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JAROŠ V. (1977) : Hostlinná společenstva reheačního území „ V mejtě" u Nedvěz~ 
ve středních Čechách. [Pflanzengesellschaften des Hekrcation gebietes „V mejtě" be: 
Nedvězí in :\Iittelbohrnen.] - Preslia, Praha, 49 : 53 - 65. 

In dieser Studie sincl die Ergebnisse der phytozonologischen Durchforschung des 
Hekreationsgebietes „V mej tě" bei Nedvězí in l\fittelbohmen zusammengefasst. Im 
U ntersuchungsgebiet wurclen clie Vegetationseinheiten der Verbande Garpinion betuli 
(MAYER 1937) 0BERD. 1953, T ilio-Acerion KLIKA 1955, Alno-Pad-ion KNAPP 1942 
em . ~IEDWECKA apud ::\IATUSZKIEWICZ et BoROWIK 1957, Galthion Tx. 1937, Anhena
therion \V . KocH 1926 und El yperico-Scleranthi"on ~IoRA VE C 1967 fe. tgestellt und 
kartiert. 

P ražská 372, 251 61 Praha 10, Československo. 

Mírně zvlněná parovina při jihovýchodní hranici Prahy s rozsáhlými poli, 
hlouběji zaříznutými údolími pouze podél potoků a lesnatým krytem ve 
formě doubrav, je soustavně ovlivúována člověkem již od neolitu. Pronikání 
do lesů zpočátku podél vodotečí se postupně rozrůstalo v souvisle osidlované 
plochy. Nedostatek lesů se v území projevoval již v 18. století. Vzhledem 
k budoucí zástavbě, plánované v rámci rozvoje Prahy, zrnění se podstatně 
i tvářnost krajiny. Antropicky málo ovlivněné místní maloplošné doubravy, 
údolní luhy, podmáčené louky a skalnato-travnaté stráně zůstávají zatím 
geobotanicky nezhodnoceny . 

Studie uvádí výsledky fytocenologického výzkumu území „V mejtě" 
u Nedvězí, provedeného v letech 1973-1974 s cílem zpřesnit rekonstrukci 
jednoho z posledních zachovalých přírodních celků, náležejících od 1. čer
vence 1974 k Praze. Na Uhříněveské plošině se k nim dosud řadí Kunratický 
]es (NEUHAUSL et NEUHAUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1971), připravený k vyhlášení 
jako chráněné území (STREJČEK et KUBÍKOVÁ 1974), Miličovský les u Prů
honic, les Obora u Uhříněvsi (JAROŠ l 968a), chráněné území Botiče s bře
hovými porosty u Hostivaře, zámecká obora u Koloděj (TLAPÁK 1962, 
HIEKE 1965) a údolí Pitkovického potoka s chráněným nalezištěm „Pitko
vická stráú" (JAROŠ 1968b) jako součást navrhovaného „Území klidu" 
(JAROŠ 1975). 

Historickými záznamy liechtensteinského pan§tví ze 17. století (ANONYl\1US 
1662-1663) lze doložit na panství Uhříněves a Skvorec listnaté („ bílé") lesy 
s převahou dubu a habru, u Vojkova naopak lesy jehličnaté („černé") s jedlí 
a smrkem, pouze při okraji smíšené („bílé promíšené") (SvoBODAetOuvALSKÝ 
1677). Zmíněné úda je jsou v souladu s dnešními moderními rekonstrukčními 
závěry (MIKYŠKA et al. 1968) , uvádějící hranici mezi duho-habrovými háji 
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(Carpinion betidi) na Uhříněvesku a acidofilními doubravami (Quercion 
robori-petraeae) na Říčansku. V hraničním prostoru se rozkládá komplex 
„ V mejtě" s relativně bohatým rostlinným krytem s mnoha indikačními 
druhy, významnými pro stanovení fytocenóz. 

METODIKA 

Fytocenologický výzkum území „Y mejtě" byl proveden metodou Braun-BlanquctovoLt 
(BRAL'~-BLA~Ql"!=T 1951). Jména 'Tšších fytocenologických jednotek jsou uvedena pocllP pfo
hledu jednotek CeskoRloven:;ka (HoLrB. HEJXÝ, l\IoHA\'EC et NEUH.:\.rsL 1967). Řazení druhů 
Ye snímcích bylo provecl0no podle fytocenologické příslušnosti k jednotlivým jednotkám a hylo 
pl·ihlédnuto k pracím autorů. kteÍ'Í se danou problematikou zabývali z širšího hlediska (KocH 
192G, KEc-HA.usLoY.í.-XoYoTxÁ 1964, 1965, 1972, l\loHAVEC 1967, NEunA.usLov . .\.-XoYoTx.í. et. 
NEL:H;i..usL 1971. H-c;sm·Á 19í3). Xomenldatura v.všších rostlin ji' podle Rothmalera (RoTH
MALEH 1966), mechoroRt~- podle Pilouse a Duely (PILOUS et DVDA 1960). Půdní vzorky byly 
odebrány z 10 cm, agrochemický rozbor provedl ÚKZ(TZ Praha metodami pro agrochemick{• 
zkoušení púcl. Draslík byl :;tanoven plamenometricky, hoř·čík kolorimetricky podle Schacht
schabela, fosfor laktátovou metodou podle Egnera (Axmn:i'n; s 1974), uhličitan vápenatý v Jan
kově vápnoměru a pH elektrometrick)' v suspenzi púcl,v v roztoku l\.CI. Topografický podklad 
v měl'ítku 1 : 2880 byl použit pro vyt\"ofoní rekonstrukční mapy. 

Za cenné raclv vzdávám dík dr. J. Kolbekovi a dr. l\L Huso,·é. CSc„ za provedený púdni 
rozbor ing. P. Plichtovi a za determinaci mPchorostů dr. J. \Táúo,·i, CSc. 

PŘÍRODNÍ PO:'IIĚRY 

Le::;ní a luční komplex „\- nwjtě" u Xedvčzí se rozkládá 20 km JY od Prah.Y při potoce Rok,,·tka 
v naclmoi'ské výšce :3:?0-335 m na ploše 16,9 ha. Y 17. století b,da j<'ho rozloha mnohem větši 
(HťB::-;ER E. et V. Hi,:BNER 1884), což lze usoudit i z pombtních názvu „Borovíčko", „ l3orck" 
a „V doubí'·. Luční údolí SZ-JY směru dělí lesnaté :;vah.v na dvě čá:,;ti. Poro:;ty trpí postupující 
devastací le:;ní pucly sešlapem a vyhrabá,·áním drnbeží. Hospocláfaký plán předpokládá jejich 
zachování a soustavnou péči formou postupné lik,·idace netvárných :;tromů, podporou dubu 
a vy,;azovánírn. smrku, javoru a jilmu. V plánu jsou též zahrnuty místní holoseče s perspektivou 
nové vý:;adby. Úprav.\· za::;áhnou i louky, neboť v jejich západní části probíhají př·ípravné práce na 
veřejném koupališti. Vzhledem k uvedené skutečnosti bude tfoba citlivě po1:>uzovat místní pi"í · 
rodní hodnot~'· pro:-;azovat k\·alitativní stránku::; upřesněním zásad rekreační činno:;ti. 

GE'ologický podklad budují eokambrické, šedozelené, jílovité břicllico míst)· prostoupené 
žilami diabasu. Hornina vychází na povrch ,. blízkosti potoka, kde se též těžila ve stěnových 
lomech již v 18. století na stavby a komunikace. VAVŘÍNOVÁ (1946) udclí Hi zaniklé lomy, ch·a 
jižně od pomníku (obr. 1) opomíjí. Pi'íležitostná práce ve zdejších lomech :;končila před čtyficcti 
lety, povrch dnos si lně zvětrává a zarůstá vegetací. Z pedologického hlediska je na plošinách 
vyvinuta hnědozem, místy ,·prašové hlíny, nivu potoka vyplúují nevápnité nivní drnoglejové 
půdy. Okolí skalek pokrývá hnědý ranker. Potok Rokytka, ovlivúujicí mezoklimatické pomčl',Y 
území m~t nízký stav vod)·· Záplavy, které př-icházely po větších deštích se regulací prťitoku 
vybudováním vodního rezervoáru JV od lesa již neobjevují. 

J'i:lima (cf. QL' ITT 1971) př·c,·lád:c1 mírně t0plé, mírně such0 převážně s dlouhým létem a krátkou 
zimou; př'evládají JZ větry. Pro s1·0,·nání s klimatem pahorkatinné části Říčanska jsou níže 
uvedeny meteorologické údaje stanice l~íčany (l\JAT:ĚJKA 1960) a Uhřfoě\·e:; (SLADOVXÍK l 96:n. 
(-daje pro Nedvězí jsou podle Veseckého (VEsEcK'\- et al. 1958). 

Zminky o květeně studovaného území j:c'ou jen ojedinělé. \T okolí s ledo\·al xerothermní květenu 
Šnm (1925, 1929), u Nedvězí m·ádí pouze Botriochloa ischaemum. Lact11ca. viminen. Koeleria 
crista,fa, Phleum phleoides a Pon bulbosa. Větší pozornost upoutal výskyt Ga.gea bohemica na zá . 
kladě Schustlorova sběru z údolí Hokytky u Nedvězí v roce 1915 (ScttusTLER 1918. DmIIN 19:.?:?). 
Zda se jedná o totožnou lokalitu „Říčany" (PuHKYNĚ in ČELAKO\'SK)· 1883: 735 - 736) a z toho 
vyplývající rozšífoní a vyzařování druhu k Řičanům (SCHlťSTLER 1918, VLACH 192:?, Řnrn Hl25, 
JIRÁSEK 1937) , bude tfoba upfosnit. Navrhovanou ochranu jako „rezervace" (ŠIMR 1925) nelze 
považovat dnes již za vhodnou. i když o ní píše jako o „nej krásnějším nalezišti", vzhloclem ke 
steri litě druhu a zarústání lokality trnovníkem. 
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Tab. l. - Hlavní klimatické údaje. - Tab. 1. - Hanptsii.chliche klimatische Angaben. 

0 roční 0 teplota roční úhrn 
Stanice mn.m. teplota (°C) IV. - IX. (°C) srážek (mm) Lf 

Říčany 
(1901-1950) 406 7,8 14,0 623 80 

Nedvězí 

(1901-1950) 320 7-8 14 -15 600-650 78 

Uhříněves 
(1901 -1950) 289,5 8,8 15,0 560 65 

nejteplejší nejchladnější počet dnů 
měsíc (VII., °C) mě::;íc (1„ C) se sněhovou 

pokrývkou 

17,6 -1,9 60-80 

17-18 -2,0 až -1,0 50-60 

19,0 -1,0 50-60 



V letech 1954- 1!)58 dokladoval Jan Petříček pro herbái- Vlastivědného muzea v Říčanech 
z okolí Nedvězí 40 druhů, z nichž publikoval HOUFEK (1968) Melampyrum nemoroswn s. l. 
a:HouFEK (1973) Veronica vrostrata subsp. prostrata. Z území „V mejtě" pocházejí ještě další 
Petříčkovy nálezy (v závorce rok sběru): A.doxa moschatellina - v habrovém lesíku v údolí 
Rokytky v uzavřených porostech (1957), Anchusa ofjicinalis - na kfovinaté stráni (1956). 
Gor'!Jdalis cava - v háji u potoka (1955), Euonymus ew•opaea - v zarostlém lomu (1956), Filago 
arvensis - v zarůstajícím lomu J od obec ( 1!)55), J1yosotis stricta - v údolí potoka Rokytk~, 

Jod obce na stráni JV svahu (1957), Silene cucubaliis - v údolí potoka na louce (1955). Rosci 
canina var. dumalis - u polní cesty (1958, det. Klášterský), T?ijolium ca11ipestre - na skalnatém 
svahu údolí potoka Rokytky (1959), T'alerianella locusta - v údolí Rokytky v habrovém lesíku 
v uzavřených porostech (1957), Agropyron caninum - v údolí potoka Rokytky v zarůstajícím 
lomu (1958). Známa je odtud též Vicia lathyroides (PEXA in HouFEK 1()56), Phyteuma spicatum. 
Astrantia major a A"arum europaewm (JAROŠ 1970). O druhotném vysazení Leucoium verwum 
na louce u potoka Rokytky informoval JAROŠ (1971). 

ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA 

Relativně bohatý rostlinný kryt s mnoha indikačními druhy komplexu 
„V mejtě" podložený zjištěnými ekologickými údaji umožúuje dosud rozlišit 
jednotky přirozených porostů svazů Carpinion betitli (MAYER 1937) 0BER
DORFER 1953, Tilio-Acerion KLIKA 1955, Alno-Padion KNAPP 19-12 em. 
MEDWECKA apud MATUSZKIEWICZ et BoROWIK 1957, Calthion Tx. 1937, 
Arrhenatherion W. KocH 1926 a Hyperico pe1Jorato-Scleranthion perennis 
MORAVEC 1967. 

Svaz: Carpinion betuli (MAYER 1937) 0BERDORFER 1953 
Asociace: Galio-Carpineturn 0BERDORFER 1957 

Společenstvo smíšené habrové doubravy, náležející k této asociaci, pokrývá 
svahy „V mejtě" mezi státním statkem a vodní nádrží JV od lesa. Ve stro
movém patře dominuje Carpinus betulus, přimíšena je Betula pendula a Cera
sus avium, ve střední části Acer pseudoplatanus a Fraxinus excelsior. Výstavky 
Quercus robur zde dosahují výšky 20 metrů a stáří ca 100 let. Chudé kefové 
patro a poměrně malá přítomnost svazových i řádových druhú bylinného 
patra potvrzuje zařazení do uvedené asociace.Jarní aspekt pestrého bylinného 
patra reprezentuje A nerrwne nemorosa, Ficaria verna a Larniurn galeobdolon, 
místně Lathyrns vernus a Adoxa moschatellina. Později je vystřídán druhy 
Poa nemoralis a Stellaria holoslea. Vzácně se objevuje Prenanthes pitrpurea 
a H epatica nobilis. 

Mladé porosty na J a JV svazích počínají partií ZJZ ocl pomníku s domi
nantním Quercus robur, malou prezencí Anernone nemorosa, Hieracium mu
rornm, Poa nernoralis, 0:1.:alis acetosella a Luzula albida (JV směrPm chybi). 
Ochuzené bylinné patro a kyselá půdní reakce (pH - KCI 3,9) svědčí o acidi
fikaci substrátu. Tyto porosty náležejí k subasociaci G.-C. luznletosnni 0BERD. 
1957. Ve střední části u bývalého lomu roste na jediném místě Lalhyrns niger 
spolu s JJ! elampyrurn nemorosum s. 1. při okraji lesnatého svahu tvořeného 
Fraxinus excelsior, Quercus robur, méně Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus 
a Tilia cordata. Z introdukovaných dřevin přistupují Larix decidua, Pinus 
silvestris, Betula pendula, Picea excelsa, Robinia pseudo-acacia, Fagus silvalica 
a zbytky výsadby Cerasits vulgaris z roku 1861. 

Asociaci Galio-Carpineturn zaznamenává z Jevanské plošiny NEUHAUSL 
et NEUHAUSLOVÁ-NoYOTNÁ (1968) od Přehvozdí, Doubravčic (v subas. 
typicum a luzuletosurn albidae) a z lesa Vidrholec u Klánovic (NEUHAUSL 
et NReHAUSLOYÁ-NOYOTNÁ 1966). Níže uvedPné snímky společensfra dopl-
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ňuje půdní profil ze střední části lesa a agrochemický rozbor půd, který je pro 
srovnání uveden i u některých dalších společenstev (Tab. 2). 

Tab. 2. - Chemické rozbory studovaných společenstev. - Tab. 2. - Chemische Boclenanalysen 
der untersuchten Gesellschaften. 

Společenstvo (snímek číslo) CaC03 pH/KCI r K Mg 
nad O,:J % mg/I kg mg/ I kg mg/ 1 kg 

Galio-Carpinetum (1) o 3,6 2 86 52 
Arunco-Aceretum (3) o 3,8 2 I 94 89 
Stellario-Alnetum glutinosae (6) o 5,1 4 208 204 
Stellario-Alnetum typicum (7) o 3,8 16 104 107 

Půda asociace Galio-Carpinetitm u snímku l Je humózní, jílovitohlinitá 
s absolutní vlhkostí 17,4 %: 
Aoo O- 2 cm, nerozložený listový opad, 
Ao 2- 4 cm, šedohnědý, prokořenělý humus, stmelený, 
A 4- 30 cm, světle šedohnědá, jílovito-hlinit.á, drobné úlomky břidlice, 
B 30-50 cm, šedohnědá, hlinito-jílovitá, úlomky bř-idlice, čerstvě vlhká, 
G /B 50-60 cm, šedohnědá, místy okrově hnědá, úlomky bi·idlice, čerstvě vlhká, dno. 

Snímek 1: Nedvěz í, lesnatá stráň J od potoka Rokytky, 325 m n. m., sklon 15°, exp. SV, 
plocha 200 m 2, lesní odd. 210c, E3 80 %, E2 10 %, E1 90 %, Eo 5 %, 27. V. 1973. 

E3: Carpinus betulus L. 3, Tilia cordata l\f1LLER 2, Quercus robur L, l, Acer pseudoplatanus L. 2, 
Sorbus aucuparia L. + , Ulmus carpinifolia GLED. +; 

E2: Oornus sanguinea L. +, Sambucus nigra L. 1, Pyrus achras GAERTN". l; 
E1: Stetlaria holostea L. I, Dactylis glomerata L. s. 1. +, Melampyrum nemoroswn L. +, Ficaria 

verna Huns. 2, Polygonatum mult-iflorum (L.) ALL. 2, Pulmonaria obscura D u111. 1, Asmum euro
paeum L. l, Phyteuma spicatum L. l, Lamium galeobdolon (L.) NATHH. 2, Prenanthes purpurea L. 1, 
Lathyrus vernus (L.) BERXH. +, Anemone nemorosa L. 2, Poa nemoralis L. 1, .illelica nutans L. 1, 
Convallwia majaz.is L. +, Geum urbanum L. +, Moehringia trinervia (L.) CLAIRV. 1, Acer pseudo
pla.tanus L. 1, Jltlaianthemum bifolium (L.) F. v\T. SCHJIUDT I, Ajuga reptans L. + ; 

Eo: Plagiothecium roeseanum (HAMP.) Br. eur. 2. 

Snímek 2: Nedvězí, lesnatý svah potoka Rokytky, 325 m n. m .. sklon 40°, exp. S, plocha 200 m2, 
lesní odd. 210c, E3 80 %, E2 1 %, E1 95 %, E2 15 %, 27. V. 1973. 

E3: Oarpinus betulus L. 3, Tilia cordata MILLER 2, Quercus robur L. l, Betula pendula ROTH 1, 
A cer pseudovlatanus L. 2, Ulmus carpinijolia GLED. +; 

E2: Cornu s sanguinea L. +, Tilia cordata :MILLER + ; 
E 1 : H epatica nobilis l\fILLER +, Stetlaria holostea L. 2, Adoxa moschatellina L. +, Dactylis 

glomera.ta L. s. l. l, Ficaria verna H u o·. 3, Polygonatum multiflorum (L.) ALL. +, Pulmonal'ia 
obscum D u21r. +, Asarum europaeum L. 1, Phyteuma spicatum L. +, Lamium galeobdolon (L.) 
NATHH. +, Anemone nemorosa L. l, Poa nemoralis L. 2, JJrfelica nutans L. +, Convallaria maja
lis L. 2, Scrophular'Ía nodosa L. +, Moehringia trine1via (L .) CLAIRV. 1, Aegopodium podagraria 
L . I. Aiaianthemum bifolium (L.) F. \V . Scm.nDT 1, Veronica chamaedrys L. + ; 

Eo: Plagiothecium roeseanum (HAMP.) Br. eur. + , Brachythecium rutabulum (HEDW.) Br. eur. 2. 

Svaz: Tilio-Acerion KLIKA 1955 
Asociace: Arunco-Aceretum MooR 1952 

Porosty této asociace se omezují na příkré erozívní svahy a rýhy ve střední 
části potoka Rokytky. V období dešťů působí atmosférická voda na povrch 
splachem púdy a tím omezuje vývoj bylinného patra. Charakter stromového 
patra určuje Acer pswdoplatanus a Carpinus betulus, ojediněle přistupuje 
Ulnius glabra, Fraxinus excelsior a mohutné exempláře Tilia cordata. ] rag-
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mentární keřové patro doplúuje mozaikovité patro bylinné, výrazné přede
vším v jarním aspektu, kdy pfovládá Anemone nemorosa, Ficaria verna 
a Lamium galeobdolon, vzácně Corydalis cava a Anemone ranunculoides (mimo 
snímek 3). Později se objevuje i Aruncus dioic'lts, Astrantia major, Con'vallaria 
majalis, Galeopsis speciosa a ojediněle Prenanthes piupurea. 

Příznivé vlhkostní poměry výrazně ovlivúují výskyt mechorostú s domi
nantním Plagiotheciurn roeseanurn a 11Jnium hornmn. Fytocenologické snímky 
doplňuje agrochemický rozbor půdy (Tab. 2) a púdní profil, který je zde bez 
horizontu A 00 , půda je písčito-hlinitá s dobrým zastoupením draslíku a abso
lutní vlhkostí 21,6 %: 
Ao 0-10 cm, šPdohnědá, slabě pmkoř·Pnělá, pbčito-hlinitá, úlomky bi'idlicP, 
A 10 - ~5 cm, tmavě šedohnědá, pí8č'•ito-hlinitá, úlomky bhcllic , 
(B) '.?5 - :30 cm. (Jkrově hnědá, pí:-;čito-hlinitá, dno. 

Rnímek 3: Xcdvězí, strmý erozní svah potoka Rokytk."· v le:-;P, 3:?0 m n. m .. sklon .io- , c·xp. ~. 
plocha '.?00 m 2 , Jc::;ní odd. 210c, E:1 7.5 °0 • E~ i5 °0 , E1 90 °0 • Eo 23 ~0 • :!~. YIJ. 197:3. 

E3: A.cel' p.sewloplntanus L. :3, r·111111s glabra Huns. 1, Carpir111s betulus L. 2, Tilia CO/'data 
1\JJLLER 1, Alnus gl11tinosa (L.) GAERTN. l; 

E 2 : .Acel' pseurloplatanus L. l, Ribe8 uva-ci"ispa L. +, • ambucus niyra L. 1 , ,i;;,,·orb11s a11c11p 
arin L. + ; 

E 1 : Ar1n1cus diofr11.~· (\Y.\ LT.) FER~ALT> 2, Euphorbin d11lcis L. 2, Pťenanthe8 purpurea L. 1, 
Fcstura altissima ALL. -i- . Astm11tin major L. 2, Phytemna spicatun, L. l, Epilobium mo11ta.-
111111i L . ...L . Polygon at11111 11111ltijlor11m (L.) ALL. l, Dryopte1 is j ilix-ma8 (L.) H. \\-. ~CHOTT 1, 
_-1111 111011 e 11emoro8a L. ::?, Lomium goleobrlolo11 (L.) NATHH. '.?, Firaria rema Ht-ns. 1, . l.w1n1m 
('/lť(}j)(le llm L . 1, ~i\IPlica 1111/a/18 L. -.- ' riolc.1 reiche11baclzia11a JuRJ>. ('X Bo1c ~ ' Co11vallaria mojrilis 
L. 1, n.ralis acetosella L. l, •'-'tnchys syl1•atica L. + , Oeranium robertia1111m L. +, Impatie11s 11oli-
1a.11gere L. 1 , Crticci dioirn L. 1 , Aj11ga repta.ns L. +, Galeopsis speciosrt ~lILLER l; 

Eo: l\l11i111n hormon Hcnw. ::?, Plauiothecium roesean11m (HA:\JP.) Br. eur. I , E11rhy11chium 
::ettrrstcdti STOH\JER l. 

Nní11H'k 4: N'Pdvězí, kamenitý svah \ T potoka Rokytky na okraji lc:-:a blíž bývalého l1>mu \ "O 

sih·dní (·ósti. :~:rn m ll. m .. :-;klon 4;), exp. ~\T, plocha ::?00 m 2 , ! ť . ..;ní odd. '.?lOb, E 3 60 °0 • E 2 ::? 0
0 , 

E1 GO 0
0 , Eo i5 °0 , ::?::?. YIL 191:3. 

E:3 : A cer psewloplatwn1s L. :3, [ 'ln111s glrtbra HL-ns. ·1 , C11rpinus bet ul u s L. I, Q11e1 cus rob u r I... l ; 
[~ 2 : A ce r pse//(loplota1111s L . -- , ,'ú1mbur·11s 11igra L. + ; 
E 1 : ,·I runcus r/ioicus (\Lu„T.) F~;Jc\ALJ> I, E111>hol'liia d11lcis L. ~. Pre11crnthes 7mr1n1rca L. - , 

Polygo11at1111111111ltijlo111111 (L.) • .\LL. 1. Ph!Jfe11111u 8pirn/11m J.„. T , A11emone 11en101·osrt L. :Z, J„a111i11 m 
gr1leobrlolo11 (L.) HATHH . 1. Ficnria 1·u11a HťDS. ~. Asa1'111n e11ropae11111 L. 1, Jlelica 1111tans L. 1, 
l "iola reichr11bnchia.11a. ,JoHD. ex Bern. 1, O.rnlis aceloselta. L. 1. Sto,rhya sylrntica L. 1 , Uerw1ium 
roberf1C/./111111 L. I. lmprwie11.s noli-tangere L. -+ , Ualeopsis spetiosn l\lJLLElt -l ; 

E 0: .JI11i11m lzor1111111 HEJ>W. 1, Plagiothecium ťOesecmum (HA:\JP.) B1·. eur. +. 

Svaz: A lno-Padion KKAPP 1942 em. :i\lEDWECKA a pud MATUSZKIE\VICZ ct 
BoRowrK I 9::57 
A~ociace : Stellario-Alnetuni ylutinosae (1\11KYŠKA 19-1-1) LOHl\IEYER 1957 

:Xejvlhčí , kdysi zapla\'Ované plochy podél potoka Rokytky mezi Nedvězím, 
umělou vodní nádrží u JV okraje lesa a přítokem od Pacova, zaujímá údolní 
luh <:u;ociace Stellario-Alnetmn glillfoosae. Ve stromovém patfo dominuje olše; 
jasan chybí, nebo tvoří zanedbatelnou příměs. KeY.ové patro se jeví dosti 
bohaté s druh~, Padits race masa, Sa mbitws nigra a Corylus avellana. Jarní 
aspekt určuje Ficaria verna a Anemone nemorosa, později Aegopodiitm poda
r;raria, Lamiitm galeobdolon, U rtica dioica a I mpatiens noli-tangere, místně 
Circaea lutetiana. l\lech.\' zastupuje hojné Brachythecium ntfabulum a Plagio
thPci?.tm denticulatum. Vzhledem k výskytu diferenciálních subasociačních 
druhú Crepis paludosa n Caltha pa!'ltstris náleží porost k subas. Stellario
Alnetum crepidetosum (Mn~ . 19-!4) LOHM. 1957. 
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Na Jevanské plošině uvádí as. Stallario-Alnetum glutinosae již NEuH.Aus
LOVÁ-NovoTN Á ( 1972) u Přehvozdí v subas. crepidetosum a v údolí potoka 
Švadlenky JJZ od Roztěže v subas. allietosum a typicum. Z Kunratického 
lesa popisují NEUHAUSL et NEUHAUSLOVÁ-NOYOTNÁ (1971) subas. chryso
splenietosum alternifolii. 

U Nedvězí je společenstvo vázáno na vlhké, hlinité až jílovito-hlinité půdy, 
typologicky náležející půdám glejovým. Hladina podzemní vody se pohybuje 
mezi 60-90 cm. Půdní profil z JV části lesa při potoce Rokytka (v prostoru 
snímku 6) tvoH půda hlinitá s absolutní vlhkostí 27,3 %: 
Aoo 
Ao 
A 

B/G 

G 

O- 3 cm, 
3-20 cm, 

20-55 cm, 

55 - 80 cm, 

80-85 cm, 

nerozložený fo;tový opad, 
tmavě šedá, hlinitá, si lně prokoi·enělá, úlomky bi-idlice 0 30 cm, 
svět lc šedohnědá, písči to -hl init~L, prokoi·enělá, čerstvě vlhká, úlomky břinlice 
c cm, 
hněrlá, písčito-hlinitá. vlhká, červenohnědý bř-idličnatý štěrk 0 15 mm, pod
zemní voda v 60 cm, 
světle hnědá, písčito-hlinitá, oj dinělé úlomky bhcllice C 15 mm, vlhká, dno. 

Agrochemickým rozborem půdy u snímku 5 (Tab. 2) byla zjištěna kyselá 
půdní reakce, draslík a hoř'čík v dobrém množství. 

Snímek 5: Nedvězí. dhký okraj potoka Rokytky v lese. Z ocl louky „Na hrbatý", 330 m n. m., 
sklon 5°, exp. SV, plocha 200 m 2 , lesní odd. 210c , E3 65 °0 , E2 15 %, Ei 95 %, Eo 5 %, 27. V. 
1973. 

Ea: Alnus glutinosa (L.) GAERTX. 4, Salix jragilis, L. +, Quercus robur L. 1, Populus tre
rnu la L. +; 

E 2 : Sa.mbucus nigra L. 1. Euonymus europaea L. 1, Ribes ui•a-crispa L. +, Corylus avellana L. l, 
Tilia cotdata MILLER 1, Hwnulus lupulus L. + ; 

E 1 : Stellaria holostea L. 1, C'repis paludosa (L.) ~loEXCH 2, Callha palust1is L. s. l. 1, Festuca 
g·igantect (L.) VrLL. 1, Stachy.s syli:citica L. 1. Oircaea lutetiana L. 2, Ficaria verna Huns. 2, Impa
t·iens noli-langere L. 1, Lamium galeobdolon (L.) N'ATHH. 2, Asarum europaeum L . 1, Epilobium 
montanum L. +, Aegopodium vodagrnria L. 1, .-1 nemone nemorosa L. 2, Geum urbanum L. +, 
Brachypoclium sylvaticum {HlSDS.) P. B. 1, Dryopte, is filix-mas (L.) R. W. SCHOTT +, Geranium 
robert1'anum L. 1, Lavsana. cornmunis L. +, Urtiw clioica L. 1. Polygonat11m multiflorum (L.) 
ALL. 1, Geranium paluslre ToR~ER + ; 

Eo: Plagiotheóurn denticiilatum (HEDW.) Br. eur. 1 , Pohlia nutans {HEDW.) LINDB. + 
Brachythecium velutinum {HEDW.) Br. eur. +. 

Snímek 6: Nedvězí, v lhký okraj potoka Rokytky v lese, J l ouk~, ,.N'a střelnici", 335 m n. m., 
sklon 2°, exp. JZ, plocha 200 m2, lesní oclcl. 210~ 1 , E 3 75 %, E 2 30 ~0 , E 1 100 %, Eo 5 %, 27. V. 
1973. 

E3: Alnus glutinosa (L.) 0AERTX. 4, Fraxinus excelsior L. +, Quercus robitr L. 2, Populus 
tre11wla L. + , 8orbus a·ucuparia L. + ; 

E2: Cerasus avium (L.) ~[OEXCR 1, •"'amlrucus n·igra L. 2, Acer psrudoplata.nus L. +, Corylns 
aiiellana L. 1, Gornus sanguinea L. +. Grataegus monogyna JACQ. +, l'iburnurn opulus L. +, 
Humulus lupulus L. +; 

E1: Stellai•ia holostea L. l, Stellaria nernorum L. 2, Pulmonaria obscura DlJl\I. 1, Crepis palu
dosa (L.) MoENCH 1, Galtha palustris L. s . L 1, Festuca gigantea (L.) VrLL. 1, Stachys sylvatica L. +, 
Ficaria verna ;Huns. 2, Impat iens noli-tangere L. 2, Lamium galeobdolon (L.) NATHH. 1, Asarum 
e·uropaewm L. I , Melica nutans L. +, Aegopodiurn podagraria L. 2, Geum urbanum L. l, A.nemone 
ncmorosa L. 2, Poa nernorcilis L. +, .iVloehringia trinervia (L.) CLAIRY. +, Scrophularia nodosa L. +, 
Oxalis acetosella L. +, Dryopteris filix-mas (L.) H. \V . SCHOTT +, Galium aparine L. +, Cirsium 
lanceolatum (L.) HILL. +, Geraniurn 1·oberticinum L. +, Lapsana communis L. +, Galeopsis 
speciosa MILLER +, Vrtica dioica L. 1, 1llaianthemum bijolium (L.) F. ,y_ SCHMIDT +, Polygona
tum mulliflorurn (L.) ALL. 1, 1-aleriana scimbucifolia. MLKAX fil. I, Corydalis cava (L.) ScnwEIOG. 
in SCH\VEIGG. et KoERTE 1; 

Eo: Brachythecium rutabulum {HEnw.) Br. e ur. 1, Mnium afjine BLAND. +. 
Na výše uvedené společenstvo těsně navazuje subasociace Stellario-Alnetum 

typicum NEUHAUSLOYÁ-NovOTNÁ 1972, která je plošně omezena na místa 
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dříve občas zaplavovaná a ovlivněná erozivní činností potoka Rokytky. 
Projevuje se zde absence druhů Crepis palitdosa a Caltha palustris. V závis
losti na kolísání hladiny podzemní vody dominuje ve stromovém patře Alnus 
glutinosa, místně Carpinus betulus. Bylinné patro je výrazné na jaře s domi
nujícími druhy Anemone nemorosa, Ficaria verna, Pulmonaria obscura, 
Lamium galeobdolon, později Stellaria holostea a Aegopodium podagraria. 
Z mechů se výrazněji uplatňuje pouze Plagiothecium roeseanum. 

Charakteristiku doplňuje agrochemický rozbor půdy (Tab. 2) a půdní profil 
ze střední části lesního komplexu při potoce Rokytka (u snímku 7). Půda je 
písčito-hlinitá, obsahuje dobré množství hořčíku, půdní reakce je kyselá 
a absolutní vlhkost 22,7 %. 
Aoo 
Ao 
A 
B/G 
G 

O- 2 cm, 
2- 17 cm, 

l 7 - 30 cm, 
30- 80 cm, 
80-100 cm, 

nerozložený listový opad, 
šedohnědá, silně prokořenělá, písčito-hlinitá, drobná zrnka břidlice, 
světle šedohnědá, písčito-hlinitfÍ, úlon1ky břidlice 0 2 cm, 
šedočerná, písčito-hlinitá, úlomky bř'idlice 0 2,5 cm, podzemní ,·ocla v 70 cm, 
šedomodrá, písčito-hlinitá, dno. 

Snímek 7: NcdYězí, vlhký pás potoka Rokytky v lese, střední čá t komplexu, 330 m n. m., 
sklon 5°, exp. V, plocha 200m2, lesní odd. 210c, E 3 75 %, E2 5 %, E1 95 %,Eo 20 %, 27. VI. 1973. 

E 3 : Alnus glutinosa (L.) GAERTN. 2, Garpinus betulus L. 3, Ulmus carpinifolia GLED. +, 
A.cer pseudoplatanus L. 2, Betula pendula ROTH. +, Quercus robur L. +; 

E 2 : Sambucus nigra L. 1, A.cer pseudoplatanus L. 1, Gorylus avellana L. +; 
E 1 : Stellaria holostea L. 3, Festuca gigantea (L.) VILL. l, Ficaria verna Ht.:DS. 2. Lamium 

galeobdolon (L.) NATHH. 2, Aegopodúun podagm1 ia L. 2, Geum utba11um L. +, Anemone nemo
rosa. L. 3, Poa nemoralis L. 1, 111oehringia trinervia (L.) CLAIRV. 1, Brachypodium sylvaticum 
{Huns.) P. B. 1, Dactylis glomerata L. s. I. +,A.cer psei~doplalanus L. juv. +,Galium aparine L. +, 
Galeopsis speciosa l\IrLLER +, Urtica dioica L. +, Maianthemun. bifolium (L.) F. \\'. SCIIl\IIDT +, 
Valeriana sambucifolia l\lIKAN fil. +, Phyteuma spicatum L. +, Corydcilis cava (L.) SCH\\'EIGG. in 

ScHWETGG. et KoERTE l, Anthr-iscus sylvestris (L.) HoFF'.\1. +, Lathraea squamw·ia L. l; 
E 0 : Plagiothecium roeseanum (HA!IIP.) Br. eur. 2, Atrichum unrlulatum (HED\\'.) PAL. DE B. 1. 

Snímek 8: Nedvězí, vlhký okraj potoka Hokytky ph SZ okraji lesa, 3:W m n. m., sklon 2c, 
exp. J, plocha 150 m2, lesní odd. 210s, E3 60 %, E2 3 %, E 1 90 o/o. Eo 5 ~~. 22. VII. 1973. 

E3: Alnns glutinosa (L.) GAERT)<'. 3, Fra.únus e.ccelsior L. 2, Sa.Zi.r fragilis L. I , Acer pseudo
plcttanus L. 1, Quercus robur L. l; 

E~: Sambucus nigra L. 1, Rubus ida,eus L. +, C'orylus a.i.:elta.iw L. +; 
E 1 : 8tellaria holostea L. +, Pulmonaria oúscura Du11r. 2, Pestuca gigantea (L.) \'ILL. l, Rcinun· 

culus lanuginosus L. +, Stachys siluatica L. l, Ficarici verna Huns. 2, Imrcitiens noli-tangere L. 2, 
Lwnium galeobdolo n (L.) NATHH. 1 , Epilobiwn montanwn L. 1, Aegopodium podagraria L. 2, 
Anemone nemo1•osa L. 2, Euphorbia dulcis L. +, Galeopsis speciosa :\lrLLER l, L'rticri diofra L. 1, 
Glechoma hederaceum L. + , Gei-anium palust1e TORKER l, Ca.mpanula trachelium L. -;- , Astrantio 
major L. 1, Deschampsia caespitosa (L.) P. B. l, Lathiaea squamm ia L. -t ; 

Eo: Atrichum undulatum (HED"-.) PAL. DE B. +. 
Svaz: Calthion Tx. 1937 

Vlhké, místy bažinaté louky nivy potoka Rokytky a jeho přítoku náležejí 
fytoccnoloo-i<>ky do svazu Calthion Tx. 1937. Vlivem kolísání hladiny pod
zemní vody 50-80 cm, mění se zastoupení druhů řádu J.lf olinietalia \V. KocH 
1926, projevující se v podélných lučních pruzích v SZ a JV částí území. 
Stř'ední louka „Na hrbatý" není využívána ani obhospodafována vzhledem 
k vysoké vlhkosti a kyselosti, botanicky je však významná výskytem 
Dacl ylorhiza latifolia a Eriophorum angustifolium. Srovnáním se zdejšími 
obhospodafovanými lukami (přisévání Dactylis glomerata a Phleiirn pratense) 
se projevuje absence Cirsium, canU?n. 

Po stránce pedologické převažuje kyselá půda glejová o absolutní vlhkosti 
48, 7 °~. Půdní profil ze Z části louky „N a střelnici" dopllrnje fytocenologický 
snímek 9. 
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Ao O- 3 cm, tmavě šedohnědá, čerstvě vlhká, silně prnkořenělá, 
.A.1 3- 23 cm, šedohnědá, písčito-hlinitá, vlhká, mírně prokořenělá, 
.A.2 23- 73 cm, hnědošedá, hlinito-písčitá, vlhká, 
B 72-120 cm, tmavě šedočerná Fe, Mn, jílovitá, mokrá, podzemní voda v 77 cm, 
G/B 120 - 140 cm, světle šedomodrá, jílovitá, mokrá, hnědé záteky, úlomky bhdlice a žuly 

0 2 cm, dno. 

Snímek 9: Nedvězí, bažinatá louka „Na hrbatý" pfi potůčku od Pacova ve sHední části 
území, 325 m n. m„ sklon 5°, exp. J, plocha 25 m2, E1 100 %, Eo 10 %, 6. VI. 1973. 

E1: Caltha palustris L. s. l. 2, Dactylorhiza latijolia (L.) RoTHM. l, Ga?'damine pratensis L. 1, 
Scirpus silvaticus L. 2, Angelica silvestris L. +, Myosotis palustris (L.) NATHH. +, Ranunculu8 
repens L. +, T1·ijolium hyb?idum L. +, Girsium oleraceum (L.) ScoP. +, Sanguisorba ojjicinalis 
L. 1, Girsium palustre (L.) ScoP. 2, Lyth?'um salicaria L. 1, Filipendula ulmmia (L.) MAXIl\I. +, 
Lychnis flos-cuculi L. +, Gera.nium palustre TORNER +, Equisetum palustre L. +, Rumex obtusi 
joliits L. +, Lathyrus pratensis L. 1, Ranunculus acris L. 2, Festuca prntensis Huns. l, Trifol·ium 
piatense L. +, Rumex acetosa L. +, P'l'unella vulgaris L. +, Dactylis glomerata L. s. 1. l, Selinum 
carvifolia L. +, Garex vulpina L. +, Garex nigra (L.) REICHARD +, Eriophontm angustijolium 
Ho~crr . + , Juncus articulatus L. 2, Juncusfilijormis L. 1, Glyceriaflio'tmis (L.) R. BR. 1, Carex 
pallescens L. 1, Veronica chamaedrys L. 1, IVlentha arvensis L. + , Anthoxantum odoratum L. +; 

Eo: lVlnium affine BLAND. 2. 

Svaz: Arrhenatherion W. KocH 1926 

Porosty, které náležejí svazu Arrhenatherion W. KocH 1926, se na lukách 
v JV části zv. „Na střelnici" blíží skladbou subasociaci Arrhenatheretum 
elatioris subas. s Cirsium canum VICHEREK 1960. Cirsium canum je charak
teristické zvláště v letním období na vlhkém lučním pruhu v blízkosti potoka. 
Podklad tvoří jilovito-blinitá půda. Kromě svazových a asociačních druhů 
Arrhenatherum elatius, Pastinaca sativa, Galium mollugo, Knautia arvensis, 
Orepi·s biennis, Oampanula patuta, Geranii1,m pratense a Heracleum sphondy
lium, byly zde zaznamenány Cynosi1,rus cristatus, Trif olii1,m pratense, Trif o
lium dubium, A nthoxanthum odoratum, Chrysanthemum leucanthemum, Lychnis 
flos-cuculi, Lathyrus pratensis, Phleum pratense, Rumex acetosa, Dactylis glo
merata, Bellis perennis, Veronica opaca, F estuca pratensis, Achillea millefolium, 
Glech01na hederaceum, Ranunculus acris, Taraxacum officinale, Cardarnine 
pratensis, Sanguisorba officinalis, Saxifraga grani1,lata , JYlolinia coerulea a Tri
setum flavescens. 

Svaz: H yperico perf orato-Scleranthion perennis lVloRA v EC 196 7 

Asociace: Polytricho pilifero-Scleranthetivrn perennis MORAVEC 1967 

Bývalé pastevní plochy na svazích v JV části území mezi lesem jsou 
dostatečně výhřevné (jižní expozice), břidlice tvoří místy na povrchu skalky. 
Půda je mělká (do 30 cm), odpovídá hnědému rankem o profilu A/C, hlinito
písčitá, kyselá. Podle rozboru bylinného patra lze společenstvo fadit k aso
ciaci Polytricho pilifero-Scleranthetum perennis MORAVEC 1967, což dokladuje 
i uvedený fytocenologický snímek č. 10: 

:Nc clvězí, travnato-skalnatý svah mezi lesem n. bývalým lomem ve stfodní části, 335 m n. m., 
:,; klon 20°, exp. J, plocha 20 m 2, lesní odd. 210b2, E 1 95 %, Eo 15 %, 13. VII. 1973. 

E1: Sclemnthus perennis L. 3, Potentilla tabe1·naemontani AscRERS. 2, Festuca ovina. L. em. 
HACKEL s. R. 2, Potentilla o.rge11tea L. l, Hypericum perfora.tum L. +, Jasione rnontana L . l, 
Sedum acre L. 2, Trifolúnn campestre ScHREB. 2, H ieracium pilosella L. 1, Gerastii1m arvense L. +, 
Thymus p11legioides L. I. Trijolimn arvense L. +. Ve1onica verna L. +.Galium ve1'urn L. +, 
Erophila vernci (L .) BEss. +, Phleum phleoides (L.) KARSTEN 1. Sedum maxfrnum HoFF)L +, 
Achillea. miltefoliurn L . s. l. l, Knciutia arvensis (L.) ColJLD. s. s . +, Loh1s cO?'nic11lati1s L. I. l'er
b((,scum lychni tis L. +, Plantago lanceolata L. +, Cenlavrea stoebe L. 1: 

Eo: Polptrichum vilije1·urn HED\\'. :2. Ge·ratodo11 7mrpureus BRID . 1, Rha.comitrimn canescens 
(HEn\\".) Bnrn. +. I'leuroziwn schreberi (BRrn.) l\frTT . +. 
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Asociace: Cerastio arvensi-Agrostetum pusillae MORAVEC 1967 

V SZ části území v prostoru lomu jižně od pomníku se objevují roztroušeně 
též druhy asociace Cerastioarvensi-Agro tetumpusillae MORAVEC 1967: Festuca 
rubra, Agroslis tenuis, Trifolii1,m carnpestre, Galium verum, J asione montana, 
Potentilla tabernaemontani, Thymus pulegioides , Plantago lanceolata, Ceras
tium arvense, Hypericum pe1foraturn, Hieracium pilosella. Roztroušeně při
stupují Scleranthus perennis, Sedum acre, Poa compressa s. s., Potentilla 
argentea a Erophila verna. 
Kromě uvedených společenstev byly v území místně zaznamenány prvky 

travnatých xerothermních až mezothermních společenstev - Bothriochloa 
ischaemum, Koeleria cristata, Phleuni phleoides, Dianthus carthusianorum, 
Scabiosa ochrolei1,ca, Sanguisorba minor, Eryngium campestre, Echium, vulgare, 
Cichorium intybus, Coronilla varia, Helianlhemum nummulariurn subsp. ovatum, 
Turritis glabra - šířící se JV směrem do prostoru Jevanské plošiny, dále 

NEDVÉZ( 

o !50 m 
------~ 

·D bD cw dBill 
~- ,~ 9. hR 

)r~ 
I 
I 
I 

Obr. 1. - Vegetační mapa území „Vmejtě" u Nedvězí. - Abb. l. - YegetationskartP des Gebietes 
„V mejtě" bei Nedvězí: a - Stellario-Alnetum glutinosae, b - Stellario Alnetum typicum, 
c - Calthion, d - Arrhenatherion, e - Galio-Garpineturn, f - Galio-Carpinetum luzuletosum, 
g - Arunco-Aceretum, h - Hyperico-Scleranth'ion. 
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druhy plevelových společenstev (paseky, pole, rumiště, sídliště) Chamaenerion 
angustifolium, Capsella bursa pastoris, Convolvulus arvensis, Anagallis arvensis 
f. arvensis, Galeopsis tetrahit, Myosotis arvensis, Geranium pusillum, Papaver 
rhoeas, Polygonum aviculare, Veronica opaca, Stellaria graminea, Thlaspi ar
vense, Melandriurn album, Melilotus albus, Galium aparine, Misopates oron
tium, Rumex obtusifolius, Lamium album, Tussilago farfara, Chelidonium 
majus, Sonchus asper, Urtica urens, Artemisia vulgaris, Ballola nigra, Galin
soga parviflora, Chrysanthemum parthenium, Leonurus cardiaca, Ligustrum 
vulgare a Symphoricarpus albus. 

Vzhledem k roztroušenosti zmíněných druhů nebyla příslušnost k daným 
společenstvům analyzována. 

ZUSA1\1~1ENF ASSUNG 

Dieser Beitrag enthalt die Ergebnisse d e r phytozonologischen Erforschung des Rekreations
gebietes „V mejtě" bei Nedvězí am sudostlichen Rand von Prag. Der Komplex erstreckt sich 
entlang des Baches Rokytka in einer Meereshohe von 320-335 min der massig warmen und 
massig trockenen klimatischen Subregion. Die geologische Unterlage bilden eokambrische 
Lehm chiefer uberwiegend (in der Bachflur) mit Gleyboden und rnit ftachgrundigern Braunbode 
( an Hangen). 

Von den Vegetationseinheiten der Eichen-Hainbuchenwalder des Garpinion betuli (:\lAYER 
1937) 0BERD. 1957 nimmt an massig geneigten Hangen die groste Flache <las Galio-Garpinetum 
0BERD . 1957 mit lehrnigem Tonboden ein. Nur im Sudwestteil (S-Exposition) ist als Fragment 
das Gal1:0 -Garpinetum luzuletosum 0BERD. 1957 (mit Luzula albida, Hieracium murorum und 
Oxalis acetosella) vertreten. 

Die Gesellschaften der Schutt- und Gerollwalder des Tilio-Acerion KLIKA 1955 reprasentiert 
hier das Arunco-Aceretum MooR 1952 (mit Acer pseudoplatanus, Aruncus dioicus, Asarum euro
paeum, Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea und Euphorbia dulcis). Es kommt an steilen ero
dierten Hangen und Rinnen mit flachgrtindigem Sandtonboden vor. 

Im Rahmen der Auenwalder des Alno-Padion KNAPP 1942 em. 1\IED,VECKA apucl l\L'\:rusz
Krnwrcz et BoROWIK 1957 wurde an fr-Uher uberschwemmten Stellen des Baches Rokytka das 
Stellario-Alnetum (MIK. 1944) LOHM. 1957 festgestellt. Im Rahmen dieser Assoziation uberwiegt 
die Subassoziation crepidetosum (MIK. 1944) LoHM. 1957, an welche sich an den zeitweilig uber
schwemmten Stellen die Subassoziation typicum NEUHÁUSLOVÁ-NovoT:N"Á 1972 (mit Absenz von 
Grepis paludosa und Galtha palustris) anschliesst. 

Von den Wiesengesellschaften der Molinietalia W. KocH 1926 breiten sich in der Bachflur 
Sumpfwiesen aus, die in das Galthion Tx. 1937 gehoren (mit Dactylorchis latifolia und Eriophorum 
angustifolium ). Die mesophilen und bewirtschafteten Wiesen des Arrhenatherion W. KocH 1926 
i:;aumt im Sudostteil ein feuchterer Streifen, der in das Arrhenathe1·etum elatioris Subass. mit 
Girsium canum VICHEREK 1960 gehort. 

An felsigen und grasigen Flachen mit Braunerde-Ranker vom A/C Profil ist die Gesellschaft 
<les Hyperico perforato-Scleranthion perennis MORAVEC 1967 in den Assoziationen Polytricho 
pilifero-Scleranthetum perennis MORAVEC 1967 und in Fragmenten auch das Gerastio arvensi
Agrostetum pusillae MORAVEC 1967 verbreitet. 

Die angeftihrten Gesellschaften des Untersuchungsgebietes stellen eine Legende zur Rekon -
struktionskarte der Vegetation dar. Zum Schluss wird die Verbreitung der xerothermen Arten 
stromaufwarts des Baches Rokytka nach Sudosten festgestellt. 
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n ecenzen/ : ./. I\ nlbek 

Profe::;or pal<-o!Jotanik~- a fytogťografie ua pi·írodovědocké fakultě německé 
univenú ty Y Praze . . Johu počáteční práce byl)· orientovány fyzio logicky a ana
tomicky. ale také pa.leobotanicky, později se . zvláště pod vlivem ;::vého učitele 

' Yett;:;te in a a Béc ka - :\[annagetty. :-:ou:-:t fodil plně n a hi"torick ou fytogeu
g rnfii . P o n c1 watn d n Prahy r . 19l!J se ha.bilitoval prncí o jih oče::;kých rašeli
niš tích a další :-:\'Olt vědcckon č-inn o::;t Yčnoval dúkladném u pyloanalytickému 
výzkumu hlaYních č·cských rašelinných oblastí. vefojnil fadu hodnotných stu
dií o rašc liništ ích pi"cdcYším ji žních Čech. Krušnohoi"í a Krkon oš, n ě které ve 
::: poluprác i s F. FirbaRí'm. Y~rncholením byln Rtnclic o p ostglaciálním výYoji 
l esů ve stI-ední E\Topč . 
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