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Arctio-Ballotetum nigrae ve vývojové fázi s Artemisia absinthium 
v ruderální vegetaci města Brna 

Arctio-Ballotetum nigrae und ihre Entwicklungsphase mit Artemisia absinthium 
in Ruderalgesellschaften der Stadt Brno 

František G r ii 11 

GRL'LL F. (J97H): A.rctio-Ballotrlum nigrac ve vývojo\·(·. f:1zi s Artemisiu aúsinthivm 
v ruderální vegetaci města Brna. [Arctio-Br1llotetum niyrric in its dl've lopmcnta l 
phase wit,h Artrm1"sin rrbsintlúum in rudC'ral vegetation of tl1 (· to\\·n o f Brno.] -
PrC',.;/úi., Praha, !51 : :! 71 - 277. 

In 1976 and 1977, a dc\•elopmental phase of tbc associabo11 Arctio-Ballotcturn 11iyrae 
(FELF. 1942) l\loRARlU 1943 em. Soó 1960 " ·ith Artem1·sia aúsintMurn ~as studicd on 
an olcl city dump "Yinoliracbká" ncar Staré Č'ernovice and on a 11 ew dump near 
Brněnské Ivanovice. It " -as evaluated as a subassociation. The physiognomy of the 
plant community is shown in a table of r eJe,·és. 

Havlíčkorn 32, 602 00 Brno, Československo. 

C Yedené spole_čenstvo se vyskytuje v Brně na opuštěné skládce „ Vino
hradské" ve St. Cernovicích (Komárov) a na skládce v pískovnách u Brněn
ských Ivanovic. 

Společenstvu udává dominantně celkoYý ráz Artemisia absinthium. Ganú
turu charakteristických druhú tvoH Ballota n·igra, Arctium Zappa, Artemisia 
vulgaris, Urt1·ca dioica. Z druhů třídních a svazových je zastoupena řada 
teplomilných: Carduus acanthoides, Diplotaxis tenU?folia, Picris hieracioides, 
Berteroa incana, Verbascum phlornowes. Suchá, hlinitopísčitá stanoviště s pů
dou promíšenou skládkovým popelem a jemnou škvárou zaujímají zástupci 
třídy Chenopodietea a svazu Sisymbrion: Erigeron canadensis, Tripleuro
spermum inodorurn, 111 edicago lupulina, Sisymbrium altissimum. Na okraji 
pěšinek, které vedou na okraji zapisovaných snímků, vyskytují se (se střední 
hodnotou stálosti) zástupci třídy Plantaginetea: Plantago major, Polygonum 
aviculare agg. 

Nedaleko naší lokality na „ Vinohradské" vede železniční trať a vegetace 
železničních náspů obohacuje popisované společenstvo řadou průvodních 
druhů: l'estuca ovina, Poa pratensis , Elytrigia repens, Ardienatherum elatius, 
Calamagrostis epigeios. 

Z ostatních průvodních druhů, na půdách hlinitopísčitých, silně osluně
ných, se vyskytují Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Daucus carota, 
lnula conyza. 

Na kontaktu se snímkovanými plochami je vyvinuto na skládce „Vino
hradské" společenstvo Arctio-Ballotetum nigrae (FELF. 1942), MoRARIU 1943 
em. Soó l 9GO. 

Artemisia absinthium, převládající dominantně ve vývojové fázi popiso
vaného společenstva, se vyskytuje také na železničních náspech. 

271 



~ Arctio-Ba,llotetum nigrae (FELF. 1942) MoRARIU 1943 em Soó 1960 subasociace s Artemisfo absinthium. 
'..:(: 
('V 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 
Velikost plochy v m2 15 20 20 15 10 10 15 20 20 20 
Celková pokryvnost v % 85 85 80 90 90 95 95 90 90 90 
Počet druhů ve snímku 18 19 28 18 12 17 18 18 23 18 

Druhy třídní a svazové 
(Artemisietea, Arction) 

Artemisia absinthium (diferenciální druh) 4 3 4 4 3 1 3 3 4 4 v 
Ballota nigra + + 1 1 + + + IV 
Arctium lappa + + + + + 1 III 
Artemisia vulgaris + + 1 + + 1 III 
Urtica dioica 1 1 1 1 1 1 III 
Cirsium arvense 1 1 + + + III 
Berteroa incana + + + + + III 
Carduus acanthoides 1 1 + + II 
Echium vulgare + + + II 
D·iplotaxis tenuifolia + 1 + II 
P-icris hieracioides + + + + II 
Conium maculatum + 1 + + II 
M elilotus off icinalis + + + II 
Cardaria draba 1 + + II 
Verbascum phlomoides + + I 

Druhy tHdy Chenopodietea. a svazu Sisymúrion 

Erigeron canadensis + 1 l + + + III 
Chenopodium album 1 + + + + III 
'Pripleurospermum inodorum I + 1 + + + III 
Amaranthus retroflexus + + 1 + II 
Medicago lupulina + + 1 + II 
Capsella bursa-pastoris + + + + II 
Atriplex patula + r + II 
Chenopodium hybridum + + + II 
Convolvulus arvensis + + + II 
Sonchus olerciceus + + + l II 
Sisymbrium altissimum + + + II 
Setaria viridis + + + II 



~ 
~ 
<:>.; 

Pokračování 

Solanum nigrum 
Chenopodium f icifolium 

Druhy třídy Plantagínetea 

Plantago major 
Polygonum aviculare 
Lolium perenne 
Agrostis stolonifera subsp. giganúa 
Rumex crispus 
Trifolium repens 

Ostatní průvodní druhy 

Achillea millefolium 
Festuca ovina 
Poa pratensis 
Elytrigia repens 
Calamagrostis ep igeios 
Daucus carota 
Pimpinella saxijraga 
Pastinaca sativa 
Taraxacum ofjicinale 
Solanum dulcamara 
lnula conyza 
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SROVNÁNÍ S LITERATUROU 

Z NDR, z Friedeburgu na Saale, uvádějí SCHUBERT a MAHN (1959) z rnírnč 
prohřátých rumišť společenstvo Ballota nigra-Artemisia absinthimn pro\·., 
které má ve srovnání s brněnskými snímky fadu společných znaků. ~pole
čenstvo charakterizují uvedení autoři hlavně druhy Ballota nigrn, Árte1m·sia 
absinthium, Salvia nemorosa. Z nitrofilních jsou zastoupeny Plantago lu11 -
ceolata, Urtica dioica. Obdobně jako je tomu v našich snímcích, jsou i v ně
meckých zastoupeny lipnicovité: l!'estucaovina, Poa pratensis, Festu ca r1tpirola. 

Z oblasti jižního Havellandu (Hagen-Genthin, Kl. Wulkovv, GoJzow, 
Krahne), popsal PASSARGE (1955) thermofilní společenstvo s .Artemisia 
absinthium, které zařadil k asociaci Ballota nigra-Leonurus cardiacn (Bnlloto
Leonuretitm cardiaceae Tx. et v. RocHOW 1942 em. PASS. 1955). Jako charak
teristické druhy společenstva uvádí Ballota nigra, L eonurus cardiaca, ÁrfP
misia absinthiU?n. Na struktuře společenstva se plně podílejí l. rtica d ioica, 
Artemisia vulgaris, Arctiurn Zappa, Amaranthits retroflexus. 

V zastoupení charakteristických druhů třídních a svazových jsou brněn
ské snímky v podstatě souhlasné s německými. Některé druhy, jako Snpo 
naria officinaZis, Oenothera biennis, Plantago Zanceolata, Lnmiwn albiu11, Ru 
niex obtusifolius, zastoupené ve snímcích německých, jsou v brněn~kých 
mimo plochy snímků. Zajímavé je postavení drnhu Leonurus cardiaca: 
v německých je podstanou součástí společenstva, v brněnských ojediněle, 
bez výrazné hodnoty stálosti a pokryvnosti. 

Z oblasti západního a středního Saska popisuje Gutte (1972) subasoC'iaci 
s Artemisia absinthiwrn, kterou fadí do společenstva Leonuro-BallolPtum 
nigrae Tx. et v. RocHOW 1942 em. PAss. 1955. Mimo Artemisia absinthium 
uvádí jako charah.'ieristické druhy Leonurus cardiaca, Ballota nigra, Arcti11111 
minus, Arternisia vuZgaris, Urtica dioica. V brněnském materiálu se všeobecně 
vyskytuje Arctium Zappa. Leonurus cardiaca, jak již bylo zmíněno, není vý
razně zastoupen, nebo vůbec chybí. Jižně Brna, v oblasti vesnických sídlišť , 
na dusíkatých a vlhčích půdách je hojnější. 

Ze Slovenska z oblasti Žitavské tabule a z Košické kotliny uvádějí KRIP
PELOVÁ (1967) a ELIÁŠ (1973) asociaci Potentillo argenteae-Ab.sinthietum lťA
LINSKI 1965. Společenstvo se vyskytuje na okrajích cest, plotů, na vc::;nic
kých návsích, kolem silničních příkopů, na písčitých, suchých, štěrkovitých 
půdách k jihu exponovaných. Autoř'i charakterizují společenstvo drnhy 
Artemisia absinthiiirn, Potentilla argentea, Ballota nigra, Artemisia vulgaris, 
Leonurus cardiaca. ELIÁŠ (1973) popsal novou subasociaci Potentillo argen
teae-Absinthietum FALINSKI 1965 polygonetosurn a·vicuZaris ELIÁŠ, jež je cha
rakterizována druhy Polygonum aviculare, PZantago major, Poa a.nnua, Tri
i olium repens. 

V brněnském materiálu chybí v garnituře druhů Potentilla argentea a jak 
vyplyne z tabelárního přehledu (v. tab.), jsou rozdíly v zastoupení druhl'1 
t:Hdních a svazových. 

Asociace PotentiZZo argenteae-Absinthietum FALINSKI 1965 je hojně roz8í
řená na území severního a jižního Polska a je doložena řadou autorů (FALIN
SKI 1965, FALINSKI et BARTEL 1965, FIJALKOWSKI 1967-1971), SowA 
(1971). V Polsku se vyskytuje na písčitých okrajích cest, kolem železničních 
tratí a ve starších lomech. Ve snímkovém materiálu polském, v 59 snímcích 
zjistil jsem 88 druhů, ve slovenském materiálu je v 17 snímcích zastoupeno 
76 druhů. 
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OTÁZKA SY~TAXOXO),IICKÍ~ l'ŘÍSL UŠNOSTI SPOLEČENSTVA 
BHNŤ<~NSKÝCH LOKAL IT 

PASSARGE ( 1955) :faclí rnírnkový materiál z jižního H avellar.clu k arnciaci 
Ballota ni'grn-Lr-011i1n1s cm·diaca a, to jako iasu „Absintliium ". ScRCBERT 

a MAHN (1959) na základě rnzborn rnímkú z okolí měbta Friedeburgu irn Saale:, 
uvažují o spolcčcnfoitvu Ballota m'grn-A rflmi'sia ausi'nthium proY. a zch"uazúují 
pl-ít.ornnost rnnoŽbtví tc1·mofytních d1uhů, což jim dává možnost :ladit sro
Ječcnr~t.vo do i"áclu Onopordetalia acantlzii BR.-BL. et Tx. 1943. 

Gt:TTE (197:2) jmenuje z oblasti záradníbo a btfrdního E'a~ka subarnciaci 
;-.; Artenli«ia absintlzium a zaíazujc ji do arnciace Lwnuro-Ballotetmu nigrae 
Tx. ctY. Rocnow 19-1:-2 em. PASS. 1955. 

~nímkový materiál ze f.ilonn:::kých lokalit podle hodnccrní ELL~ŠE (1973) 
ukazuje téměř stejnou měrou na vztahy ke svazu Ono'[ord1'on i k A 1'Clion. 

Proved'me nyní rozbor a zařazení brněnských snímků do syntaxonomic
ké-ho s:;-~t.ému. Dominance A i-temisia absinthium, vysoké hodnoty stálosti 
druhú Bollota n 'ir;rn. Ártemisia vulgari·s, Arctium Zappa a zastoupení thermo
fytních ze ti"ídy Á rterwisietea a svazu Onopordion i A rction opra.vúují pova
žovat brněnské snímky za vývojová stadia hodnoty subasociaco s Artemisia 
absinthi,um. 

Ponecháme-li stranou společe11stva Balloto-Chenopodietitm (boni-h enrici) 
Tx. 1931 cm. LOH-:\!. 1050 a rhctio-Chenopodietum prov. na ruderálních loka
litách vesnic v okolí selských dYorců a kolem návesních cest, na čerstvých, 
dusíkatých půdách (viz 0BERDORFER 1957 : 74-75), které neJzc srovnat 
s našimi snímky, pak se nabízí srovnání se snímky polskými a slovenskými. 

Absence drnhu Potentilla argentea je v brněnských snímcích evideEtní, 
avšak garnitura chuhú třídních a svazových v hodnotách ttálo~ti upozor
úuje na jistou příbuznost. 

Z celkového počtu 25 druhů tHdních a svazových, vysk3 tujících se ve 
snímcích polských, je v Bn;ě přítomno 10. Z 29 druhů ze ti"ícly Chenopod'ietea 
a svazu Sisymbrio'n, je ve sním cích brněnských Zabtoupeno 11. Z ostatních 
průvodních druhů je 10 společných (z celkového počtu 38 polských) pro 
polské a brněnské. 

Podobná p :Hbuznost (při absenci Potentilla argentea) se jeví ve srovnání se 
snímky slovLmskými (viz· ELir\š 1973). Z počtu 13 druhů třídních a svazo
vých je 8 dr11hú zastoupeno ve snímcích brněnských. Z 21 druhú tHdy 
Chenopoc?ietea a svazu Sisymbrion je společných 11, z ostatních druhú prů
vodních (z celkového počtu 28 ve snímcích slovenských) je spokčných 10. 
Z našeho srovnání vyplývá, že společenstva v Polsku, na Slovensku i u nás 
mají vztahy nejen ke svazu Arction a Onopordion, ale i k Sisymbrion. 

Definitivní řešení cenotaxonomické příslušnobti může přinést teprve bu
doucnost na základě kritického zpracování celoevropského materiálu blízce 
příbuzných typů fytocenóz. Totéž platí i pro stanovení nomenklatury spole
čenstva ve smyslu kódu (vide BARKMAN, MORAVEC c.t R AUSCHERT 1976), 
neboť několik blfzce pífouzných typů fytocenóz, zahrnutých do jednotek 
Lappa notha-Ballota nigra BR.-BL. ét DE LEEUW 1936, Arctium Zappa ass. 
FELFOLDY 1942, Ballota nigra-Leonurus cardiaca ass. Tx. et Ro cHOW 1942 
a Lappa-Ballota ass. MoRARIU 1943 bylo po stránce obsahové různě pozmě
ňoYáno. 
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Popis snímků 

1. Skládka „Vinohradská" u St. Černovic (Komárov). Jihozápadně oploceného areálu n. p. 
Geoindustria. 1977. Půda hlinitopísčitá s příměsí drobné škváry. 
2. Skládka „Vinohradská" u St. Černovic (Komárov). Západně oploceného areálu n. p. Geo
industria. 1977. Půda jako u snímku č. 1. 
3. Skládka. „Vinohradská" u St. Černovic (Komárov), blíže plotu areálu staveb n . p. Geo
industria. 1977. Půda hlinitojílovitá s příměsí štěrku. 
4. Skládka „Vinohradská" u St. Černovic (Komárov), při cestě k budovám ČSAD. 1977. Půda 
hlinitopísčitá s příměsí drobného štěrku. 
5. Skládka „Vinohradská" u St. Černovic (Komárov), jižně cesty vedoucí k areálu budov ČSAD. 
1977. Půda hlinitopísčitá s příměsí hrubé škváry. 
6. Skládka „Vinohradská" u St. Černovic (Komárov), u cesty k hájku, nedaleko plotu objektů 
budov n. p. Geoindustria. 1977. Půda hlinitojílovitá. 
7. Skládka „Vinohradská" u St. Černovic (Komárov), u cesty na okraji výkopů u areálu n. p. 
Geoindustria. 1977. Půda písčitá s příměsí škváry. 
8. Skládka u Brněnských Ivanovic, ve zrušených pískovnách, nedaleko pfosívek štěrku. 1976. 
Půda hlinitopísčitá s příměsí drobného štěrku. 
9. Skládka u Brněnských Ivanovic, ve zrušené pískovně, ve směru k vojenskému letišti ve 
Slatině. 1976. Půda hlinitopísčitá. 
10. Skládka u Brněnských Ivanovic, ve zrušené pískovně, nedaleko uzavfoné skládky. 1976. 
Půda hlinit,opísčitá. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Auf verlassenem Auffollplatz „Vinohradská" in Brno bei Staré Černovice (Komárov) und 
in der stillgelegten Sandgrube nachst Brněnské Ivanovice wurde eine Entwicklungsphase der 
Gesellschaft Arctio-Ballotetum nigrae (FELF. 1942) MoRARIU 1943 em. Soó 1960 mit Vorkommen 
von Artemisia absinthium beschrieben. Die Physiognomie der Gesellschaft wird durch das do
minante Vorkommen der Art Artemisia absinthium in Begleitung der Charakterarten: Ballota 
nigra, Arctium Zappa, Artemisia vulgaris, Urtica dioica bestimmt. 

Bei Bewertung der zónologischen Zugehórigkeit der Gesellschaft wurde das Aufnahmen
material folgender Autoren: PASSARGE (1955), SCHUBERT et MAR~ (1959), FALINSKI (1965), 
GuTTE (1972), ELIÁŠ (1973) in Betracht genommen. 

Auf Grund einer zónologischen Analyse bewertet der Verfasser die erwahnte Entwicklungs
phase mit Artemisia absinthium als eine Subassoziation der Gesellschaft Arctio-Ballotetum nigrae 
FELF. 1942) MoRARCU 1943 em. Soó 1960. 

SOUHRN 

Na skládce „Vinohradské" v Brně-St. Černovicích (Komárov) a na skládce v pískovnách 
u Brněnských Ivanovic byla v 1. 1976-1977 studována vývojová fáze společenstva Arctio-Bal
lotetum nigrae (FELF. 1942) MoRARIU 1943 em. Soó 1960 se zastoupením druhu Artemisia absin
thium. Na základě fytocenologických analýz byla hodnocena jako subasociace. Celková fy
ziognÓmie společenstva vyplývá z uvedené tabulky snímků. Otázka fytocenologické přísluš
nosti je řešena s příhlédnutím k publikovaným snímkům těchto autorů: PASSARGE (1955), 
SCHUBERT et MAHN (1959), GUTTE (1972), FALINSKI (1965), ELIÁŠ (1973). 
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