11rf1ferw1i (cf'. Č'ELAKO\ SK ,c ] 875), Lotu s tcnuis, Centaurium 
7wlchrll11m. Ke jižním okrnji HucL:--·úské> kotliny kol <' m Hou.!níč-ka je' zajínmvá ::.érie lokalit: 
'l'rtm r;o11olobus maritinws: na jz.. eikraji ll'><íka nad Ku:o:tclcc'm pÍ'Í si lnici KostC'lc'c-Poplze. na 
jižním okraji ]psíka pi"i silnipi H()ndní<'·<·k - Brníkov a na dnč údolí mezi oht'·ma ,.;iJnicf'mi. Lcdcnec 
kel.mi ro;;tl i na dncs již znifr1i{' louc<' ><Z. od H.oudní{·!rn. - 13!). Písčitý C1hor mezi Terezínem 
a Českými Kopisty: 'J'nfoliwnfrr1uiferu111 ( PltEfS ] n:~4 PH.C'). 100. Olc!'.ko Ll i{1>ndnico : 8choeno-
11lect 11s l11bernr1eina._ntani (l{!!:rss in ('1·:~, A1.;ovsi.:\· 1807). - IGl. Vyflušenú ba:l,ina proti Houdnici 
.!u nrns qcrrm/ii: (Cr:LAIWYSKÝ fll . in ('r,;LAKOYSK\' 1888). - Hi:?. JJ:-,:/,inlm u Pi-C'clonína u Houcl
nic!': ,...,'choPJW]Jlect11s tobernl/cmo11/11 ni (Č'1·:L.\ I..:.OYST~ \' 18~)1 ). - 1 ():~. Baž i nim, n BL'chlína u Houclnice: 
Trifoliwn frr1rpfern111 (NO\-.\ K si1w dnto PH). - l (i4. U c0sty vPcloucí kole'm Hahrovky z J~ra.bčic 
do roudnir>kého cukronu·u 'ých. HolHlnicl': ~l'rtfoliwn fri!~flfrrum (~'.'OYAK l\)]3 PHC). -
Hi/5. Ylh ké místo při vpzm:é C<',.;ti'' z l:ovné,ho TLa Říp: 'l'rifolinm Jmmfc1·1w1 (Nm ,\K ] 015 PRC). -
l 6G. l}o><pozín: biúinku, u !wk<'.i"' 1•!w h!·išt Čl pod l'ylrn íkem: Jlelilotus dentuta, 1 <'xcmphií'l ). -
](\7. ('<'rnuc u VC'lvar: na 111\\·,; i l!H'z 1 r .dmíi'·kcm n potok<'m na bnhništi hnsí roste Spergularia 
salino. - 168. f'Lané louk y u Yf'h«1r za cukrovarem pi-i ,-Icč·cC': 'l'riclilorhin moritinnun, 'l.'ara
xac1m, bessarabirum, f.Ielilot 11s r/cnlrrtu. Ulrrn:r mr1ritirnn, CorcY sec·,:lina atd. (č·ctné pranwn,v). -
rnn. v polní crst.v mezi Vclvnť.V ll Chrží1wm, 500 - GOO m již. od BLHlihostic: 'J'rifol iwn framferum 
(H.ot rRAL in li11 ). - 170. Knbclín u ''ch·ar: Glaux maritúno (J'AB.ÁT in ('ELAKOVSKÝ 1800). Na 
polní ccflto u vých okrnjo Nahclí11n n'llPzl Rm.:- nAL (in lilt.) 'l.1n/oli11m frag1ferw16. - 171. Úvoz 
cest.v na ~v. okraji Hohšovic: 'J'r1Juli11m fr((g1ferurn. - J 72. Louky u Bd·ovic u ~hiného: Olaux 

1 ) Bc"-hcm ti,.;ku článkn j,.;<'m nule'zl bohatou ]oka.litu halofi lních clruhú na návsi v nedaleké 
Km<'tiněvsi. Y roz:;áhlýol1 pornsteC'h mochny husí jižně od potoka roste Oluu.?J maritima. l\tlísty 
jo i velmi hojná. Nalezneme ji i v zarosL1é ::;trnžce scv. od potoka. Oj eclinčl ó je Trifolium .fragi
f erum, vzácné Centrmriiun pnlchellum. X a široké pěšině ph jz. okraji návfli jsou časté Spergularia 
salina n Puccinella distans. 1llelilotus clentata jo roztroušená v úzkém pruhu křovin mezi potokem 
a rybníčkem. Hojnější jo na bn.žinó př·il éh:1jící k jz. okraji návsi. Nalezneme tu souvislý asi 30 m 2 

veliký porost tohoto dn1 hn. 
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maritima (BÍLEK in ČELAKOVSKÝ 1886, BÍLEK 1885 PR). - 173. Trpoměchy u Slané110: Eleo
charis uniglumis (BÍLEK 1881 PR et in ČELAKOVSKÝ 1882). - 174. Píscl:né půdy u Pozdně: 
Trifolinm frag·iferum (ČELAKOVSKi- 1882). - 175. Šternberk u Planého: 'l'rifolium fragiferum 
(BÍLEK in ČELAKOVSKÝ 1887). - 176. Proti Božímu hrobu u Slaného: Trlfolium fragiferum 
(BÍLEK in ČELAKOVSKÝ 1887). - 177. U Vítova u Slaného: Tr1foliwm fragiferum (BÍLEK in 
ČELAKOVSKÝ 1887). - 178. Žižice u Slaného: u rybníi'·ka na núvsi Tnjolium frag1jermn a Lotns 
tenuis. - 17(). Ješín u Yelvar: na návsi u potoka roztroušeně ,C.'rergularirt srtlina, na husím bahništi 
u mostku hojná. - 180. Nová Vos u Veltrus, mokrá louka: Olaux maritimrt (sine co!. 1880 PHC). -
181. Jílovitá stráú n Hleďsebe proti Veltru.-;úm: Elcocharis unir;lwnis (RoHLEN"A 1925 P RC, 1926). -
182. Nelahozeves: Eleocharis um'gtumis (HonLEKA 1926). -- 183. Olovnice u Krnlup: Glaux 
maritima (KABÁT in ČELAROVSKÝ 18()0). - 184. Kamenný l\lost u Kralup, pa-;tviua a dětské 
fotbalové hř-iště na okraji močálu smč~rcm k Nonměl-icím: dosti hojnc3 'Pnfulium Jrag1jerum. 
Roztroušeně i podél pěšiny v moč·álu. - - 185. Zvoleněves u Hlan{·ho: na obvodu fot halového 
hřiště roztroušeně Tnjolium frar;1ferum. - 186. ~denice: u pěšiny k Podlešínu na sev. okraji 
obco Trifoliumfrugiferiwi (Houbal in litt.). - 18í. Saky: u polní ccst,y 50-100 m sov. kóty 290,5 
ca 600 m sz. obco Trifolium Jr(lmferum (H.ouBAL in litt.). - 188. V lese nacl l\lotyčínem n pi'í
rodního divadla: Tr~folium frag1jerum (ŠYEJDA ] n:rn PRC). - 189. Příkop 1l si lni ce mezi Třebi
chovicemi a \ ' inahcemi: 'l'nfoliurn fruglferum (ŇVE,TDA et Šr:-<DELAŘ 1()40 PKC). - l !)0. Příkop 
u silnice poblí~ bu:§tčhraclsk<; ho nádraží (H,\XAMAX sine clato PRC). - Hll. Oclpado\'.\'.· l'ybník 
pod haldou dolu E'chollor ( = d úl Noj<'fllý) u Kla,dna: Eleorh11ris uniglumis (ŠvEJDA et 8rx DELÁI{ 

1940 PRC). - 192. Př'íkop u 'lilnico mezi Dobrou a Doksy: Eleocharis unigl1;,mis (8vE.JDA et 
ŠINDEL_Ht 1940 PRC). - 193. Při silnici z Kač·ic llo Lán: 'l'rifolium fragiferum (VA:-<DAS in ČELA
KOVSKÝ 1885). Na východním okraji orografického collrn DžbAn je zajímavý pruh lokalit drnhu 
Tetragonolobus maritúnus. Rostlina zde rost0 jednak v bažinkúeh. jPdnak na opuko\-,<'ch stráních 
v asociaci Scabioso (ochrole11cne)-Brr1chypodi0l·um pinn(lti. KAIPH (in litt.) nvádí odtud núsledující 
lokality: dno údolí sov. rn l Sam.ot ín-;kó myslivny; již. okraj ]('-;a na ploi'.;inó mezi Samotínskou 
myslivnou a Bílichovem; ::;tráil k se \ -. obrácená vlevo ocl cesty ocl SamoLÍnské n\yslivny clo údolí; 
příkopy a meze na okraji silnice sov. ocl Bílichova; př'íkopy a meze u silnico clo Bílichova nad 
křižovatkou od ~falého Bílichova; plošina „Skalky" asi 1,5 km již. ocl Řisut poblíže kóty 3í9; 
stráú u lesa 300 m sz. od Ledcú; údolí záp. od L0dců u potůčku; bažiny na okraji polní cesty 
z Hradečna-Nové Vsi clo Leclcú; bažina na stráni mezi 'ilnicí Smcčno-S,· inai"ov a jižním 
okrajem Smečna; opuštěný opukový lom blízko vých. okraj<' lesa asi 1200 m od záp. okraje 
Svinařova. Sám js<'m nalezl tento druh j 0ště na okraji lesíka již. od záhybu silnice Jedomělice
-Pozdeň a v 11 Prlakkém lc,.;0 O::;trově. - 194. Cln-atčruby u Kralup: Spergul(/ria salina (Roznr 
in ROHLENA 1926). -- l 95. Na zaniklé slané louce mezi Kralupy a Úžicemi: 8choenoplectus tuber
naemontani (l{ozu~1 in ROHLENA 19~6 ). - 196. Ú:l.ice u Kralup: pod.robný rozbor lokality provádí 
SKALICKÝ et RKAL1c1c\ (l96G). - 197. DL-ínov u Y0h·ar: malé prostranství u autohusovó stanice 
pod návsí při okraji obcf' smčrem k lrj ezclci: Spergularia sr1lina. - 198. lTjozclC'c u Vt>lvar: na 
celé návsi roztroušeně Lotu8 tenuis. Kolem fotbalového hřiště proti nán;i (\· ~·ch. od silni0P) roz
troušeně až vPlmi hojn ě JJleWotus dent11t11 . P oblíže stfrrl.oYého kruhu hi"iště Trifolinm fmmjerum 
a Glaux maritima. Oba druhy hojné- kolem zií.pa.dní branky, krlC' t<.''Ž četně Tura:r:acum bcssnrabicum. 
Při sv. rohu rybníka skupi nka ,'i'perguluriu solinr1 . - 199. Ů(l p(1;,iny p()( lól trat i <Hl žel<'znič·ní 
stanico \'hlnmín k .;. Ternt ovicím je li(lá ní.n <lrnh JY1elilot11s dentotu. (TocL 1895 P Rl', PR, 
cf.: Chlumín: KA!'.n>AR sine dat o PHC). - 200. Pt-íkopy podél dráhy mezi Korycany a Netfrby, 
napl'. sz . ocl :Hráčka směrem k ?\erntovicím: Plantar;o maritimrt (TocL 1895 PH.C, T'R, Br:---1>KR 
1892 PR). rf. Noti"Pb,v u 1\:ralup: Srhoeno71lectustrtf>ernrtemontrmi (ČELAKOVSKÝ 1861) , Speru1tluria 
salina (Č~:LA K OVS K{· 1881 ), 111 rlilot'/ls rlen tat11 (Č'r;;r, _\KOVSKÝ 1875, Brnnu;R 1800 PR('). 201. J{o
rycany u Krn.lup: na cf' lt' 11{w,.;i roztrou;enč, mí,.;ty až velmi hojně Spergulrtrirt sulinn. - 20:!. Ob
říství: Triglochin rnaritimum, .'lumolus valeronrli, (/loux maritima, 8perguloriri m edia s .!. (H.Ar:'\'KE 
sec. 0Ptz 1815 - 18:15 etc.). - 20:5. Štt:'~pánský pl-ívoz (stejné druhy a stejný údaj jako u předcho
zího). Pi'ndklas ickó lokality Obf·í:-; tví a ŠU?pánský pi"ívoz není nutno klást clo nivy Í'Pky Labe. 
Púdy obdobného charakkru jako jso u púdy lokalit (příp. hýv. lokalit) 199- 201 a kt eré snad 
vznikly z půd hal ofilních hiotopť1 pokrnč·ují sev. od lokality 199 joště asi 1,5 km rlalf'ko. Tam jsou 
dosti náhle vystřídány p11dami podstat 11ó písčitějšími. Nejbližší obcí k tomuto prn.vděpoclob11 ómu 
okraji někdejš ího halofilního území je Obříství, příp. jeho č·ást, Štčpánský phvoz. Lokality 
„ObHství" a „Řtěpánský přÍ\'oz" proto na přiloženém lmrtogramu (obr. 1) zakresluji právě do 
těchto míst. - 204. Neratovice: Jlfelilotus clen,toto (sine col. sine dato PHC), Juncus gerardii 
(TRAPL 1908 PRC), Tnjoliumfrag~femm (VELE~OVSKÝ 1888 PHC), v bažincP poblíže býv. Gecovy 
továrny (cf. Spolana) Schoenoplectus tabernaemonta11i (POHL 1 n:H PHC). - 205. Louky od Čako
viček na sev. a ke Kostelci n. L.: Melilotus dentatri (TocL 1895 PR). - 206. Bfohy Labe u "'.\fflníka: 
Oarex secalina (l\hKULÁŠ in DoMIN 195:3 MS). - 207. Kly: Triglochin rnaritirnum, Samolus vr1le
randi, Glaiix maritima etc. (HAENKE sec . 0PIZ 1815- 1835 etc.). Slani ,ka u "'.\1ělníka a Klú ne
musela být na písčitých sedimentech labskó nivy, ale na úpatí komplexu jílovitých usazenin 
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kří<lového stáří. Tak také' obó lokality zltkn'1:;luji. - - 208. Hašdinné louky n ;.\ičlnick<; Yrnlice: 
._C..,'choenoplectus t(//Jernr1Pmontcmi (C'OXHATH in ČET,AKOYSl\Ý 1887). - ~09. J('l<'nico u l\ l č lníka 
,<...'choenoplect11s tahernoemontani (Do:vux Hl28 PRC). - 210. Loučka n želcz11ih1ího pi'-ej<'zdu mezi 
Byšic0mi n. Lohlrnvic0mi u N<'ratrn-ic: 'l'nfoliwn fraqlferum (HoLtJnll'KOY..\. Hl50). 211. Tič;ico: 
Schoenoplectns t(/bernaemontoni (Č'1U,·\KOYSKÝ 1807). - 21'.!. Louky n Chnístu u :\1ělnílm: Eleo
clwris 1111i:1lwnis (KLLKA in Ho11u~ 'A 10~5). - - 2J:3. Všetaty: Ylhkú lokalitn, u Yi'.;eta1 n<'<laleko 
!<lkal d\- f,in111n J!rrcnne: (!/mu· nurrit i111rr (('o" n.\TH in ČcLAKOYSin'· 1885). Výeho(lnč od Yšc1 at na 
úhmu ml'zi dráhotL n, hřb0t0rn YÚpnit ého 11ávrší Care~; secalinu (Č'F:LAKonnzý 1884). Jlclilotus 
de11tut11 v úhlu dní.h.v n porl <~I <lrťthY · ,., 1n ť' n' 111 k0 Dfí.;um (8CHl'<..;TLEft 1915 PH, cf. I\:. P. 19] 5 PH,C). 
R~tŠ<' linné níko .~iny p<)dé·I dr1í.hy: ,\'choc11.o[ilect11s tohernuemontuni (SCLLCSTLElt 1 !)15 l'H; m11oho 
clokln lit od \ ' i'.<dat). Od \ ·,:,<'(ni p rwh:í.zí též mnoho dokladu dnthu Elcochoris u.nigllwú8. -
~14 . ('c, f.<'lie r': ,1..,'c h()r·,1.011lert11s I 11Jcrn.r1( 111ontrrni (Č'r-: t. 'i;:o\·si-: \ · 1807) n. f~leoch11ris uniulumis (C'1·> 
L .\KO\'sKÝ 1870 J'l{). '.?];). Č'1 • nrn,- ;i nn.d l(•:-wm j,·. Ovl'·:\c: lťlc oclwris 11niqlwnis (DosT:\L ct .Jr
RAs1 ..: K rn:rn l'lt). ~l(i. :\a Č'1 ' l'!ll1YÚ ('h "'~· nd s il11icc mezi Dř'ís~· n. ]-(frnkcm: 1-;zcoc/u1ris un1'qlu111is 
( I )osT \r. ct .JIH \'i EK I n;rn I' H ( ' ). :! I /. Hok!<' ll Eh'ca ;1 li Prah~·: 8r·lwe1w /Jl ccllf 8 tr1bernrre montrini 
( H , \--;s1 :11w in ('EL \KO\'sl' Ý l 0 X4) . ~ 18. l'nNicc n l'rahy: S choc1w7Jlert11s t<thrrn.r1e11wntuni 
(('r:L.\1\0\-SK\·. 18G7) n 'J'r1Joli11111 frr 111!fennr1 (.J1R . .\.sEK l!Ufí PH.l'). :2ID. D1ald.!1 n Bohnic: 
Tnfolium frnrtifcnun (Dos·r,í.r. ]\")~() Pl{(' d in 1{011LE:'\ .·\ l~l:!G). -- :!:!O. 8úl'ka: Trifol i 1t111 fruui
fer um (:-;in" co!. s in<' dalo J'l{( ' ), 1~·11 '()rhor is uniqlnm is (Sr;rnL in Č'ELAKO\'SJ>'. \ - 18()7). ~:! l. I'a,.;(
Yina ,. D C' j,·icích: Trifolium .frr: y1fernm ( fi.ouLE'A ] H:?8). -- ~:2:2. Lilwi\: .J 1110"11s urmrrlii (U~r:.r, 

l 8.)-t. I' H ). 

z~ S .DI :u EN LUrnCNG 

Di0 TNrainfor~chung dC'r biihmi"0lwn halophi lPn Biotope \l'llr<k V(Jl' all0m im vPrgang('lH'll 
,) ahrhund<'r1 und in d en l'rsh'n .T1tl1l'l'll d f' :-; :?O. J~dirhurnkrts clnrchg0[úhrt. Rif' 11·un[C' auf 0ino 
lw,.,chrii.nkt0 Za.hl liNkiimmlichC'l' CehidC' konzentriert. Yiclc Lolrnlitii!<'n hnlophiler ArLen 
entgingcn dadnrch d0r Aufmcrk,.,;tink('i( nnd dC'r Gc':-;amtcharakter clN Ycrbr('itung solchcr Bio
tope war hisher prakt isch u11lJ<'knn 11t. l)jp }'nit ivÍ('rung salzha.ltig0r Biotop<' V<'rlief fa:-;t ununt<'r
brochcn im Znsamnwnhang mi: d<'m "iC'l1 0rl1iihf'nden Bedarf an frncht ha.rcm Hoden. Viťlc Lolm
liiúlcn 11·11ni('ll wii.hr011d (l<:'l' 11<'i \ n'iclH'1Hl<· 11 BucleunH'lioratiotH'll irn ,JpJ1l'<' l\lGO vom hotanisch<'n 
(ksich h[>llll kL au:-; (' 11 tli C'l'lC't. (;('g<' !l li iirt ig lii ur1 e iiw \\ eitcrn lwdC'ntsarnC' Borl<'H\'l'J'IWs:::>C'l'Ullgs

etaprH'. 
Im Zusarnmenhang mít cl<'r sich c·rhiihcmlf'n \Vohnkultnr wcrd<'n fa,sl úbcrall dic Dorf'phi.tzo 

trock<·ng<'lcgL tmel d.iC' Gii.ssclwn .!.!·Ppfln:-;tr,rt. Dnreh cli 0so .l\Tassnahrnon wcrdC'n wicdnr vi0lo b0-
dcutPndl' Lokalitiiilm mit lrnlophih'n Ar1cn vcrn ichtet.. 

Dc·s1w.lh ist <'s mein0r '.\ f Pi11ung nach m·fonludich, die Verurcit1mg halnphil<'r Arten lwschlou
nigt ZLl 01'f'on;ch0n. 

J)io vorli<'gC'ncl<' Arbf'it bringt eirn' Obersicht uber clie Verbrcit.ung folgencl0r halopl'i!C'r ArLt'J) 
in Nonlwc:-;tbohmcn: LiuJJleitrnm tcmússimitm L., Crrrc:i; secalina \V,\llLE~B., Eleoclwris v.niglumis 
(LINJ\.) Scnuvr„ (/luu:c mrrritťm11 L., J1mcus gerardii LoISEL., J1Telilotns dentrtto (\V. Pt K.) PEl{S., 

Plantur;o n1rtritimo L., Samolus rnlcrundi L., ,':J'choc1W[ilectus trr/Jernaemo1ituni (C. C'. G11rnLT'.'I) PALLA, 

Speruularút media (L.) ( '. J>nEs·1., Sperr;1ilorici salina J. ot C. PRESL, 7'aroxor·nm bessarabi<:wn 
(Hcm:-;-E111.) HAc-; D.-1\TAzz., 'l'riqlochin rnrtritimwm L. u n d Trijolú.tm fraq1fermn L . 

Nach dl'n elwmischcn Anal.VS('ll cin ::\Iinoralguellen, in dercn niichstN emgcbung dic 1-lnlo
pltyt<'n vorkomnwn (ZajC'č·ic<'l' l3if1C'n\a-;scr, Břvann und Bílincr 8auorbnrnn) di.irfte der :::lalz
f!•' lrn!L in den ffod0 n diC'S<'l' Lokalitill<'n '' ahrscheinlich sehr verschioclen scin. Jhr Untergnm<l 
wircl mci:-;I durch J r'hmhalt i ~<' C<•:-;t0in0 dc'r l\frsozoikum- tmel TGinozoikumformalionen gí'b ildot. 

T~1pischn GcsPlbchaftcn mil lialophilon Artcu sind h eutc in Nordwe::;tbohmen schon vcr
niehtd. Ihrr' ClwrTCStC' lasscn sich nuf J;:leineren Flii.chen an c inigcn Lokalifat<'n finclen. nie Art 
l'lrmlr1qo m11ritim'1 L. kornmt j0drwli noeh in ga.nzcn Bestiind011 in ein<'l' griisscrcn Anzahl von 
Qu0llíltu'<'J1 a nf l<'lirnhaltigr'n Hiinu<'n vor (Aufnahmen sichc Tah. 1). 

(ilau .. r rnoritimo L., S1;er:111l1trin soli11r1 .T. ct C. PRESL und sporudisch a.uch Tarnxocurn /Jessara
bi1.;11m (HORXEM.) HAND.-::.\L\zz. findpf man in cler Urngebung von flachen, nichtbctoniNten 
Teich0n, an Blichon urnl auf J )orfpliit:;r.0r1. Am haufigsten kornmen dieso Arton dort vor. \l'O tlic 
H.asen von Giirnwn ahg<'grnst 11 <' J d<'n (Tab. 2, Kol. D-G). Sprrguloria srrlina PRESL wiichst n.uch 
an sumpfigcn, snhrnd<'l'akn fli<'li<'11 0iniger Dorfphi.tze, tmrl z11·ar dort, wo s ich chts R egenwassor 
ansammelt. T-:1 iC'r finclct sich cb0n [a][,., Puccinellfrt clistans (.TACQ.) PARL. (Tab. 2, Fig. A-C). 

Die ArtC'n J1felilotus clentatn (\\'. 0t K.) PEn.s ., Trifolium fror;1ferimi L. tmel Plantago mari
tima L. find0n \Yir a nf zcrfahr0n0n F<'!dwC'gC'n uncl am Rande von Dorfsportphi.tzC'n (Tab. 2, 
Kol. H - N). 

Im Hinblick sowohl auf den G<'samlcharakter der bcschriebenC'n subrudcralcn Biotop<', A.ls 
o.uch auf die phytogeogn.i.phischo St e llung tkr betrcffcnden Lokalita.ten nehrne ich an, dass die 
Gcscll~·chaften, in welchcn heute clic Halophytcn an dieser Lokalitiitcn vorkommen, durch 
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Rucleralisierung der ursprunglichen Halophytengesellschn.flen cntsLanden sind. An den Stollon, 
wo die Gesellschaftcn bis hcute noch ihrem okologi sch0n Charakter nach zum ókologischen <Jha
rakter der ursprúnglichen halophilen Úkotope konvorgicr0n, haben sioh in konvorgenten Bc
standen auch bcclcutcndc halophile Art.cn 0rhaltcn. 

Lolrnliti:iten, ,-„o sich nur die Arten Eleocharis uniglumis (LINK.) Scrn.JLT. oder Trifolium 
fragiferum L. befindon, rcpri.iscntioron in Abb. 1 woisse Kroise; Lokaliti:iten, wo auch c'lie Artcn 
Schoenoplectus tabernaemontani· (C. C. G~rnr,TN) PALLA, Jimcus gerardii LOISEL. und Bupleuntm 
ten1Ú8sh11um L. vorkommon, schwnr1.\\·cisso Krei,.;e. Lolmlitaten, \VO auch anrloro Arten (obli
gato 1-fol oph~'ton) " ·achscn, siwl mil sch\Yar?.cn Krciscn dargcstcllt. Lokalitii.tcn obligater Halo
phyten sind in Bohmcn fa,.,t m1r auf dic hcarbcitcto Lnnclschaft bcschrankt. 
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