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ÚVOD 

KOPECKÝ K. (1978): Význam silni čních okrajů jako migrační cesty polních plevelů na 
pi'íkladu Orlických hor a jejich podhúří. L Importance of road verges as migration 
routos of field weeds - an example from the Orlické hory Mountains and Foothills.] 
- Preslia, Praha, 50 : 49- 64. 

The roacl vcrges are important migration routes of field weeds. Their spread along 
roads is s upported by favourable habitat conclitions as well as by specific modes of 
dispersal (agestochory, anemoagestochory and rypoohory). Examples are given. The 
m.ost effective biological barrier preventing mass spread of weeds along roads is closed 
grass communities. The use of herbicides destroying grass communities is unsuitable. 
The soi l surface of road verges, if laid bare, is liable to water erosion and makes it 
possible for many anernochorous weeds and ruderal plants to spread and become 
established. in acljacent arable land. 

Botanický ústav ČSAV, 252 43 Průhonice, Československo. 

Zvětšující se hustota silniční sítě a bouřlivý rozvoj automobilové dopravy znásobily význam 
tzv. liniové migrace rostlin v kulturní krajině (KOPECKÝ 1971) . V tomto směru byla až 
dosud pozornost botaniků zaměřena hlavně na železniční dopravu. Ukázalo se, že železniční 
doprava měla a má značný význam pro šíření četných antropofyt, z nichž mnohé patří k obtíž
ným nebo potenciálně nebezpečným plevelům (viz HEJNÝ, JEHLiK et al. 1973) . Naproti tomu 
práce o tzv. viatické migraci rostlin (termín viz DOMIN 1931) jsou v naší i v zahraniční 
literatuře nepoměrně vzácnější (~LIFFORD 1959, FRENKEL 1970, HANSEN et JENSEN 1972, Hus
TICH 1972, KRAUS 1966, PERlUNG 1969 aj.). Na krajnicích silnic, v pHkopech, na svazích silnič
ních náspů a výkopů, na lemových stanovištích při okrajích silničního tělesa v sousedství polí, 
lučních i lesních kultur se šíří n ebo „přežívá" řada vyšších rostlin, mezi nimiž polní plevele spolu 
s některými prvky ruderální ·fl.óry tvoř í jednu z nejpočetnějších skupin druhů. Je sice pravda, 
že co do početnosti nově zavlečených a ší.Hcích se adventivních druhů doprovodná vegetace silnic 
značněji „zaostává" za vegetací železničních tratí, avšak co do hloubky průniku v krajině i co 
do kvantity migrujících j edinců určitého druhu, hustá silniční síť získává stále významnější 
postavení. 

Význam silnic při šíření polních plevelů a některých ruderálních druhů je 
umocňován specifickými způsoby rozšiřování diaspor se silniční dopravou 
a svéráznými stanovištními podmínkami silničních okrajů, které umožňují 
úspěšnou ecesi (uchycení rostliny na daném stanovišti) a následnou repro
dukci šířících se rostlin. Lemová stanoviště podél silnic jsou „refugii" čet
ných plevelů, ležících mimo bezprostřední dosah agrotechnických zásahů. 
V důsledku dokonalejšího čištění osiva, vlivem aplikace selektivních herbi
cidů i následkem jiných agrotechnických opatření (likvidace polních mezí 
a mnohých polních cest, specializace zemědělské výroby v určitých oblastech 
apod.) nejsou výjimečné případy, že druhová garnitura plevelů je nejbohatší 
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při polních okrajích navazujících na lemová stanoviště cest a silnic. Mnohé 
druhy z polních kultur ustupuji nebo téměř zcela mizí a „přežívají" v sou
sedství polí. Některé z nich našly svá útočiště právě v doprovodné vegetaci 
silnic na zraňovaných půdách mezi vnějším lemem silničních příkopů a při
lehlých zemědělských pozemků, na starých krtčinách, hromádkách kamení, 
škváry a štěrku při silničních okrajích (viz str. 51 ). 

Není bez zajímavosti , že místní aplikace totálních herbicidů na krajnicích 
a v příkopech silnic šíření běžných druhů polních plevelů naopak podporuje. 
Účinkem herbicidů jsou decimovány porosty víceletých trav, jejichž zapo
jené drny brání ecesi konkurenčně slabších plevelných druhů. Na obnažená 
stanoviště takto „ošetřených" silničních okrajů se během několika následu
jících měsíců šíří četné jednoleté i víceleté druhy, patřící hlavně k anemo
chorním typům. Vznikající řídké porosty plevelných a ruderálních rostlin 
jsou pak bohatým zdrojem diaspor přenášených ze silničních okrajů do při 
lehlých polních kultur. 

POZNÁMKY K SOU(JASNÉMU ROZšfftENÍ PLEVELŮ NA LEMOVÝCH 
STANOVIšTfCH PODÉL SILNIC 

K lemovým stanovištím s poměrně extrémními ekologickými parametry 
patři silniční krajnice. Specifické mikroklimatické a půdní podmínky (viz 
KOPECKÝ 1978) zde podstatně omezují výběr vyšších rostlin i schopnost 
jejich populací vytvořit ± uzavřené porosty. Řídká vegetace střídající se 
s obnaženými ploškami mělkého edafotopu, tvořeného převážně prachem, 
drobnou škvárou, pískem a kamennou drtí„ nebrání přechodné ecesi a repro
dukci těch polních plevelů, které jsou schopny využít příznivějších podmí
nek v určitém, relativně kratším časovém intervalu vegetačního období 
k uzavření reprodukčního cyklu. Po deštivém období najdeme na krajnicích 
silnic juvenilní rostliny různých druhů, které později zasychají a odumírají, 
zatímco do generativní fáze dospívá jen omezený počet jedinců zcela urči 
tých druhů. Z polních plevelů patřících k nejběžnějším průvodcům silničních 
krajnic v podhůří a v odlesněné krajině předhoří Orlických hor lze jmenovat 
tyto: Capsella bursa-pastoris1 ), Taraxacum officinale, Veronica arvensis, 
A nthPmis arvensis, Polygonum convolvulus, Convolvuhts arvensis, Viola arven
sis (s. I.), Tripleurospermum inodorum, Thlaspi arvense; z druhů dosahujících 
velké hojnosti pouze v teplejších oblastech podhůří lze uvést Chenopodium 
album, Atriplex patula, A nagallis arvensis (lok.), Raphanus raphanistrum 
a Veronica persica. Na nově navrstvených půdách okrajů rekonstruovaných 
krajnic hlavní silnice Rychnov n. Kn. - Dobruška se v letech 1972 - 1974 na 
přechodnou dobu více rozšířily Euphorbia helioscopia a Sinapis arvensis. -
Z plevelů patřících k relativně vzácnějším složkám vegetace krajnic v pod
hůří jmenujeme např. Amaranthus retroflexus, Echinochloa crus-galli, Setaria 
viridis, Setaria glauca, Lamium amplexicaule a poněkud hojnější Polygonum 
lapathifolium subsp. lapathifolium; jsou to vesměs druhy, které jsou vázány 
na oblasti kultur zeleniny a okopanin na Opo~ensku a v prostoru Týniště 
n. Orl. - Kostelec n. Orl. - Doudleby n. Orl. - Cerníkovice . - V uvedeném 
výčtu nápadně převažují jednoleté, rychle se vyvíjející druhy. Z vytrvalých 
plevelů je na silničních krajnicích více rozšířen pouze Convolvulus arvensis, 
přizpůsobující se extrémním stanovištním podmínkám (na „přehřívaných" 

l) Nomenklatura. rostlin je uvedena. podle RoTHMALEn et al. (1966) . 
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půdách krajnic při okrajích asfaltových vozovek se nezřídka vyvíjejí rostliny 
s nápadně redukovanými, kopinatě zúženými listy). 

Vitalita a reprodukční schopnost plevelů vegetujících na silničních krajnicích je různá. Často 
kolísá v závis~osti na povětrnostních podmínkách v jednotlivých letech. Tak např. vitalita. 
a reprodukční schopnost, i počet jedinců Galin«wga parviflora na krajnicích silnice Křivice-Pře
pychy byly v r. 1973 se suchým a teplým létem zřetelně nižší než v deštivém létě 1974. K pleve
lům, je jichž vitalita je na silničních krajnicích zpravidla podnormální, patří Ghenopodium album, 
Girsium arvense, Aethusa cynapium var. agrestis, Girsium vulgare subsp. vulgare, Sinapis arvensis . 
K druhům s relativně dobrou vitalitou a reprodukční schopností lze počítat druhy rodu Veronica, 
Gapsella bursa-pastoris, Vicia tetrasperma, Anthemis arvensis, Matricaria inodora, Tripleurosper
mum inodorum, Apera spica-vent1", Polygonum convolvulus, Gonvolvulus al'vensis, 'l1araxacum 
officinale, Atriplex patula. Sonchus oleraceus, Sonchus asper, A'grostis gigantea (lok.), Ghaenorrhinum 
minus, Cerastium vulgatum s. l. (zvláště ve vyšších polohách podhůří a v předhoří), Lapsana 
commttnis, Erysimum cheiranthoides, 'l'hlaspi arvense, Linaria vulgaris, Setaria. glauca, E rigeron 
canadensis, Scleranthus annuus, Arenaria serpyllifol1:a (poslední tři z jmenovaných druhů jsou 
rozšířeny převážně jen v oblasti písčitých půd v okolí Týniště n. Orl.) a další druhy. 

Daleko menší počet polních plevelů nachází vhodné životní podmínky v za
rostlých silničních příkopech a na zatravnatělých stanovištích navazujících 
na vnítřní a vnější hrany příkopů . Uzavřené porosty drnových společenstev 
třídy Molinio -Arrhenatheretea Tx. 1937 kladou ecesi „cizích", šířících se 
druhů značný odpor. Prosazují se proto jen „konkurenčně silné" víceleté 
druhy polních plevelů, z nichž k nejhojnějším patří Agropyron repens, Equise 
tum arvense, Convolvulus arvensis , Cirsium arvense, Campanula rapunculoide8, 
Vicia cracca, Sonchus arvensis a Rumex obtus~folius. Jejich populace jsou 
však početnější jen na těch stanovištích zatravnatělých silničních okrajů, 
jejichž půdní povrch je občas mechanicky poškozován při čištění příkopů 
a jiných stavebních úpravách, př'i orbě a vláčení přilehlých polí apod. Na 
mechanicky zraňovaných stanovištích, v okolí hromádek hlíny, na starých 
krtčinách, situovaných v zatravnělých vnějších okrajích silničního tělesa, 
nacházejí vhodné ecesní prostředí i některé konkurenčně slabší druhy: Vicia 
villosa, Lathyrus tuberosus (jakožto víceletý druh se včleúuje i do „uzavře
ných" drnových společenstev), Geraniitm dissectum (vzácněji), Cerinthe minor, 
ve vyšších polohách GalPopsis tetrahit a další. 
Mimořádně vhodné podmínky pro šíření polních plevelů a některých rude

rálních druhů poskytují stanoviště s obnaženým půdním povrchem, vznika
jící při stavebních úpravách silnic. V prvních dvou letech po dokončení sta
vebních prací zarůstají řídkými porosty v nichž lokálně převládají Chenopo
dium album, Cirsium arvense, Tripleurospermum inodorum, Atriplex patula, 
řidčeji Rumex obtusifolius, Raphanits raphanistrum, Sinapis arvensis, případně 
i jiné druhy. Obnažené půdy silničních náspů, výkopů, hrany vyhloubených 
pHkopů apod. jsou vhodným ecesním prostředím zejména pro masově se 
šířící anemochorní druhy: Cirsium arvense, Cirsium vulgare subsp. vulgare, 
Tripleurospermum inodoritm, Sonchus arvensis, Lactuca serriola a další. 

K plevelům, které v posledních deseti až dvaceti letech v polních kulturách 
zřetelněji ustoupily nebo pravděpodobně zcela vymizely (Chaerophyllum 
bulbosum, Lolium remotum), avšak dosud „přežívají" na vhodných stano
vištích v doprovodné vegetaci silnic, lze ve studovaném území zařadit ná
sledující druhy: 

Anthemis cotula : Podle literárních údajů (viz např. HROBAŘ 1931) lze usuzovat, že před druhou 
světovou válkou pathl k mnohem rozšífonějším plevelům n ež v současné době. V letech 1973 
a ž 1976 pozorován na krajnicích silnic u obcí Trnov, Voděrady a Byzhradec. Místy „přežívá" 
v ruderální flóře vesnic (Byzhradec, Solnice aj .) . 
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Cerinthe minor: Dříve nepoměrně hojnější, zeJmena na úhorech v podhůH (ÓELAKOVSKÝ 
1883 : 809, HROBAŘ 1931 : 67). V současné době celkem vzácně při polních okrajích a v dopro 
vodné vegetaci silnic v oblasti živinami bohatších půd na slínech a opukách v podhůří. 

Chaerophyllum bulbosum: HROBAŘ (1931 : 54) uvádí mimo jiné tyto lokality: „ . . . Holice 
(v obilí u Kamenice), Byzhradec (obtížný polní plevel zvaný čunčák) .. . "V posledních deseti 
le tech nebyl tento druh v polních kulturách již pozorován. Vedle pobřežních společenstev na 
dolním toku Orlice je místy, avšak relativně vzácně, zastoupen ve fragmentech nitrofilních lemo
vých spo lečenstev silničních příkopů v sousedství obcí (Domašín u Dobrušky 1972, Černíkovice 
1976). 

Chaenorrhinum minus : Dříve hojný plevel v řídkých kulturách obilovin a na úhorech v pod
hůH (srov. ČELAKOVSKÝ 1883 : 814, KOPECKÝ 1888 : 63 , HROBAŘ 1931 : 59), v současné době 
mnohem řidčeji. Místy je roztroušen na krajnicích silnic , na starých hromádkách škvá ry a štěrku 
při silničních okrajích; na početnějších lokalitách doprovází železniční trati a nádraží v pod
hůří. 

Linaria vulgnris: Jako polní plevel nepoměrně i·idčeji než dHve. Přežívá ph poln ích okrajích, 
v doprovodné vegetaci silnic a železničcích tratí (podrobněji str . 60) . 

Lolium remotum : Dnes velmi vzácný druh, kdy si mnohem hojněj ší v kulturách lnu na Rych
novsku (KOPECKÝ 1888). - V r. 1955 ojediněle jako polní plevel v kult ufo vikve se té, hrachu 
a slunečnice u Lhoty-Doubravic (KRČAN et KoPEC'KÝ 1959). V r. 1972 v několika exemplářích 
na starých krtčinách v t ravnatém lemu vněj ší hrany příkopu siln ice mezi Vršovkou a Černči 
cemi u Nového Města n . Met. 

ROZŠIŘOVÁNÍ DI AS POR PLEVELŮ SE SI LNIŮN Í DOPRAVOU 

K faktorům ovlivňujícím migraci plevelů podél silnic patří (mimo jiné) 
specifické způsoby rozšiřování diaspor rostlin se silniční dopravou: anemo
agestochorie, agestochorie a rypochorie. 

Anemoagestochorní šíření diaspor (termín viz LHOTSKÁ 1968) je umož
ňováno nárazy vzduchu a vzdušnými víry vznikajícími za rychle projíždějí
cími vozidly. Opakující se boční nárazy vzduchu vyvolané rozrážením vzdu
chové masy pfodkem a boky vozidla i vyrovnáváním tlakových rozdílů za 
projíždějícím vozidlem, přispívají k uvolňování zralých diaspor z mateřských 
rostlin . Diaspory jsou uváděny do pohybu ve vertikálním i horizontálním 
směru . Mnohé klesají na povrch vozovky a jsou znovu odsávány a přemisťo
vány. 

Anemoagestochorie může spolupůsobit při rozšiřování druhů, které ne
patří k vysloveně anemochorním typům, Zdá se, že má značný význam pr<? 
přemisťování obilek trav, plodů a semen různých rostlin z okrajů silničního 
tělesa do okrajů sousedních polních i lesních kultur. Tím lze vysvětlit, že 
v okrajích polních kultur ležících v těsném sousedství frekventovaných silnic 
najdeme juvenilní i dospělé rostliny druhů, kt eré jsou rozšířeny na přilehlých 
lemových stanovištích silnice. Patří k nim nejen polní plevele, ale i některé 
luční a ruderál:gí druhy. V polních okrajích rovného úseku hlavní silnice Tý
niště n . Orl. - Castolovice byly v srpnu 1974 nalezeny tyto druhy: Agrostis 
gigantea (0,1 až 5 m od okraje pole, ojediněle až ve vzdálenosti 11 m), Bromus 
mollis (ojediněle, 0,4 m od okraje vnějšího lemu silnice) , Agrostis stolonifera 
s. 1. (ojediněle, 3,5 m), Poa trivialis (se sníženou vitalitou až po 11 m od okraje 
vnějšího lemu silnice). V červenci 1976 byly v okrajích polních kultur podél 
stejné trasy zaznamenány mimo jiné juvenilní rostliny Daucus carota a Pasti 
naca sativa subsp. sativa (v několika exemplářích do vzdálenosti až 6 m od 
okraje silničního tělesa) a jediný exemplář Centauréa jacea s. I. (ca 5 m od 
okraje silnice) . Další ·přík1ady uvádí KoP~CKÝ (1978). 

Ag es tochorní šíření (termín viz L EVINA 1944), tj. roztrušování diaspor 
rostlin ulpívajících na kolech, spodcích, povrchu i v ložním prostoru (včetně 
nákladu) různých vozidel během dopravy, umožňuje přemisťování diaspor 
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Obr . 1. - Rozšff ní Agrostis gigantea ROTli podél si lnic (černé body) a že l ezničních tratí (prázdné 
kroužky) v Jetech l 973 až. 1976. Místní pronikání druhu do kultur obilovin je vyznačeno černými 
trojúhelníky. - Abb. I. Verbreítung von Agrostis gigantea ROTH entlang der Strassen (schwarze 
Punkta) und Eisenbahnstr cken (leere Punkte) nach Kartierung orgebnissen in <len Jahren l973 
bis 1976. Da lokaJe Eindr!ng n d r Art in clie Getre idekulturen ist mit chwarzen Dreiecken 
bezeichnet. 

na různé vzdálenosti. Pro agestochorní rozsirovam diaspor polních plevelů 
má neobyčejně značný význam zaschlé bláto odpadávající s povrchu kol 
a spodků nákladních vozů , traktorů a zemědělských strojů. Podporu je nejen 
šíření různých plevelů na krajnicích silnic, ale má značný význam pro přímé 
a nekontrolovatelné přenášení diaspor nebezpečných plevelů z jednoho po
zemku na jiné pozemky. Na vrub agestochornímu šíření diaspor s blátem na 
pneumatikách vozů lze částečně přičíst šíření některých plevelů na krajnicích 
silnic v zalesněných oblastech, často značněji vzdálených od polních kultur. 
Agestochorie významně přispívá k šířeni rostlin z podhůří do vyšších poloh 
předhoří. K plevelům, které na krajnicích silnic „vyzařuji" z podhůří do kli
maticky drsnějších oblastí předhoří i hor, lze jmenovat např. Veronica p ersica 
(na krajnicích silnic u Velkého Uhřínova, ca 650 m n.m.), Anthemis arvensis 
(podél silnice Bartošovice v Orl. hor. -Bedřichovka proniká až k dolní hra-
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nici zalesněných území montánního stupně), Atriplex patula (na krajnicích 
silnic ojediněle až v horní části submontánního stupně) a další. K ojedinělým, 
avšak velmi průkazným nálezům lze zařadit lokalitu Lamium amplexicaule 
na krajnici silnice Sudín-Kounov (1976, kolem 450 m n. m.), druhu, který 
je lokálně rozšířen na slinovatkách ve vzdálenějším podhůří. Na podkladě 
agestochorního šíření při automobilové dopravě krmných směsí lze vysvětlit 
vznik hustě roztroušených lokalit Panicum miliaceum na krajnicích silnice 
Týniště n. Orl.-Častolovice (1975), shluky klíčících jedinců Brassica napus 
podél téže silnice a při okrajích příjezdových komunikací k nádraží v Kostelci 
n. Orl. a v Doudlebách n. Orl. apod. 

Dalším, ± specifickým typem rozšiřování diaspor se silniční dopravou je 
rypochorie (termín viz LHOTSKÁ 1968); jde o šíření diaspor s přepravova
ným materiálem z místa nakládky na místo skládky. Význam rypochorie na
růstá zejména při stavebních úpravách silnic, kdy spolu s přepravovano ze
minou, pískem, štěrkem i jiným stavebním materiálem jsou rozšiřovány _ 
i diaspory různých rostlin. S dováženou zeminou odebíranou ze starších de- · 
ponií zeminy pokrytých vegetací se nejčastěji šíří Calamagrostis epigeios (celé 
drny), Agropyron repens, Chenopodium album, Atriplex patula, Cirsium vul
gare subsp. vulgare a další druhy. Význam rypochorie pro rozšiřování ně
kterých potenciálně nebezpečných polních plevelů lze demonstrovat na 
příkladu Agrostis gigantea, který se místy rozšířil při stavebních úpravách 
silnic s dováženým štěrkem (viz str. 59, obr. 1). Určitý význam pro šíření ple
velů a ruderálních rostlin mají konečně zimní posypy vozovek škvárou, obsa
hující diaspory Equisetum arvense, Rumex acefosella, Convolvulus arvensis, 
Chaenorrhinum minus, Linaria vitlgaris, Cardaria draba a jiných druhů 
rostoucích na skládkách škváry některých nádraží v podhůří. 

Je samozřejmé , že při migraci rostlin podél silnic spolupůso bí ještě další způsoby rozšiřování 
diaspor. Přímou souvislost se silniční přepravou osob má zejména epiantropochorie. K epi
antropochorním druhům lze počítat, především ty rostliny, jejichž diaspory jsou vybaveny pH
ohytným zařízením (Galium aparine ) nebo vylučovaným lepkavým s]izom (Matricaria discoidea). 
Naproti t omu význam zoochorie v posledních letech poklesl v souvislosti s klesajícím význa
mem tažné síly hospodářských zvířat. Dosud se více uplatňuje zoochorní rozšiřování diaspor 
drobnými hlodavci , kterým biotopy silničních okrajů poskytují vhodné životní prostfodí, pří
padně rozšiřování diaspor drobnou lovnou zvěří. Více či méně lokální význam má hydro
chorie (šíření diaspor s vodou stékající po povrchu vozovky, ve stružkách na krajnicích nebo 
v příkopech silnic situovaných ve svahu), případně některé typy autochorního šífoní, zejména 
balochorie (druhy rodu Euphorbia, Vicia a LathyruB) a blasto chorie (Polygonum convolvulus, 
Convolvulua nrvensis aj.). 

ZDROJE DIASPOR PLEVEL Ú ŠÍŘÍCÍCH SE V DOPROVODNÉ VEGETACI 
SILNIC 

K těmto zdrojům lze počítat následující seskupení biotopů (v pořadí podle 
klesajícího významu): 1. zemědělské kultury, 2. sídliště, zejména sídliště 
vesnického typu, a ruderalizované plochy v okolí, 3. nádraží a železniční 
trati, 4 . ruderální stanoviště v prostorech některých účelových zařízení (de
po ni a zeminy, parkoviště automobilů a zemědělských strojů, okolí silážních 
jam a věží, kampaňové skládky cukrovky při silnicích, okolí velkostájí 
a drůbežáren apod.). 
Prvořadý význam mají nepochybně zemědělské kultury. Vedle anemo

chorních druhů, jejichž diaspory jsou na silniční těleso zanášeny vzdušným 
prouděním, se významněji uplatňuje agestochorní šíření plodů a semen při 
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Obr. 2. - Rozšíření Galinsoga parviflora CAv. (černé body) a Galinsoga ciliata (RAFIN.) BLAKE 

(černé trojúhelníky) na krajnicích silnic studovaného území v letech 1972 až 1975. - Abb. 2. 
Verbreitung von Galinsoga parvijlora CAv. (schwarze Punkte) und Galinsoga ciliata (RAFIN.) 
BLAKE (schwarze Dreiecke) an Randstrei~ n der Strassen des untersuchten Gebiete nach Kar
tierungsergebnissen in den Jahren 1972 bis 1975. 

přepravě obilí, sena i zelené píce, okopanin, zeleniny a jiných zemědělských 
produktů. Na str. 50 bylo již zmíněno šíření některých ± specializovaných 
plevelů podél komunikací protínajících oblasti kultur zeleniny a okopanin 
v podhůří (viz též obr. 2). K druhům, které bývají více rozšířeny na krajni
cích silnic v sousedství kultur bramborů v předhoří, patří Polygonum con
volvulus, Atriplex patula (lokálně), Fumaria officinalis, Convolvulus arvensis, 
lokálně Sonchus arvensis a Equisetum arvense (příkopy a vnější hrany příkopů 
silnic). Př~ přepravě obilí se na krajnicích silnic v podhůří šíří Sinapis arven
sis, Vicia tetrasperma (šíří se též při sklizni a svozu jetelovin), Raphanus 
raphanistrum a nepochybně další druhy. Diaspory četných druhů jsou roz
šiřovány při přepravě sena a zelené píce. KOPECKÝ (1978) uvádí příklad 
pentlicovitého seskupení lokalit Anthriscus sylvestris podél silnice Rychnov 
n. Kn. - Prorubky. Je pravděpodobné, že pramenem diaspor tohoto druhu 
jsou údolní louky, sloužící jako zdroj zelené i suché píce chovu dobytka 

55 



v Prorubkách. V r. 1973 bylo zaznamenáno šíření Anthriscus sylvestris z lemo
vých stanovišť silnice do přilehlé kultury žita. Jednotlivé rostliny byly roz
troušeny až do vzdálenosti 3,5 m od okraje silničního tělesa, ojediněle až do 
vzdálenosti 6 m. 

Nema]ý význam pro rozšifování diaspor různých rostlin podél silnic má sklizeú travních po
rostů při silničních okrajích, prováděná drobnými chovateli hospodářských zvířat. - Agesto
chorní šíření diaspor polních plevelů s blátem na kolech a spodcích vozú a hospodářských strojů 
bylo již zmíněno na str. 52. Diaspory oddrolující se spolu s blátem jsou s ostatním materiálem 
smývány s povrchu vozovky dešťovou vodou, eventuálně shrnovány ke krajnicím při běžné 
údržbě si lnic. Promísení diaspor se silničním prachem, s drobnou škvárou a drtí i s různými 
organickými zbytky roztroušenými na vozovkách, zlepšuje podmínky kJíčení diaspor a do jisté 
míry omezuje negativní vliv extrémního kolísání mikroklimatických a půdně-hydrologických 
parametrů při povrchu krajnic na klíčící rostliny (viz Kol'ECKÝ 1978) . 

K důležitým zdrojům diaspor některých plevelů a ruderálních druhů šíří
cích se v doprovodné vegetaci silnic patří sídliště. Na početných ruderálních 
stanovištích uvnitř i v okolí sídel vegetují druhy šířící se anemochorně, pří
padně agestochorně a rypochorně podél místních komunikací. Z běžných 
plevelů sídlištní flóry majících větší význam z hlediska šíření diaspor v lemech 
okolních silnic lze jmenovat Agropyron repens, Cirsium v'llJgare subsp. vulgare, 
Cirsium arvense, Lapsana communi l;), Atriplex patula, Chenopodium album, 
Taraxacum officinale, Erysimum cheiranthoides, Potentilla anserina a P. rep
tans, Galium aparine, Rumex obtusifolius, ze vzácnějších např. Camelina 
microcarpa a další druhy. Na krajnicích silnic v okolí sídlišť se často více kon
centrují některé plevele zahrad a parčíků. Na mapě rozšíření Galinsoga parvi
flora (obr. 2) jsou např. nápadné shluky lokalit na krajnicích silnic:, v sou
sedství obcí, kde je tento druh více rozšířen v zahrádkách: Ledská u Castolo
vic, Doudleby n. Orl., Libchyně u Nov. lVIěsta n. Met., Nové Město n. lVIet., 
Mezilesí u Nov. Města n. Met., Semechnice u Opočna. Na krajnicích silnic 
v obcích a jejich bližším okolí bývá lokálně častý Sonchus oleraceus a S. aspe1· 
(např. Kounov a jeho okolí), Lapsana communis a Campanula rapuncu
loides. 

Osobitý význam důležitého zdroje diaspor některých, do území teprve ne
dávno zavlečených druhů, z nichž mnohé patří k potenciálně nebezpečným 
plevelům s možností dalšího šíření, mají železniční tratě a především ná
draží. Z ruderálních stanovišť v okolí nádražních skladů, vykládacích ramp 
a dalších nádražních objektů, z nástupišf. i z lemových ploch situovaných 
na nádražních periferiích, mohou být jejich diaspory šífony anemochorně, 
agestochorně , epiantropochorně, případně i zoochorně v bližším i vzdáleněj ším 
okolí , mimo jiné i na lemových stanovištích podél přístupových silnic a cest. 
Z druhů, které patří ke konstantním a místy hojným prvkům nádražní flóry 
v podhůří , a které se již značněji rozšířily v některých polních kulturách, 
v sídlištích i na krajnicích silnic, lze jmenovat Galinsoga parviflora, Galinsoga 
ciliata, Setaria viridis, Setaria glauca, Echinochloa crus-galli, vzácně Amaran
thus lividus , Amaranthus hybridus subsp. chlorostachys, Amaranthus retro
flexus a v posledních letech (v polních okrajích zatím jen ojediněle) Amaran
thus albus . Na nádražích v podhůří a na krajnicích si'lnic v j~jich bližším okolí 
se teprve v nedávné době šíří Erigeron q,!lnuus (nádraží v Castolovicích, Tý
ništi n. Orl., silniční krajnice u Týniště, Castolovic, Ledské, u Přepych) . Na 
krajnicích hlavní silnice Týniště n. Orl. - Častolovice-Kostelec n. Orl. ve
doucí v četných úsecích poblíž železniční trati Hradec Králové - Letohrad 
lze pozorovat roztroušené lokality Digitaria ischaemum, Setaria glauca 
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Obr. 3. - Mapa rozšíření Arnaranthu albu«1 L. ve studovaném území. Nejstarší nálezy jsou 
označeny l 'LopočtPm. - Velké čern ~ body: výskyt Amaranthus a.lbv.s na nádražích v podhůří 
(roztroušeně az hoj ně). lVIal é černé body: výskyt v r~derální vegetaoi sídliš ť, podél cest, a silnio 
(často jen ojedin lé rostliny přechodného výskytu) . Cerné t rojúhelníky: výskyt v okrajích pol
ních kultur (zatím jen vzácně ) . - Sestaveno podle údajů t K. Krčana (5 lokalit), J. Ždárka (16 
lokalit ), F. Krahulce (1 lokali ta), K. Kopeckého a V. J ehlíka (8 lokali t ). - Abb. 3. K.arte der 
bish er festgestellt n Fun lor te von Amaranthus albus L . im Untersuchungsgebiet. D ie alt est en 
Funde sind mít einer Jahr szahl bezeichnet. - Grosse schwarze Punkte : h a ufia bis z rst re ut 
in der Bahnhofsfl ora des Gebirgsvorlandes. Kleine schwarze Punl te: Vorkommen in der Siedlungs
fl ora und in <l<'r stras. enb gl itenden Vegetation (insg amt verPinz lt bis zerstreut, oft vor
ubergehend). chwarze Dre iecke: b isher seltenes Vorkornmen in <l en < eldkulturen. - Zusam
me ngestell t nach Angaben der Herren t K . Krčan, J. Ždár k, F . Krahulec, K. Kopecký un<l 
V. J ehlík . 

i Echinochloa crus-galii, patřící ke konstantním složkám nádražní flóry této 
trati. 

Vý znam nádražní flóry ve vztahu k dalšímu šíření pot nciálně nebezpečných, do podhůM 
Orlických hor teprve nedávno zavlečených plevelů lze dobře demonstrovat na příkladu zástupců 
rodu Amamnthus. HR0.8AŘ (1931 : 88) uvádí jediný, v oblasti hojněji rozšířený druh, Amaranthus 
retroflextts. Tento druh patří i v současné době k prvkům nádražní flóry, úídka se vyskyt uje 
na. krajnicích silnic a v lem ch cest, odkud př-esa.huj do okrajů zeleninových kult ur nejteplej-

57 



ších okrscích sludovaného území (západní a jihozápadní okolí Nového Města n. Met., České Mezi
říčí). - Naproti tomu Amaranthus albi's byl počátkem thoátýoh l6t znám z jediné lokality „na 
rumišti u Kotkovy továrny v Týništi n. Orl. " (HROBAŘ 1931 : 88). Do počátku šedesátých let 
byl pak zaznamenán na n ásledujících lokalit.ách: I. L eštiny a Krčín v obvodu Nového Města 
n. Met. (K. Krčan, 1949 ?), 2. rnklrnží v Novém Městě n. Me t. (K. Krčan, 1959 ?), 3. okraj chod
níku u autobusové zastávky pfod nádražím v Opočně (J. J eník a K . Kopecký, 1954), 4. na ru
mišti severozápadně od nádraží v Týništi n. Orl. a v Boleh ošti (K. Krčan in Kn.faN et KOPECKÝ 
1960 : 157). V souča.sné době pati"í k poměrně hojným komponentům flóry nádraží v podhúří 
(viz obr. 3) . Dosud jen v malém počtu jedinců byl zaznamenán na řídce roztroušených lokalitách 
v ruderální fl óře sídlišť, pl-i okraj ích cest a silnic. Vzácně proniká do polních kultur, zejména do 
okrajů zeleninových polí (obr. 3). Určitá koncentrace dosud zjištěných loka lit podél dvou hlav
ních železničních tratí Týniště n. Orl.- Letohrad a Týniště n. Orl.- Náchod je však dostatečně 
zřetelná. Jen v širším okolí Bohuslavic n. Met„ Nového Města n. Mot. a Dobrušky uvádí pan Josef 
Žďárek, znaleo místní flóry, následující výčet lokalit Amaranthus albus, ležících z(~ásti již mimo 
mapované území: 1. Bohuslavice n. Met., že lezniční stanice, bývalé složiště cukrovaru (1971); 
2. u Černčic na skládce u bývalého rybnička za sklady závodu „Horkalcn" (1974); 3. u rybníka 
Kacíř u Bohuslavic n. Met. (Hl74); 4 . v okolí bývalého Jihovaru v B ohuslavicích n. Met. (1975); 
5. u zbyteckéh o státního statku na západním okraji obce Pohoří (1971); 6. při skládce řepy 
u cukrovaru v Českém Meziříčí (1971); 7. u S lavětína na skládce odpadků, poblíž s ilnice (1973); 
8. v lemu zelného pole ve směru od železniční zastávky Pohoří k Českému Meziříčí (1974); 9. na 
nádraží v Opočně (1973); 10. na nádraží v Bolehošti a v okraj i zelného pole u Bolehoště (1975); 
11. na nádraží v Dobrušce a v jeho bezprostředním okolí (1975); 12. pfi s ilnici vedoucí od Městce 
k pfohradě Rozkoš (1972); 13. v lemech zeleninových polí u Nahořan (1972); 14. v okraji zeleni
nového pole ph silnici u Nahořan (1972); 15. při státn í s ilnici z Nového Města n. Met. k přehradě 
Rozkoš (1972); 16. při silnici v Běstvinách u Dobrušky a u cihelny u Křovic (1975); 17 . u rybníka 
B roumar u Opočna. směrem k Sornechnici (1971); 18. na návsi v Trnově u bývalého dvora (197 1); 
19. u Černčic-Osíčka, na skládce ph silnici (1972); 20. kolem cihelny Pulice u Opočna na vytěže 
ných hliništích (1971); 21. na skládce odpadků u Domašína u Dobrušky (1975). 

Ze čtvrté skupiny, označené jako ruderální stanoviště v okolí některých 
účelových zai"ízení, uveďme jen ty zdroje diaspor, mající místně větší význam 
pro rozšiřování určitých druhů polních plevelů, případně některých ruderál
ních rostlin podél silniční sítě. Patří k nim např. deponia zeminy vznikající 
v okolí větších staveb (Nové Město n. Met., Rychnov n. Kn., Kostelec n. Orl. 
aj.). Povrch deponií zarůstá porosty ruderálních a plevelných druhů, které se 
při opětném odebírání a rozvážení zeminy šíH v bližším i vzdálenějším okolí. 
K rozšiřování některých druhů dochází při rozvozu písku a štěrkopísku. 
Z většího počtu příkladů lze uvést výskyty Sperqularia rubra na krajnicích 
nově upravované silnice Deštné -Jedlová (1975) a v Horní Zdobnici (1973 
až 197 4), lokality Scleranthits annuus u hromad písku složeného ph silnici 
v Rašovicích (1974), roztroušené lokality Arenaria serpyllifolia na krajnicích 
silnice za přemostěním železniční stanice v Týništi n. Orl. (1973 - 1974), 
šíření Erigeron canaroensis s dováženým pískem na staveništích ve vyšších 
polohách předhoří (viz KOPECKÝ 1978). Jmenované druhy patří k ± hojněj 
ším plevelům v oblasti písčitých půd v širším okolí Týniště n. Orl. 

PŘÍKLADY ROZBORU ROZŠÍŘENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PLEVELŮ 
V DOPROVODNÉ VEGETACI SlLNIC 

Analýza rozšíření plevelů v doprovodné vegetaci silnic byla prováděna 
souběžně s fytocenologickými rozbory doprovodných drnových společenstev 
v letech 1973 až 197 5. K demonstraci dosažených výsledků uvádím několik 
vybraných příkladů: 

Agropyron repens. - Patří k nejběžněj š ím plevelům vstupujícím do doprovodné vegetace 
silnic. K dominantním složkám travních porostů v zanesených s ilni č ních příkopech a přilohlých 
vnějších lemových stanovištích patří však jen v něktorých okrscích odlesnčné krajiny s ubmon
tánního stupně Orlických hor, v nadmořských výškách mezi 550 až 720 m n.m. V kolinním stupni 
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Obr. 4. - Rozšíření Erysimum cheiranthoides L . podél silnic ve studovaném území podle výsledků 
mapování v letech 1973 a ž 1974. Pfovážná část lokalit byla zaznamenána na sil ničních krajni
cích. - Abh. 4. Verbreitung von Erysimum cheiranthoides in der strassenbegleitenden Vege
ta.t,ion nach I artierungsergebni sen in den Jahren Hl73 uml 1974. 

podhůří je .iflho účast v dopťovodných drnových společenstvech silnic minimální. Lze předpo
kládat, že šífoní porostů Agropyron repens podél silnic v zemědělské krajině submontánního 
stupně bylo podpořeno přechodným zaostáváním polnohospodářské výroby ve vysídlených 
oblas tech v poválečných letech (silnioo Deštné-Plasnice- ed loř10v, Rampuše-Kačel'ov, Bar
tošovice v Orl. h or.-Neratov aj.). K šíření Agropyron repen.'J v silničních příkopech přispívá. 
skladování odpadu vznikajícího pfi vláčení polí na hromadách podél polních okrajů sousedících 
s komunikací. L emové porosty s Agropyron repens jsou jon výjimečně koseny. Pa.tří k význam
ným zdrojům diaspor druhu šíHcích se z 1 mových stanovišť <lo přil hlých polních okraj ů. 

A grostis gigantea. - V doprovodné vegetaci silnic se šíří při stavebních úpravách s dováže
ným štěrkem a snad i při zimním posypu vozovek škvárou pocházející z nárl raží v podhůří. N a 
základě pozorování v letech 1971- 1975 lze usuzovat, že patří k druhům s mírně progresívní 
tendencí šíření. Mimo nádraží a želez niční trati j H loe roztroušen podél některých silnic v pod
hůří a v ~)[·edhoří, zejména podél těch ús Lů, které byly nedávn , tav bn upravovány (srov. 
obr. 1). Ze silničních okrajů lokálně pfosahuje do sou edních kultur ob ilov in. Lze jej proto za
řadit k potenciálním plevelům, jejiohž šíření v Podorličí zřetelně souvisí prudkým rozvojem 
dopravy a stavebního ruchu v posledních dvac ti let.ech. 
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Cirsium arvense. - PatH k běžným polním pl velúm vstupujícím do doprovodné vegetace 
silnic téměř na celém území s výj imkou. ~alesněné hfobenové části hor. Jako anemochorní druh 
se rychle šíří na obnažených půdách silničních okrajů při stavebních úpravách. Díky větší „kon
kurenční síle" zůsMvá konstantní složkou okrajové silniční vegetace i po vytvoření ± uzavřených 
drnových porostů, ovšem jen v silně omezeném počtu jedinců. Porosty Cirsium arvense vznikající 
na obnažených půdách okrajů rekonstruovaných si lnic v sou sedství polí jsou vydatným zdrojem 
diaspor zanášených clo bližšího i vzdálenějšího okolí. 

E ch frwchloa crus-galli. - Jako plevel v kulturách zeleniny a okopanin v podhůří. Na krajnicích 
siln ic se šíří agestochorně. Její výskyt v doprovodné vegetaci silnic je ± vázán na oblasti, kde je 
rozš ířena v polních kulturách. Určitý význam má nepochybně i šíření diaspor v okolí nádražních 
obj ektů a železničních tratí v podhťlří; patří k n ehojným, ale konstantním složkám nádražní 
flóry v kolinním stupni studovaného území. 

Erysim um cheiranthoides . - P level v kulturách obilovin a okopanin, prvek ruderální flóry 
~ídli š ť, zejména v oblasti těžkých hlinitých púd v kolinním stupni v zápa dní a severouípadní 
části území (v iz obr . 4). Na roztroušených Jolrnli túch doprovází silniční krajnice v podhůří. Podél 
silnic i v ruderáln í v egetaci zemědělských obcí vystupuje vysoko do subrnon tánního stupnč 
pi'edh oH. 

Ualinsogri parviflora. - Plev el v zahrádkách a v kulturách zeleniny v podhůř-í. Do podhůří 
Orlických hor byl t ento dnth zavlečen v prvních desetiletích 20. století, nejpravděpodobněji se 
železniční dopra v ou (pati'í ke konstantním složkám nádražní flóry v podhůH). První publikované 
lokality uvá dí HROBAŘ ( 1!)3 1 : 79). V současné do bě je t ento Jruh nejvíce rozšífon na Opočeu sku, 

v okolí Týniště n . Orl., Černíkovic a Doudle b n. Orl. Agestochorně a anemochorně se šíří v clop T:'o 
vodné vegetaci silnic, zejména pod él t rasy Bo l chošť-Khvice-Přepychy-Opočno (obr. 2). i:-le 
s iln ičn í dopravou je zavlékán i d o vyšš.ích p oloh JJfodhoří (izolované lokality Gali nsoga 7mrviflorn 
na J-raj ni cích s ilnic v zd á len ý ch od obcí). 

L irwrin vulgaris. - DHv e hojně jako plevel v kulturách obilovin, na {1horech, na polních me
zích , při okrajích vozových cest (srov. KOPECKÝ 1888 : 62 , HROBAŘ 1931 : 60), zejména v kolin 
ní1n stupni . Dnes patří k druhům, které pod vlivem íntenziftkace polnohospodái'ské výroby zře
telně ustoupily. Doprovodná vegetace silnic spolu s vegetací železničních tratí patří proto k urči
t ý m ,,re fugiím" tohoto druhu. Obvyklým stanovištěm Linaria vulgaris jsou polní okraje v sou
sed ství Rilnic a cest, t edy lemová stanoviš tě, která jsou nejméně ovlivilována agrotechnikou. Do 
d oprovodných společenstev podél silnic se vč l eúuj e na m echanicky poškozovaných stanovištích 
(staré krtčiny, hromádky hlíny a kamení), méně často na krajnicích. Místy je hojněj ší na ópatí 
starých hromad škváry a štěrku. Podé l cest a s ilnic v y s t.upujo nezřídka do submontánního stupně: 
silnice R ychnov n . Kn.-Prorubky-Kačerov (až po 640 m n.m .), u Říček (ca 730- 750 m n.m.) 
aj. Sv ý m celkovým rozšffením vymezuje oblas t s intenzívním polním hospodářstvím. Mapu 
r ozšífoní l hwrin vulgar is v doprovodné vegetaci s ilnic uvádí KoJ>ECKÝ (1978). 

S onchus arvensis. ·- Vstupuje do doprovodné vegetace si ln ic jako součást mezernatých po
rostú drnoYý ch spoleěens t.ev třídy Jl1olinio-A rrhenatheret.en v sousedství polních kultur. Pfochod 
ně, avšak ve vě tším počtu jedinců obsazuj e obna žené pt"1dy navrstvené při stave bních úprnvách 
s ilnic . Urči t é nakupení lokalit 8onchus arvens'is v doprovodné vege taci silnic Y olrnli Nekofo 
u Žamberk a (1973, 1975), u Bystrého (1973) , podél Rilnice Pfopychy-Záhornice-Voděrady
Nová Ves ( 1974) aj. souhlas í s okrsky jeho většího rozšífoní v polních kulturách . Bodovou mapu 
rozšíření Sonchus arvensis podél silnic uvádí KOPECKÝ (1978). 

Thlasp i nrvense. - Roztroušeně na krajnících si lnic a na m echanicky poškozovaných stano
viš tích ph polních okra jích v oblasti s int.enzívní polnohospodářskou výrobou (viz obr. 5). Š íN 
se a.gestochorně s blfttem na kolech zemócl ě l ských strojú a povozů . Poměrně rychlý ontogenehcký 
výYoj d r uh u umožňuje využití příznivěj ších podmínek v první polovině vegetačního období 
k uzavfoní reprodukčního cyklu rostlin, aniž by jejich vitalita byla ohrožena extrémními mikro
klimatickými poměry ph povrchu krajnic ve vrcholném létě (viz KOPECKÝ 1978). Na mapě roz 
šífoní 'I'hlaspi arvense podél silnic (obr. 5) n eunikne pozon10s ti nápadná koncentrace lokalit v ob
lasti úrodných hlinit ý ch půd jižně a jihozápadně od Dobrušky, v okolí Bílého Újezda a na Rych
novsku. Pozoruhodná je absence druhu na krajnicíc,h s ilnic v sever11í a v jihovýchodní části 

území (Olešnicko, čás t; Žamberecka), vesměs v ob lasti méně úrodných půd na podloží bázemi 
chudých hornin. · 

Tripleurospermum inodorwm. - Jako polní vlevel se v posledních letech objevuje stále hojněji, 
snad v důsledku určité resis tence vůči běžně užívaným herbicidům. K významným zdrojům d ia-
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111111111111111111 nad 800 m n. m. 
f00/hi 600-800 m n. m. 

I I 400-600 m n. m. 

I I 250 - 400 m n. m. 

Obr. 5. - Rozšířoní Thlaspi arvense L. na krajnicích silnic studovaného území podle výsledků 
mapování v letech 1974 a 1975. - Abb. 5. Verbreitung von 'l.1hlaspi arvense L. an Randstreifen 
der Strassen des untersuchten Gebietes nach Kartierungsergebnissen in den Jahren 1974 und 
1975. 

spor patří rud rální vegetace sídlišť a v nepoAlední řadě doprovodná vegetac silnic a železnič
ních tratí. Plodné rostliny najdeme na silničn ích krajnicích a na obnafoných půdách osta tních 
stanovišť si lničních okrajů. V zapojených <lrnových společenstvech konkurenčně neobstojí. 
Místy se masově šíří při stavebních úpravách si lnic na nově navrstvených náspech a svazích vý
kopů. podél vyhloubených pNkopú apod. Díky masov' produkci diaspor znamenají tyto p orosty 
vážnější nebezpeč í pro polní kultury v okolí. Podél nově upravované silnice Nové Město n . Met.
BohuAlavice n. Met. (1973- 1974) byl v roce 1975 i 1976 pozorován zvýšený výskyt Tripleuro
spermum inodorwm v sou edních polních kulturách. Obdobná situac vznikla v okolí nové pře
ložky silnice n Dolního dvora nedaleko Helv íkonic na Žamberecku (1972- 1973), kde se druh 
masově rozšířil na obnažených půdsích svahů silničního výkopu. - Oblast souvislého rozšíření 
'J.1ri'pleurospermum inodorum v doprovodné vegetaci si lnic (mapové znázornění viz KOPECKÝ 

1978) je pi'ibližně totožná s oblastí intenzívní polnohospo l ářské výroby v podhůH a v před
hoří. Další šíření druhu lze očekávat v kolinnírn s t,upni a v dolní části stupně submontánního . 

MOŽ OSTI OMEZOVÁNÍ ŠÍŘENÍ PLEVELŮ PODÉL SILNJ 

Hospodářský význam šíření pl velů v doprovodné vegetaci silnic může být 
posuzován ze dvou základních hledisek: 

1. z lokálního hlediska šíření běžných druhů plevelů na relativně omeze
ném území; 
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2. z hlediska možnosti zavlečení a následného šíření plevelů pocházejících 
z jiných, často velmi vzdálených oblastí. 

Základní opatfoní směfojící k omezení agestochorního šíření plevelů podél 
silnic jsou v podstatě zahrnuta v obecně platných pravidlech silničního pro
vozu a v předpisech směřujících k zvýšení efektivnosti zemědělské výroby. -

I . J e žádoucí , aby kola a spodky vozů a zemědělských strojú , účastnících se 
silni ční dopravy, byly očištěny od zbytků bláta i přepravovaných nákladů; 

2. je žádoucí, aby při svozu zemědělských produktů (včetně sena a zelené 
píce) nedocházelo k roztrušování nákladu na kra jnicích silnic . 

K dalším opatřením lze počítat mechanickou nebo chemickou likvidaci 
významnějších zdrojů diaspor plevelů šířících se do bližšího i vzdálenějšího 
okolí . Jde zejména o ( 1) mechanickou nebo chemickou likvidaci porostů na 
deponiích zeminy, skrývkách ornice a jiných obnažených půdách v okolí 
větších stavenišť, (2) o mechanickou nebo chemickou likvidaci větších porostů 
na ruderálních plochách v areálech sídlišť a jejich p:foměnu na účelovou zeleň 
a (3) o chemickou likvidaci primárních zdrojů diaspor do území zavlečených, 
potenciálně nebezpečných plevelů v prostorách nádraží, případně na sklád
ká ch některých průmyslový ch závodů. 

Používání tot álních herbicidů pfímo na lemový ch stanovištích podél silnic 
nelze doporučit. Aplikací tot álních herbicidů jsou rozrušovány nebo zcela 
ničeny drny doprovodných travních porostů , které jsou nejúčinněj ší biolo
gickou zábranou masovému šíření plevelných a ruderálních druhů v dopro
vodné vegetaci silnic. Hustě zapojený drn doprovodných silničních trávníkú 
neposkytuj e vhodné prostředí pro ecesi a reprodukci většiny druhú polních 
plevelů. 

S O U HR N 

Silni čn í okraje patří k význačným migračním cestá m četných plevel ů . Mnoh é druhy, které 
byly v po lních kult.urách moderní agro t·.och nikou potl ačeny, „přežívají" na lemových stanovišt,íoh 
µodé l silnic a cest . .Největší počet běžných druhů p olních p levell'1 vegetuje s rť1 znou vitalitou 
a různou reprodukční schopností na s ilničních kmjnicích a na obnažených pt'.1dách s ilničmích 
okrttjú zbavených vogeta.l~ní pokrývky pr-i s to.vebních úpravách. Naproti tomu zapojeni'.t d rnová 
spo lečenstva trav v př íkopech, na h rantí.ch pfílrnpú a na ostatních lemových stanovištích ne
poskytují konkurenóně slabším polním plevHlům (s výj imkou menšího počtu víceletých druhů) 
vhodné životní prosLředí. Tzv. „ošotfování" siln ičních okrnjl'.1 totálními h e rbicidy s následným 
zn ičením kompakt.ního drnu podporu jo prof.u masové šff •ní <:ctných p levelných a ruderálníc h 
rostlin pod él silnic . 

K Rpecifickým zpí:1sobúm šífoní dia~:por rostli n f'C silniční dopravou patř'í anemoa.gestoch orie , 
agestochori e a rypochurio. Z hlediska „b!1i:nt'.>ho" šífoní diaRpor rostlin doprovodné vege tace siln ic 
do sousmlních 11olních okrajú má určitý význam anemoaw,stochorie .• Je uvod0no několik phkladů. 

Agestochorie pi'i spívú 11aopak k „liniovérnu Řífoní" diaspor rostli11 se si l nič·ní dopravou, čaRto rn1 

velmi značné vzdálenosti. Význam rypochorio vzrústá. při Htavobních úprav:ích Hiluic, kdy s do
váženým materiálem z místa naklád ky na m frlto sklá dky so šfrí fada dr 1thů. Diaspory mnohých 
druhů j so u rozš ii·ovány se zimními posypy vozove k ~kvúro u. 

K zdrnjúm diaspor plevelů migrujících podél s ilnic patří v prvé fodč zeměd ělské kult ury. 
S blát0m na kolech traktorů a zemědělr;kých strojú , při dopravě obili. suché i zelené píce, při 
svozu zeleniny a okopanin se š íř í (Jlod y u ~"mcna četných plevelů . Dalš ím dú leiitým zdrojem 
diaspor nčktorých druhů je ruderální vegetace sídlišť. K prarm,nům diaspor některých potenci
á lnt'i nebezpečných pkvelů, které nyly do podhúi'í Orlických hor zavloóo uy toprve v posledních 
desetiletích, patř'í flóra nádraží a železnil:·ních tratí„ Některé z nich :;:o druhotnó ší.H také podél 
silnic ((!alinsoga par1'1jlora, r:. cit1:atu, Arnaronthus rrtrojlexus. A. rilbu.c;). 

V závěru práce j ::1o u zmiučna opatření omezující migraci plovo lú podél siln ic. Spočívají v sou 
boru opati'-c~ni omezujících agestochorní i';ffení <liaspor se s iluil:ni dopravo u a v rnecha11 ické ne bo 
chemické likvidaci ohnisek masového Mření dia>'por plevf'lných d ruh ů. Nej úč inněj š í a z b iologie-
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kého hlediska nejvhodnější obranou proti přílišnému „zaplevelení" silničních okrajů je dostatečná 
údržba hustého drnu doprovodných silničních trávníků, znemožt1ujících uchycení a mísledné 
šífoní konkurenčně slabš ích plevelných druhů. 

ZUSAMM ENFASSUNG 

Dank d e r spezifischen Eigenschaften <ler Strassenrandstandorte unci der ± spezifischen Ver 
breitungsweisen von PAanzendiasporen mít dem Strassenverkc hr gehéiren die Strassen zu d en 
wichtigen Wanderwegen zahlreicher UnkrhutBr in unseror Kulturlandschaft. Manche Arten, 
die durch agrotechnische l\lassnahmen im lnnern der F'old or t e il weíse oder fast ganz verdriingt 
wurden, úberle ben an Fe!Jriindern und v erschiedencn Saumstandorten entlang d er Strassen und 
\'Vege , entlang der Eisenbahnstrcckcn usw. Verha.ltni smi:i.ssig guto Ent.wicklungs bedingungen fiir 
mehrere, vor a1lem einjahrige Unkrautarton bict.0n dio lockcl' bewa.c hsenen Strassonraudstreifon. 
Mit -t: guter Vitalitat und l:{.eprodukt.ionsfol1igkeit vorbroiten 8ich hie r besonders die Arten mi t 
relativ rascher Entwicklung und grosserer AnpaRR1mgsfi:i.higkeit an extreme mikroklimatische 
urnl hod enh ydro logische Standortseigenschn.ften (s. Ko1·~::CK Ý 1978). Die mehr oder weniger diclit 
geschlossen on l:{.aRE:inbcstande der Strassengr}i.ben unci Boschunge n biet.en dagegen den konkur
renzschwachcren e in- bis zweijahrigon Unkra utorn kein geeígnctes Lebensmilieu; nur an ZC'Ít

weilig m echanisch beschadigten Stanclorton nehmen sie -I dallernd einige mehrjahrige Unkraut
arten an. Die éirtliche Auwendung von 'l'otalherbiziden aJJ StrasRenrandstandorten mit der nach 
folgendeu Vernichtung der :Ro.senbestiinde unturst.iitzt. daher die A 1mbreitung zahlre icher :Rud e
ral - und Unkrautart.en au[ dem cntblosRIJon Boden rlfw L~and streifon und Gri:i,ben. Die im Verlaufe 
einiger Monate entRtehenden liickonhaften Unkrnut.- tmu :Rucleralpflanzenbesti:inde gehoren dann 
zu Jen re ichen Quellon von Diasporen, die vor allem anemochor und anemoagestochor in díe 
angronzenden Feldkult.uren verbreitet werdon. 

Zu den mit dem StrasBenverkchr unrniLt.e lbn.r verbundenen Verbre itungsweisen von Pflanzon 
diasporen gehéi ren die Agest ochorie (nach L EVINA UJ4-4), Anemoagestochorie (nach LHO'rSKÁ 
19G8) und :R.v rochorie (nach LHOTSKÁ HIG8). Fi'lr die „Seit,enausbreitung" von Diaspore n vom 
Strassenrand in die angrenzenden Foldlrn! Luren hat dio A n emoagestochorie infolge der Luft
wirbel hin ter ci on rasch fahrendon \Vagen oiue \.\'ich t igere Bedeutung. Es werden oinige Beispiele 
angAfiihrt. - Die ~\ geRtochorie spie lt fúr dio Ausbreitung der Diaspore n auf grossere Entfernun 
gen cine bedeutsamo Holle. - J)ie B edeutung de r Hypochorie bei der Diasporenausbroitung 
nimmt wiihrend d e r 8trassenbauarboite 1J z u . Mit venmh iedonen Baumaterial breiten sich mehrere 
Arten aus (z.B. Agrost is g1;gantea mít Kios- uml ~chlackolasten, Ohenopodium album, Agropyrun 
repens, A tr iple:c pat11l11 u.a. mit Erdl:1sten miw.) . 

.Zu d en allorwichLigsten Dias porcnquollmi d er cntlang der Strassen sich ausbreitenden Un 
kriiu ter ge h iiron die FcldJrnlturen. Mit Scldamm a n d en R oifen der Fahrzeuge nnd Landmaschi
nen, wti.hrend des GotrAide -, Heu- uml CrtinfuLLort.mnsports, bei d er Kartoffel- und Riiben eruLe 
werdon ngostochor zahlroicbe U11krautRame11 und -frúchto ausgebreitet. Fiir die Diasporen
produktion mancl1 nr A rtcn sind auch d ie nwschied en on H.udern.lfl i:ichen in SiAdlungen w ichtig. 
Zn d en DiaRpor·en 11m'll en einigor „potenticll gofoJirlícher" Ackorunkrauter, die im untersuchten 
Gebie t in sgesarnt orst im 20 . J ahrhundert eingo::-:chleppt wurdcn, gehort die BahnhofaHora. Zu 
den Ad-.cn, dic in da.s Ue biet wahrncheinlich mít d em Eisenbahnverkchr eingcschleppt wurdcn 
und je Lzt seknnd úr auch mít dem. Stmssen verkehr ausgebreitet >verden, gehéiren z.B . Oalinsoga 
p<1rvijLurri nn d Oalinsogn cdio t11 (s. Abb. 2), JCchinochloa crus -galli, J~'n'geron ann m .ts, selten Ama 
ranthus retro.flexu8, Amarantlrns livúlns , Amorrrnth11s ullms (s. Abb . 3) - unci víellcicht auch dic 
im siidwes tlichen 'i'oi l dos C1--1bio!Jos s tii,rkor Vt ' rbn·ito1 en Arten Setaria vir idis ur.d Setarúi glaw:rr. 

] Dl ::lch lusR lrnpi to ! d e r A 1: hau dlung '\ Prilnn dl< ' nogenmass11al11nen gcge11 die masscnhaJte 
Ausbreitung vou U nkriiutorn en t lang d1 ~ r Nt rn.;.:;.:1-' n kurz diskut ierL Nic boruhon 1. n,uf der Jfo
schri-.i.nkung dor agestochoron DiaHpol'f-rn -V8rbrcit u11g beim Stra:c;scnvorkehr und 2. auf der mn
chanisch en oder chemischen Veruichtung der Ausbrnítungs-Zentren gefiihrlicher, irn; GoLiet nc11 
eingoschleppter Arten. D ie boste und biologisch geeignes te Léisung bosteht in d er Erhaltung e irnT 
gutcu H.asendecke am Strassenrand , die dem Eindringen von „ťrernden Arten" e inen hinre ichen
den Widors tand leiste t. 
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