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GROLL F. (1982): Málo známá pionýrská společenstva rostlin na obnažených půdách 
stavenišť města Brna. [Little known pioneei· plant communities on bare soils of build
ing sites in the tmvn of Brno.] - Preslia, Praha, 54 : 149 - 166. 

A coenological characteristic is given of little known pioneer plant communities 
colonizing bare soils and mounds within building sites in the town of Brno. In addition 
to the coenotypes reported from other areas (e.g. Erigeronto -.úrwtucetum serriolae, 
At1·ipli)cetv.,m nitentis) there are also well defined communities which cannot be clas
sifiecl a s a ssociations in the sense of the definition adopted by the Botanical Congress 
in Amsterdam in 1935. Their syntaxonomic treatment was made possible u s ing the 
deductive method of classification. 'I'he coenotypes classified at the level of basa.I 
and derived communities belong to the relationship of the c1asses Secalinetea BR.-BL. 
1951, Ghenopodietea BR.-BL. 1951 em LoHM„ J. et R. Tx. 1962 and Artemisietea 
vulgaris LOHM., PRSG. et Tx. 1950 em. KOPECKÝ 1979. The most common are coenoses 
of the orders Sisymbrietalia. J. Tx. 1962 em. Gons 1966 and Onopordetalia acanthii · 
BR.-BL. et Tx. 1943 em. Gcms 1966. A specia l attention was pa id to the following 
pioneer communities: basa] comrnunity Sinapis arvensis- [Secalinetea/Ohenopodietea] 
KOPECKÝ 1980, Sisyrnbriiim altissimurn-[Sisymbrion] MumNA 1979 Ms„ derived com
munity Oirsium arvense -[Sú1ymbrion] (KEPCZYŇSKA-RlJKEN 1977) GRULL, Rumex 
crispus-[Sisymbrion] KOPECKÝ 1980, basal community Oarduus acanthoides-Arternisia 
V'Ulgaris -[Orwpordetalia] KOPECKÝ 1980, clerived community S olidago canadensis-[Dau
co-Melilotion] GROLL. Some synger. ~ and synecological factors, such as t he stock 
of v iab le diaspores in soil, pot.ential mo<les of dispersal, building t echnology, physical 
and chemical properties of soil and climatic conclitions, were also considered. 

Ha.vlíčkova 32, 602 00 Bnw, Česlco.slovensko. 
~ 

Prudký rozvoj bytové a průmyslové výstavby je spojen s podstatnými 
změnami charakteru příměstské vegetace většiny našich měst . Nová vý
stavba se uskutečňuje pfodevším na bývalé zemědělské půdě, ve větší vzdále
nosti od historického jádra měst. J e spojena s přemístěním statisíců kubic
kých metrů zeminy vyhloubené při terénních úpravách, stavbě budov a inže
nýrských sítí. Obnažené půdy obklopující a prostupující střediska nové vý
stavby na mnoha.hektarových plochách jsou ·spontánně osídlovány pionýr
skými společenstvy rostlin, která - byť na, přechodnou dobu - výrazně 
?vliv?ují vzhled i životní prostředí nových obytných a průmyslových 
ctvrt1. 

Pionýrská společenstva rostlin, vznikající na obnažených půdách a deponiích 
těchto půd v okolí stavenišť , označujeme většinou jako společenstva rude
rální. Avšak s ohledem na jejich genesi a druhové složení není toto označení 
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vždy zcela výstižné. Uplatúu jí se v nich četné druhy polních plevelů, ustu
pujících t eprve v po_kroči1ých stadiích sukcese. Stáváme se tak svědky vzniku 
určitých nových drhhových kombinací rostlin v cen.osách, jejichž vznik, 
opakující se reprodukce a šíření bezprostfodně souvicí s určitým stn:pněm 
hospodářského a sociálního vývoje společnosti (KOPECKÝ l 980a, b). 

Předložená studie podává stručnou charakteristiku několika typů pionýr
ských společenstev rozšířených na staveništích města Brna. S ohledem na 
př'iměřený rozsah práce jsou tabulkami fytocenologických snímků doložena 
jen společenstva nově popjsovaná, nebo společenstva. dosud jen nedostatečně 
rznámá. Cenotypy, které jsou dokumentovány v pracech jiných českosloven
ských nebo zahraničních autorú, jsou doloženy pouze jedinýrn „typickým" 
snímkem v př'íslušných pasDižích t r:; xtu. · 

VÝVOJ, DRUHOVÉ SLOŽ ENÍ A SYNTAXONOMICKÁ KLASIFIKACE 
SPOLEČENSTEV 

Druhové slofoní pionýrských spokčenstev rostlin vznikajících 1ia na
vážkách zeminy a obnažených púdách je usměnfovúno řadou faktorú z nichž 
některé bezprostředně souvisejí s recentním i historickým vývoj em hospo
dářské činnosti v daném území. PatÍ'Í k nim: 

1. Zásoba klíčivých di8,spor v půdách. 
2. Potenciální zdroje šffení diaspor určitých clruhú v daném území. 
3. Technologie výstavby, zejména t eclmologie zemních prací při úpravách t e rénu v prosto

rech stanovišť. 
4. Ekologické parametry stanovišť určované pfodevšírn abiot.i.ckými faktory prostředí 

(půdně hydrologické podmínky, fyzikální a chemické vlastnos ti půd, klimatické podmínky atd. ). 

Kombinace těchto faktorů spolu s mezidruhovými konbuenčními vztahy 
púsobícími ve vznikajících porostech určují ch~ra~1.:ter druhového Rložení 
pionýrských rostlinných společenstev. 

1. Zásoba klíčivých diaspor v obnažených a přemístěných půdách ná
padně ovlivúuje druhové složení společenstev rostlin otevírajících sukcesi na 
plochách bývalých polí, vyčleněných ke stavebním účelům. Společenstva 
rostlin zarústající převrstvenou ornici a skládky ornice skryté z povrchu 
polí představují v podstatě organické pokračování reprodukce původních 
plevelných fytocenos které jsou postupně dosycov·ány ruderálnJmi druhy 
šířícími se z okolí (KOPECKÝ 1980a b). Překvapivě vysoký obsah klíčivých 
diaspor některých jednoletých polních plevelů ve spodních vrstvách ornice 
(KROPÁČ 1966) umožňuje vývoj zcela specifických pionýrských společenstev 
rostlin s jednoletou až dvouletou (výjimečně až tříletou) reprodukční schop
ností. Typickým pHkla.dem jsou společenstva. s dominantní Sin:,ipis arvensiE: 
nebo s dominantním Chenopodium album zarústa.jící čerstvě převrstvené 
půdy úhorú a deponií ornice po kulturách obilovin nebo okopanin. 

2. Potenciální šíření dia~spor ruderálních a plevelných druhú v bližším 
i vzdálenějším okolí stavenišť zejména. vša.k v bezprostřední blízkosti obna
žených ploch mají rozhodující význam při osidlování půd s nepatrnou nebo 
s žádnou primární zásobou diaspor. Při zarůstání těchto půd vyhloubených 
ze spodních vrstev púdních profilů se uplatřmjí hlavně anemochorní a antro
pochorní (a.gestochorní) druhy (společenstva s Lactiwa serriola CarduuB 
acanthoides Solidago canadensis Berteroa incana Sisymbrium altissimum aj .) 
šířící se na obnažené plochy 3 okolí. 
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3. Technologie výstavby zejména způsob povrchových úprav t erénu 
stavenišť podrníiíuje nebo usnadi'íuje vývoj některých pionýrských spole
čenstev reprodukujících se z primární zásoby diaspor v půdách upravova
ných ploch. Na deponiích ekryté ornice určené k pozdější rekultivaci de
vastovaných ploch zahajují sukcesi společenstva polních plevelů (spol. se 
Sinapis arvensi8 spol. s Tripleurospermmn inodorum ). Výluka kultivace půdy 
a absence konkurenčního tlaku kulturních rostlin umožúuje těmto druhům 
pokrýt obnažené plochy s vysokou dominancí v cenosách které jsou teprve 
v následných st adiích sukcese odbourává,ny šířícími se konkurenčně silněj
šími druhy (A rtemisia vulgan:s, A gropyron repens , Crtica dioica aj.). Na 
obnažených p C:idách podorničního podloží se naopak šíří některé anemochorní 
a an.iirop ochorní druhy z porostů zast oupených v nejbližším okolí (Tripleuro
spermiim inodorwm, Lactuca serriola, Solfrlago canadens?·s, Rumex crisp'u.s aj.). 
Technologie povrchových úprav terénu zejména ,,st ržení" a odstranění po
vrchové vrstvy púdy z určitých ploch , umožhuje rychlou regcncra, ci někte
rých víceletých , hluboko k ofonujících geofyt, reprodukujících se z kořeno
vých pupenů (ConvolV?1Jus arvensis, Cirs1>um arven8e, Cardaria draba ). Tyto 
drnhy mohou v uruitém „předstihu" vytvoht řídké porosty, postupně d o
sycované ostatní.mi plevelnými a ruderálními druhy' šířícími e.e z okolí (KO
PECKÝ 1980a, 1). 

4. Ekologické paramet ry stanovišť určované abiotickými faktory prostředí 
-· fyzik{tlní a chemické vlastnosti obnažených a deponovaných púd, vliv 
expozice stanoviště, půdně - hydrologické poměry atd. -- významně pů
sobí na selekci druhů již v ranných stadiích vývoje porostů, avš~~k jejich 
rozhodující vliv se projeví t eprve v <la.Iších sta liích sukcese, směř-ujících 
k cenosám víceletých hemikryptofyt a geofyt (IfoPECKÝ 1980a). Význam 
ekologických parametrú stanovišť pro cenologickou diferenciaci pionýrských 
JYtocenos je nutno chápat v úzké souvislosti s ekologickou amplitudou 
i s alelopatickými vztahy jednotlivých druhů, tvofících zpravidJ.a domi
nantní složku vznikajících porostů. Vyi'3ší nároky Sinapsis arvensis na obsah 
živin (zejména obsa.h vápníku) v půdách jsou pravděpodobně jedním z limi
tujících faktorů vývoje porostů tohot o druhu na deponiích zeminy skryté 
z povrchu bývalých polí.. Naproti t.omu široká ekologická amplituda. Tri
plenrospermum inodorum umožúuje vývoj dominantních poro'itů. tohoto druhu 
na půdách nejrůznějších chemických a fyzikálních vlast nortí. Vliv meso
klimatických a mikroklimatických faktorů v kombinaci s pt1dními podmín
kami se odráží zejména v cenologické diferenciaci společenstev relativně 
teplomilných druhů (spol. se Sisymbrium loesdii a S . altissimurn ), preferu
jfoích vysychavé, hlinitopísčité půdy výhřevných st.anovišť. Naproti tomu 
pionýrská společenstva s převládajícím Tussilago f arf ara často osidlují uleha
vé, jílovité půdy zarovnaných, nebo k severu exponovaných navá.žek „hlu
šiny", náchylné k periodickému zamokření. 

Rozmanitost vlivů podmifrnjících cenologickou diferenciaci Sf> Olečenstev 
vede k vzniku nových druhových kombinací v cenotypech, které ještě v době 
nedávno minulé v území chyběly, nebo jejichž dřívější plošné rozšíření bylo 
zanedbatelné. Jde především o cenotypy dominantních druhů s progresívrú 
tendencí šíření. Pa.t:N k nim např. popisovaný cenotyp s dominantním Si
symbriurn loeselii (srov. PASSARGE 1979 : 197), odlišný jak svým druhovým 
složením, tak i syngenesí a synekologií od obdobných porostů zahrnovaných 
do asociace D escurainietiun sophiae K.&EH 1935, známých v minulosti z drob-

151 



ných skládek, smetišť a hlinišť bývalých periferií „klasického" vesnického 
a městského osídlení (KOPECKÝ 1980a). K pionýrským neocenosám (sensu 
KOPECKÝ l 980a-) ·fa,~~ ?i~řádit i něk~~:r!1 další společenst-n·, , jejichž šíření bez
prostředně souvisí se současným všestranným hospodťtřsk)m rozvojem pří
městských oblastí. Mohutná deponia zeminy vyhloubené ze ~podních vrstev 
půdních profilů jsou osídlována porosty s relativně vysokým zastoupením 
Rumex crispus v „nezvyklé" kombinaci s druhy svazu 15'1·s1mbricn. Na písči
tých až škváro-písčitých půdách podél agestochorních lin~í ceRt a želermič
ních tratí se místy šíří termofilní cenotyp s dominantním Sisymbriurn altiss'Í
mum. - Naopak v příměstské oblasti Brna (podobně jako v okolí jiných 
velkoměst) mizejí nebo již vymizely četné ruderální „archeocenosy" starých 
městských periferií a klasického vesnického osídlení, jako Malvetum neglectae , 
Balloto nigrae-Chwopodietum boni~henrici, Onopordeturn acanthii a,td. Na 
příkladu jihozápadní části Prahy analyzoval tento proces recentní přeměny 
příměstské vegetace KOPECKÝ (1980b). 

Charakteristickým rysem většiny pionýrských společenstev je jednostranné 
převládnutí jediného druhu ve funkci dominanty porostů. Ze syntaxonomic
kého hlediska patří jen malá část porostních dominant k druhům s relativně 
úzkou cenologickou amplitudou. Většina z nich zasahuje s proměnlivou po
kryvností a stálostí do velkého počtu cenotypů v rámci určitého svazu, řádu , 
třídy - respektive v rámci většího počtu svazů, řádů nebo t:Hd. Totéž platí 
o subdominantách a ostatních druzích analyzovaných porostů. Na úrovni 
asociací (ve smyslu definice této jednotky pfijaté na amsterodamském kon
gresu botaniků v r. 1935) lze proto klasifikovat jen malou část studovaných 
společenstev, zatímco ostatní cenotypy se z metodologických důvodt'l vy
mykají systematickému zafazení. V metodické koncepci syntaxonomické 
klasifikace byla proto použita tzv. deduktivní metoda1 ), umožňující syntetic
ké zpracování rostlinných společenstev složených z druhů s nejširší ekolo
gickou a cenologickou amplitudou (KOPECKÝ et HEJNÝ 1971, BRAAKHEKKE 

et ILSINK 1976, WESTHOFF et VAN DER MAAREL 1978, KOPECKÝ in HEJNÝ 

et al. 1979, SYKORA et WESTHOFF 1979, MucrnA 1981 aj.). 
Ve smyslu deduktivní metody syntaxonomické klasifikace je část popiso

vaných cenotypů hodnocena na úrovni bazálních a odvozených společenstev 
(zkratky použité v dalším textu: bs. a os.), část na úrovni asociací ve smyslu 
výše vzpomenuté definice této jednotky. Bazální a. odvozená společenstva. 
se liší různým rozsahem cenologické amplitudy druhů zastoupených v jed
notlivých cenotypech s nejvyšší stálostí a pokryvností. Dominanty bazál
ních společenstev mají diagnostickou hodnotu svazových, řádových nebo 
třídních druhů. Dominanty odvozených společenstev patří k druhům s velmi 
širokou cenologickou a ekologickou amplitudou, přesahující často rámec několi
ka tříd, tedy k druhům s diagnostickou hodnotou druhů původních. Příslušnost 
určitého bazálního společenstva. k určité vyšší syn.taxonomické jednotce 
(svazu, řádu, třídě) je určena diagnostickou hodnotou dominanty. Přísluš
nost odvozeného společenstva se naopak řídí diagnostickou hodnotou převlá 
dajících přimíšených druhů, zastoupených v daném cenotypu s malou po
kryvností avšak s vysokou stálostí (podrobnosti v. KOPECKÝ 1978). 

1) Základní myšlenky tzv. deduktivní metody syntaxonomické klasifikace rostlinných spole· 
čenstev nastínili KOPECKÝ et HEJNÝ (1971). Upřesněná koncepce metody, její pojmenování 
a způsoby aplikace byly však uveřejněny mnohem později (KoPEOKÝ 1978, KOPECKÝ et HEJNÝ 

1978). 
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CHARAKTERISTIKA PIONÝRSKÝCH SPOLEČENSTEV ROSTLIN 

Bs. Sinapis arvensis-[ Secalinetea/Chenopodietea] KOPECKÝ 1980 

Typický příklad pionýrského společenstva reprodukujícího se z primánú 
zásoby diaspor v převrstvené půdě. Osidluje navážky ornice skryté z býva
lých po1í, nebo nakypřené povr_chové vrstvy býva]ých orných půd (zejména. 
po ku~turách obilo'=.in na staveništích sídlišť ve Fučíkové čtvrti, v Králově 
Poli, Rečkovicích, Zabovřeskách, Lesné aj.). V jeho druhovém složení pře
vládají druhy společné tHdám Secalinetea a Chenopodietea při vysoké domi
nanci Sinapis arvensis. Cenologická amplituda (nikoliv cenologické optimum) 
dominantního druhu je zhruba totožná s rozsahem oLou tříd. 

Společenstvo se vyvíjí již v prvním roce po na vrstverú deponií ornice 
skryté z povrchu bývalých polí, a to jak z polí nedávno vyřazených z kulti
vačního procesu, tak i z polí ležících již po několik let úhorem. Porosty vzni
kající na převrstvených púdách starších úhon\ se však zpravidla odlišují vyš
ším zastoupením hemikryptofyt a geofyt (Artemisia vidgaris, Agropyron 
repens, Cirsium arvense) naznačujících směr dalšího vývoje .' Na deponiích 
čerstvě skryté ornice je společenstvo schopno jedno- až dvouleté (výjimečně 
Wleté) reprodukce. Další vývoj směřuje obvykle k Atn"rJiceturn nitensis, 
k porostům os. Tripleurosperniurn inodorum-[Secalinetea/Chenopodietea] nebo , 
na plochách po střídajících se kulturách obilovin a okopanin, k porostům 
spol. A maranthus retroflexus - - Polygono-Chenopodietalia. V průběhu více
letého vývoje navazují zpravidla cenosy svazu Arction lappae. 

Snímek typického porostu: Královo Pole (Brno 12), staveniště n edaleko budov Biofyzikál
ního ústavu ČSAV, půda hlinitojílovitá, cca 10 m2 , T 85 %, 4. 10. 1979. - Sinapis arvensis 4, 
Stelforia medút 2, Capsella bursa-pastoris 2, Ohenopodium album 1, Tripleurospermum inodorum 
+ -:- 1, Veronicci persica + - 1, Polygonum aviculare + - 1, Plctntago major +, Lolium pe
ren·ne +, Taraxacum officinale +, Polygonum persicaria +, A maranthus retroflexus +, Setciria 
viridis +, Sonchus ctrvensis +, Anagallis arvensis +, Sochus oleraceus +, Viola arvensú; +, 
Stachys palustris +, Sonchus asper +, Linaria vulgMis +, Rumex crispus +, Arrhenatherum ela
tius +, Echinochloa crus-galli +. 
Os. Tripleiirosper1niim inodorurn-[ Secalinetea/Chenopodidea] K~PCZYNSKI 
1975 

Pionýrské společenstvo s dominantním IJ.'ripleurospermurn úwdorum a s vy
sn~kým zastoupením ostatních druhú tříd Secalinetea a Chwopodietea. Ze 
byntaxonomického hlediska lze T. inodorum považovat za. druh s diagnostic
kou hodnotou druhu průvodního , jehož cenologická amplituda zahrnuje 
větší počet tříd (Secalinetea , Chenopodietea, Artemisietea vulgaris, Planta
ginetea majoris). Popisovaný cenotyp je proto hodnocen na úrovni odvoze
ného společenstva (KOPECKÝ l 980a). 

Společenstvo se často vyvíjí na rozsáhlých plochách obnaženého po
vrchu orničního podloží po odhrnutí ornice buldozerem nebo na deponiích 
púd vyhrnutých při stavbě základů budov. Osidluje půdy nejrůznějšího 
mechanického složení včetně hlinitojílovitých zemin s příměsí skeletu i leh
kých písčitých půd. Na rozsáhlých plochácb bylo pozorováno na staveniš
tích v Brněnských Ivanovicích a v Tuřanech. V areálech opuštěných písko
ven zahajuje sukcesi na hlinito-písčitých půdách obnažených po skrytí po
vrchových vrstev půd na plošinách pískovcových zvětralin. 

Osidlování obnažených pl°1d porosty společenstva se realizuje buď maso
vým přísunem diaspor vúdčího druhu z okolí (anemochorie, agestochorie), 
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"""' Tab. 1. 
~ 
H::.. 

Společenstvo 8 ·isyrnbrium loeselii- Sisymbrium Girsiiim arvense-
[Sisymbr·ion] altissimum- [ Sisymbrion] 

[Sisymbrion] 
-----------------· 

Číslo snímku: l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Velikost plochy v m2: 25 25 30 30 30 25 20 20 20 50 
Pokryvnost v % : 90 90 85 90 90 85 80 75 85 95 
Počet druhů: 15 22 15 19 10 12 18 17 20 " 13 

.- ! --------------·-------------------

Dominantní svazové druhy bazálních společenstev 

Sisymbrium loeselii 4 4 4 + + + 
Sisymbrium altissimu.m 2 2 I I 4 5 3 

Dominant ní (průvodní) druh odvozeného společenstva 

Girsium arvense + + -L + 4 5 4 . 4 ! 

Ostatní druhy jednotek sv. Sisyrnbrion a ř. Sisymb1·ietalia 

Oonyza canadensis · ( dif.) I + l + 1 1 1 
Atriplex nitens + 1 + 1 + 
Lactuca serriola + + 2 l 1 
Bromus tectorum + l I 1 
Bromus sterilis ( dif.) + + 
Gardaria draba + + 
Descurainia sophia + + 
Lepidium ruderale ( dif.) + 

Druhy tř. Ghenopodietea a Secalineteci 

Ohe1wpodium ctlbum + + + + 1 
Papaver rhoeas + + + 
A nthemis arvensis + I 
Gapsella bursa-pastoris + + 
Oonsolida regalis + + 
Erysimum cheiranthoides + + 



Tab. 1. (pokračování) 

Sinapis arvensis 
Sonchus oleraceus + + Stellaria media + + Thlaspi arvense 2 + 

+ + 

Druhy jednotek ř. Onopordetalia a tř . Artem1:sieta vulgwris 

Garduus acanthoides + + Reseda lutea + Melilotus officinal1·s + + 
+ 

+ + 

Ostatní druhy 

Agropyron repens + 
Tripleurospermitm inodorum + 
Poa pratensis + 1 
Taraxacum officinale + + l + Gonvolvulus arvensis + + Lolium perenne l + Plantago major + + 
Polygonum aviculare s .Z. 
Achillea millefolium + 
Artemisia vulgciris + 
Galamagrostis epigeios 
Rumex crispus + 
Amarcmthus 1·etroflexus + + 
Brassica oleracea l + 

2 1 2 
2 l 1 + 
+ 1 
+ + 
+ + 
l 1 
+ + 
+ + + 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 

F'estuca pratensis l 
Tussilago Jarfarn + + 
U rtica dioica + + 

Pouze v jednom snímku: Anchusa ojficinalis 6: + ; Arctium lrippa IO: +; Arrhenrttherum elatius 2: +; Atriplex patula l: +; Atriplex tatarica 9: +; 
Ballota m:gra 9: +; Berteroa incana 3: +; Hordeum murinum 3: +; Chenopodi·um hybridum 10: + ; L eontodon hispidu.<J 2: + ; Medicago sativa 4: +; 
M elandriu,m album 4: +; Myosotis micrantha 5: +; Senecio vulgcbris 2: + ; Solanum n·igrum 2: + ; Solidctgo canadensis 4: + ;Viola arvensis 1: +. 
Poznámka: Autoři vědeckých jmen rostlin - viz RoTHMALER et al. (1976). - Vymezení rozsahu vyšších syn taxonomických jednotek (viz HEJNÝ 

et al. 1979) souhlasí s pojetím násl edujících popisů: svaz Sú1ymbrion (officinalis ) Tx., Lomvr. e t PRsG, in TuxEN 1950 em. HEJNÝ in HEJNÝ e t al. 
1979; - řád Sisymbrietalia J. Tx. ex MATUSZKIEWTCZ 1962 em. GóRs 1966; - tl"ícla Chenopodietea BR.-BL. 1951 em. LoHM., J. et R. Tx. ex MA-

~ TUSZKIEWICZ 1962; - svaz Dauco-Melilotion Gcms 1966; - řád Onoporcletcilfo n,can th i-i BR.-BL. e t Tx. 1943 em. GóRs 1966; - třída Artemisietea 
~ vulgaris Lom\'r„ PRsa. et Tx. in TuxEN 1950 em. KOPECKÝ in HEJNÝ et al. 1979. 



nebo reprodukcí jeho porostú z diaspor obsažených v p"Qdě. Porosty vzni
kající z primární zásoby diaspor jsou typické pro zorané jednoleté a dvou
leté úhory polí, vyčleněných k stavebním účelům. Společenstvo je schopno 
dvouleté až tříletéi- reprodukce -v ·aruhovém složení, které se liší různým 
stupněm dosycení porostú ruderálními druhy šířícími se z okolí. K jeho 
konstantním složkám patří Chlnopodium album a Capsella bursa-pastoris, 
na písóitých půdách Oonyza canadensis. Na osluněných, silně vysychavých 
stanovištích se výra~něji prosazují některé teplomilné druhy (Falcaria vul
garis, Sisymbrium altissimitrn, Berteroa incana), pÍ'i okrajích cest Lol?:urn 
perenne a Polygonwm arenastrum. 

Směr dalšího vývoje společenstva je často velmi odljšný (KOPECKÝ l 980a). 
Na hlinitých růdách bývalých, dobře hnojených polí se vyvíjí přes Atripli
cltum nitwtis k cenózá.m víceletých hemikryptofyt z okruhu svazu Arction 
la.ppae. Na suchých výhřevných stanovištích navazlljí často J.Orosty bs. Car
duus acanthoides - Artemisia vulgaris-[Onopordetalia]. Na půdách primárně 
zaplevelených porosty pýru směřuje vývoj k odvozeným společenstvúm 
s Agropyron repens (KOPECKÝ l 980b ). 

Snímek typického porostu: Sídliště Juliánov (Brno 15), bývalé pole vyčleněné pro stavbu 
sídliště, jihozápadní část sídliště, půda hlinito-písčitá, cca 25 m2, T 95 %, 10. 7. 1969. - Tri
pleurospermum inodorum 4 - 5, Ghenopodium album 2, Oonyza canadensis 2 - 1, Stellaria media 
+ - 1, Oirsium arvense l, Oapsclla bursa.-pastoris +, Ohamaepl1:um off icinale +, Erysimnm 
cheiranthoides + , Sonchus arvensis + , Sinapis arvensis + , I1actuca serriola +, Galinsoga parvi
flora +, 111 ercurialis annua +, Sonchus olerciceus +, Artemisia vulgaris +, Berteroa incana + , 
Ballota nigra +, Urtica dioica +, Falcaria vulgaris +, Sisymbrium altissimum +, Fagopyrum 
convolvul·us + , Agropyron repens + , Poa prntensis + , Achillea. millefolium +, 'Paraxacum 
ojficincile + , Dliucus carota +, Plantago lanceolata + , Tussilago farfara +, P('n, annua + , 
A vena fatua + . 

Bs. Sis,ymbrium loeselii'-[ Sisymbrion] KOPECKÝ 1980 

Rychlý hospodářský rozvoj, především rozvoj dopravy a, stavebního ru
clm, podnítil recentní šíření některých ruderálních druhů, které ještě v pa
desátých letech patřily k ± méně hojným složkám zcela určitých typů 
antropogenních fytocenos. Tento i:..roces je srojen nejenom se změnami roz
šíření a kvantitativního zastoupení šíř'ících se druhú v určitých oblastech, ale 
i se změnami cenologické struktury společenstev do nichž vstupu.jí, nebo 
která vytvářejí. Na staveništích a skládkách v okolí velkých měst v rámci 
teplých až mírně teplých oblastí se v posledních desetiletích (přechodně) roz
šířily porosty s dominantním Sisymbriitrn loe8elii. V př'íměstské oblasti .Brna 
osidlují deponia vysychavých hlinito-písčitých až skeletovitých půd, šíří 
se na velkoplošných skládkách i podél agestochorních linií. Obdobná si
tuace je známá i z jiných území. PASSARGE ( 1979) zaznamenává a komentuje 
recentní šíření Sisymbriiirn loeselii v severoněmecké nížině a poukazuje na 
současně probíhající změny cenologické (resp. i ekologické) amplitudy 
tohoto druhu v rámci svazu Sisymbrion, KOPECKÝ (1980a, b) hovoří o vý
voji neocenotypu s dominantním S. loeselii v prostorech velkých stavenišť 
v jz. sektoru Prahy. Na rozdíl od archeofytního cenotypu drobných skládek, 
smetišť a rumišť klasické vesnické a příměstské zástavby se vyznačuje ne
patrným zastoupením nebo úplnou absencí Descurainia sophia a druhú 
z okruhu svazu Arction lappae, při vysokém stupni dominance S. loa;elii. Po
rosty obdobného druhového složení jsou rozšířeny také v brněnské oblasti 
(v. tab. I) a jsou zařaditelné do asocjace Descuranietvm sophiae KREH 1935. 
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Podle převládajících dominant lze však tuto jednotku rozčlenit na. několik 
floristicky, syngeneticky i synekologicky odlišných cenotyp11, mezi nimiž 
existuje řada plynulých přechodů (MtrOINA 1979): 

1. Genotyp s vysokou dominancí Hisymbrium loeseh'.i, osidlující ± na
kypřené, vysychavé, hlinito-písčité až písčito-jílovité půdy s různou pří
měsí hrubého skeletu, zbytků ·Stavebních materiálú a jiného anorganického 
(např. popela) na velkoměstských skládkách a deponiích zeminy v okolí 
stavenišť. Preferuje půdní substráty s neutrální (lokálně až mírně alkalickou) 
reakcí a s vyšším obsahem vápníku (zbytky staré malty, stavební materiál) 
na výhfovných stanovištích v rámci teplých až mírně teplých oblastí celého 
státu. 

2. Genotyp s dominantním Sisymbri ,um altissimum vyvíjející se na písči
tých a škváro-písčitých půdách výhřevných stanovišť podél periodických 
cest v pískovnách, na skládkách a podél železničních tratí v teplých oblastech 
na.šeho stá tu. 

3. Genotyp charakteristický vysokou dominancí Desourania sophia, vzni
kající na nakypřených hlinitých půdách drobných vesnických skládek, sta
rých, má10 humosních kompostů, smetišť, často též na. hromadách na.
kypfoné h1íny v okrajích polí v rámci teplých až mírně teplých oblastí, zvláště 
ve vápencových územích. 

Bs. Sisymbriu,m loeselii-[Si:symbrion] je v brněnské oblasti rozšířeno na 
deponiích 2íeminy a ruderalizov~ných plochách s ± nakypřeným půdním 
povrchem v nových sídlištích (Rečkovice), na velkých rumištích městské 
periferie (bývalá Kohnova cihelna), na navážkách a skládkách hlinito-písči
tých půd smíšených s různým anorganickým odpadem (stavební materiál, 
popel, škvára) ve zrušených pískovnách (Tuřany, Brněnské Iva.i:ovice), na. 
deponiích půd v okolí stavenišť průmyslových objektů (St. Cernovice). 
Není-li spontánní vývoj společenstva přerušen, směřuje v průběhu dvou až 
tří let k porostům bs. Carduus acanthoides - Artemis-ia vulgaris-[Onoporde
tal-ia], případně k cenózám hemikryptofyt z okruhu třídy Festuco-Bromete.a. 

Lokality fytocenologických snímků v tab. 1: 1. Brno, ul. Vinohrady u bývalé Kohnovy 
cihelny pod za.hrádkái'skou kolonií, ruderalizované plochy, půda hlinito-písčitá až jílovitá, 
cca 25 m2, T 90 %, 10. 7. 1977. 2. Brno, ul. Vinohrady u bývalé Kohnovy cihelny jižně snímku 
č . 1; půda hlinito-jílovitá, cca. 25 m 2, T 90 %, 14. 7. 1977. 3. Brno, ul. Vinohrady u bývalé 
K ohnovy cihelny pod zahrádkářskou kolonií, jihozápadně od snímku č. 2; půda hlinito-jílovitá, 
cca 30 m 2 , T 85 %, 14. 7. 1977. 

Bs. Sisymbrium altissimum-[Sisymbrion] MUCINA 1979 Ms. 
Společenstvo s vysokou dominancí Sisymbrium alt'issimum je ze syntaxono- . 

mického hlediska. považováno za adekvátní jednotku předcházejícímu ceno
typu, s nímž bývá propojeno řadou plynulých přechodů (srov. tab. 1). 
Cenologická amplituda. dominantního druhu odpovídá diagnostické hodnotě 
svazového druhu (Sisymbrion), zasahujícího v teplých oblastech do různých 
jednotek v rámci sva~u (srov. na.př. GUTTE et HILBIG 1975). Proto na rozdíl 
od OLSONA (1978), který uvádí obdobné společenstvo z jižní Ska.ndinavie 
jako asociaci Lactuco-Sisymbrietum altis8imi, lze hovořit o cenotypu na 
úrovni bazálního společenstva se svazovou příslušností. Ze středního Pováží 
je popisováno MuorNou (1979). 

Bs. Sisymbrium altissimum-[Sisymbrion] je vázáno na. lehké, silně vysy
chající hlinito-písčité a škváropísčité půdy výhřevných stanovišť v okra-
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jích příjezdových cest k pískovnám, na skládkác!i a silně ruderalizovaných 
plochách v pískovnách (Brněnské Ivanovice, St. Cernovice). Vzácněji se vy
skytne v okolí s~~~d~šť a nádra.ŽI!_~~h budov (Brno-Horní Heršpice). V teplých 
územích se šíří po'del·železničnicktrátí (srov. MucINA 1979). Termofilní cha
rakter společenstva vyznačují některé druhy jednotek řádu Onopordetalia 
acanthii zastoupené s proměnlivou stálostí (Canlt1./U8 acanthoide8, Artemisia 
absinthium, Anchusa officinalú;). V okolí cest se zřetelněji prosazují některé 
prvky svazu Polygonion avicularis (Polygonurn arenastrum, ~M_ edicago lupu
lina, Lolium perenne). Kolísající příměs škváry, zbytků stavebního materiálu 
(rozdrolené malty a cihlové drti), event. popela v půdním substrátu, podrni
lrnje určitou eutrofisaci písčitých p1~Hl. Ze syngenetického hlediska vyžaduje 
společenstvo další studium. 

Lokality fytocenologických snímků v tab. 1: 4. Brněnské Ivanovice , skládka ve zrušené 
pískovně, jihovýchodní areá l , půda písčitá, cca 30 m2, T 90 %, 11. 6. 1977. 5. Brněnské Ivano
vice, skládka v pískovně, východní areál, půda písčitá, cca. 30 m2, T 90 %, 11.. 6. 1977. 6. Brněn· 
ské Ivanovice, skládka v piskovně, púda písčitá, východní areál skládky od snímku č. 2 jv., 
cca 25 m 2 , T 85 %, 11. 6. 1977. 

Os. Cir8ium ar'l.:ense -[ 8isymbrion] (K:B;;PCZY /-sKA-H.JJK EN 1977) GRULL hoc loco 

Fyziognomicky nápadné společenstvo za.sn,hující sekundární sukcesi na. 
převrstvených hlinito-jílovitých půdách bývalých polí, na navážkách zeminy 
skryté z úhorů i na skládkách hlíny.:" příměsí štěrku, popela a jiného anorga
nického odpadu (sídliště Bohunice, Svédské šance u Slatiny aj.). Ze syngene
tického hlediska jde o cenotyp reproclukujír.í se většinou z primární zásoby 
diaspor vůdčího druhu v púdě. Cirsi'u,m arvense, jakožto typický geofyt 
s kořenovými pupeny, regeneruje z úlomků kořenových systémů z pi'e
vrstvené nebo v přemístěné zemině a s poměrně vysokým stupněm pokryv
nosti ovládne již v úvodních stadiích spontánního vývoje porostů uvolněný 
prostor. Generativní reprodukce nabývá významu zejména ve druhém až 
třetím roce vývoje porostů, kdy ústupová stadia společenstva předst.avují 
vydatný zdroj diaspor anemochorního šíření Cirsiurn arvense v bližším i vzdá
lenějším okolí. Během dalšího vývoje vzrústá pokryvnost víceletých trav 
(Agropyron repens, Calamagrostis epigeio8, Festuca pratensi8). Oirsium arvense 
ustupuje, druhy Chenopodium album,_ Sonchus oleraceus, Avena fatiw aj., ty
pické pro raná vývojová stadia porostů, mizejí. Postiupně jsou zatlačovány 
i druhy jednotek svazu Sisymbrion a řádu Sisyrnbrietalia, (Atriplex nitens, Si
symbrium loeselii, Descurainia 8ophia, Lactuca serriola) určl)jící syn taxo
nomickou příslušnost odvozeného společenstva v optimální fázi vývoje. Teplo
milný charakter společenstva je vyznačen lokálně proměnlivým zastoupením 
prvků. fa.du Onopordetalia acanthii (Cctrduus acanthoides). 

Společenstvo obdobného složeni, obdobné syngeneze a synekologie uvádí 
K:B;;POZYNSKA-RIJKEN (1977) z Polska. Na hlinito-jílovitých púdách zoraných 
jednoletých a dvouletých úhorů (zejména na odvápněných spraších) je známo 
též ze středníc? Čech (KOPECKÝ, podle ústního sdělení). 

Lokality fytocenologických snímků v tab. 1: 7. Švédské šance u Slatiny (Brno 27), západní 
část skládky n. p. Slatina; půda hlinito-jílovitá, cca 20 m2, T 80 %, 21. 6. 1978. 8. Švédské šance 
u Slatiny (Brno 27), jihozápadně od lokality č. l; půda hlinito-jílovitá, cca. 50 m2, T 95 %• 
21. 6. 1978. 9. Sídliště Bohunice (Brno), ul. Kalininova v okolí bytové výstavby; hlinito-jílovité 
navážky, cca 20 m 2, T 90 %, 11. 7. 1979. 10. Sídliště Bohunice (Brno), ul. Krymská, hliníto-jílo
vité navážky kolem nových bytovek; cca. 20 m2, T 90 %, 11. 7. 1979. 
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Os. Rurnex crispus-[Sisyrnbrion] KOPECKÝ 1980 
Dosud málo známé pionýrské společenstvo vyvíjející se na deponiích mine

r{~lních , hlinito-písčitých až skeletovitých půd, vyhloubených ze spodních 
vrst,ev půdních profilů bývalých polí nebo spásaných ploch. Fyziognomii 
porostli určují difúzně rozptýlené rostliny a drobné skupiny rostlin Rume;;: 
crispus s diagnostickou hodnotou průvodního druhu, šířícího se agestochomě, 
rypochorně a snad i zoochorně z okolí. Su bxerofilní a su btermofilní charak
ter společenstva je vyznačen vysokou stálostí druhú svazu Sisyrnbrion 
(Sisymbr,iiirn altissirnicrn, Sisynibriurn loeselii, Lactuca serriola) a lokálně pro
měnlivým zastoupením prvků i'ádu Onopordetalia acanthii (Carditu8 acanthoi
des) . Směr další sukcese (sídliště Komín, Kohoutovice, skládka v pískovnách 
u Brněnských Ivanovic) vede zpravidla k porostúm bs. Cardu'll8 acanthoide:J -
A rternisia vi~lgaris-[ Onopordetalia]. 

Snímek typického porostu: Brněnské Iva.novice, skládka. ve zrušené p:skovně; půda hlinito
písčitá, cca 20 m2, T 75 %, 2. 9. 1979. - Rumex crispus 3, Tripleurospermum inodorum +, 
Oonyza canadensis +, Lactuca serriola +, Sisymbrium loeselii l, Sonchus oleraceus +, Crepis 
úicnnis +, Artemisia vulgaris +, - 1, Carduus acanthoides l, Cirsiurn arvense I, Arctiurn Zappa +, 
M elandriurn albiirn + , M elilotus of ficinalis + , Loliurn perenne + , Tussilago farfara + , Agropyron 
repens 2 - 1, A vena fcitu,a + , Cichoriurn intybus + . 
Bs. Cardiws acanthoides - Artemisia vidgaris-[Onopordetalia] KOPECKÝ 1980 

Termofilní až subtermofilní pionýrské společenstvo na hlinito-jílovitých 
n.ž písóito-jílovitých půdách s kolísajícím obsahem skeletu (stavební mate
riál, štěrk , kameny, škvára) a různých anorganických odpadků na měst
ských skládkách a deponiích zeminy v okolí stavenišť (Brněnské Ivanovice, 
Tuřany). Vyšší zastoupe1ú druhů svazu Sisymbrion (Sisymbri'uni loeselii, 
S isyrnbriu,rn alt,issirnicrn, Lactuca serricola) v jednotlivých porostech rrn,zna
čuje úzké syngenetické vztahy společenstva k pionýrským cenózám řádu 
Sisyrnbrietalia, na které navazuje v pokračující sukcesi. V ranných fázích 
vývoje porostů lze proto hovořit o společenstvu zaujímajícím hraniční po
stavení mezi svazem Sisymbrion 3, řádem Onopordetalia acanthii, tedy o spo
lečenstvu s naznačenou mezitřídní příslušností (Chenopodietea BR.~L. 1951 
em. LOHM., J. et Hi. Tx. ex MATUSZKIE"\VICZ 1962 - Artemisietea vulgaris 
Lomvr., PRsG. et Tx. 1950 ern. KOPECKÝ 1979). V pozdějších fázích vývoje 
vzrůstá pokryvnost Arternisia vulgaris (KOPECKÝ l 980a, b ), Agropyron repens 
a některých prvků svazů Arction lappae nebo Onopordion acanthú:. - Srov
natelné společenstvo uvádí M.ucrNA (1981) ze středního Pováží. 

Společenstvo buď zahajuje sukcesi na obnažených navážkách zeminy 
v okolí primárních zdrojů anemochorně se šířícího Cardicics aoanthoides, nebo 
následuje po ustupujících mezernatých porostech Erigeronto-Lactuceturn 
serriolae, bs. Sisyrnbrium loeselii-[Sisyrnbrion], event. po jiných cenotypech 
z okruhu řádu Sisynibrietalia. 

Snímek typického porostu: Brněnské Ivanovice, skládka ve zrušené pískovně, plošina nad 
pískovnou v západním areálu skládky; půda hlinito-písčitá a.ž písčito -jílovitá, cca 25 m 2 , T 90 %, 
26. 7. 1979. - Garduus acanthoides 4, Artemisia vulgaris I, Oirsium arvense +, Melandrium 
album +, Picris hieracioides l, Lactuca serriola +, Sisymbrium loeselii + , Tripleurospermum 
inodorum l, Gonyza canadensis +, Sisymbrium altissimum + , Chenopodium album + , Sinapis 
nrvensis 1, Agropyron repens l, Calamagrostis epigeios +, Polygonum aviculare +. 
Asoc. Berteroeturn incanae SISSINGH: et TIDEMAN in S1ss1NGH 1950 
Poměrně vzácné, fyziognomicky vyhraněné společenstvo s převládající 

Berteroa incana. Z území našeho státu nebyl dosud publikován žádný sním-

159 



....... 
~ 

Tab. 2 . 
~ 

Společenstvo:~ :;;, . . ! Berteroetum incanae Solidago canadensis-[ Dauco-M elilotion] 

Číslo snímku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Velikost plochy v m 2: 30 30 30 20 60 25 50 50 25 50 
Pokryvnost v % : 95 95 90 95 95 95 95 90 00 95 
Počet druhů: 21 21 21 21 13 11 18 15 23 20 

Významné a dif. druhy asociace 
/ "' I 
~I 

Berteroa incana I 4 3 4 4 I 
Oonyza canadensis I 1 1 + + l + + 
Lepidium ruderale (lok. dif.) I 2 1 3 2 

Dominantní druh odvozeného společenstva :.-

-..--

Solidago canadensis I 4 5 4 4 4 .1 4 
•I 

Druhy sv. Dauco-Melilotion a ř. Onopordetalia acanthii 

M elilotus ojjicinalis 1 1 + 1 + + + 
Picris hieracioides 1 + + 1 1 + 1 + 
Oarduus acanthoides 1 + + + + 1 
Daucus carota ( dif.) + 1 + + + 1 
Pastinaca sativa (dif.} 1 + + 1 + 1 
Orepis joetida subsp. rhoeadifolia + + 
Melilotus albua + + 
Konstantní průvodní druh jednotek tř. Artemisietea vul,garis 

Artemisia vulgaris + + 1 + + 1 1 + 1 2 

Ostatní druhy 

Achille.a millef olium 1 1 + 1 + + l + 
Oirsium a'l'Vense + + 1 2 1 1 1 + 
M edicago lupulina 2 1 1 1 + 1 + 
Poa pratensis I 1 + 1 1 1 + 
Polygonum aviculare s.l. 1 1 + + + 1 1 



..... 
~ 

Po'kračování tab. 2. 

Tar®Jacum ofjicinale + + + + 1 + Agropyron repens 2 2 3 1 1 
Grepis ,biennis + + + + + · Sonchus oleraceus + + + + + Dactylis glomerata 1 1 + 1 
Triplewrospermum inodorum 2 1 1 + Oalamagrostis epigeios + 1 + Ohenopodium album + + + <Jonvolvulus <J/r'IJensis + + + F-al'lopia convolvulus + + + 
Lactuca serriola + + + 
heontodon hispidus + 1 + 
Linaria vulgaris + + + Melandrium album + + + S.inapis af'Vensis + + 1 
'Falcaria vulgaris + + 
Lathyrus pratensis + + 
EatbJyrus tuberosus + + 
Lolium perenne 1 + 
Lotus ctJrnic1t'latus + + 
Plantago major + + 
Salvia verticiUata . + + 
Trifolium ·montanum + + 
Prifoliwm pratense + + 

Pouze v jednom snímku: Medicago falcata 5: +; Medicago sativa 6: +; Pimpinella saxifraga 9: + . 

P.vznámka: Autoři vědeckých jmen rostlin - viz RoTHMALER et al. (1976) , - Vymezení rozsahu vyšších syntaxonomických jednotek (viz HEJNÝ 
et :al. 1979) souhlasí s pojetím následujících popisů: svaz Sisymbrion (officinalis) Tx., LoHM. et PRSG. in TfurnN 1950 em. HEJNÝ in HEJNÝ etal. 
1979; - řád Sisymbrietalia J. Tx. ex MATUSZKIEWICZ 1962 em. GóRS 1966; - třída Ghenopodietea Br.-BL. 1951 em. LoHM., J. et R. Tx. ex MA- · 
Ttrszli:mW'roz 1962; - svaz Dauco-Melilotion GoRs 1966, řád Onopordetalia acanthii BR.-BL. et Tx. 1943 em. Gčrns 1966; - třída Artemisietea 
'IJ.1ilgaris LoHM., PRso. et Tx. in TuxÉN 1950 em. KOPECKÝ in HEJNÝ et al. 1979 . 



kový materiál. - V rámci řádu Onopordetalia a svgzu Dauco-Melilotion vy
kazuje Berteroa incana poměrně vysoký stupeň věrnosti popisovanému typu 
společenstva . Lze proto hovořit o cenotypu na asociační úrovni. Základní 
syntaxonomick~ .. ~afa~ení spole_oeiis_tva určují význačné a diferenciální druhy 
svazu Dailco-M elifoti,o-,,, ( M elilot'l.ts · ofjfoinalis , Daucus ca rota, Picris hiera
cioides), prvky řádu Onopordetalia acanthii (Carduus acanthoides , v jinýcr 
oblastech též Beseda lutea) a konstantní průvodní druh jednotek třídy Arte
misietea (Artemisia vulgaris). Blízké vztahy k cenosám řádu Sisymbrietalia, 
respektive k cenosám ·zaujímajícím hraniční postavení mezi svazy Sisymbrion 
a Polygonion avicularis, naznačují Lepidii&m ruderale a Conyza canadensis, 
které mohou být považovány za diferenciální druhy asociace vůči ostatním 
společenstvům svazu Dauco-M elilotion. V porovnání se snímky, které publi
koval S1ssINGH (1950, tab. 11) je však syntaxonomická vazba analyzovaných 
porostů k jednotkám řádu S1:syrnbrietalia méně výrazná. 

Vyšší lokální zástoupení prvků fadu Sisymbrietalia v porostech Berteroetum 
incanae je podmíněno jednak synekologicky, jednak syngeneticky. Spole
čenstvo je vázáno na teplé až mírně teplé oblasti našeho státu,. vyznačující 
se zpra vidl~ ± rovnoměrným zastoupením cenos svazů Sisyrnbrion a Dauco
M elilotion. Zahajuje sukcesi jednak na hlinito-jílovitých půdách s příměsí 
štěrku, jednak na hlinito-písčitých půdách s kolísajícím obsahem škváry 
a cihlové drti. Ranná vývojová stadia mezernatých porostů společenstva 
bývají charakteristická přítomností druhů obou svazů, šířících se na obna
žené půdy z okolí. Během dalšího vývoje porostů prvky svazu Sisyrnbrion 
ustupují a v druhovém složení se výrazněji prosazují dvouleté a víceleté 
druhy svazu Dauco-Melilotion a řádu Onopordetalia spolu s konstantními prů
vodními druhy společenstva (Achillea rnillefolium, A rtemisia vulgaris, Poa 
praten8is , v jiných oblastech též Agropyron repens - srov. SrssINGH 1960: 
173 -1 79, tab. JI). 

Homogenní porosty společenstva pokrývaly poměrně rozsáhlé plochy 
v sídlišti Brno-Lesná, v areálu ul. H. Malífové a na deponátech u bývalé 
Kohnovy cihelny nad ul. Jílovou (Brno). Porosty byly sledovány po dva roky 
až do za.stavění. - Společenstvo vyžaduje další studium na základě snímko
vého materiálu z jiných oblastí. 

Lokality fytocenologických snímků v tab. 2. : 1, 2, 3, 4 - Sídliště Lesná (Brno 38), depo
náty v areálu ul. H. Malířové; půdy hlinito-jílovité s příměsí stavebního materiálu (jemného 
štěrku). 28. 7. 1968. Lokalita v současné době zastavěna.. 

Asoc. DaucÓ-Crepideturn rhoeadifoliae HEJNÝ et GRůLL in HEJNÝ et aJ. 1979 

Termofilní pionýrské společenstvo vysycha.vých půd nejrůznějšího me
chanického složení. tl e rozšířeno na někter\rch skládkách (Brněnské I vano
vice) a podél železničních tratí (Obřany, Maloměřice,. Židenice). JTyziogno
micky nejnápadnější složkou mezernatých porostů jsou jasně kvetoucí po
pulace Crepis foetida subsp. rhoead1jolia s diagnostickou hodnotou význač
ného asociačního druhu . Svazovou a řádovou pHslušnost (Dauco-Melilotion, 
Ono_pordltalia acanthii) vyznačují charakteristické a diferenciální druhy 
těchto jednotek ( M elilotus officinalis, Da1,lcus carota - s nižší stálostí Picris 
hieracioides, Echium vwlgare, Oarduus acanthoides a Cichorium intybus). 
S proměnlivou stálostí, avšak vždy s nepatrnou pokryvností přistupují ně
které druhy jednotek řádu Sisymbrietalia (Sisyrnbrium altissfrnum, Bromus 
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tectorum hi Crei is tectorim1). Z kvantitativního hlediska. zcela převažují ane
mochorní druhy. 

Rozšíření společenstva na území ČSSR vyžaduje další studium. Na hlinito
jílovitých navážkách skrývky vápencových lomů lochkovské cementárny 
u Radotína (jz . sektor Prahy) bylo arn1Jyzován0 KOPECKÝM ( l 980b ). 

Snímek typického porostu: Brno-Maloměi'ice, na železniční trati; půda hlinito-písčitá s pří
měsí železničního škváru, cca 20 rn 2, T 90 % , 1 O. 7. 197 8. - Crepis rhoeadijoliu 4, Dauc'us carota 2, 
Cirsium arvense 2, Artemisia vulgaris l, Convolvulus arvensis l, Melilotus officinalis l, Crepis 
tectorum l, Melandrium album + , Carduus acanth01:des +, Melilotus albus +, Cichorium intybus +, 
'.l'ripleurospermum inodorum + , Plantago major l, Plantago lanceolata +, Taraxacum officinale +, 
Agropyron repens J, Poa pratensis 2, Calamagrostis epigeois 1, Achillea millefolium +, Arenaria 
serpyllifolia l, Lotus cornicufotus +, Oenothera biennis +. 

Os. Solidago canadensis-[Dauco-JJf elilotionl GROLL hoc loco 

Masová produkce anemochorně se šířících diaspor Solidago ca.nadensis 
umož11uje osidlování obnažených půd porosty tohoto ekologicky velmi 
plastické~o druhu v bližším i vzdálenějším okolí primárních zdrojů jeho 
diaspor. Siroká cenologická a ekologická amplituda Solidago canadensis je 
příčinou rl.lzného druhového složení a tedy i rúzné sy ntaxonomické přísluš
nosti vznikajících fytocenóz (KOPECKÝ in HEJNÝ et al. 1979 :· 62). Porosty 
vyvinuté na obnažených púdách v okolí stavenišť a nádražních objektů na 
území města Brna. obsahují fadu termofilních a subtermofilních prvků svazu 
Dauco-llf elilotio n ( P icris hieracioides, .i.li elnotus albu8, M elilotus officinalis, 
Daucus ca.rota) a :ř'ádu Onopordetalia acanth1:i (Carduus acanthoides), při vy
soké stálosti Artemisia villgaris s diagnostickou hodnotou konstantního prú
vodního druhu jednotek třídy Artemisietea vulgaris LOHM . , PRSG. et Tx. 1950 
em. KOPECKÝ 1979. Tyto druhy určují základní syntaxonomickou přísluš
nost společenstva . S kolísající stálostí mohou být přimíšeny prvky ruzných 
vyšších jednotek šířící se na obnažené púdy z okolí. 

Polykorrnony Solidago canadensis jsou z hlediska mezidruhové konkurence 
stabilizující Aložkou porostů společenstva, k t eré na daném stanovišti se
trvává po ř·úlu let. Postupně mohou být potlačeny šířícími se populacemi 
Calamagrostis tpigeios s vývojovou tendencí k odvozenému společenstvu 
Calamagrost'is epigeios-[Arrhenatheretalia] KOPECKÝ 1978. 

Porosty Os. Solidago canadensis-[Dauco -JJ1 elilotion] se vyvíjí na hlinito
písčitých i hlinito-jílovitých, svěžích, až mírně vysychavých půdách býva
lýc'h polí, v okolí stavenišť a v areálech nádražních objektů. Jsou roztroušeny 
téměř na celém Ú?.emí periferií města Brna. 

Lokality fytocenologických snímků v tab. 2 : 5, 6, 7, 8, - Brno, v areálu kolem ul. Strážní, 
· nedaleko Ústředního hřbitova, ruderalizované plochy na bývalých polích; půda hlinito-jílovitá, 

čerstvá. 11. 10. 1979, 9, 10: Horní Heršpice ((Brno 19), silně ruderalizované plochy v rozsáhlém 
areálu nádraží, nedaleko skládky topného uhlí; půdy hlinito-písčité až hlinito-jílovité se silnou 
příměsí jemné uhelné drti, 19. 8. 1967. 

OSTATNÍ PIONÝRSKÁ SPOLEČENSTVA S .VĚTŠÍM PLOŠNÝM 
ROZŠÍŘENÍM 

Vedle několika cenotypů vyžadujících další studium jsou na obnažený~Jt 
půdách skládek a deponií zeminy v okrajových čtvrtích města. Brna pionýr
ská. společenstva., popisovaná četnými autory i z jiných oblastí. Jde pře-1 
vážně o syntaxonornicky ostřeji vyhraněné cenotypy, hodnocené na úrovni 
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&socjací. Jejich podrobnější . fytoce119logick;ou cha.rakteristjku v.v~tlím n.a 
jiném místě (GRůLL 1973, 1978), omezuji se proto na stručný výčet význam
nějších lokalit . 

- Společenst~d 1r -Pussilago fdřfára: Na deponiích hlinito-jílovitých ze
min (Bohunice, Řečkovice), lokálně na náspech železničních t.ratí (Horní 
Heršpice). Ze syntaxonomického hlediska. vyžaduje další stvdium (,K,o
PECKÝ 1980b). 

- Erigeronto-Lactucetum serriolae LoHM. in OBEltD. 1957: vyskytuje se 
poměrně hojně v celé brněnské oblasti, zejména . na deponiích zeminy vy
hloubené ~e spodních vrstev půdních profi.lů v prostoru sídlišť v Lesné, J :g:li
ánově, v Cerných Polích; Řečkovicích aj. Velmi často je společen~tvo ;roz
šířeno ve zrušených pískovnách, na skládkách a podél železničních tratí. 

- Chenopodietum stricti ÚBERD. 1957: na. rumištích, na. deponiích zeminy 
s příměsí stavebního materiálu,. hojně na velkých brněnských skládkách. 

- Atriplicetum nitentis KNAPP 1945: Hojně na deponiích písčito-hlini
~ých půd v areálech velkých sídlišť (Komín, Bystrc, Řečkovice, Lesná, 
Cerná Pole), na městských skládkách, na rumištích i na smetištích v peri
ferii města. 

- Atriplicetum tataricae UBRTZSY 1949: Termofilní společenstvo osidlu
jící vysychavé, hlinito-písčité půdy s různým anorganickým~ odpadem (sta
vební materiál) a okolí sídlišť (Řečkovice, Královo Pole). Casto na rude
ralizovaných plochách s převrstvenou půdou _v městských parcích ~ na. 
velkých skládkách (Brněnské Ivanovice, Staré Cernovice) i na škváro-písči
tých substr~tech s pří,měsí mouru (sefaqovací nákladní nádraží v Brně-Ma 
loměřicích). 

- Sisymbrio-Atriplicetum o,blongifoliae ŮBEH.D. 1957: Vyskytuje se na. 
čerstvě převrstvených nebo mechanicky rozruš<?_vaných půdách podél cest 
na městské periferii (Královq Pole, Pisárky, St. Cernovice). 

- Dauco-Picridetum (FABER 1933), GoRs in 0BERD . et al. 1967: Na rude
ralizovaných plochách úhorů bývalých polí vyčleněných ke stavebním úče
lům (Bohunice, Královo Pole). 

- Lepidietum drabae TÍMÁR 1950: Společenstvo je časté podél železničních 
tratí, lokálně na obnažených půdách v prostorech stavenišť, dosti hojně 
v celé bměnské oblasti. 

SOUHRN 

Práce podává cenologickou charakteristiku méně známých pionýrských společenstev rostlin 
osidlujících obnažené půdy a navážky půd v prostoru stavenisť na území města Brna. Vedle 
cenotypů uváděných v literatuře z jiných oblastí (např. Erigeronto-Lactucetum serriolae, Atripli
cetum nitentis a mn,oho jiných), vznikají na těchto stanovištích vyhraněná společenstva, která. 
nelze všechna. klasifikovat na úrovni asociací ve smyslu platné definice asociace p odané na 
kongresu botaniků v Amsterodamu (1935). Při syntaxonomickém zpracování pionýrských spo 
lečenstev byla s úspěchem použita tzv. deduktivní metoda syntaxonomické klasifikace (KOPECKÝ 

et HEJNÝ 1971, KOPECKÝ 1978, KOPECKÝ et HEJNÝ 1978), umožňující jejich zařazení do stávají
cího systému. Popisov1;mé cenotypy .~lasifik9va:qé na Úl''?Vni b~zálnícp a odvozených společen
stev příslušejí do okruhu tříd Secalinetea BR. -BL. 1951, Ohenopodietea BR.-BL. i951 ei~' LoHM., 
J. et Tx. 1962 a Artemisietea vulgaris LoHM., PRSG . et Tx. 1950 em. KOPECKÝ 1979. Největšího 
rozšifení <tosshují na ú.ze!llí města Brna cenózy řádú Sisymbrieta.lia J. Tx. 1962 em. Go&s 1966 
a OnopQrdetalia acarithii BR.-.BL. et Tx. 1943 em. GoRS 1966 a to v sou~adu s klimatologickými 
parametry studgvaného území. 

Z méně :známých .pio_nýrských .společenstev cbrpk4lrizo;v~l .au~or :Q.~sled,,ujig-í baz~lní .a oqvo· 
ze:r;tá ~pole~nstv~: Sinapí,s arvensis.[Secalinct~g./(J_henppodieteaJ l<.o;I"Ep;irý 1~80„ Tr'f,pleuro~permum 



inódbriim-[Becalinetea/Ohendpodieteu] K:E:r.>czý'Ň'SKí 1975', Sisy1nbtium .Joeselii-[Sisymbrion] Ko. 
i'Eů:RÝ l!:JSů, Sisytnbtium dliissirhum-[Sisymbrion] MucrnA 1979 Ms„ Oirsium arvense-[Sisymbrión] 
(KEPci.Y:Ns:KA-R1.fa:EN 1977) G:RULL, Rumex crispus-[Sisymbrion] KoPECKÝ 1980, tJarduús 
acanthdidéá-Aftemisia vulgarís-[Onopordetalia1 KoPEd:KÝ 1980, Sotidago canadensis-[baucd-MeliÍ<i-
tion] Ů-RULL. . 

Ph studili pionýrských společenstey byla věnována pozotnost také některýrn s)trigen:etický'm 
a synekologickým mothe'ntům, které ve zfia.čné inífe ovliVňují drtihové složení certos a jejich 
vývoj. K významným faktorťi:tn patří zejméfia zásoba klffivých diaspor v púdá.ch, poténciá.h1í 
zdroje šíření určitých druhů, technologie zemních prací při úpravách terénu v prostorech étate
nišť, klimatické podmínky, fyzikální a chemické vlastnosti půd. 

Zásoba klíčivých diaspor v obnažených a přemístěných půdách nápadně ovlivňuje druhové 
složení společenstev rostlin otevírajících sukcesi na plochách bývalých polí, vyčleněných ke sta
vebním účelům. Potenciální zdroje šíření diaspor ruderálních a plevelných druhů v bližším i vzdá
lenějším okolí stavenišť mají význam při osidlování půd s nepatrnou nebo s žádnou primární 
zásobou diaspor. Technologie výstavby podmiňuje nebo usnadňuje vývoj některých pionýrských 
společenstev reprodukujících se z primární zásoby diaspot v půdách na staveništÍéh. Ekológi<fké 
podmínky stanovišť, jako fyzikální a chemické vlá.stnosti obnažených a deponovaný~h půd, 
expozice stanoviště a hydrologické poměry, význainhě působí na selekci druhů již v ranitýoh 
stadiích vývoje porostů a ještě více se pak vliv projeví v dalších stadiích sukcese. Kombinace 
uvedených faktorů, spolu s mezidruhovými konkurenčními vztahy v porostech, určují charakter 
druhového složení rostlinných společenstev. 

PODĚKOVÁNÍ 

Je mi milou povinností poděkovat panu Ínž. K. Kopeckému, CSc., z Botanického ústavu 
ČSA V v Průhonicích za cenné rady a ochotnou pomoc pi'i zpracování studie. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Die vorgelegte Arbeit bietet eiue Charakteristik der weniger bekannten Piortietgesellschaften 
von Pflanzen, die die entbléissten Boden und Aufschuttungen im Bereich der Baup1atze irrt Ge
biet der Stadt Brno besiedeln. Ausser den in der Literatur von anderen Gebieten angefiihrten 
Zonotypen (z. B. Erigeronto-Lactucetum serriolae, Atriplicetum nitentis únd viele a:hdere), ent
stehen an diesen Standorten ausgepragte Gesellschaften, von denen nicht alle im Range der 
Assoziationen im Sinne der geltenden Assoziationsdefinitiort, die im Botanikerkongress in 
Amsterdam ( 1935) vorgelegt wurde, klassifiziert werden konnen. Beí syntaxonomischer Bearbei
tung der Piortiergesellschaften wurde mit Etfolg die sog. deduktive Methode der syntaxono
mischen Klassifikation (Koti:ECKÝ et HEJNÝ 1971, Kó:PECKÝ 1978, KOPECKÝ er HEJNÝ 1978) 
angewendet, die eine Einreihung in das · bestehende System ermoglicht. Die beé<lhriebenert, i:th 
Range der basalen und abgeleiteten Gesellschaften klassifizierten Zonotypen gehoten iri den Be
reich der Klassen Secalinetea BR. -BL. 1951, Ohenopodietea BR.-BL. 1951 em. Lomi,i:,, J. e't R. Tx. 
1.962 .und Ar~emisietea vulgaris Lo~M.,„PRsG. et Tx. 1950 em .. ~{oPÉ?KÝ.1979. lm gtosstén Mas~e 
smd 1m Gebiet der Stadt Brno d1e Zonbsen der Ordnung Sisymb;ietalia J. Tx. 1962 em. Gons 
1966 und Onopordetalia acanthii BR.-BL. et Tx. 1943 em. Gčrns 1966 verbreitet, u. zw. ini Ein
klang mit den klimatischen Parametern des untersuchten Gebietes. 

Vón den weniger bekannten Pioniergesellschaften chMakterisierte der Verfasser folgende 
basale und ábgeleitéte Gesellschaftert: Sinapis arvensis-[Secdlínetea/Ohenopodietéa] Ko:P:Ec:itÝ 
1980, Tripleurospermum inodó'řum-[ Secalinetea/ Ohenopodieteá] K:EPCZYNSKí 197 5, Sisymbri'Um 
loeselii-[Sisymbrion] KOPECKÝ 1980, Sisymbrium altissimum-[Sisymbrionj Mt:Jc!NA 1979 Ms., 
Oirsium arvense-[Sisymbrion] (K:tii:PCZYNSKA-Ri.tKEN 1977) G:Ri:ffiL; Rumex ~rispus-[Sisymbfíon] 
KOPECKÝ 1980, Carduus acanthoides-Artemisia vulgaris-[Onopo1:detalia] Ko:PEdKÝ Í980, SólitJ,ago 
canaděnsis-[Dauco-Mélilotion] GRULL. 

Beim Studium der Pioniergesellschaften wurde die Aufmerksamkeit auch eirtigen syngene
tischen und synokologischěft 'MorMnten g~widmét; die im etheblichen Masse die Artěnzúsáin
mensetztnig d~i" zc>rio'sah nnd íhre Eňtwiékhi:rig beěinflussen. Zu den bedeu'.tenden Faktureň gě
hOren namentlich der Vorrat an keimfi:i.higen Diasporen in den Boderl, mogliché Quellen der 
Ausbreitung vt>n beštimmteri Attéfi; Technologie der Erdarbéiten Mi Hérriůhtting des Oela.naes 
an den Bauplatzen, klimatische Bedingungen, physikalische uiid ch~ínische EigenschBften der 
Bodéří. 

Der Vorrat an kei:lnfi:i;higen Diaspotefi in den'. ehtbiossten und versétzten Bodeň beeinflusst 
auffa.llend die Artenzusammensetzung der Gesellscha.ften von Pflanzen, die die Sukzession auf 
Flac:hen der ehema.ligen, zu Bauzwecken bestimmten Felder aufschliessen. Die potentiellen 
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Quellen crer Ausbreitung von Diasporen der Ruderal- und Unkrautarten in naherer und weiterer 
Umgebung von Baustellen haben ihre Bedeutung beim Besiedeln von Bodenmit unbedeutende:t;n 
oder iiberhaupt keiné.frtP.rimarvorrat an:-:Diasporen. Die Bautechnologie bedingt oder erleichtert 
die Entwicklung einiger Pioniergesellschaften, die aus dem primaren Vorrat aµ Diasporen in 
den Boden der Bauplatze reproduziert werden. Die okologischen Standortsbedingungen, wie die 
physikalischen und chemischen Eigenschaften der entblóssten und deponierten Boden, die 
Exposition des Standortes und die hydrologischen Verhaltnisse, wirken bedeutend auf die Arten
selektion schon in den friiheren Stadien der B estandsentwicklung, in den weiteren Sukzessions
stadien kommt dieser Einfluss noch deutlicher zum Ausdruck. Eine Kombination der erwahnten 
Faktoren, zusammen mit den Konkurrenzbeziehungen zwischen den Arten in den Bestanden, 
bestimmt dann den Charakter der Artenzusammensetzung der Pfianzengesellschaftcn. 
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