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Antropogenní společenstvo se Stellaria nemorum podél cest 
v Krkonoších 

Anthropogenic community with Stellaria nemorum along roads 
in the Krkonoše Mountains 

Jana Husáková 

HUSÁKOVÁ J. (1981): Antropogenní společenst.vo ~e Stellaria nemorum podél cest 
v Krkonoších. [Anthropogenic community with Stellaria nemorum a.long roa.ds in 
the Krkonoše Mounta.ins.] - Preslia, Praha, 53 : :129 - :337. 

An anthropogenic plant cornrnunity witli dominant Stellliria nemorum L. is described. 
It occurs on the margins of roads reconstructed with limestone gra.vel at an altitude 
of 850 - 1250 m. Some features of the biotop, development and geographical distri
bution are discussed. Using the deductive method of syntaxonomic classification, 
the community is evaluated as a derivate community Stellaria nemorum-[Adeno
styletalia/ Epilob1'etalia angustifolii]. 

Botanický ústav ČSAF, 252 43 Průhonice, Československo. 

Jedním z projevů postupující synantropizace vegetace naší krajiny je 
stále se zvětšující rozšíření antropogenních rostlinných společenstev, charak
teristických výrazným převládnutím jediného dominantního druhu. K vzniku 
těchto druhově chu<lých fytocenos dochází nejen v hustě osídlených niž
škh a sti"edních polohách , ale i v horských oblastech, v nichž se doposud 
zachoval určitý větší podíl přirozených společenstev. V severočeských po
hraničních horách, které jsou vystaveny intensivním synantropním vlivúm, 
jsou clomina~1tami antropogenních společenstev především apofyta, v daleko 
menší mífo alochtonní druhy, šířící se z jiných, často vzdálených oblastí. 
Y proreRu „apofytisace" autochtonních druhú zaujímají určité specifické 
postavení tzv. stenotopní apofyta (sensu KoPEC'KÝ 1974a) , která se šíří na 
antropogenních stanovištích více méně ekologicky podobných stanovištím 
přirozeným. Ve vznikajících antropogenních „neocenózách" (sensu Ko
-PEf'KÝ l 980) ncpř'ekračují oblast svého původního rozšífení. K stenotopním 
apofytúm se,~eročeských pohraničních hor patří např. Anthriscus m'tida 
(WAHLENB.) HAZSLINSZKY, Cicerbita alpina (L.) WALLR . . Ranimculus platani
foli'us L. , P etasites albits GAERTN. a další druhy. Jako stenotropní apofyt se 
chová i Stellaria nemorum L . 

Stc llaria nemorum L. je na území našeho státu rozšířena hlavně v sub
montánním a montánním stupni. Šourek ( 1969) charakterizuje výskyt tohoto 
druhu v Krkonoších jako dosti hojný v submontánním stupni a hojný 
y· montánním stupni, s výškovým maximem 1000 m n. rn. V současné době 
byl tento druh zaznamenán v nadmořské výšce 1250 rn n . m. (Černá hora). 
Jeho rozšíření na antropogenních stanovištích v rámci Krkonoš je vázáno 
na zalesněné partie montánního stupně. 
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Podle literárních údajů (Holub et al. 1967 , KOPECKÝ et HE.JNÝ 1971, 
0BERDORFER 1979, RoTHMALER et al. 1976) je cenologická amplituda StPl-
7aria nemorurn L. přibližně vymezena rozsahem (i částečriým) následujících 
jednotek: P etasito-Chaerophylletalia MoRARIU 1967, Circaeo-Stachyetalia syl
vaticae P ASSARGE 1967, Alno-Padion KNAPP 194-2 em. MEDWECKA apud MA
TUSZKIE\YICZ et BoROvYIK 1957, Carpinion bet?j,li (MAYER 193 7) 0BERD. 1953 
(vlhčí), Acerion pswdoplatan1· 0BERD. 1957 , Chrysantherno-Piceion KRA.JIN A 

1933, Adenostylion alliariae BR.-BL. 1926, Rumicion alpini KLIKA in KLIKA 
et HADAČ 1944. V Krkonoších se běžně vyskytuje ve společenstvech svazů 
Alno-Padion KNAPP 1942 em. MEDWECKA apud MATUSZKIEWICZ et BoRO\VIK 
1957, P etasition officinalis SILLINGER 1933 em. KOPECKÝ 1969, Aďenosty
lion alliariae BR.-BL. 1926, Rumicfon alpini KLIKA in KLIKA et HADAČ 
1944 a často také ve společenstvech asociace Athyrio alpestn·s-Piceťfion 
F. K. HARTMA~N 1959. 

Proces apofytisace, tj . proces šíření Stellaria nemorurn L. na antropo
genních stanovištích, lze v rámci Krkonoš rozdělit do tř'í etap. ,~ prn1í 
etapě, která pravděpodobně započala s intensivní kolonisací Krkonoš v 15. 
až 16. století (viz HERČÍK 1959, LOKVENC 1978), lze počítat se vznikem 
antropogenních společenstev apofyt v bezprostředním okolí vznikajícího 
osídlení nebo podél cest v údolích potoků. V následující druhé etapě (pravdě
podobně 18. - 1. pol. 20. století), která byla spojena s druhotným proniká
ním některých apofyt nižších poloh do horní části submontánního stu1.mě 
(Aegopodivm podagraria L„ Rumex obtitsifolius L. aj.) a s postupným šíře
ním některých alochtonních druhů (Myrrhi.:; odorata (L.) ScoP., P eucedanitm 
ostruthium (L.) KocH a možná i Rumex alpinus L.), dochází k další diferen
ciaci nitrofilních antropogenních fytocenos. Stellaria nemorum L. se stává 
součástí alochtonního společenstva Rurnicetum alpini BEGER 1922 em. 
BR.-BL. 1972, různých antropogenních derivátů přirozených nitrofilních 
lemových společenstev třídy Galio-Urticetea PASSARGE 1967 em. KOPECKÝ 
1969 (cf. KOPECKÝ 1978c). Zvláště hojná je v porostech odvozeného spole
čenstva Petasites albus-fGalio-Urticetea] KOPECKÝ et HEJ~Ý 1971 a Petasites 
albus-[ Adenostyletalia] KOPECKÝ et HEJNÝ 1971, šířících se na antropicky 
ovlivněném potočním pobfoží, podél cest a horských silnic vedoucích les
ními porosty. 

Současné šíření Stellaria mernorum L. podél horských cest v montánním 
stupni lze pravděpodobně považovat za třetí etapu procesu apofytisace 
tohoto druhu. Dominantou v posledních deseti letech vznikajícího, druhově 
velmi chudého společenstva je Stellaria nemorum L., která zcela převládá 
v přízemní vrstvě E 1a porostů. S vysokou stálostí, avšak s relativně nízkou 
pokryvností přistupuje Ranunculus repens L. Horní, velmi řídkou vn;tvu 
porostů (E 1 f3) tvoří roztroušené rostliny nebo drobné populace Rumex 
alpestris JACQ„ Senecio fuchsii C. C. GMELIK, Chaerophyllum hirsihtum L„ 
Calamagrostis villosa (CHA.IX) J. F. GMELIN, Epilobium angustifolium L. a 
Rubus idaeits L. Je tedy zřejmé, že v druhovém složení společenstva (viz 
tab. 1) převládají prvky indikační skupiny druhů řádu Adenostyletalia G. 
BR.-BL. 1931 a řádu Epilobietalia angustifolii (VLIEGER 1937) Tx. 1950, 
včetně druhů tříd nadřazených těmto jednotkám. Počet druhů, jimž je 
přisuzován~ diagnostická hodnota druhů průvodních je sice poměrně znač
ný, přistupují však vesměs jen s nepatrnou pokryvností a kolísající stálostí. 
Patří k nim nejen některé druhy přirozených lesních společenstev ( Oxalis 
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Tab. 1. - Antropogenní odvozené společemitvo 8tellaria nernorum-[Adenostyletalia/Epilobi~talia 
a?igust1folii] Anthropogenic tleríva1 l' communi ty Stellarici n.ernorum-[A.denostyletalia/ 
Eptlobietalia angust1jolii] 

Plocha snímku m2 -

Sa.mple aree. m2 lU 6 5 6 5 
Nadm. výška - Altitude (m) 
Poče t druhů - ~umber of 
species 

1090 104U 1040 1250 1250 

Snímek číslo - Relevé nn. 

Vůdčí druh - Leacling ;.;pecíes 
8tellaria nemorum L. 

Význačné, diferenciální a kon
stantní (k) druhy tí-ícly 111ulge
dio-Aconitetw a. řádu Adenosty
letcilia - Character, clifferential 
a.nd constant (k) species of class 
.M ulgedio-Aconileten ancl order 
AdenostyletalicL 

Rurnex ulpestris JACQ. (k) 
Chaerophyllum hfrsutwn L. 
.111 yosotis n emorosa BESSER + 
Senecio nemorensis L . 
Cicerbi ta alpina (L.) WALLR. 

Petasi tes albus GAERTX. 

Polygcnatum vert icillatum (L.) ALL .. 

Význač·né a diferenciální drul1y 
třídy Epilobieteci angustifolii a 
řádu Epilobietalia angustifolii -
Character and differentialspecies 
of class Epilobietea angustijolii 
and order Epilobietalia angusti 
folú 

8e1.ecio fuchsii C. C. GMELIX 

Epilobium cmgust'ifolium L. 
Rubus idaeus L. 

Konstantní druhy společenstev 

třídy Mulgedio-Aconitetw a tří

dy Epilobieten angi1stijolii 
Constant spccies of communi tie,,; 
of class 111ulgedio-Aconitetea and 
class Epilobietea a11gustifolii 

Oalamagrostis i•illosct (CHAIX) 
J. F. GMELIK 

Druhy jednot ek oddělení Con
volvulo-Cherwpodiw (excl. clruhú 
třídy Epilobietea angust1jolii) -
Species of units of division Con
volvulo-Ohenopodiea (excl. t>pecies 
of class Epilobietea cmgustifolii) 

+ 

5 

8 
2 

+ 

+ 
+ 
2 

+ 

5 

9 
3 

+ 
2 

+ 

5 

8 
4 

+ 

+ 

5 

5 
5 

+ 

5 5 9 4 4 
860 i1;0 1050 1050 1030 

11 
6 

5 

..L 

..L 

5 

6 
7 

+ 

5 

9 
8 

+ 

+ 

7 
9 

+ 

6 
10 

5 

+ 

10 

6 
2 
2 
2 

6 
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Tab· I. - (pokračování) 

Rcmunculus repens L. 
Urtica dioiw L. - juv. 
Alchemilla vulgaris L. - juv. 
Poa annua L. 
Tussila.go farfara L. 
Plantago major L. 
Rumex alpinus L. 

Osla.tni clrnhy - Other species 

Oxalis aceiosellct L. 
Deschnmpsia cespitosa (L.) P. B. 
Prenanthes purpurea L. 

+ 

+ 

+ 

+ 

I 

+ + 
+ 

+ 

2 + 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

I 
I 

+ 

+ 

8 
3 
3 
2 
2 
I 
1 

3 
2 
2 

Jen v jediném snímku (in one relevé only): Agrostis tenuis SIBTH. 2: +, Athy1·iumfilix-femina (L.) 
ROTH 6: 1 , Deschampsiaflexuosa (L.) P. B. 7: +, Epilobium montan1lm L. 8: +, Holcus mollis L. 
6: +, H omogyne alp1'nct (L.) CASS . 5: +, H yperfrum maculatum CRANTZ 3: +, Lysimachio 
nernorum L. 6: l, Ranunculus acris L. 7: - . 
Lokali ty fytocenologických snímků (legend): 1. Lem lesní cesty nedaleko Lesní boudy, 24. 7. 
1977. - 2. Lem lesní cesty mezi Horní a Dolní Malou Úpou, 18. 8. 1977. - 3. Dt.to sn. 2. -
4.Lemcestyvzástinusmrků nad Sokolskou boudou, 19. 8. 1977. - 5. Dtto sn. 4 - sediment 
vápencového materiálu u cesty. - 6. Lem lesní silnice mezi Rezkem a Františkovem, 24. 7. 
1978. - 7. Lem lesní cesty u Fučíkových bud, 12. 8. 1978. - 8. ~ediment vápencového materiálu 
u lesní cesty nad Davidovou boudou, 12 . 8. 1978. - 9. Dtto sn. 8 - lem lesní cesty. - 10. Se
diment vápencového materiálu u lesní cesty nedaleko )láchoclské boudy, 16. 8. 1978. 

acetosella L„ Prenanthes purpurea L. a další), ale i druhy šířící se do vyšších 
horských poloh podél cest s postupujícím procesem synantropisace horské 
vegetace a flóry (Poa annila L„ Plantago major L., Urtica. dioica L.). Počet 
druhů v jednotlivých snímcích kolísá mezi 5 až 11. Výška přízemní vrstvy 
bylinného patra porostů se pohybuje mezi 10-25 cm; druhy vrstvy E 1e 
zasahují do výšky 40-50 cm. Homogenní porosty společenstva zaujímají 
většinou plochu 4-6 m2 a jen zcela výjimečně 8 až 10 m2. 

Porosty analysovaného společenstva se koncentrují v nadmoři;:kých výš
kách 850 až 1250 rn. Vyvíjejí se v úzkém prostorovém kontaktu se smrči
nami nebo s roztroušeně rostoucími smrky nad horní hranicí lesa. Osidlují 
okraje cest, jejichž povrch byl zpevněn vápencovým štěrkem. Dále zarůstají 
ostrůvky tohoto alochtonního vápencového materiálu, který byl splaven 
z povrchu těchto cest do jejich nejbližfího okolí. Výjimečně osidlují neope
don na krajnicích silnic, při jejichž výstavbě bylo použito vápencového 
štěrku. 

K rozsáhlé rekonstrukci cest, které jsou využívány rekreanty, zásobovacími vozidly i těžkou 
mechanizací lesních závodů, dochází v posledních deseti let. Rekonstrukce spočívá jednak v roz
šíření vozovek (3,5-4 m), jNlnak ve zpevnění: jejich povrchu. Jako stavební materiál byl po
užíván hrubý vápencový štěrk, který je převrstven jemně llrceným vápencem. O negativním 
vlivu tohoto „alochtonního materiálu" na okolní přirozené biotopy podrobněji informují So
JÁK, REJMÁNEK et KovÁŘ (1976), ADÁMKOVÁ (1978) a :MÁLKOVÁ (1978). V poslední době jsou 
některé tyto cesty překrývány živičným povrchem. 

Většina takto rekonstruovaných cest je vedena v trasách dřívějších vozových cest s ne
zpevněným povrchem, při jejichž okrajích byla jen málo kdy vyvinuta vyhraněná lemová 
společenstvamtrofilních.apofyt. Nezpevněný povrch cest byl často nebo jen z části pokryt vege
tací, převážně porosty s dominantním Agrostis tenuis SIBTH. (viz Rýkora 1971). Okraj cesty pře
cházel většinou přímo v sousední smrčinu. 
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Na okrajových st,anovi~tích nově rekonstruovaných cest, která nejsou 
vystavena intensivnímu sešlapávání nebo zhutúování koly vozidel, vzniká 
antropogenní neopedon spC'eifických vlastností. Liší se od okolních půd 
především ' 'YŠŠími hodnotami pH a vyšším obsahem uhličitanu vápenatého, 
skC'lt to\' Ítostí, zrnitostí (hlinitá až jílovitá zemina) , obsahem humusu (nízký, 
ale Y ptfani,Tějši formě) a vyšším obsahem dusíku. V místech, kde je vápen
cový materiál ponchu cest rozrušován erozí a částečně splavován, dochází 
ke kontaminaci okolních lesních pud. Jejich povrch je př< krý,~án vrstvičkou 
splaveného štěrku a drtě. \'la....,tnosti těchto ncopcdonl:t jsou Yelrni podobné 
vla-.;tnostem pud okrajových částí cest)'. Z hlediska strategie šíření druhu 
jsou uYedená stanoviště 'Tysta,Tena intensivnějšímu pří:-;um1 clia:-1por rostlin 
a př'cclsta.vují tak d úlcžitou sou čá . ·t migrač. ní cesty druhú zavlékaných z nižších 
poloh (cf. Ko.PECK\· l 978b. 1-J C"s.i\1rnY.~ et GczIKOWA J 979). 

Klimatická charakteristika lokalit studovaného společenstva. je dána 
jC'dnak vlastno:-;trni horského makroklirnatu , jednak specifickým mikro
klimatickým vli\'Cnl okolních smrčin nebo roztroušených srnrkú ph okrajích 
ce:.;t. ~tanoviště jsou stinná. až polostinná. Lesní porost. omezuje proudění 
vzduchu Y pi"ízenrnícl1 nstváéh vyznačujíc:ích se vyrovnanými teplotními 
a. vlhkostními poměry. 

Púclní, púclněThyclro logické a mikroklimatické parametry stanovišť spo
lečenst,,a představují určitou analogii phrozeným stanovištím Stellaria 
nemoriun L. na pobřeží drobných horských voclnich toků \- lesních po
rost.ech. I přirozené pobfržní ecl afotopy jsou obohacovány přísunC'm živinami 
bohatších scdimentú, ktt-'ré bývají opět rozmývány a rozrušovány vodní 
erosí. Stellarin nenwriun L. je svými biologickými vlastnostmi (tvorba poly
kormonú a intensivní vegetativní rozmnožování) dobře př'izpůsobena vli,~úm 
erosně-akumulačního procesu a na stanovištích porušovaných mechanickou 
činností vody převládá často v rozsáhlejšírh porostech. Je častým druhem 
na dnech p eriodicky vysychajfoích drobných vodních toků v lesních po
rostech i na exponovaných stanovištích potočního pobřeží. Svými plaziYými, 
tenkými, světle hnědými a bohatě rozvětvenými oddenky vytvál'í „síť-' 
na povrchu kamenů i púcly, kterou pror-ústá většinou clo hloubky přibližně 
30 mm. Vznikajíd porosty Stellaria nemornm L„ které je možno považovat 
za „inic iální fáze vývoje'" porostů společenf'tcv vysokobyli.nných niv řádu 
Adenostyletalia, jsou na stanovištích poškozovaných intensivnějším perio
dickým vlivem erosně-akumulačního procesu schopny víceletého trvání 
v málo proměnlivém druhovém složení. 

StPllarút nenwn.l'in L. je jako druh se značně rozvětveným systémem 
ocldenk t1 schopna velmi efektiivního vegetativního rozmnožování. Vzhle
dem k rychlému plošnému „rozšiřování " populací zarůstá v poměrně krátké 
době rozsáhlé plošky obnaženého neopeclonu, což je zvláště dobře patrné 
na sta :10vištích podél cest. 

Studované antropogenní porosty s dominantní Stellaria nenwrirnz L. za
hajují sukcesi na. neopedonech okrajů renovovaných cest, pHpadně na se
c.hmentu spláchnutém z povrchu vozovky a uloženém v jejím nejbližším 
okolí. Stellarin nemornm L. patří k prvním „pionýrským" druhům osidlujícím 
tato stanoviště. V první fázi zarůstání neopedonů se šíří většinou genen~
rivně, v menší mífo vegetativně. Na lemových stanovištích okrajů cest hraje 
při jejím šífo1ú významnou roli agestochorie (sensu LEvrnA 1944). Vzhledem 
k určitému období dormance diaspor dochází k vyklíčení semenáčků až 
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koncem jara následujícího roku . Po osídlení neopedonu prvními rostlinami 
se drobné populace druhu rychle rozrůstají a brzo pokrývají značnou část 
povrchu púdy. Postupně se objevují juvenilní rostliny pi'irníšených vyf'.oko
bylinných druhů, které naznačují další cenologickou diferenciaci poro..;tů 
v pokračující sukcesi. Proces cenologické diferenciace společenst,-a s domi
nantní Stellaria n emorurn L. může vyústit ve vzniku několilrn odlišných 
společenstev. Velice časté jsou vysoko bylinné porosty s převládajícími 
druhy Chaerophyllum Mrsntum L., Rumex alpestris JACQ., Calamagrostis 
villosa (CHAIX) J. F. GivIELfi a Petasites albus GAERTN. V některých přípa
dech převládají druhy třídy Epilobietea angustifolii Tx. et PREISING in Tx. 
1950, především Epilobiiirn angust1:foliurn L. a Rubus idaeits L. Dále se di fc
rencující vysokobylinné porosty lze vesměs ztotožnit s odvozenými spole
čenstvy Petnsites albits-[ Gaho- Urticetea], P etasites albus-1 Adenostyletalia], 
Chaerophyllurn hirsuturn -[Galio-Urticetea] KOPECKÝ et HEJNÍ~ 197 L. Často 
však dochází k převládnutí Calarnagrostis villosa (CHAIX) J. F. GnIELJN a čá'<t 
porostů možno ztotožnit se společenstvem, které popisuje KOPECKÝ ( 197Sb) 
ze silničních krajnic v Orlických horách pod názvem odvozené . polečcn:-:tvo 
Gala mngrostis villosa-r Epilob1'etalfo angustijoli?"l Ve všech uved ený ch typerh 
poro~tů, zejména v jejich „raných výrnjových stadiích" je Stellarin ne
rnorurn L. zastoupena ve funkci dominanty nebo kodominanty přízemní 
vrstvy (E1 cx ) bylinného patra porostů . 

Analyzované pionýrské společenstvo s dominantní Stellarfo ncmomrn L. 
se v Krkonoších vyskytuje především ve smrkovém vegetač1iím stupni. 
V menší míře přesahuje do sousedních vegetačních stup11ů. Může být clo 
určité míry považováno za jistou obdobu společenstva označovaného jako 
Epilobio-Gernnieturn robertiani LOHMEYER ex GoRs et l\tiiJLLER 1969. roz
šířeného na krajnicích lesních silnic v snbmontánním stupni. Obdobné pio
nýrské společenstvo se Stellarfr1 nernorurn L. bylo registrováno i ve výchorhú 
části J izerských hor . Ve východní části Nízkých Tater byly zaznamenány 
dvě cenózy s převládající Stellaria nernornm L., z nichž jednu lze ztotožnit 
s krkonošskými porosty, avšak na stanovištích, která ještě nedávno slou
žila jako shromaždiště ovcí situované v prosvětleném , vlhkém smrkovém 
lese (výraznější nitrifikace půdy). Na jednom z těchto stanovišť byl zapsán 
následující fytocenologický snímek: 

Nedaleko bývalé kol iby na výchorl.ním svahu kóty J:~olesárová, 1430 m n. m. , plocha 6 m2, 
Ei = 100%, 30. 6. 1978. 

E 1 : Stellarici nemorum L. 5. Rumex obtus1folius L. 2, R. alpestn's J ACQ. 1, Ranunr:,ulus repens 
L. +, Poa pratensis L . + . Rubus idaeus L. +. 

Obdobný typ stanovišť společenstva v Nízkých Tatrách vzniká v nej
bližším okolí soliterních smrků na pastvinách s dominantní Nardirn str ,icfrt L. 
I zde se jedná o stanoviště krátkodobě ovlivňované pasoucími se ovcemi. 
avšak s menší intensitou. Příkladem takového porostu je následující snímek~ 

.Ždiarské sedlo, 1500 rn n. m ., exp. S, sklon 30°, plocha 8 rn 2, E1 = 80 %, l. 7. 1978. 
E 1 : Stellaria ncmorum L . 5, Homogyne alpina (L .) CAss. I, Ligusticum mntellina (L .) CRAN'l'Z I, 

Poa prcitensis L. 1, O.uil is acetoselfo L . +, Potcntilla a,urea L. + , Rumex nlpestris ,JACQ. J- , 

ra,cdnium myrtillus L. +' AthyriuM jilix-jemin(i (L.) ROTH. +, Sorbus aucupa'r1a L. - . 
Eo: Polytrichum alpinum HEDW. l. 

Polykormony Stellaria nernoritni L . na pastvou rozruše ných ploškách 
horských pastvin byly pozorovány i v rumunských horách. Vznik obdobného 
pionýrského společenstva s převládající Stellan·a ncmormn L. šíř'ícího se při 

334 



okrajích horských cest lze očekávat i na Šuma.,,-ě. J eden z takových porostů 
(R kodomi11a11tou Deschampsio cespitosa (L.) P. B. byl pozorován u tzv. 
Zlaté stezky nedalr ko Hor. ·ké K vilcly. CcRta byla 11p:-av0Yána navážkou 
hJinité zeminv. 
rom~rně obtížno i otázkou je syntaxonomitká k1asifikact:' ~tuclovaného 

spolclienstva a jeho zafazení <lu :--ončasné-Lo fytoccno logiekého Rystérnu. 
\'z i1 !cdcn• k tomu. že ~c jedná o .. rno11oc1omira!l.tní„ společenstYo ~tojíeí svým 
c r ·Jkm~ým druhovým složením na rozlil·aní dvou fadú rúznýdt ti'ícl (.Adeno
st_1;letal~r1. Ep;lobietulia nngilSfljolii). lze uvažovat o jeho Ryntaxonomickém 
zai'-azení ~ použitím deduktivní. rnctocly klasifikace rosthnnýrh f.polečenstev 
(C'f. KOPECKÝ et I-h.JNÝ 1971, KOPECKÝ l 974b, KOPECKÝ et HEJ'NÝ 1974, 
KoP1'~ < ' hÝ 1978a, KOPECKÝ ct HE.JNÝ 3978). Y rámci této metody lze studo
rnné :-:;poJečcnstvo označit jako odvozené spol ečrnstYo Ste1laria nemoruni
-1 AdenCJstyletalia /Ep1'1obietnlin angust1jo1frl Vúdčim druhem Rpolečrnstva je 
Stelln ria nemoru. m L„ jejíž cenologické Rpektrum zasahuje větší okruh 
Yyšších syntaxonomických jednotek (viz 'ýše). S vyšší stálostí jsou za'3tou
peny význačné, diferenciální a konstantní druhy řádů Adenostyletalia a Epi
lobiPtal io ang'1tst1jolii, včetně drnhú lladřazených tříd (viz tab. 1). Téměi" 
stá'.ou složkou porostú jE- Calamagrostis vil1osa (CHAIX) J. F. Gl\TELIK, která 
bý,·á Y Jiorských obJa1.,tcch konstantním druhem jak spolC'čem-kv tř'ídy 
MulgPrlio-Aconitetea HADAČ et KLIKA 1944 f'm. JENÍE:, R cREŠ et B UREŠOVÁ 
1 gso, tak tl·ídy Epi1obietea angustifolii Tx. et PREISING in Tx. 1950. Synan
t ropní charakter spol ečenstYa zvýrazúujíd některé druhy jednotek oddělení 
(di,·isio) Convolvillo-Chenopodiea KRIPPELOY_{ 197 8, které je nadřazenou. 
j<·dnotkou naprosté většiny synantropních společenstev (Ra11./nnculus re
p ens L., P on annua L., [.i'tico dioica L., ..Alchemilla i·u1garis L., Plantago 
mojol' L.). Obdobné za"toupcní těchto druhú je charakteristické i pro další , 
p 1·ecleYším poloruclerální lemová společenstva v Krkonoších i jiných hor
skýd1 obl astech. 

Z literat iry není srovnatelné Rpolečenstvo autorcf' zná.mé. Určitý vztah 
(pokud jde o vyšší zastoupení druhu Ran·uncidiLs repens L.) vykazuje k ne
dávno p op anému svazu Alchemillo-Ranunculion repentis PASSARGE 1979. 

Porosty odvozeného společenstva Stellan'a nernorum-[Adenostyletalia/Epi
lobiPtalin u11,gust1Jolii] plní (v optimálním stadiu svého vývoje) čá'3tečnou 
p rnt.ierozní fu nk ci. Zpe,~tmjí povrch ncopcdonu pfi okrajích cest, brání jeho 
rozmýváni Rrážkovou a povrchově odtékající vodou. Chrání tak částečně 
~dafotopy pi"iroze11 ý eh ro8tlin11ých společenstev v nejbližším okolí cest před 
negativ1úm Y1ivem sedimentujícího alochtonního materiálu, používaného ke 
zpey·úování povrchu honkých cest . 

30 líHR.N" 

8tellarin nemorum L„ druh s relativně š irokou ekologickou amplitudou a schopný růst i na 
, zrano, ·aných" púdách je jedním ze stenotopních apofytú (cf. KOPECKÝ 1974a) v horských 
>blastcch. Cenologické spektrum tohoto druhu sahá ocl společenstev svazu Alno-Padion KNAPP 

L 94~ e rn. :\IED \\-E CKA apud l\IATUSZKIEWICZ et BoRo\>:JK 1957 v nižších polohách až po spole
~enstva řádu Adenostyletnlia G. BR.-BL. 1931 v horách . 

. Již Jříve byla Stellarici nemorum L. součástí několika synantropních hor.-kých společenstev 
:.áležejících třídě Ga.lio-Crticelea PASSARGE 1967 em. KOPECKÝ 1969 a řádu Adenostyletalia G. 
3R.-BL. 1931. V posledních dmieti letech došlo k vývoji pvrostů s dominantní Stellaria nemorum L. 

a okrajích renovovaných cest alochtonním vápencovým materiálem, které představují kvali
.ativně i kvanti tativně odlišný biotop od předchozí.ho . l'\a neopedonu okrajů těchto renovova
ých cest jedním z prvních druhů je Stellaria nemorum L. především vzhledem ke své schop-
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nosti vytvářet plošně rozsáhlé polykormony. Tato stanoviště jsou určitou antropogenní obdubou 
phrozených stanovišť Stellaria nernorum L. ve smrkovém vegetačním stupni - doprovodných 
společenstev drobných vodních toků náležejících řádu Ade-nostyle/rtlút G. BR. -BL. 1931, pří-, 
padně příslušných procenóz. I 

Dominantou a zároveú erlifikátorem studovaných porostů je Stellarin nemorwn L.: druhem1 
s vysokou stálostí je Ranunculus repens. 

Jako další druhy pfodevšírn v horní „neuzavřené" vrstvě st> uplatúují druhy i-ádu Adeno-' 
styletalia G . BR.-BL. 1931 a Epilobietalia lmgustifolii (VLIEGER 1937) Tx . 1950 a <lrnhy nad-1 
řazených tfíd. Významný podíl Luhoto poloruclerálního společen;;tva pi·edstavují druhy od
dělení Convolvulo-Chenopodiea l\.1uPP~LOVÁ 1978. Jde 'J pionýrské ;;polečenstvo s krútkorlobýrni 
trváním. 

Ve smyslu deduktivní kla::;ifikace rostlirmých společen::;tev (.KOPECKÝ et HEJ:-; i· 1971, KoPEci;:l'.
l 974b, KOPECKÝ et HEJ:-;'{- 1974, KOPECKÝ 1978a, KoPECKi- et HEJx'.>'.- 1978) jsou studované po· 
rosty označeny jako odyozcné společenstvo Stellarút nemorum-LAdenostyletalia/Epilobietcilia 
angustifolii]. 

SU:\l.MARY 

Stellarin nemorum L. i;; l'co logical ly plastic and is one of the stenotopic apopliyte:; in lll<)Ull

tain areas (cf. KOPECKÝ 1974a). 'l'he cenological spectrum of thc species goes from tlte com
munities of the alliance A lno-Padion KNAPP 1942 em. MED\\'ECKA apucl ~lATt:SZKIE\1·1cz et 
BoROWIK 1957 in lo\1·er altitucles to communities of the order Adenostyletalia G. Bn.-Br .. 1931 
in the rnountains. 

Stella.ria nemorum L. has bcen known as a component of some ,.;ynanthropic mountain com
munities of the class Cfolio-Urticetw PASSARGE 1967 em . Kol'ECKÝ 1969 aml orcler Arlenostyle
talia G. BR.-BL. 1931. During the last ten year::; stands of Stellnri(I. nw1orum. L. in tho rnargins 
of roads reconstructed by limestone gra.vel developed very intensively. Such margins appear as 
a different biotop in comparison with the former one. /::,'tellnrict nemorum L. is ablP to produce 
large polycormons and is thorefore one of the pioneer specie::; in thc r oad rnargin neopedon. 
The ·e habitats are similar to those in the spruce-belt , in which communities (inclucling pro
coenoses) of the order Adenostyletalia G. BR.-BL. 1931 may be founcl. 

Stellaria nemorum L. is dominant of the stands studied . A species with high consta.ncy is 
Rcmunculus repens L. In the upper open layer there occur species of the orders Adenostyletaha G. 
BR.-BL. 1931 and Epilobietalúi angustifolii (VLIEGER 1937) Tx. 1950 and of the superior classes. 
Rpecies of the division Convolvulo-Chenopodiea KRIPPELOVÁ 1978 are important components 
of this semirural cornmunity. The community studied is a short lasting and a pioneer entity. 

In the deductive classification of plant communities (KoPECKi- et HEJ:--;\· 1971, KoPECt:~· 
1974b, KOPECKÝ et HEJNÝ 1974, KOPECKÝ 1978a. KOPECKÝ et HEJNÝ 1978) the stands may 
be designated as a clerivatc community Stella.ria nemorum-[Adenostyletalia /Epilobietulút angusti
folii]. 
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Došlo 1 2. května 1980 

Med. Dr. Josef F. Knaf 

* 2. 10. 1801 t 11. 6. 1865 . 

Po studiu medicíny na pražské univerzitě působil krátce v Pálečku u Slaného, 
později v Jaroměři. V r. 1841 přesídlil trvale do Chomutova, kde až do konce 
života se věnoval svědomitě lékařské praxi. Navíc od mládí jej provázel zájem 
o flóru okolí jeho působišť, posílený pozdějším příbuzenským svazkem s prof. 
L. Čelakovským. Zvláště široké okolí Jaroměře a Chomutova podrobil důklad
nějšímu průzkumu, shromáždil dokladový materiál a četné údaje uveřejnil 

v Celakovského Prodromu. Jeho herbářové položky se objevily i v Opizově 
Výměnném ústavu. Uveřejnil asi 20 drobnějších, převážně floristických prací, 
v nichž napi·. popsal několik nových taxonů (např. Fumaria rostellata), ně
které taxony uvedl z Čech poprvé, uveřejnil zajímavé postřehy z chování ně
kterých druhu za abnormálně teplé zimy 1852/1853 a věnoval pozornost kří
žencům zvl. v rodu Epilobium. 
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