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Vegetace bílých strání Českého středohoří a dolního Poohří 

Die Vegetation weisser Leiten des Gebirges České středohoří und der unteren 
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STUDNIČKA M. (1980): Vegetace bílých strání Českého středohoří a. dolního Poohří. 
[Vegeta.tion of ma.rly limestonea in the České středohoří Mts. and Lower Ohře Valley.] 
- Preslia, Praha, 52 : 155-176. 

A survey is giveu of the vegetation units of marly limestones in the české středohoří 
Mts. and Lower Ohře Valley. Two new assooiations are desoribed: Salvio verticillatae
S anguisorbetum minori8 STUDNIČKA a.nd Potentillo reptanti8-0aricetum flacca~ STUD

NIČKA . 

Severočeské museum, Leninova 11, 460 01 L iberec, Česko8lovensko. 

V řadě studií a článků našich botaniků se vyskytuje alespoň zmínka 
o tzv. „bílých ~tráních" či „opukových stráních" (DOMIN 1904, 1917, 1925, 
NovÁK 1922, SIMR 1927, KLIKA 1955, DosTÁL 1958, MARTINOVSKÝ 1958, 
KuBÁT, ŠIMR et ŠŤASTNÝ 1970, LOŽEK 1973, v němčině PODPĚRA 1905). Ve
getací bílých strání se zevrubněji zabýval mezi jinými xerotermními spole
čenstvy KLIKA (1933, 1951) a popsal zde dvě asociace. Do těchto asociací 
však zdaleka nelze zařadit veškerá rostlinná společenstva_ bílých strání. Spe
ciální studie o bílých stráních, jako význačném fenoménu Ceské křídové tabu
le, a dolního Poohří a Českého středoho:H zvláště, nebyla .dosud publikována. 
Ekologické, fytocenologické a paleopedologické výzkumy prováděné od 
r . 1970 (LOŽEK, STUDNIČKA, ined.) přitom prokazují, že bílé stráně jsou zdro
jem informací ke krajinně ekologickým problémúm a mohou poskytnout 
cenné údaje pro kvartérní historii, podobně jako je tomu u relativně velmi 
dobře prozkoumaných svahových stepí v téže oblasti. 

Předložená studie je zaměřena fytocenologicky a ekologické údaje jsou 
záměrně spíše všeobecně informativní, neboť jejich podrobný pfohled a zhod
nocení bu~e možno publikovat teprve později, právě na podkladě popisu 
vegetace. Clánek obsahuje charakteristiky asociací, do nichž je možno zařa
zovat prakticky ~šechna převládající rostlinná společenstva bílých strání 
dolního Poohří a Ceského středohoří. V této fázi práce není možno postih
nout celé bohatství a variabilitu vegetace bílých strání v poměrně rozsáhlé 
a geologicky i klimaticky pestré oblasti. Vzácnějšími rostlinnými společen
stvy a nižšími syntaxony se proto na tomto místě nezabývám. 

POJEM „BÍLÁ STRÁŇ" 

Pojem „bílá stráň" označuje v literatuře ekotopy či biotopy na erozních 
svazích se slínitými půdami. Přesná náplň tohoto označení však není dosud 
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vymezena. Na základě rekognoskace různých typů bílých strání charakte
rlzuji tyto ekosystémy následujícími znaky: 

1. Mateč':nou horninu tvoří slínovce, více méně zpevněné horniny, tvofoné 
pfodevším z jílové a kalciumkarbonátové složky v nejrůznějším zastou
pení od 25 clo 75% (v určitých pÍ'Ípadech označované též jako opuky, 
jílovité vápence, vápnité jílovce; viz PETRÁNEK 1903 ). 

2. Klima je teplé až mírně teplé a relakn1ě suché. 
3. Reliéf tvoÍ'Í svahy s menším výškovým rozdílem , se sklonem většinoll 

10 až 40° a s JV, J až f.\Z expozicí. 
4. Substrát tvoří surové slínité půdy nebo rendzinovité půdy (pa,rn

rcndziny až slínovatky). 
5. Půdy, reliéf a vegetaci ovlivúuje rýhová a plošná eroze. Rostbnná spole

čenstva pfoclstavují často vlivem eroze blokovaná sukcesní stádia (viz 
MORAVEC l 9G9). 

6. Struktura a druhové složení rnstlinných společenstev jsou pod míněny 
především edaficky. 

7. Rostlinná společenstva jsou xerotermní a dominují v nich hemi
kryptofyty. 

8. Ekosystémy bílých strání jsou ve vazbě s kulturní krajinou a jsou 
ovlivúovány jejím stavem a vývojem. Xa bílých stráních se vždy uplat
úují antrnpogenní vlivy, nej('.astěji nepřímé. 

V naší botanické literntuře se vžily pojmy „bílá stráň" a „opuková stráú", 
které označují stejný přírodní fenomén a jsou synonymy. Bylo by účelné do 
budoucna zvolit jednotný termín, nejlépe jeden z již zavedených. 

Označení „opuková stráú" má výhodu v tom, že jmenovitě označuje 
matečnou horninu, prvořadý faktor ekotopů. Důležitou výhradou vůči dal
šímu užívání tohoto označení je však nevhodnost samotného termínu 
„opuka" pro daný případ. Zatímco „opuka," oznatuje nejčastěji slabě pís
čité dobře zpevněné a většinou deskmr itě odlučné slínité horniny, matečnou 
horninou „opukových strání" mohou být slínovce nejrůznější kvality, včetně 
drobivých a nepísčitých hornin. Termín „opuk~" je navíc v různých pracích 
charakterizován v poněkud rozličném smyslu (cf. KETTNER 1943 : 89, BolT
ČEK ct KODYM 1958 : 440, PELÍŠEK 1964 : 4-4-, MALKOVSKÝ et al. 1974 
: 108) . PHslušná matečná hornina se v novější geologické ht.eratuřc běžně 
označ;ujc obecně jako „slínovec". Shrnu-lj uvedená fakta, nejeví se mi termín 
„opukovi stráň" jako perspektivní. 

Doporučuji ted,v rovněž vžitý a přitom dostatečně krátký tern1ín „bílá 
strái"í". Pro rozsáhlejší komplexy svažitých terénů s různý mj sklony a mikro
expozicemi je vhodné užívat termínu v plurálu, „1ílé stráně". V běžném 
textu doporučuji psát bez uvozovek, skjně jako píšeme napl·. skaJní st,ep 
nebo vrchoviště. 

Pojem „bílá stráú" je prn geobotn,niku užitečný a potfobný. Rostlinná spo
l ečenstva na bílých stráních ;.;e totjž zfotelně liší od Rpolečenstev jiných bio
topů. Pro běžné dorozumění nelze používat žádný z obvyklých formačních 
termínů. Jmenovitě pojem ,,step" je nevhodný, neboť rostlinná společenstva 
bílých strání a xerotermní travinná společenstva na ·vápencích a na čedič-.ích 
jsou floristicky i ekologicky výrazně odlišná (viz PODPĚRA l 905 : 18, cf. 
PASSARGE ] 964 : 264-). 
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Př'i vymezení pojmu „bílá stráň" proti jiným geobotanickým termínům 
se objevují i mčité problémy. Podle DomNA (1904) patří na příklad k bílým 
stráním také háje, zatímco jiní autoÍ'i se soustfoclují jen na bylinné porosty. 
Do~IIN sá,m vfak píše, že veget ace hájů je již méně podi"ízena edafickým vll
vům (o.pc., p. ~27). S vývojem mocnějšího půdního profilu s hlubším A-hori
zonte m, který může již být nositelem souvislých dřevinných porostů, ode
znívá vliv edafotopu a, hlavním se stává, vliv klimatopu. Poněvadž charakte
risticl\.é biocenózy bílých strání jsou výrazně neklimaxové a jsou podmíněné 
substrátem , zabývám se ve své studii právě společenstvy bylinnými. 

• repr~e 

Nos( 

• 36 

• 35 

•37 

• 11 

043 , 
...,stany 
... - • 49 

• 25 
• 27 

Obr. I. - Lokality bílých strání. - Abb. 1. - Lokalita.ten der weissen Leiten. 

VÝSKYT BÍLÝCH STRÁNÍ 

Bílé stráně jsou popisovány a udávány z území Čech. V sousedních zemích 
se vyskytují clo určité míry p_odobné ekosystémy, jak lze usuzovat podle 
podobné vegetace. Bílé stráně Cech však mají díky souhře ekologických a fy
togeografický9h poměrů osobitý a svým způs_obem j edinečný charakter. Vy
skytují se v Ceském středohoří a na území Ceské křídové tabule, avšak ne 
všude stejně hojně . Nejvíce bílých strání je na jižním okraji Českého středo
hoří a v přilehlé Dolnoohárecké tabuli. Poměrně početná skupina bílých 
strání v sousední Úštěcké tabuli (viz DEMEK et al. 1965 : 184) má mezi 
ostatními lokalitami České kř'ídové tabule specifický charakter, vlivem rela
tivně vysokého podílu písčité složky v matečné hornině (obr. 1, lokality 
22-28, G4, 65, 67). Další bílé stráně, často již s n~typickou mezofilní vege
tací, jsou roztroušeny ještě ve východnější části Ceské křídové tabule, na 
příklad u Poděbrad a Nymburka (KLIKA 1933, PETŘÍČEK 1975, MARŠÁKOVÁ
NĚMEJCOV1\, MIHÁLIK et al. 1977 : 23 3 et 288) , u Jičína (SUCHARA 1978), 
u Chocně (KLIKA op. c. ), u Jaroměře (KOBRLE 1968) , a jinde . Mimo Českou kří-
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dovou tabuli se několik lokalit vyskytuje také ve Džbánu (LOŽEK 1950, 
HOUDA 1966, 1969) a na území Pražské plošiny, např. v okolí Slaného (To
MAN 1973). 

Vysoká koncentrace bílých strání v Českém středohofí a dolním Poohří 
je dána složitou tektonikou této oblasti v době vzniku Ceského středohoří. 
Vzniklo zde několik zlomových pásem a množství drobných zlomů na úpa-

25,2 

,...,9,5 

,..,911 

L itoměřice(174) 

8,6° 491 

8,5° 473 

8,5° 489 

Obr. 2. - Klimadiagramy z oblasti s bílými stráněmi. {Podle ta.bulek VESECKÝ et a.I. 1961). -
Abb. 2. - Klimadia.gra.mme a.us dem Gebiet mít weissen Leiten. (Nach Ta.bellen VESECKÝ 

et al. 1961). 

tích neovulkanických kopců. Zlomy umožnily obnažení vesměs vodorovných 
slínovců denudačními procesy. V některých případech dokonce zlomy určily 
směr vodotečí, čímž se denudace navíc značně zintenzívnila. Příkladem jsou 
bílé stráně u Orasic, na břehu _Qhfo. Druhým důležitým faktorem, podporují
cím existenci bílých strání v Ceském středohoří a dolním Poohří, je příznivé 
makro klima. 

Bílé stráně se vyskytují v teplém nebo mírně teplém suchém klimatickém 
okrsku s mírnou zimou (VESECKÝ et al. 1958). Charakter klimatu ilustrují tři 
klimadiagramy (obr. 2). Jejich důležitým společným znakem je sblížení kři
vek teplot a srážek v září. Toto sušší období, které přichází již koncem srpna, 
má velký význam pro vegetaci. Spolu se zvláštními půdními vlastnostmi, 
které ovlivňují vodní režim, znamená skutečně aridní periodu se všemi 
příznaky. V zimním období je v oblasti ročně průměrně přes 40 dní s holo-
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mrazem. Více než 50 dní v roce má teploty pod i nad nulu. V těchto dnech 
rostliny rychle mrznou a rozmrzají. Taková zima, i když je klimatologicky 
charakterizována jako mírná, je pro mnohé rostliny kritickým obdobím. 

Přehled o výskytu bílých strání podává mapa (obr. 1), která zahrnuje vlast
ní i literární údaje o lokalitách. Každá lokalita je na mapě a v následujícím 
sezn a,mu opatřena shodným č·íslem. Lokality č. l až 28 jsem navštívil a uvá-
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Obr. 3. - Schéma. katény na. bílé stráni u Třtěna.. - Abb. 3. - Schema der Ka.tena auf den 
weissen Leiten bei Třtěno. 

dím u nich bližší údaje, zatímco lokality č. 29 až 71 jsem nenavštívil, takže 
udávám pouze jejich polohu a příslušnou literární citaci. Prvá i druhá sku
pina lokalit je seřazena od západu k východu. Do výčtu nebyly zařazeny 
údaje velmi starého data (např. „opukové stráňky za Bechlínem", DOMIN 
1902, sec. TOMAN 1973 : 72), neboť jsem se přesvědčil, že v důsledku inten
zifikace zemědělství, zalesňování exotickými dřevinami a rozvoje chatové 
zástavby řada dřívějších lokalit zanikla. Z mnoha literárních floristických 
údajů lze usuzovat na výskyt dalších lokalit či mikrolokalit (viz KUBÁT 1970, 
TOMAN 1973), avšak do přehledu jsem zahrnul pouze nesporné a výslovně 
udané případy opukových strání, resp. bílých strání. 

Seznam bílých strání z mapy (obr. 1): 

1. Stráně mezi vrchy Lenešický chlum a Raná, u dvora Zájezd, 250 m n. m., exp. 180°. 
Bohatě členěné roklinaté stráně o délce cca I km, několik rozsáhlých bílých ploch s různými 
mikroexpozicemi. Mikroklima ovlivúováno geomorfologickou situací, takže je mezofilnější, než 
odpovídá expozici. Vegetačně jedna z nejzajímavějších lokalit, s bohatým výskytem Sesleria 
varfo. 

2. Stráú vzdálená cca 600 m od školy v obci Raná u Loun, viditelná od silnice Raná-Břvany, 
250 m n. m., exp. 180°. Stráň o délce cca 200 m má roklinatý terén s velkými bílými plochami. 
Bývalá pole v obvodu stráně b:rla obhospodařována do r. 1950. V Z části stráně ruiny zájedního 
hostince. Lokalita pozoruhodná svými sukcesními stádii známého stáří. 

3. Stráně na JZ úpatí Oblíku u Loun, v okolí dvora Hoblík, dnes zcela izolované lokality: při 
V břehu rybníčka a 150 m JV od rybníčka, 230 m n. m., prvá s exp. 285°, druhá s exp. 195°. 
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Zatímco prvá stráň je tvořena málo členitým svahem lemujícím polní cestu v délce necelých 
100 m, druhá větší stráň je zbrázděna mělkýmy,značně zarovnanými roklemi. Tato lokalita 
je viditelná ve vzdálenosti 600 m od silnice Louny-Bílina. 

4. Stráú. nad Lužerady u Loun, př'ístupná od silnice Dobroměhce-Nečichy, cca l km za 
Dobroměřicemi, 100 m vpravo, 200 rn n. m., exp. 225°, mohutný zlom s otevfonou plochou suro
vých půd o rozsahu cca 2000 m2, s poměrně značným sklonem 40°. Lokalita je vegetačně méně 
význačná, avšak je známa floristicky (MARTINOVSKÝ 1958) . 

5. Stráně na J úpatí Velkého vrchu u Vršovic na Lounsku, 220 m n. m., exp. 180°. Asi 300 m 
dlouhé členité stráně, místy s antropogenními terénními tvary (cvičiště). Stráně zajímavé boha
tým výskytem I nula germanica, vegetačně méně význačné. 

6. Stráú. „Bělák", l km za Radovesicemi, vpravo při silnici z Radovcsic do Kostomlat, 
380 m n. m., exp. 215°. Necelých 100 m dlouhá málo členitá stráú, dříve chráněná lokalita, dnes 
v devastovaném prostoru velkodolu l\I. Gorkij. J·edna z nejznámějších bílých strání, díky ojedi
nělému výskytu Linum flavum západně od Labe. Geobotanicky méně hodnotná lokalita. 

7. Stráně 1 km SSV od Třtěna, v délce cca 1,5 km mezi kótami 223 (Krušina) a 234, 210 m n. m., 
exp. 195°. Bohatě členěné roklinaté stráně, s rozsáhlým územím se surovou půdou v části zvané 
„Peklo". Na části stráně byla do r. 1949 pole, v nedalekém okolí v minulosti 2 cihelny (Burg
mannova a Hellerova), které však stráně těžbou suroviny neovlivňovaly. V r. 1969 se provádělo 
rozsáhlé zalesnění 11 druhy dřevin, za použití oplocení části území. Lokalita geobotanicky zvláště 
cenná, známá též floristickými nálezy (viz STUDNIČKA 1978). 

8. Stráú. u Orasic, na levém břehu Ohře, pod silnicí z Koštic do Orasic, 170 m n. m., exp. 165°. 
Svahy se surovou půdou v úseku 200 m, okolní části stráně zalesněny borovicemi lesní a černou 
a dalšími dřevinami. Svahy jsou srázné, málo členité, v horní části se skalkami. Vegetačně ne
příliš pestrá stráú, výjimečně bohatá lokalita Anthericum liliago. 

9. Stráně při trati z Koštic do Pátku na Lounsku, 200 m za železničním mostem u Želevic, 
50 m vlevo od trati, 200 m n. m., exp. 255-325°. Úbočí členitého pahorku, hojné půdní sedimenty 
a typická společenstva na nich. Pozoruhodná subhalofilní květena, Centarium pulchellum, Tetra
gonolobus maritimus aj. Lokalita je poškozována chatovou zástavbou. 

10. Stráně na JZ úbočí vrchu Vinice (kóta 226) ph silnici z Koštic do Vojnic, 200 m n. m„ 
exp. 24°. Málo členité svahy s rendzinovitými půdami a drobnými sesuvovými odkryvy suro
vých bílých půd. Část území je zarostlá vysázeným porostem s převládajícím Ligustrum vulgare. 

11. Stráně na JZ úbočí Košťálova u Třebenic, nad sady, 300 m n. m., exp. 225°. Svahy s drob
nými sesuvy slínité půdy, obohacené alochtonním materiálem z čedičových zvětralin. Vegetačně 
méně typická lokalita, známá však jako floristické naleziště „stráňky mezi Teplou a Košťálovem" 
(DOMIN 1953 ms., sec. TOMAN 1973 : 91). 

12. Stráně na úpatí vrchů Rohatce, Viselce a Sence mezi Libochovicemi a Křesínem. V lite
ratufo zmíněná lokalita „Vrha u Libochovic" je snad totožná s návrším Vrcha u Rohatce {KLIKA 
1933). Komplex izolovaných menších stráněk, z nichž nejzajímavější je vzdálena 200 m od 
vrcholu Viselce po azimutu 111 °; 200 m n. m., exp. 6°. 

13. Stráň vzdálená 500 m Z od nádraží Dubany u Libochovic, na ose nádraží-kóta. 264 
(Rohatec), 180 m n. m., exp. 180°. Stráň tvoří nečlenitý svah o délce cca 80 m, se surovou bílou 
půdou. Spodní část od r. 1971 devastována navážkou staré slámy. 

14. Stráně vlevo nad silnicí z Poplz u Libochovic na Evaň, 250 m n. m., exp. 325°. Stráně 
v délce cca l km, avšak jen s nepatrnými ploškami se surovou půdou. V zapojených porostech 
na rendzinovitých půdách se vyskytují četné vzácnější druhy, např. Platanthera bifolia, Gen
tirmella ciliata aj. Další floristicky pestré lokality jsou i jinde v rozsáhlém zlomovém pásmu 
u Libochovic, např. v zákrutech silnice Poplze-Brníkov (tzv. „Eso"). V křídovém souvrství 
se střídají slínovce a vápnité pískovce, vegetačně ostře odlišené. 

15. Stráně na výšině Spravedlivá (též „Šibeúák"), kóta 202 u Libochovic, 190 m n. m., 
exp. 180-360°. Úbočí slínovcového vršku. Otevřené plochy se surovou půdou jsou antropo
genního původu, vzniklé těžbou hlíny pro Landovu cihelnu. Vegetačně zajímavá lokalita, flo
risticky relativně chudá. 

16. Stráně vpravo nad tratí Libochovice-Lovosice, v úrovni Hájku, 300 m za stanicí Sla
tina-Černiv, 180 m n. m., oxp. 285°. Mírné svahy v úseku cca 200 m, patrné přímočaré meze, 
surová půda i na sklonech 10°, obnažená v důsledku orby v historické době. Lokalita je floristicky 
velmi bohatá, po stránce geobotanické je atypická. 

17. Stráň l km V od obce Podbradec, na okraji Háje, na kótě 268 „Ředhošťský vrch". Loka
lita je přístupná po polní cestě odbočující vlevo ze silnice z Podbradce do Ječovic. 260 m n. m., 
exp. 250°. Poslední pozůstatek komplexu bílých strání, které jsou zalesněny. V současnosti je 
provedena výsadba borovice lesní a borovice černé i na této poslední lokalitě. Stráň je vegetačně 
méně pozoruhodná, avšak je bohatým floristickým nalezištěm, např. Anemonll sylvestris, Gen
tiana cruciata, Coronilla vaginalis, Prunella grandiflora aj. 
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18. Stráň na J úbočí i{óty 219 u nádraží Chotěšov pod Hazmburkem, 200 m n. m., exp. 195°. 
Roklinatá stráň o délce cca 80 m, převážně se surovou slínitou půdou. Geobotanicky hodnotná. 
lokalita s typickými rostlinnými společenstvy'. Zajímavostí je výskyt bělokvěté Ononis spinosa. 
V okolí bílé stráně se kdysi vyskytovala halofilní květena (viz NovÁK 1922, p. 100), v současnosti 
se na bílé stráni a v přilehlém okolí ojediněle vyskytují fakultativní halofyty, jako Trifolium 
fraglf erum, Tetragonolubus maritimus, Potentilla anserina aj. 

19. Stráně u Knoblošky u Litoměřic, 100 m vpravo od silnice z křižovatky směrů Kamýk-Mi
fojovice-Knobloška, 250 m n. m., exp. 245°. Svahy s místy patrnými umělými terasami, které 
jsou pozůstatkem po obdělávání v historické době. Další lokality jsou v těsném okolí (viz Ku
BÁT, SIMR et Ši'AST:N"Ý 1970 : 54, TOMAN 1973 : 66). 

20. „Bílé stráně'' u Pokratic na Litoměřicku, 350 m n. m., exp. 290-315°. Asi 300 m dlouhé, 
částečně lesnaté svahy, v horních částech surová půda, v dolních Čá$tech vyvinuté půdy, dříve 
obhospodafované. Na úpatí je niva Pokratického potoka. V akumulacích pod strání byl odkryt 
půdní profil, který postihuje paleopedologicky celý holocén. Lokalita je známa svou bohatou 
květenou i typicky vyvinutými společenstvy se Sesleria varia. „Bílé stráně" jsou státní pHrodní 
rezervací, avšak jsou poškozovány velkou frekvencí návštěvníků, přitahovaných sem i blízkým 
novým koupalištěm. 

21. Stráně na Holém vrchu u Pfostavlk a Nížeboh. Komplex svahu v úseku 2,5 km mezi 
obcemi Přestavlky a Vrbka. Nejlépe vyvinuta čáHt u Pfostavlk, 210 m n. m., exp. 280°. Loka
lita je známa jako floristické naleziště (KOVÁK 1922 : 103, TOMA?-< 1973 : 45), avšak je po
zoruhoclrni i dobře \ryvinutými společenstvy, vytvářojícími jedinečný květnatý aspekt s Pru
nella gmncllflom. 

:?:.?. ,')tráú u Drahobuze, JZ od obce, v údolí od silnice směrem k Libínkám na Úštěcku, 
210 rn n. m., 210°. :Menší stráň o rozsahu několika set m2, ovlivněná lesním mikroklimatem, 
po~kozená výsadbou Qiwrcus rubra. Lokalita je známa jako významné floristické naleziště :; ně
kolika druhy vstavačovitých rostlin (viz PETŘÍČEK 1972). 

23. t:>tráú nad tratí J od obco Svařenice. na Roudnicku, 200 m n. m., ex p. 295°. Málo členitý 
svah v délce 150 m, většinou se surovou pudou. Stráň je narušena jednak tratí, jednak zpevúo
vacími výsadbami akátu, borovice černé atp . Pfos poměrně značný rozsah pati'í k málo pozoru
hodným lokalitám. 

24. Stráú na JJV úbočí vrchu Sovice u Vetlé a Brzánek na Roudnicku, 230 m n. m ., exp. 150°. 
Nepříliš členitá stráň o délce cca 100 m, s vystupujícími skalkami. Óástečně je zalesněna, po
dobně jako velká část celého slínovcového vrchu. Lokalita je známa spíše po stránce geomorfo
logické, jako příklad tzv. „svědeckého vrchu". Tento útvar je typický spíše pro Džbán. Floristic
kou pozoruhodností je dosud hojný devaterník Helianthemum canum. 

:?5. „Liščí díry" u Zimoře, vlevo při cestě ze Zimofo k JV, SZ od kóty 351 (Kupa), 300 m n. m., 
180°. Poslední fragmenty dříve rozsáhlých bílých strání, dnes zničených zalesněním borovými 
monokulturami. 

26. Stráú na okraji lesa vpravo nad silnicí z Rochova do Vědlic, pod osadou Strážiště na 
Úštěcku, 220 m n. m., e:xp. 90°. Stráň o délce cca 50 m. Matečná hornina. má vysoký podíl písku, 
a proto vegetace má atypický ráz. 

27. Stráně na pravém břehu Úštěckého potoka, J od obce Tetčiněves, ve zlomovém území 
v širším okolí kóty „Na vinici", 200 m n. m., 210°. Stráň o délce cca 150 m, pfovážně s rendzino
vitou půdou. Stopy po zemědělské činnosti. 

28. Stráú ,,V Kuksu", cca 800 m po azimutu 130° od Vědlic na Úštěcku, 200 m n. m., exp. 
280°. t:>vah o délce cca 50 m, se surovou půdou, obklopený borem. Stráň je pozoruhodná z flo
rist,ického hl ediska, podobně jako bory na. slínovcích v okolí, s řadou vzácných druhů, např. 
vstavačovitých (viz PETŘÍČEK 1972). 

29. Strá.úka za vesnicí Lipenec u potoka. Hasina ve Džbánu (HOUDA 1966, p. 24). 30. stráňky 
proti Písečnému vrchu u Břvan, za tratí (TOMAN 1972, p. 97). 31. břehy Ohře u Března Z od 
Loun (BALATKA et SLÁDEK 1975, p. 14). 32. stráně mezi Milou a Hrádkem (TOMAN 1973, p. 97). 
33. Jimlínská stráú, V od obce Jimlín na Lounsku, za mlýnem (HOUDA 1969, p. 82). 34. stráň 
na JZ úpatí Trupelníku u Bíliny; viděl jsem ze silnice Razice-Bilina, avšak dosud nenavštívil. 
35. stránka na Dřevíči u Kozojed ve Džbánu (HOUDA 1966, p. 25). 36. „Lada" na Z úpatí Kří
žového vrchu V od Libčevsi (KLIKA 1951). 37. Milská stráň neboli Bílá stráň v Pozdeňském 
údolí, nad obcemi Milý a Srbeč ve Džbánu (LOŽEK 1950, p. 101, HOUDA 1969, p. 86). 38. stráně 
u Dolů mezi Třebívlicemi a Lkání (sec. TOMAN 1973 , p. 57). 39. stráně nad Bilinkou pod Lovošem 
(KLIKA 1951, KUBÁT, ŠIMR et ŠŤASTNÝ 1970, p. 54). 40. stráň nad mlýnem mezi Třebenicemi 
a Sedlcem (TOMA?-< 1973, p. 78). 41. stráně mezi Ječovicemi a Óernochovem (TOMAN 1973, p. 66 
et 91). 42. stráúky na S. okraji Ředhoště (TOMAN 1973, p. 57). 43. stráně při silnici Slaný-Otruby 
(To111AK 1973, p. 58 et 65). 44. stráň pod Bídnicí směrem ke Kamýku u Litoměřic (KLIKA 1951). 
45. stráně na úpatí Radobýlu u Litoměřic, nad silnicí Žalhostice-Litoměřice (TOMAN 1973, 
p. 66). 46. stráňky po levé straně silnice mezi Mšeným a. Ředhoští (TOMAN, I. c.). 47. stráně 
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mezi Miřejovicemi a Pokraticemi (TOMAN, 1. c.). 48. stráňky Jod nádraží ve :Mšeném (TOMAN, I. c) 
49. stráň u kóty 304,4 JZ od Drnova, nad silnicí Slaný-Drnov (TOMAN 1973, p. 58). 50. stráně 
proti „Satanu" u Žitenic, S od Lorety na Litoměř-icku (KUBÁT, ŠIMR et ŠŤASTNÝ 1970, p. 54, 
TOMAN 1973, p. 66). 51. břehy Ohře u Rostěnic (BALATKA et SLÁDEK 1975, p. 14). 52. stráú 
podél cesty :Martiněves-Vrbka (KUBÁT, ŠIMR et ŠŤASTNÝ 1970, p. 78). 53. Bílá hora u Podviní 
(KUBÁT, ŠIMR et ŠŤASTNÝ 1970, p. 63). 54. „Na horách" n Roudnice, kóta 218 SZ od Roudnice, 
J od obce Rohatce (KLIKA 1933). 55. stránč u Velkého Újezdu a Záhořan, Sedlecká plošina 
(TOMAN 1973, p. 66). 56. stráně u Dolních Řepčic, proti viaduktu aj. (viz KUBÁT 1970, p. 83, 
KUBÁT, ŠIMR et ŠŤASTNÝ 1970, p. 64, TOMAN 1973, p. 66). 57. bfoh Labe mezi H.oudnicí a Žido
vicemi, nad tratí (SVOBODA et al. 1964, tab. LXI). 58. stráně V od Encovan, nad si lnicí do Třebu
tiček, SV od Zahořan u Litoměřic (KUBÁT, Šn.rn et ŠŤASTNÝ 1970, p. 63 et 64, TOl\LG 1973 . 
p. 66). 59. stráú na JZ okraji Vražkova (HORNÝ et al. 1963, tab. VII, KuBÁT, ŠrnR et Š'Ť' . .\.STXÝ 
1970, p. 78). 60. stráně „Habrovka" u Kalešova na Roudnicku ();i"ov..\.K 1922, p. 103 , TOMAN 1973, 
p. 57). 61. Rovenský háj u Roudnice (Nov..\.K, 1. c.). 62. Hlecfsebe u Kralup (KLIKA 1933, p. 740). 
63. stráně mezi Břehoryjemi a borem S od Řeporyjí (TOMAN 1973 , p. 80). 64. „Veltruské bílé 
stráně", na břehu Labe mezi Podhořany a N"ovými Ouholicemi (XovÁK, I. c.). 65. stráně u Hošťky 
(KLIKA 1951). 66. stráú Z od cesty Horní Beřkovice- Jeviněves na Roudnicku (KUBÁT, SIMR 
et ŠŤASTNÝ 1970, p. 71). 67. stráně na pravém břehu Labe od Štětí přes Brzánky ke Kyškovicům 
(NovÁK, l. c., KUBÁT, Šnm ot ŠŤAST:.-<Ý 1970, p. 71). 68. stráú nad Počeplicemi u Štětí (sec. 
TOMAN 1973 , p. 72). 69. stráně mezi D olními Beřkovicemi a H orními Počáply, až k Račicum, 

podél Labo (Nov.{K, 1. c.). 70. stráúky nad v esnicí ~a Červených Pískách u Všetat (TOMAN 1973, 
p. 66). 71. stráně JZ od Vavhnce (sec. TOMAN 1973, p. 72). 

METODIKA 

Při fytocenologickém snímkování jsou používal Braun-Blanquetovy sedmičlenné stupnice 
pro dominanci a abundanci. Sklon a expozici udávám ve stupních, phčemž S = 0°, V = 90° 
atd. Použitou botanickou nomenklaturu publikovali EHRENDORFER et al. ( 19 73) a. PILOUS 
et DUDA (1960). 

Při syntéze fytocenologického materiálu jsem používal výpočtů střední floristické podobnosti 
~I (ČEŠKA 1966), základního koeficientu homotonity bll a. korigovaného koeficientu homotonity 
cli (MORAVEC 1971). Jeji<lh tvar je následující: 

kA+B 
2 ~ ciA. Cm 

i=l 
M=------

kA kB 
~ciA + ~Cm 

i = 1 i = l 

1 

bH =_ ~Oj 
d j=l 

C1A, Cm = procentické konstance druhu i v souborech snímků A, B. 
kA, kB = počty druhů v souborech A, B. 
Oj = procentická konstance druhu j, s konstancí ~ 61 %· 
1 = počet druhů s k onstancí ~ 61 o/o . 

cH 

(e - g) = rozdíl počtu druhů nejbohatšího a nejchudší h o snímku Y souboru. 
d = průměrný počet druhů na snímek. 

bH 

e-
l +2d 

Při výpočtech jsem bral v úvahu pouze bylinné patro. Kefové patro, pokud se ve společen
stvech vyskytuje, m á totiž značně n ejistou indikační hodnotu. Bývá, často pozůstatkem po 
neúspěšných zalesiíovacích a protierozních výsadbách. V použitých fytocenologickýeh tabul
kách z literatury není keřovité patro vyznačeno (KLIKA 1933, 1951). Do výpočtů v těchto pří
padech nezahrnuji druhy keřů a stromů, vystupující ostatně jen s nízkou konstancí. 

Charakteristické druhy s třetím až pátým stupněm věrnosti označuji značkou „CHD". 
Konstanty asociací S esleria crdmria -Cirsiu •n p„nn:núcum a Scabioso-Brachypodietum jsem 
vybíral z obou tabulek publikovaných autorem popisu těchto syntaxonů (KLIKA 1933, 1951). 

Vzorky půd pro chemickou analýzu jsem odebral 14. 12. 1971 z hloubky 5 - 15 cm. Každý 
vzorek se skládá ze čtyř odběrů, náhodně umístěných v rámci t é hož rostlinného společenstva.. 
Kationty jsem stanovil plamenným fotometrem v půdním extraktu, který jsem připravil z 10 g 
na vzduchu vyschlé půdy a 50 ml jednoprocentní kyseliny citrónové . Směs jsem třepal jednu 
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hodinu na horizontální tfopačce. Fosfor jsem stanovil kolorimetricky podle Egnera a Riehma, 
dusík podle Kjehldahla a Foerstera a uhlík podle Springera a Kleea (KUBÍKOVÁ 1970). Hodnotu 
pH jsem stanovil elektrochemicky ve filtrátu směsi z 10 g na vzduchu vyschlé půdy a 25 ml 
destilované vody. Směs jsem třepal 10 minut. 

ROSTLINK Á SPOLEČENSTVA 

Scabioso och roleucne-Brachypodietiun pin.nati KLIKA 1933 

Puvoclní forma názvu: Scabiosa ochroleuca-Brachypodium pinnatum-Assoziation. 
Xomenklatorický typ: snímek č. 3 v tab. VIII in KLIKA 1933 (lectotypus hoc loco). 

\~ ý zn a, h1á druhová komb i na,cc: Brachypodinm pinnatuni, Bothrio
chloa. i8chaenium (CH D), Bupleunun falcatum, Carex hurnil1·s, Cirsiurn acau1e, 
Erynginni rampestre (CH D), Euphorbia cyparissias, Festuca rnpicola (CHD), 
1 nula .':irtlicinn, Ononis spinosa, Pimpinella snx1fraga, Plantago media, Poten
tilla a rena ria, Pninella grandzflora, Snnguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, 
T hynius praeco:r. 

Znř-azcní do vyšších sy nta, xonů: Cirsio-Brachypodion pinnati 
HADAČ et KLIKA J 9-1:-1, Festucetalia valesiacae BR.-BL. et Tx. 1943, Festuco
Brometen BR.-BL. et Tx. 1943. 

Poznám k a : U vedené clo sud používané syn taxonomické zafazení není 
plně v:d10vující (viz MoRAYEC in HOLUB et al. 1967 : 50). Vzájemná dife
renciace příbuzných svazů Cirsio-Brachypodion, Danthonio-Stipion, Xero
bromfon a Broniion (sensu HOLUB et al. l 9G7) dosud není pro naše území 
dořešena, takže zařazení popisované asociace musí být ještě revidováno. 
Totéž se týká i následující asociace Sesleria calcaria-Cirsium pannonicum 
KLIKA 1933. 

§cabioso-Brachypodieturn bylo platně popsáno na zál~ladě 16 snímků 
z Ceského středohoří, dolního Poohří, Polabí a středních Cech, pod původ
ním názvem „Scabiosa ochroleuca-Brachypodium pinnatum-Ass. KLIKA 
1932" (recte 1933). Tabulka originální diagnózy je dosti homotonní (bH = 
= 37,2, cH = 28,7), avšak přesto zde existují významné zdroje heterotonity. 
J clo o snímky č. 8, 1 O, 13 a 14, které jsem zjistil postupnou analýzou hetero
tonity podle l\fo~AVCE (1971). V roce 1951 publikoval KLIKA tabulku 10 no
vých snímků z Ceského sti"edohoří, pod synonymem „Ononis spinosa (pro
cure.ns)-Brachypodium pinnatum KLIKA 1933". Nově jsou uvedeny sub
asociace „Ononeto-Brachypodietum caricetosum tomentosae" (recte Sca
bio.c.:o-Brachypodietum caricetosurn tomentosae), s 1 snímkem z Úštěcka 
(holotypus), a „Ononido-Brachypod1:et11m brometosum erecti" (recte Sca
hioso-Brachypodieturn brometosum erecti), s 1 snímkem z Litoměřicka 
(holotypuR). V rámci asociace Scabioso-Brachypodietum KLIKA rozlišuje 
facie 8 A gropyrnm intermNfrurn, A nthericum liliago, Astragalus aiistriacu.s, 
Bothriochloa ischaemum, Linurn tenuifolium, Ononis spinosa a Stipa capil
lritn. 

Scabioso-Brachypodietum sdružuje bylinná společenstva, která mohou 
mít i sporadicky vyvinuté keřové patro a mechové patro. Pokryvnost by
linného patrn činí až 100 % a je zpravidla vyšší než 50 %- Tvoří je asi 25 
až 27 druhú. Dominují zde traviny, a sice Brachypodúlrn pinnatum, Carex 
humilis a vzácněji Festiica rupicola. Běžné jsou i fytocenózy s dominantním 
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Bromus erectus, které jsou nejčastěji regeneračními sukcesními stádii na 
dříve obdělávané půdě. Příkladem je snímek, pořfaený na bílé stráni u obce 
Raná (lokalita č. 2), který zachycuje výsledek 22 let trvající regenerace: 
plocha 5 X 5 m, exp. 180°, sklon 10°, 7. 8. 1972, E 1 (95%): 

Bromus erectus 5, Eryngium campestre 2, Brachypodium pinnatum 2, Festuca rupicola l, Pimpi
nella saxifraga l, Centawrea jacea l, Knautia arvensis l, Astragalus austriacus I, Medicago jal
cata I, Poa pratensis I, Trifolium pratense +, Agrimonia eupatoria +, Dianthus carthusianorum +, 
Ononis spinosa +, Euphorbia cyparissias +, Salvia nemorosa +, Coronilla varia +, Lotu.s cor
niculatus +, Salvia verticillata +, Bupleurum falcatum + , Scabiosa ochroleuca +, Linaria vul
garis r, Fragaria viridis r. 

Scabioso-Brachypodietum se vyskytuje na mírně skloněných svazích 
se slabou erozí půdy. Ekologické optimum představují pararendziny až slíno
vatky. Obsah živin ukazuje příklad pararendziny z bílých strání u Třtěna 
(lokalita č. 7): CaO = 0,28%, K 20 = 0,20%, Na~O = 0,013%, pH = 7,7, 
P~0 5 = 0,002%, N = 0,13%, C = l,49% (humus 2,56%). Scabioso-Bra
chypodietum není vázáno jen na bílé striině a vyskytuje se i jinde na po
dobných mírně humózních strukturních půdách, např. u cest a v sadech. 
Vyskytuje se i mimo oblast rozšířeni bílých strání, v relativně vlhčích úze
mích, např. v okolí .Mnichova Hradiště. Z okolí Lochonic u Hradce Králové 
je popsána varianta inklinující k lučním společenstvům (VÁLEK 1947). Její 
porosty se kosí. Vyskytuje se zde na JZ svahu s mírně humózní půdou na 
sprašovém podklad u. 

V sukcesi následuje Scabioso-Brachypodietum po asociaci Sesleria cal
caria-Cirsium pannonicum KLIKA 1933 nebo jiných iniciálních společen
stvech surových slínitých půd. Další vývoj směřuje za příznivých podmínek 
ke křovinám ze svazu Prunion spinosae Soó (1931) 1940 em. Tx. 1952. Na 
příklad na bílé stráni u rybníčka pod Oblíkem (lokalita č. 3) tvoří takové ke
řové společenstvo druhy Cornus sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Fraxinus 
excelsior, Humiilus lupulus, Prunus spinosa, Pyrus communis a Rosa canina. 
Společenstva. z asociace Scabioso-Brachypodietum tvoří často blokovaná 
sukcesní stádia, která vytrvávají bez spásání a přímých antropogenních 
vlivů. Zalesňování je zde velmi svízelné a někdy nemožné. KLIKA ( 1933) uvá
dí, že společenstva z popisované asociace jsou sekundární. Otázka, zda je 
tomu tak skutečně ve všech případech, je ještě dnes otevřeným problémem. 

Asociaci Scabioso-Brachypodietum jsou podobné Inuletum ensifoliae 
KozLOWSKA 1925 z V a SV Evropy, Festuco-Br.achypodietum Soó 1927 
z Maďarska a M esobrometum gentianetosum ciliatae Tx. 1928 z Německa (sec. 
KLIKA 1933), dále Bupleuro-Brachypodietum MAHN 1965 z Německa, Po
terio-Koelerietum valesiacae SmMWELL 1971 z Anglie a Antherico ramosi
Brachypodietum pinnati KAISER 1926 z Německa. Také neurčené snímky 
Meuselovy (MEUSEL 1939) z Německa jsou podobné. Označení „Brachy
podietum pinnati" (DOMIN 1928, KLIKA 1929 etc.) se týká směsi různých spo
lečenstev s Brachypodium pinnatum. 

Asociace Seslerfo calcaria-Cirsium pannonicum KLIKA 1933 

Význačná druhová kombinace: Anthericum ramosum (CHD), Bra
chypodium pinnatum, Carex humilis, Cirsium acaule, C. pannonicum (CHD), 
Coronilla vaginalis, Euphorbia cyparissias, Globularia punctata (CHD), He
lianthemum ovatum (CHD), Pimpinella saxifraga, Primula veris (CHD), Pru_ 
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nella grand1jlora, Srlnguisorba minor, Scorzonera hispanica (CHD), Sesleria 
varia (CHD), Teuc1 ium chamaedrys, Thymus pracecox. 

Zařazení do vyšších syntaxonů: Cirsio-Brac.11ypo(hon pinnati, 
Festucetalia valesiacae, Fest ,uco-Brometea (viz zařazení pfoclešlé aso9itwe). 

Popisovaná asociace vyžaduje syntaxonomickou revizi a, nomenklatorickou 
úpravu, které budou ph~dmětem jiné studie. Asociace byla platně popsána 
na základě tabulky s 10 snímky (KLIKA 1933). Tato tabulka má nedostatky, 
které jsou na překážku ~tat.istickému vyhodnocování materiálu. Přesto lze 
prokázat vysokou heterotonitu (bH = 2J,3). Jejím zdrojem je např. snímek 
{:. I , což je možno ověřit metodou analýzy heterotonity. Pfi srovnávánl po
pisované asociace s ostatními př'íbuznými asociacemi jsem se z toho dúvoclu 
opíral rovněž o pozdější Klikovu tabulku s dalšími 10 snímky (KLIKA l 951) 
Homotonita této tabulky je podstatně vyšší, než je tomu v originální diagnóze 
(bH = 40,6, cH = 32,2). I zde však ještě existují zdrojP heterotonity, a sice 
snímky č . 1, 2 a 8. Autor popisu asociace rozlišil její facie s Anthericum ra
mosum, lnula salicina, Linum flavurn, Pulsatilla nigricans, Cirsium panno
nicurn, Aster amellus a A. linosyris. 

Asociace Sesleria calcaria-Cirsium pannonicum sdružuje bylinná spole
čenstva, ve kterých mohou být vtroušeny také jednotlivé keře, zvláště Cornus 
sanguinea, Ligustri1,m vulgare, Rosa canina a Sorbi1,s aria. Pokryvnost těchto 
otevřených spolcčenstcY činí zpravidla přibližně 60 %, přičemž může do
sáhnout až 90 %. Dominují zde trávy, a to typy s nesvinutými listy, většinou 
Sesleria varia, ale také Brachypodium pinnatum a Carex humilis. Společen
stva jsou tvoi·ena asi 25 druhy v porostu. Mechové patro může mít pokryv
nost až 90 %, avšak mnohdy téměř chybí. Ve společenstvech z popisované 
asociace jsem běžně zjišťoval a sbíral druhy Anisothecium rnfescens, Campy
lium chrysophyllum, Ceratodon purpureus, Ctenidium molluscum, Fissidens 
taxifolius, Gymnocolea inflata, Leptobryurn pyrif orme a Pattia truncata. KLIKA 

( 1951) uvádí dále Bryum argenteum, B. caespiticium, Camptothecium lutescens, 
Hypnum cupressiforme, Fissidens cristatus (syn. F. decipiens) a Thuidiurn 
abietinum. 

Společenstva z asociace Sesleria calcaria-Cirsium pannon,icum osidlují 
surové slínité zvětraliny až protorendziny, většinou na S, Z až J svazích. 
Údaje o chemismu těchto substrátů publikovali MATERKOVÁ (1971) a RTEJ

SKAL (1974, tab. 9/IV). Slínité zvětraliny jsou bohaté živinami, s vysok)1 m 
podílem uhličitanu vápenatého a alkalickou reakcí. Obsah dusíku v suro
vých autochtonních půdách bílých strání je vesměs velmi nízký. Biotopy 
popisované asociace jsou jen mírně suché, ať již vlivem relativně vlhčího me
zoklimatu, nebo vlivem přfanivých fyzikálních vlastností půd. Z těchto půd
ních vlastností jsou nejdůležitější mikrostruktura a infiltrační schopnost.. 
Tyto faktory ovlivňují velikost povrchového stoku srážkové vody po sYahu 
a tím také zásoby vody v půdě. Dalším důležitým ekologickým faktorem 
je plošná a rýhová eroze. Ovlivňuje půdy, strukturu porostú i morfologi cké 
znaky samotných rostlin. Popisovaná asociace je přísně vázána na slabě vy
vinuté půdy bílých strání. Dojde-li ke snížení intenzity eroze a k vývinu 
mocnějšího mírně humózního horizontu, mění se tato asociace ve Scabioso
Brachypodietum. 

Syngenese asociace Sesleria calcaria-Cirsium pannonicum je zajímavým 
problémem. Význačný podíl druhů tvořících tuto asociaci připadá xeroterm-
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ním druhům, z nichž alespoú některé jsou jistě relikty z boreálu v období 
staršího holocénu. Kromě nich se zde však s vysokou konstancí vyskytuje 
i dealpin Sesleria varif!:, který je pravděpodobně reliktem '!- pleistocénu, po
dobně jako je tomu v Ceském krasu (LOŽEK 1973 : 312). V Ceském středohoř'í 
a v dolním Poohří se Sesleria varia vyskytuje zcela výjimečně mimo bílé 
stráně a jen vzácně mimo popisovanou asociaci. Dalším druhem, který 
může být reliktem z pleistocénu, je Carex humilis (viz MAGLOCKÝ 1970 : 711). 
Kombinace druhů z konce pleistocénu a začátku holocénu ukazuje, že aso
ciace Sesleria calcaria-Cirsium pannonicum rnúže mít svůj vývojový prvo
počátek již v boreálu a může být odvozena od tehdejších rostlinných spole
čenstev. 

Z floristicky podobných asociací mohu jmenovat A ntherico ramosi
Seslerietum caeruleae KAISER 1926 a Jl1 esobrometum erecti SCHERRER 1925 
z Německa (sec. TuxEN 1937) a Seslerio-Libanotidis-.Jlesobrometilm ZOL
LER 1954 ze Švýcarska. Asociace Seslerietum calcariae DOMIN 1928 a Carici 
humilis-Seslerietum calcariae SILLINGER 1930 jsou výrazně odlišné. 

Salvio verticillatae-Sanguisorbetum minoris STUDNIČKA, ass. nova 

Nomenklatorický typ: snímek č. 7 v tab. 1, holotypus. 

Význačná druhová kombinace: Convolvulus arvensis (CHD), Ononis 
spinosa, Reseda lutea (CHD), Salvia verticillata (CHD), Sanguisorba minor, 
Thymus praecox. 

Zařazení do vyšších syn taxonů: Xerobromion (BR.-BL. et MooR 
1938) MORAVEC 1967, Brometalia W. KocH 1926, em. BR.-BL. 1936, F estuco
Brometea BR.-BL. et Tx. 1943. 

Poznámka: Druhově chudá asociace Salvio-Sanguisorbetum je svým 
malým počtem druhů málo typická pro svaz Xerobromion, sdružující druhově 
bohatá společenstva. Xerobromion v tomto případě indikuje kombinace 
druhů Anthericum liliago, Bromus erectus, Ononis spinosa, ale i v asociaci vzác
nější Linum tenuifolium, Festuca rupicola a Centaurea scabiosa. 

Salvio-Sanguisorbetilm sdružuje společenstva s průměrným počtem asi 
10 druhů. Pokryvnost je nízká a jen zřídka přesahuje 20 %. Dominantu 
tvoří Sanguisorba minor, Anthericum liliago nebo Salvia verticillata. Trávy 
dominují jen výjimečně. Mechové a kefové patro chybí. Nejvýznamnější po
díl na složení společenstev z popisované asociace mají submediteránní druhy 
Reseda lutea, Salvia verticillata, Sangitisorba minor, Convolvillus arvensis, 
Euphorbia cyparissias, Centaurea jacea, Ononis spinosa, Bromus erectus 
a Anthericum liliago. K nim přistupují některé kontinentální druhy, zejména 
Thymus praecox, Brachypodium pinnaturn a Scabiosa ochroleuca . 

Salvio-Sanguisorbetum se vyskytuje na nejteplejších, většinou jižních 
svazích . Optimálně vyvinutá společenstva z této asociace se vyskytují zvláště 
v dolním Poohř'í. Osidlují surové slínité půdy , které se vyznačují velkou 
bobtnavostí a špatnou infiltrační schopností. Xa ponchu těchto půd vzniká 
asi JO mm silný pevný škraloup, který ovlivúuje infiltraci i výpar vody. 
Tyto fyzikální vlastnosti půd jsou určovány zvláštní úlomkovitou mikro
strukturou a kvalitou i kvantitou jílových minerálú. Biotopy asociace jsou 
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suché a saYá síla pud pfokra.(~uje během kritického suchého období savou 
sílu koi"cnu někfo1-ých cenobiontu. Reakcí na tyto podmínky je redukce 
f.do'lfl\ry a odumírání některých jcclincú rostlin. \~clkou ekologickou dúle
ž.ito..;t má inknzfrní plo8ná a rýhoYá eroze> púd. Z puso bu je obnažování ko
í·enc>vých S_\-stém u rosi li11. které má za zákonitý chrnlc<lck jejich vymrzání. 
K ti)nlll pfo.;tupujt' ni(-i,-ý y]i,- na koi'·cny, zpúsobený puká11ím púcl pÍ'Í obje
nHn-_\·cli zrněnách záivisl.)·ch irn vlhkosti. 

Trofické , -]astnosti pud hrnjí YC' srnvnání s je jich fyzikálními y]astnostmi 
pn1Yclěpoclob11ě spíše' drul10!·aclou roli. Charakteristický je iniloYý obsah 
uhlíku a n·lrni nízk_\· obsah dusíku. Pudní reakce je bazická. Př'íklaclem obsa
hu p!-ísi.upných žiYin je isurová autoC"htonní puda z bílých strání u Třtěna 
(lokalita t. 7): C\10 -= O,Hl 0

0 • K~O - 0,01()~ 0 , Xa20 = 0,006° 0 , pH = 7,8, 
P~05 = 0,00:2 ° 0 , X 0,03° 0 , C = 0°~)· 

,Srtlrio-8ru1u 11iso··/Jct11 m tvoř-í iniciální f.itádia na suro,-_\·ch slínitých pů
(lúc-11, podobně jako určitP fáze asociace 8Psleria calcaria-Cirsium pannoni-
1' 11 m. Obč tyt1..> asocinC'C' YilGnisuj í Y zá yjslo~ti na ekologických podmínkách, 
pl'itC'rnž 8alvio-Sa 11uu i8orbctu m obsazuje extrémně suché a teplé biotopy. 
Po obou j rn cno\· anýeh asociacích nastupuje v sukcesi 8cabioso-Brachy
porl iet u ni a tento YýYoj provází yznik panirendzjn <1i s1ínovatek. 

S(( li·io-8a nu 11 isorbetu m je pi"íbuzné asociaci T ussnago jmja rn-Poa com
prpssa Tx. I 0:28, která j" znú1w1, z i. Tě mecka .. Jejími lokálně charakteris
tickými drnh_,. jsou Pou compressa, Tussilagofmfara, Reseda lilfeola (non lutea) 
a Tencriuni bot rys. Salvio-Sanguisryrbetwn diferencují proti asociaci Tus
silo:;o fru:fura-Poa comprPssn druhy .·I nthericum lilfrl:JO, Bromu.s erectus, Re
serln l 11f Pa a Salvia i·erticilla ta. :--;polcC'-cnstYa z af'ociace Sal'vio-Sangui
.c;or11elu J11 jsou v lH'tŠÍ litf'r:Lt ttfo zmí1 ; Č'na jako fn1,gnwnt.\ · asociace Titssilago 
fwjara-Poa t0mpres.;;r1. KLIKA (1933) publikoval mezi 9 snímk~-této asocia
ce Luzé p!·íkln,tly z bílých strání. Tyto pi"íklady se však ocl asociace Tussilago 
fa1jarn-Poa compressa odlišuji, což je zvláště dobi"e patrné na snímku 
z Yoškovrclrn u PoclěLnicl. Korn.binace dru hú Convolv11hlS arvensis, Ononis 
spi 11osn . Sali1io i·ertic illata , 8angm·sorba mi nor a T hym'l1 s praecox opodstat
úuje Y tomto pi"ípac1ě zařazení do asocie:tce Srzlvio-Snnguisorbetum. Syn
tnxonomick.'' ncurč·ené snírn ky nové asociace uvádí též Anm ( 1927). 

SPznarn lokalit fytocenologických sním ků z tab. 1: 

:l 
4 
,) 

(i 

í 

Lokalit.a č. 18, u Chotěšova (viz obr. 1), \'část Ht ránč, :?O. í. 1977. 
Lok. č . 18, horní část ;;t ráně, :W. 7. 1977. 
Lok. č . 18. c.lolní čáHt stráně, vrchol hřbotu mezi rokl0mi, 11. 6. 1971. 
Lok. č. 18, stfodní čá;;t stráně, úbočí hi:'betu směfojícího po spádnic i strán ě, 11. n. 1971. 
Lok. č. 18, úbočí hřb0tu s mikrooxpozicí protilehlou přec.leiílómu snímku č . 4, 11. G. 1971. 
Lok. č. 8, u Orasic, Z č·ás t lokalit.y, 24. 7. 1971. 
Lok. č. 8, střední čá8t stráně, 9. G. 1971. 
Lok. č. 8, střední čá;;t st ráně, blížo úpatí. 24. 7. l 977. 
Lok. č . 5, Yclký vrch u Vršovic, 9. 8. 1976. 
Lok. č. 7, u Ti'těna, část ,.Peklo", 23. 7. 1977. 

l O snímků v tab. 1 tvoi:'í soubor vzniklý výběrem společenstev ex istujících v ruzných ekolo
gi<'kých podmínkúch, daných zejména situací v rámci mikroroliéfu bílých strání a pozicí v rámci 
H\:aho,·é kaUmy. Soubor snímků vyhovuje kritériím analýzy lieterotonity a je charakterizován 
kocfici0nty homonity bH = 49,5 a cH = 38,5. Tyto hodnoty zjištěné pro otc,·řená xerotermní 
spolofonstva jsou vysoké. Toto číselné vyjádření variability společenstev z popsané asociace 
j0 nutné prově.ht po cloplnční snímkového materiálu z většího počtu lokalit. 
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Tab. 1. - Salvio verticillatae - Sanguisorbetum minoris 

Óíslo snímku 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
N admofaká výška 

(m) 200 200 200 200 200 170 170 170 220 210 
Expozice (0

) 195 195 195 195 195 165 165 165 180 195 
Mikroexpozice (0

) 120 300 
Sklon (0

) 40 40 15 15 20 40 40 40 20 30 
Plocha (m2) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Počet druhů 9 11 13 10 8 12 10 8 14 lO 
.Pokryvnost 10 10 20 20 2 30 15 25 4 8 

Convolvulus arvensis r + r + r + + r y 
Salvia verticillata 2 2 + 1 1 + + 1 + r v 
Sanguisorba m inor + 1 1 + 2 2 1 1 2 v 
Reseda lutea 2 2 r r r + 1 r IV 
Thymus praecox + r 2 2 1 1 r IV 
Ononis spinosn r + + 1 + + + IV 
Bromu.s erectus + -L 1 2 + III 
Euphorbia cyparissias + 1 + r r III 
Anthericum lilingo 2 2 2 II 
Brachypodium 

pinnotum + + + r II 
Kri.a'U!tia arvensis + + r II 
Campanula 

rapwn culoides r + r II 

I. třída: Asperula cynanchica + : 6; .Astragalus austriacus r: 4; Bupleurum falcatum r: 6, r: 10; 
Caucalis platycarpos r: 2; Centaurea jcicea r: 4; O. scabiosa +: 9; Cirsium acaule + : 3; Diplotaxis 
muralis +: l; Falcaria vulgaris r: 4, r: 5; Festiica rupicola i · : 3; lnula germanica r: 9; Linum 
renuifoliwm 1: 6, r: 10; Lotu.s corniculatus r: 3; J.V.lelilotus officinalis r: 3, r: 4; Onobrychis a.renaria 
r: 9; Prunus spinosa r: 8; Rapistrum perenne + : 2, r: 9; Rosa canina r: 6; Salvia nemorosa r: 9; 
Scabiosa ochroleuca r: 3; Sinapis arvensis r: 5, r: 7; Tussilago fcirfara r: 9. 

Potentillo reptantis-Caricetum flaccae STUDNIČKA, ass. nova 

Vý zn a, č:ná clruhov á kombinace: Agrostis gigantea (CHD), Brachy
pod,iurn pinnatum, Carex flacca (CHD), Galium verum, Linum catharticurn 
(CH D), Ononis spinosa, Potentilla reptans (CBD) , Sangitisorba mino1·, Tetra
gonolobits maritim11.s ( CHD). 

Zal-azení J.o vyšších syntaxonů: Bromion \V. KOCH 19:26, Brorne
talia W. KocH 1926 em. BR.-BL. 1936, Festuco-Brometea BR.-BL. et Tx. 
1943. 

Poznámk<:t: Svaz Bromion indikuje kombinace druhú Brachypodium 
pinnatitni, Bronnts erectus, Carex flacca, Cirs'iiwi aca ,ule, GentianPlla ciliata, 
J.11 edicago falcata. 

Společenstva z asociace Potentillo-Caricetum jsou bylinná, mechové 
patro zpravidla chybí a rovněž keře jsou zastoupeny obvykle jen ojediněle. 
Pokryvnost je závislá na intenzitě sedimentace půd na biotopech a je zpra
vidla vyšší než 50 o/o. Nejběžnější jsou hodnoty mezi 80 a 100 %. Dominu,nty 
tvoří nejčastěji trávy a ostřice. Bylinné pa.tro je většinou dvojvrstevné, 
přičemž podrost tvoi-í růžicové a poléhavé hemikryptofyty a plazivé chamae-
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fyty (Cirsium ncaule, Lotus corniculafits, Potentilla reptans, Sanguisorba m;inor, 
Tetragonolobus maritimu,s, Thymus praecox). Počet druhů je průměrně 13. 

Potentillo-Caricetum se vyskytuje v iluviálním komplexu svahové púclní 
katény, na dnech roklí a na úpatích svahů. Zde dochází k neustálé sedimen
taci surových nebo slabě humózních s1ínitých zemin, dopravovaných spla
chem při rýhové a plošné erozi okolních svahů. Vzácněji dochází k transportu 
zemin ronern a vlivem stržové eroze. Pro tyto př'ípacly je charakteristická 
dominance Calamagrostis epigeios v porostech . Biotopy společenst,ev z aso
ciace Potentillo-Caricetum jsou také obohacovány vodou stékající sem po 
povrchu svahů a vodou prolínající horizontálními nstvami slínovců, oboha
cenou minerálními solemi. Půdy jsou zde většinu roku vlhké až mokré. 
V suchém období na konci léta a začátkem podzimu (obr. 2) Yšak silně vy
schnou, hluboce rozpukají a na povrchu vzniká tvrdá krusta. Hladina spo(1ní 
vody může přitom být méně než jeden metr hluboko. Na krátkou část roku 
zde při běžném počasí zavládne v.\'pařovací režim, jak)· známe u půd v arid
ních oLlastech. Na konci září přichází opět zamokření. 
Půdy jsou slabě humózní, s malým obsahem dusíku a s alkalickou reakcí. 

Příkladem obsaJrn pHstupných živin je vzorek z bílých strání u Třtěna (loka
lita <_._ 1): CaO = 0,18 %, K20 = 0,16%, Ka20 = 0,004°10 , pH = 7,8, 
P20s = 0.001° 0 • N = ,0,06 %, C = 0,20% (humus 0,35 °fo ). Někdy jsou tyt.o 
půdy shlb(; zasulené. uěinek zasolení na rostliny se ještě zvyšuje púsobením 
bobtnav}·c·h jílov~·ch rninerálú, které rovněž poutají vodu fyzikálně chemic
kými sihmi. 

Potentillo-Caricetum se vyskytuje v místech s relativně nejchladnějším 
mikroklimatem v rámci jednotlivých bílých strání. Je to způsobeno stokem 
chladného vzduchu <lo depresí, na něž je asociace ekologicky vázána, a v y~ší 
vlhkostí půd. 

Exist.cr:.ce asociace Potentillo-Caricetum je zc1vis1á na dynamické rO\-no
váze mezi vegeta.cí a půdní sedimentací. Zeslabení sedimenta.ce a. v_ývin 
autochtonní půdy na půdním sedimentu vede ke změně vegcta.ce ve Srnbioso
Broch ypod ietum. 

V liten\,tufo jsem zjistil floristickou a částečně i ekologickou podobnost se 
syntctxonomicky nezařazeným společenstvem „Brachypodium pinnatum-
1'etragonolobus nwritimus" z Bílý_ch Karpat (TLt- sT.~K 197 5). Klika vo svý ch 
stuchfoh o xerotermní vegetaci Cech spolPč-011stva 1·a.zená clo nové asoe:iace 
Potentillo-Caricetum nezmiňuje (KLIKA 1933, l 951 ). 

Seznam lokalit fytocenologických snímků z ta b. 2: 

Lokalita č. 18, u Chotěšova (viz obr. 1), úpatí Z části stráně, 20. 7. 1977 . 
~ Lok. č. 18, úpatí střední části stráně, 20. 7. 1977. 
3 Lok. č. 18, dno rokle ve střední části stráně, 20. 7. 1977. 
4 Lok. č. 7, u Třtěna, rokle ve středu části „Peklo", 15. 6. 1971. 
6 Lok. č. 7, rokle v Z části „Pekla", 6. IO. 1972. 
i Lok. č. 7, rokle V od části „Peklo", nejbohatší naleziště Plantago rnaritirna na lokalitě, 

l. 8. 1972. 
8 Lok. č. 7, rokle V od části „Peklo", nejbohatší naleziště lnula salicina na lokalitě, I. 8. 

1972. 
9 Lok. č. 7, rokle ve středu části „Peklo", typická občasnou stržovou erozí, facie s Calama. 

grostis 3pigeios, 19. 8. 1971. 
10 Lok. č . 7, terasa na dně rokle, ve středu části „Peklo", stržová eroze, facie s Calamagrostis 

epigeios, l. 8. 1972. 
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Tab. 2. - Potentillo reptantis - Caricetum flaccae 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nadmořská výška 

(m) 200 200 200 210 210 210 210 210 210 210 
Expozice (0

) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
Sklon (0

) 3 o 3 10 5 4 10 5 14 35 
Plocha (m2) 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 
Počet druhů E1 11 11 10 13 15 17 16 15 14 12 
Pokryvnost E1 60 80 70 100 90 90 50 80 95 100 
Pokryvnost Ez o o o 2 5 1 o o o l 

Agrostis gigantea r r r + 1 2 1 1 + + v 
Sanguisorba minor + + 1 l + + + + + -r v 
Tetragonolobus 

maritimus + + 2 + + + + + v 
Brachypodium 

p i rmatum 3 + 4 2 r 2 v 
Carex flacca 2 2 4 4 1 1 3 2 1 v 
Onan is spinosa 2 ::2 1 + + r + + + v 
Galium verum (+ ) (+ ) + + + + + 1 III 
Linum catharticum r + + r + III 
Scabiosa ochrokuca r r r + + III 
Bromus erectus 3 3 3 r III 
Oarex humilis r + r II 
'Phymus praecox r· + + II 
Cafomagrostis epigeios + 4 5 II 
Cirsium acaule 2 + r II 
Dactylis glomerata + r II 
Festiica rupicola + r l lI 
lnula salicina + + 3 II 
Lotus corniculatus + l + II 
Potent-illa reptans + + II 

Ez: 

Rosa canina + + + + II 
Ligustrum vulgure + I 
Prunus spirbOsa + I 

I. třída pro E1: Aster linosyris + : 9; Bupleurumfalcatum + : 2, r: 6; Centaurium pulchellum 1: 7; 
Convol1Julus arvensi8 + : 4, + : 10; Cornus sanguinea r: l; Daucus carota r: 4; Eryngium campest.re 
1: 2; Euphorbia cyparissias r: 6, r: 9; Fragaria viridis r: 8; Gentianella ciliata r: 4, + : 6; Knautia 
arvensis -t- : 6; Leontodon hispidus +: 5; Linum tenuifolium r: 10; Medicago falcata r: 3 ; Phrag-
mites australis l: 7; Plantago lanceolata r: 8; P. maritima + : 5, 2: 7; Poa compresw r: l; Paten-
tilla arenaria + : 8; Prunella vulgaris +: 5; Reseda lutea + : 7. 

Potcntillo -Oaricetum je popsáno na základě tabulky 2. Tento soubor 10 snímkú vyhovuje 
krité riím analýzy heterotonity a koeficienty homotonity dosahují hodnot bH = 42,5 a cH = 33,7. 
Snímky pocházejí ze 2 lokalit, z nichž zvláště bílé stráně u Třtěna pfodstavují rozsáhlý , ekolo
gicky pestrý komplex rnikrolokalit. Asociace zde dosahuje optimálního rozvoje a uplatúujo se 
v celé své variabilitě. 

SROVNÁNÍ POPSANÝCH ASOCIACÍ 

Floristická diferenciace popsaných asociaci Je znázorněna tab. 3. K jejich 
porovnání jsem použil tabulky originálních diagnóz v původní podobě, tedy 
bez Yyloučení zjištěných zdrojů heterotonity. Další materiál byl přeyzat 
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Ta.b. 3. - Tabulka stálosti druhů pro a.socia.ce. - Tab. 3. - Stetigkeitstabelle fůr die 
Assoziationen. 

A - Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati (KLIKA 1933, Tab. VIII), B - ScabioM 
ochroleucae-Brachypodietum pinnati (KLIKA 1951, p. 36 et 37), C - Sesleria calcaria-Cir
sium pannonicum (KLIKA 1933, Tab. IX}, D - Sesleria calcaria-Cirsium pannonicum (KLIKA 
1951, p. 31 et 33), E - Salvio verticillatae-Sanguisorbetum minor'is (tab. 1), F - Potentillo 
reptrrntis -Caricetum flaccae (tab. 2}. 

Asociace 
Pofot snímků 

Care.r humilis 
Pimpinellll snxifmga 
Coronilla. Inginalis 
Inulli salicinn 
Plantago media 
Prunella grandif lora 
Teucrium chamaedrys 
Achillea collina 
A~perula cynanchica 
C'arlina vulgaris 
Centauren scabiosa 
Koeleria macrantha 
Potentilla heptaphylla 

Festuca rupicola 
Eryngium campestre 
Bothriochloa ischaemum 

Anthericiim ramosum 
l'irsium pannonicum 
H elicmthemum ovatum 
Sesleria variri 
Globularia punctata 
P rimula veris 
Scor:onera hispanica 

Con1·olvulus nrvensis 
Reseda lutea 
Salvi(i verticillata 

Agrost is giganlea 
Cure.r flacca 
T etrugonolobus mriritimus 
Galium verum 
Limtm catharticum 
Potentilla replans 

Br11chypodium pinnatum 
Cirsium ciraule 
Ononis spinosa 
Sanguisorba minor 
Thymus praecox 
Bupleurum fcilratum 
Euphorbia cyparissias 
Potentilla arenarin 
Scubiosa ochroleucn 
Arenochloa pnbescens 
Bromns erectus 
CamJHmida bononiensis 
Cornus sanguinen 

A 

113 

IV 
v 

III 
I 

IV 
I 

I 
III 
II 
II 
II 
II 

v 
IV 
III 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

v 
v 
v 

IV 
v 

IV 
III 
ff 
IV 

II 
I 

III 

B 
10 

III 
II 
I 

IV 
II 

IV 
II 
II 
I 

III 
I 

III 
I 

ff 
II 
I 

I 
I 
I 

I 

I 

II 

v 
v 
v 

III 
II 
II 
IV 
II 

H " 
III 

I 

c 
10 

III 
IV 
III 
III 
II 

III 
III 

I 
III 
III 
III 
III 
III 

III 
III 
III 
v 

III 
III 
III 

I 

II 

ff[ 

v 
v 
II 
IV 
I\~ 

II 
IV 
II 

III 

II 
I 

D 

10 

y 
Ill 
ff 
III 
II 

IV 
IV 
III 
III 
III 
II 
II 

III 

v 
v 
v 
v 

IV 
III 
IV 

II 

III 
v 
I 

III 
III 
II 

IV 
I 

JT 
J 

IH 

E 
10 

I 

I 

I 

v 
v 
v 

II 
I 

IV 
v 

IV 
I 

III 

I 

III 

F 
10 

II 

II 

II 
I 

I 
I 

v 
v 

III 
III 
II 
v 
II 
v 
v 
II 
I 
I 
I 

III 

HI 

I 
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Gentianella ciliata III I II II I 
Linum flavum I I III 
Linum tenuif olium I III II III I I 
M edicago lupulina III 
Peucedanum cervaria III 
Peucedanum oreoselinum I I III I 
Pulsatilla pratensis subsp. nigricans I III I I 
Rosa spec. III I II 
Achillea setacea II 
Anthericum liliago I I II 
Aster amelli..s II II 
Aster lirwsyris II I I I 
Astragalus austriacus II I I 
Bríza media I II II II 
Oalamagrostis epigeios II 
Oampanula glomerata I II I 
Oampanula rapunculoides II 
Oampanula rotundifolia I I 
Oentaurea jacea II I I 
Oentaurea stoebe II I I I 
Olematis recta II 
Ooronilla varia II I I 
Dactylis glon~erata I II 
Dianthus carthusianorum II 
Fragaria viridis II I 
Galium glaucu.m ] I II II 
H ieracium pilosella ll I 
H ypochoeris radicata I II I I 
lnula hirta I I II 
Koeleria pyramidata I I I II 
K nautia arvensis I II I 
Lotus corniculatus I lI I II 
Picris hieracioides II 
Salvia nemorosa II I 
S alvia pratensis I II I II 
Scabiosa canescens II I II 
Seseli hippomar':lthrum I I II lI 
Tanacetum corymbosum I II 
Trif olium alpestre lI II 
Viola hirta I I II I 

Druhy s konstancí max. 20%: 

Agropyron intermedium (A), Agrostis tenuis (A), Anemone sylvestris (A, B, C, D), Anthyllis tiul
neraria (A, C, D), Artemisia campestris (A), Asparcigus officinalis (A), Asperula tinctoria (D), 
Astragalus cicer (A), Betula pendula (A), Oarex caryophyllea (A), O. praecox (A), Oarlina acaulis 
(A), Oaucalis platycarpos (E), Gentaurea triumfettii (A, C), Oentaurium pulchellum (F), Girsium 
arvense (A), Ootoneaster integerrimus (A, C), Orataegus sp. (A, C), Daucus carota (A, F), Diplo
taxis muralis (E), Echium vulgare (A), Erysimum crepidijolium (A), Euphorbia seguierana (C), 
Euphrasia rostkoviana (A), E. stricta (C), lhilcaria vulgaris (A, E), Festuca ovina (A), F. valesiaca 
(A), Filipendula vulgaris (A), Fragaria moschata (A), Gcil,ium album (A, C), Genista tinctoria 
(A, C), Gentiana cruciata (B, C), Ge?·anium sanguineum (A), Gymnadenia, conopsea (O, D), He
lianthemum canum (A), Hieracium bifidum (A, C) . H. cymosum (A), Hypericum perforatum 
(A), Hypochoeris glabra (A), lnula germanica (E), Knautia dipsacifolia (A), Leontodon autum
nalis (A, C), L. hispidus (A, F), Leucanthemum vulgare (A), Ligustrum vulgcire (A, C, F), Listera 
ovata (B), Medicago falcata (A, F), M. minima (A, C, D), Melarr1pyrum cristatum (A), Meli
lotus officinalis (E), Odontites lutea (A), Onobrychis viciifolia agg. (A, C, D, E), Origanum vul
gare (A), Oxytropis pilosa (A), Phleum phleoides (A), Phragmites australis (F), Pinus sylvestris (C), 
Plantago lanceolata (F), P. major (A, C), P. maritima (F), Poa angustifolia (D), P. compressa 
(F), Polygonatum odoratum (B, C), Polygala vulgaris (A, C), Populus tremula (A, C), Potentilla 
alba (A), Prunella vulgaris (A, C, F), Prunus spinosa (A, C, E, F), Quercus petraea (A, C), Q. pu
bescens (A, O), Q. robur (A, C), Ranunci.lus bulbosus (A, O, D), R. polyanthemos (C), Rapistrum 
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Tab. 3. - Pokračování. 

perenne (A, E), Reserla luteola (A), Rhamnw:J catharticus (C), Salix caprea (A), Scabiosa colum
baria (A), Sed'um sexar.gulare (A), Senecio jacobaea (A), Seseli os;,eum (A, O), Sinapis arvensis 
(E), Sorúus aria (A), Stachys recta (A, B, O, D), Stipa capillata (A), Taraxacum laevigatum (C), 
T. ofj;cinale (A, C), 'Phesium linophyllon (A, C), Thymus glabrescens (A), Trifolium montanum 
(B, C , D), Tussilago farjara (E), Ulmus glabra (A), Verbascum lychnitis (A), Veronica spicata 
(A, C), l'. teucriwm (C), Vicin sepium (A). 

z pvzdější Klikovy studie, kde jsou tabnlky s Yyšší homotoniton (KLIKA 1951). 
Asociace jsem purnn1al pomocí koeficientu střední flor]stirké podobnosti 
(tab. -±). Homotonit ,1 jednot livých použitých snímkových souború je vy
jádí·cna koeficienty v tab . . ). 

Z tnb. -! je vidět, že asociace Sesleťia rnlcaria-CiťsŽzun prmuonicum 
a 8caúiuso-Bmchypodietnm jsou si fion~ticky lll'jhliž~í. \' pi"frodě se nalézá 
plynulá :sukcesní hufa mezi oLčma těmito a . ..;oe iacemi a existuje tn,k množ.ství 
synfaxonomick,\- sporn~·ch společenstev. Ph jejirh klasifikaci je žádoucí při
hlédnout ke koefici('ntuw floristické podobnosti. 

Tab . 4. - Stfoclní floristická podobnost mezi asociacemi 8r.abioso-Brachypodietum (KLIKA 

1933, tab. VIII) - A, Sesleria c.-Girsium p. (KLIKA 1933, tab. IX) - B, Sesleria c.-Gir
·'!ium p. (KLIKA 1951, p. 31 et 33) - C, 8alvio-8anguisorbetum (tab. 1) - D, Potentillo-Ga
ricetum (tab. 2) - E . - Tab. 4. - Mittlere floristische Ahnlichkeit zwischen den Assoziationen 
Scabioso-Brachypodietum (KLIKA 193:~. tab. VIII) - .A, Sesleria c.-Girsium p. (KLIKA 

1933, tab. IX.) - B, Se5leria c.-Girsium p. (KLIKA 1951, p. 31 et 33) - O, Salv,io-Sanaui
sorbetum (tab. 1) - D, Potentillo-Garicetum (tab. 2) - E. 

A B c D 

B 31,6 
c 27,5 48,3 
D 20,6 16,0 12,6 
E 25,6 19,5 15,8 25,6 

Salvio-Sanguisorbetum je v ekosystémech bílých strání funkč:ně analo
gické asociaci Sesleria calcaria-Cirsiiwi pannonicnm. V terénu lze obě 
asociace rozlišit nejen podle význačných druhových kombinací, ale i podle 
dominantní životní formy: trsnaté hemikryptofyty u asociace Sesleria cal
caria-Oirsium pannonicum, růžicovité nebo širokolisté hemikryptofyty 
u asociace Salvio-Sanguisorbetum. 

Potentillo-Caricetum bylo dosud přehlíženo, ačkoli jde o floristicky i eko
logicky dobře vyhraněná rostlinná společenstva . Příčinou je pravděpodobně 
určitá fyziognomická podobnost asociaci Scabioso-Brachypodietum. Zvláště 
facie s Brachypodium pinnatum a s Bromus erectus mohly být pokládány za 
fragmenty či iniciální stádia společenstev z asociace Scabioso-Brachypo
dietum. 

Tab. G podává přehled nejdůležitějších synekologických charakteristik 
všech popisovaných asociací a spolu s floristickými znaky uvedenými v tab. 3 
dokládá opodstatněnost těchto syntaxonů . Z tab. 6 vyplývá, že společenstva 
z jednotlivých asociací mají výrazný synekologický vztah k reliéfu (obr. 3). 
Typické biotopy asociace Scabioso-Brachypodietiim jsou v eluviálním kom-
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Tab. 5. - Koeficienty homotonity pro ta.bulky srovnávaných asociací. - Tab. 5. - Die Homo
tonitatskoeffizienten for Tabellen der vergliohenen Assoziationen. 

Scabioso-Brachypodietum (KLIKA 1933, tab. VIII) 
Sesleria c.-Oirsium p. (KLIKA 1933, tab. IX) 
Se.sleria c.-Oirsium p. (KLIKA 1951, p. 31 et 33) 
Salvio-Sanguisorbetum (tab. 1) 
Potentillo-Oaricetum (tab. 2) 

bH 

37,2 
24,3 
40,4 
49,5 
42,5 

cH 

28,7 

32,1 
38,5 
33,7 

pleXll svahové katény, tecly na náhorních málo svažitých plo8inách bílých 
strání. V roklinatých terénech se Scabioso-Brachypodieturn může vyskyto
také na plochých temenech hfoetů ocldělujících rokle . Na erozních svazích, 
představujících koluviá1ní komplex katény, se v~·skytuje asociace Seslcria 
calcaria-Cirsium pannonicurn nebo Salm:o-Sangilisorbetum (tab. VJ). Tyt.o 
asociace vikarisují v závislosti na klimatu, fyzikálních a fyzikálně chemic
kých vlastnostech půd a na vlhkostních poměrech panujících na jednotlivých 
bílých stráních. Asociace Sesleria calcaria-Cirsium pannonicum sdružuje me
zofilnější společenstva než silně xerotermní Salvio-Sangm"sorbetam. V iluviál
ním z komplexu na bázi svahú a na dnech roklí se vyskytuje Potentillo-Ca
ricetum (tab. VI). V některých pHpadech je púdní sedimentace v iluviálním 
komplexu katény málo intenzívní a příliš výrazně se projevuje geneze 
autochtonní púdy. Synekologické podmínky nutné k výskytu asociace Poten
tillo-Caricetum tak nejsou splněny a sukcese pokračuje k asociaci Scabioso
Brachypodietum . Z toho dúvodu se na některých bílých stráních na místě a
sociace Potentillo- Caricetum vyskytují nevyhraněná přechodná sukcesní stá
dia. Velmi názorné příklady svahových katén s typickými společenstvy jsou 
na příklad na lokalitách č . 1 (s asociací Sesleria calcaria-Cirsiurn pannonic1w1) 
a č. 7 (s asociací Salvio-Sanguisorbetum). 

Tab. 6. - Synekologické vztahy asociací Scabioso-Brachypodietum (A) , Sesleria c.-Cif"
siwm p. (B), Salvio-Sanguisorbetum (C) a Potentillo-Caricetum (D) k reliéfu, erozi, půdě
a vlhkosti. - Tab. 6. - Synokologische Beziehungen der Assoziationen Scabioso-Brachy
podietum (A}, Sesleria c.-Oirsium p. (B), Salvio-Sanguisorbetum (C) und Poteritillo-Caricetum (D} 
zum Relief, zur Erosion, zum Baden und zur Feuchtigkeit. 

Asociace 

A 

B 

c 

D 
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Vztah k reliéfu Eroze 

eluviální komplex slabá denudace 
katény n. sedimentace 

koluviální komplex silná denudace 
katény 

koluviální komplex silná denudace 
katény 

iluviální komplex silná sedimentace 
katény 

Půda V z tah k vlhkosti 

strukturní, silně xerofilní až 
pararendziny, slabě mezofilní 
slínovatky 

surové slínité půdy, mírně xerofilní 
protorendziny 

surovó slínité půdy silně xerofilní 

nestrukturní slabě mezofilní až hygro -
humózní sedimenty filní; suchá perioda 
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ZPS .-\.:\DIEXF ASSU~ G 

O kosysteme der weissen Lei ten sind auf den entblossten ~Iergelsteinen entstanden. f:lie sind 
vorzugsweise for da::; trockono uncl warrne Gebiet des Gebirges Óeské středohoří (Bohmisches 
~Iitt<"lgobirgc) und des Unterlaufes des Flusses Ohře charakteristisch. Ihre xerotherme Vegeta
tion bild0n vorwiegend dio Assoziationen Seslerin calcarin-Cirsium pannonicum KLIKA 1933 
und Snlvio verticillatne-Sarbgi. isorbetum rninoris STUD~IČKA 1980 auf Rohboden, Pot,entillo 
repta n.tis-Cciricetum Jlacc<ie STuD;"nČKA 1980 auf Bodom1edimenten, und Scabioso ochroleucae
Bmchypodietum pinnriti KLIKA 1933 auf Pararendzina- und Slinovatka-Baden. Wichtige syn
okologisclie Vorschiedenheiten zwischen diesen Assoziationen gibt es in Beziehung zur Boden
fruchtigkeit unci zur Bodenerosion. 
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Tab. VI. - Nahoře: Salvio-Sanguisorbetum na bílých stráních u Třtěna. Ve společenstvu 
převládají Sanguisorba minor a Anthericum liliago. - Oben: Salvio-Sanguisorbetum auf den 
weissen Leiten bei Třtěno. In der Gesellscahft herrschen Sanguisorba minor und Anthericu,m 
liliago vor. - D ole: Potentillo-Caricetum na bílých stráních u Třtěna. Zajímavá subhalofilní 
varianta s Plantago maritima (vpravo), Tetragonolobus m aritimus (dole) a l nula salicina (vlevo). -
Unten: Potentillo-Caricetum auf den weissen Leiten bei Třtěno . Eine interessante subhalophile 
Variante mit Plantago maritima (rechts), Tetragonolobus maritimus (unten) und lnula salicina 
(links) . 
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