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Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo 
po smrkových lesích v Západních Sudetech 

Junco effusi-Calamagrostietum villosae, a significant community of spruce clearings 
in the Western Sudeten 

Tomáš Sýkora 

ÚVOD 

SÝKORA T. (1!)83): .Junco ejfusi-C11lr11nr1grostietwn v illosrtP, výz11anmú ,.;polcfon::>tvo po 
smrkovýc h lc::iíC'Ji v Zúpaduíc li Suclotccli. [.Jimco ejfusi-C(flrtmagrostietwn i•illosae, 
a signifiC'ant comrnun ity of ::iprucc clciwingi:; in t ho \\\:s t crn ~udeten.] - Preslia, 
Praha, G5 : 165 - l 72. 

The seconclary plant C'omrnuuitÍ('R succending tho l1 cavi ly damaged climax :-<pruce 
foro:;t,.; oftho ,Jizerské hory :.1\lts . aml "·cstom l\rkonri.~r ::\ l t s . lmv!' not bccn investigated 
until now. In this paper thfl associatio11 .Junro rffu s1: -Ualrmwgrostietum i•illv:w e SÝKORA 

is describecl. lt apprars rofcrablc tu the a llia1wo l!Jpaobion angustifo,Jii (H.L' BEL) Soó 
1933. Tlio cummunity rcpJ'(~se nts a putrntill y signifi('allt plant formation \\'l1ic h may 
b ccomo a uew dominant community nf tlw s11mrni L rrg ions of tlio \Vest crn Su<leten . 

. J.11.oskevskú 40, 460 04 Liberec, Česl.·oslovcnsl..:v. 

Paseková společenstva klimaxových smrcm nebyla doposud z vyšších 
horských poloh Sudet popisována. Pfíčinou je pravděpodobně nedostatečná 
diferenciace pasek v přirozených podmínkách smrkového stupně [ as. Cala
magrostio villosae-Piceetum (Tx.37) HARTMANN 1953]. .Po kalamitách v roce 
1966, nástupu velkoplošného hospodaření a vlivem elektrárenských imisí 
dochází v současné době k vytváření rozsáhlých ploch pasek, na kterých se 
diferencuje syn taxonomicky a synekologicky samostatný typ J unco effusi
-Calamagrostietum villosae. 

METODIKA 

Snímkový materiál (tab. 1) je porizcn obvyklou metodou evropsk é fytocenologické školy 
s použitím jedenáctičlennó Domin-Hadačovy stupnice . Na studovaných plochách byl vizuálně 
hodnocen půdní profil a podle gen etiC'kých horizontú určen hlavní půdní typ (podzol, hnědo
zem, cf. l(uBIĚNA 1953). V púdních výluzích získaných perkolací byla orientač~nč zjišťována. 
hodnota pH pro rhizosfóru (A1, A púdní horizont). Latinská jména rostlin jsou uvedena podle 
Ehrendorfera (EHH.ENDORFER 1973). 

FLORISTICKÉ SLOŽENÍ 

Druhově chudé paseky s · dominantní Calamagrostis villosa a pravidelně 
se vyskytujícím diferenciálním druhem asociace Juncus effusus (tab. I). 
Příslušnost k svazu Epilobion angustifolii indikují druhy Rubus idaeus a Epi-
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lobium angust~folium. Častější jsou acidofilní druhy Avenella flexuosa, Galium 
harcynicum, Vaccinium myrtillits. Z druhového složení bývalých smrčin pře
chází T rientali8 europaea a především dominanta fytocenóz Calamagrostis 
villosa; pro vyšší polohy je typický spíše taxon. Senecio nemorensis než S. 
fuchsii. Významné je nízké zastoupení druhů svazu Sambuco-Salicion a úplná 
absence Sambucus racemosa. 

SYNM OH.FOLOGlE 

Vzhled porostu je především určen dominantou (Calamagrostis villosa), 
paseky maj'í vzhled vysokostébclných luk. V některých případech se vy
tvář'í nižší bylinné patro (Galium hcircynicum, Trientalis europaea, Oxalis 
acetosella), v některých fytocenózách se uplatňuje keHk Vaccinium myrtillus. 
Významně je potlačeno mechové patro vlivem silných vrstev pomalu se 
rozkládající hrab.:mky . Vzácná je př'irozená diferenciace keřového pa,tra . 

SYNEKOLOGIE 

Vyhraněný typ pasek (foto 1) na stabilizovaných podzolech klimaxových 
smrčin a na stanovištích převážně kulturních smrčin v bývalém stupni hor
ských kyselých bučin: zde se vyskytuje na relativně velmi chudých horských 
hnědozemích (sn. č. 2, 7, tab. 1). 

Zvláštní zmínku zasluhuje výskyt v inverzních pá1wích Rálsko-Bezděz
ské tabule (sn. 1, tab. 1, cf. SÝKORA 1973). 

Zjištěný výškový rozsah asociace Junco-Calamagrost,ietum je od 800 do 
1000 m n. m., studované oblasti odpovídají rnakroklimatické údaje sumy 
ročních srážek od 1200 do 1600 mm, s průměrnou roční teplotou okolo 
4 °C (KERZELOVÁ 1979). 
Běžným znakem stanovišť je podmáčení půd indikované druhy: J unc·us 

effusus, J. filiformis, Care:r ca·nescens. 
Vliv dominanty se projevuje těžko rozložitelnou, 5-10 cm silnou vrstvou 

hrabanky, která blokuje nálet dfovin. Dochází ke změně horních vrstev 
půdního profilu; slehlá hrabanka dále nezadržuje v jarních měsících vodu 
z tání sněhu což platí i pro dešťové srážky v období před vzrůstem domi
nanty. Souhrnně přistupují jevy extrémnějších klimatických charakteristik 
nelesních ploch (teplotní výkyvy, rychlá ztráta vlhkosti. Svrchní hor~zonty 
jsou silně kyselé (pH 3,0 - 3,5), v hlavní oblasti rozšíření je půdním typem 
typický podzol. 

Doposud chybí přesnější stanovištní data a podrobnější studium popiso
vaných pasek je aktuální nejen z teoretického, ale především praktického 
hlediska. 

SYNGE:N'EZE 

·Popisovaná asociace představuje typ při horní hranici rozsirení svazu 
Epilobion angustifolii; výškově navazuje na paseky po smrkových kulturách 
s dominantní Avenella flexuosa (ve stupni horských kyselých bučin cca od 
700 m n. m.). Absence obvykle hojných druhů svazu Sambuco-Salicon (Sam
bucus racemosa, Betula pendula, Salix caprea) ukazuje, že původní (klimaxové) 
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Tab. I. - Junco effusi-Calamagrost ietum villosae SÝKORA, ass. nova 

Číslo sním ku 2 3 4 5 6 7 

Orientace s .TZ R .J J z 
Orientace R ,TZ .TZ R J J 
Rklon ° 15 10 JO 5 5 20 
Potct drultú i lO 10 10 10 5 11 
Pokryvnost Ei % 100 100 95 75 100 90 100 
Pokryvnost Eo % 25 90 5 
Ei: 
Juncus effu sus + ú ;~ 4 3 3 4 
Culamagroslis villosa 10 9 n 8 lO !) 10 

Rulms idue·us 2 ~ 3 2 3 
Rpilobium ang11st ijolium 2 3 3 :1 

Avenella fle.r:.uosa 4 4 5 4 6 2 
G11lium harcynicum :J 4 
V arciniurn myrtili'us 2 5 
Care.-c canesrens 3 3 3 
'Prientalis europuen 
.~·enecio nemorensis 1 :3 
Carex leporina 2 4 
A thyrium fili x-f eminrt + ~ 3 
Rumex acetosella 3 
Ualamngrostis ar·unrlinacea + 4 
Senecio fuchsii 2 
Luzula luzuloúles ~ 

O.calis ((Cetosella 6 
Dryoptcris dilatuta 
J·uY. dřeviny 
I' fre o abies 2 
Eo: 
Polytrichum formosum (i 6 3 

Druhy v 1 snímku: 

1: Frangulaaln:us l; E 2: č. sn. 
~i: 3: Oxnlis acetosella 3, Oircaea alp1>nn 3; 

8 

J 
z 

JO 
12 
95 

3 
!) 

2 
:3 

') 
,) 

2 

4 

2 

4 

3 

7: Juncu.s filiforrn is 4, D escham[Jsfo C(WSJJitosrt 2, A yrost·is tenuis 3; 
8: Galeopsis tetrahit 1, Care.i· pilulifern 2; 
9: Lycopodium annotinum 2; 
4: 8phagm1m girgensohnii 8. 

Lokalizace s nímkli: 

9 10 

J f-iV 
J SV 

10 8 
10 14 
95 100 

5 

3 :3 
!I 10 

2 3 
1 2 

5 2 
3 5 
~ 4 

1 
3 

2 2 

2 

3 

l. Mešný, lokalita „V Mošnóm" patí·í do skupiny r0liktnÍl'li i,;m rčin v inverzuÍl'h pánvích, 
které stmloval SÝKOl{A ( L973) ; SV úpatí l1 ory Ráls ka, 295 m n. m . . plocha 100 rn 2 . podzol. 

2. S svah nad Černým vodopádem (lok. 10 in SÝKOl-tA Hl76), Jizen;ké hol'y, 860 m n. m„ 
plocha 100 m 2 , hnědozem. 

3. JZ svah Pfodní Planiny, Krkonoše, 1025 m n. m„ ploe lia 21í m 2 , podzol. 
4. Odlesněné prameniš t.ě, SSZ svah (Vlašs ké.ho hřobono) . Z svahy Smrku, Jizerské liol'y, 

840 m n. m„ 100 m 2 , g lejový podzol. 
5. Údolí Z tracenóho potoka, levý bfoh, údolní jodlina, JizC'rsk<' hory, 750 m n. m„ plocha 

100 m 2 , glejový podzol. 
6. J svah Středního hřebene Jizerského na<l dolní částí osady. Jizerka, Jizerské hory, 870 m 

n. m„ plocha 100 m2, po<lzol. 
7. Uctolí Mlýnského potoka, J. svahy Hromovky, Krkonoše, 820 m n. m„ plocha 25 m2, 

hnědozem 
8. Přední Planina, Z svah, Kl'konoše, 1040 m n. rn„ 25 m 2

, podzol. 
9. JV úpatí Smrku, Jizerskó hory, 920 m n. m„ plocha 100 m 2

, podzol. 
10. SV svah I'locliého vr·chu, Jizcskó bory, 900 m n. m„ plocha 100 m 2

, podzol. 
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Tab. 2. - Společenstvo Veratrum lobelianum-Calamugrostis IJillos11 
··--------·· --~-.-- -- - ---------------

Čí::;lo snímku 2 3 4 5 6 7 8 
-~----·---~--------·--· ~---

Orientace JV JV JV JV sv sv sv 8V 
Sklon ° 5 5 5 5 8 5 8 35 
Počet druhů 9 10 8 9 ]() 15 12 2~~ 

Pokryvnost Ei % 100 100 100 100 85 \JO !J5 HO 
Pokrynost. Eo % 15 
Lokalit.a B B B B J J .J 1( 

E1: 
Verutrum lobelianum 3 2 2 3 4 5 (i 3 
Calamagrostis villosa 10 10 10 10 H 8 8 H 
Senecio nemorensis 3 3 4 1 
Ranunculus plata-mjol-ius + 3 
Cirsium heterophyllum 5 3 4 
P olygonum bistorta 2 2 
Phyteuma spicatum 2 3 
T rollius europrreus 2 
Thol ictrwn rtq'uilegiif olium 3 
Geranútm sylvrtticum 
Digitalis grandiflora 

Rubus idcteus 5 5 :~ 1 
Fragnrirt vesca 3 
Betula pendula, + 2 
Salix caprert 2 
Acer pseudoplatanus 2 

Anemone nemorosa 4 4 3 3 3 
11ielctmpyrum sylvaticum 3 3 2 3 + 
Potentilla erecta 1 2 4 
Equisetum syl vaticum 5 5 5 
Silwne di01:cu 2 + 
Oxal-is acetosella 4 5 6 5 
M aianthemum bij olium 5 6 6 
V accinium myrtillus 2 2 2 
A venelfo f lexu osn 4 4 6 
Thelypteris phegopteris 4 4 1 
Athyrium filix.jeminrJ, 3 2 
Lv,zula luzulo ides 2 
Senecio fuchsi'i 2 2 

Druhy v 1 snímku: 

Ei: č . sn. 2: Hieracium laevigatum I; 
4: Galium harcynicum 3, Solidago virgaurea 2; 
5: D eschampsia caespitosa 2; 
8: P etasites kablilcianus 4, Gymnocarpium dryopteris 6, Prenanthes purpurea 3, 

Cťepis paludosa 1, Aegopodium podagraria 2, Scrophularia nodosa + , Paris 
quadrif olia 1 ; 

Lokaliza ce snímků: 

B Bukovec, Jizersk é hory, J - Ještěd, K - Krkonoše. 
I. Louka na JZ úpatí Buko~ce, lemy smrkových skupin, 900 m n. m., plocha. (2 X 3) 6 m2, glej, 

Jizerské hory. 
2. dtto, plocha (2 X 5), 10 m2, glej. 
3. dtto, plocha (2 x 3 6 m2, podzol. 
4. dtto, plocha (2 x 5) 10 m2, podzol. 
5. Sedlo JV pod Ještědem, trvalé světliny, 910 m n. m., plocha (2 x 5) 10 m2, glejový podzol, 

Ještědské pohoří. 
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Pokračování tab. 2 

6. dtto, plocha (4 X 4) 16 m2, glejový podzol. 
7. dtto, JV svah, 900 m n. in„ plocha (~ X 5) 10 m2, hnědozom. 
8. Údolí Labe, soutěska pod H erlíkovi ecmi, pravý bfoli, 580 m n. m„ plocha (4 x 4) lG m2, 

hnědozem. 

Poznámka: 

V prvním odstavc i tabulky (E1) jsou uvodony drnliy se vztalwm k vPgetaci subalpínských 
niv a horských luk, vo druhém od~· tavci druhy se vztalwrn ], vcgctu<:i pasek. 

smrcmy neměly typ pasekového společenstva v rámci třídy Epilobietea 
angustifolii. 

As. Junco effusi - Calamagrostietum villosae se v typické formě diferencuje 
na stanovištích klimaxových smrčin (cf. allocenofyt Trientalis europaea). 
Dosti často se vyskytuje ještě ve stupni horských kyselých bučin (as. Cala
magrostio villosae-Fagetum MIKYŠKA 1972) zvláště po smrkových kulturách. 
Při bývalé horní hranici smrko-jedlo-bukových lesů (O. villosae-Fagetum var. 
s Trientalis europaea, cf. SÝKORA 1967a) je složení a stabilita fytocenóz as. 
Junco-Calamagrostietum stejné, jako na stanovištích původních smrčin; 
zvláště v Jizerských horách je tento bývalý stupeií. bukových lesů na mírných 
svazích plošně značně rozsáhlý. 

Dále uved en ý fytocenologický snímek z Bukovce (.Jizerské hury) µřodstavujo fyziognomicky 
ještč paseku s Crtlrm1ogrnstis villosa v místě horni výškové lirani l'A rozšífoní květnatých bučin 
( Eu-Pogenion): 

,T sva h Bukovce, Jizerské hory, 950 m n. m.; plocha 100 m 2 , hnědozem na čedičové suti, pa-
seka z roku 1()66, snímkováno 15. 7. 1975. 

E2: Betula alba l, Salix caprw 2; 
B1: Senecio fuchsii 6, Epilobium angu:5tifolium 3, Hubus úlueus 4; 
Oulurn(l,grostis villo&a 9, Vaccinium myrtillus 3, Polygonatum rnrticillatum 2, Grilium harcynicum 

1, Scrophulu ri11 nodosa I, Vcronicu officin(/lis ] ; 
Snímek zac11ycnje pfochodové, lokálně utváfoné fytoconózy ::imčrern ke sval1u Sambuco-Sali

cion (as. Senec'ionetum fuchsii ÚBERDORFEit l !)7:3). 
Ve vyšších polohác h (okolo 900 m n. m.) so na vhodných loJ,alitád1 vyskytují fytocen ózy 

s dominantní Calamagrustis villosa jako Rtabil iz-nvaué lomy př-i okrajích ,.;mrkovýd1 lesú, n ebo 
trvalé světliny. T ent o typ označený jako Vemtrwn lobelianum-Cnlomrrurostis villosa, společenstvo 
(tab. 2) předi;tavuje druhově nedosycenó fytocenózy, které lze hodnotit jako bazálllí :-ipolečeustvo 

i·ád u Calamagrostietalia villosae (viz syntaxonom io). 
Zapsané ·nímky jsou ze tř'í lokalit: Lonka pod Bukovcem (.Jizer::iké hory), prameniště v sedlo 

JV pod J eštědem a údolí Labe v Krkonoi'iÍl:h. Fytocenózy na dvou hlavníeli lokalitách mají 
podobný púvod: jedná 1;e o kontakt horní hranice m;. Acero-l1'agetum BARTSCH 1940 v mozaice 
s podmáčenými sml't·inami. Ohó lol-:ality loží v závětH méně zfotolných, ale funkčních A-O 
systémů (JENÍK 1961: 342, SÝKORA 1967b: 9). Vzhledem k tomu, ž.o louka pod Bukovcem je ně
kolik století sekána, mají zdejší fytocenózy podobu vyhraněných lemů okolo smrkových sku
pin, pod Ještědem jde spíše o trvalé paseky, prokazatelné jo působení sněhových závalú, které 
l'e1 luk.ují stromové p1:1tro. V údolí Labe je základní fyto eonologická situace stejná, dřeviny jsou 
redukovány periodickými povodněmi. 

Vztah mezi as. Junco effusi-Cala.magrostietwn villosae, spoloěonstvom lleratrum lobelianum-Ca
larn(/,grostis villosa a as. Crepúli-Calnmagrost,ietwn villosae JEN[K 1()61 označuje hranici mezi tří
dami Epilobieteu, angustijolii a Betulo-Adenostyletea. 

Popsaná situace navozuje úvahu, že as. Junco-Calrimogrost-ieturn "e může zvláště v exponova
ných poluliách, pm;tupně diferencovat směrem k stabilizované nele;;ní formaci. V současné době 
(na rozdíl od pasek nižších poloh) chybí incl ikaen sukcnse směrem k lesu. Zmínku zasluhují i ne
obvyklé potíže při umělóm zales(wvání: noočeká,vanó vymrzání sazenic, obtížné indiviJuální 
ošetření mladých strom ků, změuy půdních c liarakLeristik (forma humusu, opad, zamokfoní). 
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SYNTAXONOM.IE 

Na základě druhového složení a vzniku studovaných společenstev je zřejmé 
zařazení nově popisované as. Junco effusi-Calamagrostietum villosae do svazu 
Epilobion angustifolii (Ri:TBEL 33) Soó 33, řádu Atropetalia VLIEG. 37, třídy 
Epilobetea angustifolii Tx. et PREISING in Tx. 50; typus asociace sn. č. 9, 
tab. 1. 

Asociace je diferencována druhem Juncus effusus, přistupují význačné 
druhy svazu, Epilobium angustifolium, Rubus idaeus. As. Junco-Calama
grostietum tvoří horní výškovou hranici rozšífoní třídy Epilobietea, za vý
značné absence druhů sv. Sambuco-Salicion Tx. 50. Dále je zřetelný vztah 
k pasekám s Avenella flexuosa v relatintě nižších polohách kulturních smrčin 
(cf. ÚBERDORFER 1978 : 300). 

Vzhledem k rozšíření a pravidelné dominanci Calamagrostis villosa je zde 
naznačen vztah k řádu Calamagrostietalia PAWLOWSKI et al. 1928 (sensu 
HOLUB et al. 1967). Přechodovou oblast vyznačují fytocenózy označené jako 
Veratrum lobelianum-Calamagrostis villosa společenstvo, tab. 2. Tento typ 
hodnotím jako bazální společenstvo řádu Calamagrostietalia PAWLOWSKI et 
al. 1928; (cf. KOPECKÝ et HEJNÝ 1971) představuje hranici mezi třídami 
Epilobietea ang?lstifolii a Betulo-Adenostyletea BR.-BL. et Tx. 1943. 

DISKUSE 

Předním disk usn ím morncntem je postavení as. Junco ejfusi-Ocilamugrost·ietum v·illosae v ráme& 
pasekovýclt společenstev ti'ídy Epilubietea ; je velmi pravděpodobné , že t ento typ v poclmínkÁch 
př·irozonýc h klimaxových smrěin nebyl specificky diferencován. V těchto smrčinách s přirozenou 
strukturnu, probíhalo zmlazení vúclěí dřeviny na velmi malých plochách. Původnějším stano
vištěm mohly b)' t podrnáěené plochy s bývalou p fovahou jedle (sn . č . 5, tab. 1), nebo podmáóené 
smrěiny. 

Podstatnou skutočno::;tí jo před poklad dalšího (z hlediska sukcese dfovin) degradujícího 
ireven:>ibilního vývoje směrem k tn·alým nelesním formacím. 

Pfodevším v Západních Sndetoch je Calrtmagrost·is villos([, ( středoovropský montánní prvok) 
vitálním druh em. V :,;uboccanicky ladě11ých, návětrných podhorských polohách so vy:,;kytuje již 
od horní hranice Juhových doubrav (Melompyro-Jl'agetum) cca od 300 m n. m. Ve středních hor
ských polohách (místy od 500 m n . m.) se již výrazně fytosoc iologicky prosazuje (cf. as. Orilrt
magrostio villosae-Fagetum, O. v·illosae-1-'iceetum). 

Při horní hranici lis tnatého lesa (jedno-bučin), v podmínkách pfirozeně ( či uměle) vytvoř·e

ných lesních okraj ů a světlin, bylo zjištěno spo lečenstvo V cratrum loúelúinum-Oalamagrost·is vil
losa; jsou to dlouhodobě stabilizované, ale druhově nedosycené fytocenÓí-:y na stanov ištní 
mozaice podmáčených smrčin („Bazzanio-Piceetum" ) a horských klena-bukových lesů (A.ccro
-Fagetum ). 

As. Junco-Oalamagrostietum je vyhraněný pasekový typ se všemi znaky třídy líJp-ilohietea , 
včetně relativně krátkodobé diferenciace, v současné době velkoplošně rozšířený. Významná jo 
absence druhů svazu Sambuco-Salicion. 

Význam společenstva Veratrum lobelianum-Oalamagrostis v'illosa spot:·ívá v tom, žo indikuje 
dolní hranici rozšíření typů subalpínských niv se vztahem k pasekám s dominantní O((l((magrost{s 
villosa. 

Podle základních znaků (druhové složení, vegetační útvar) lze u as. Junco-Oafomagrostietum 
přeupokládat vývojový trend, který by se mohl projevit změnou v zastoupení některých druhů: 
tj. nástupem druhú Vaccin·ium myrtillus, V. vitis-idaea, Oalluncivulgarisnebo druhů třídy Betulo
-Adenostyletea (Athyr'iu.m distentifolium, Veratrum lobelianum). Tato skutečnost není zatí.m pro
kázána, kromě některých lokalit v J"izerských horách s nástupem Athyrium distentifolium. 

As. Junco-Oalamagrostietum vyžaduje dalšího podrobnějšího studia. 

ZÁVĚR 

V předloženém příspěvku je popsána nová asociace Junco effusi-Calama
grostietum villosae, která reprezentuje v současné době rozsáhlé plochy pasek 
ve vyšších polohách Jizerských hor a Západních Krkonoš. Plošné rozšíření 
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je podmíněno kalamitami z roku 1966 a škodami průmyslových imisí v oblas
tech klimaxových smrčin. 

Podle druhového složení přísluší popisovaná asociace, jako vyhraněný typ, 
k svazu Epilobion angustifolii (RůBEL 33) ~oó 33. Diferenciálním druhem je 
Juncus effusus pravidelná dominanta společenstva je Calamagrostis villosa; 
dalším významným znakem je absence druhů sv. Sambuco-Salicion Tx. 50. 

Fytocenózy popisované asociace se vyskytují na kyselých půdách, přede 
vším n a podzolech bývalých klimaxových smrčin a na vhodných stano
vištích sestupují do stupně hon:;kých _ bučin ; dopronízej í však i reliktní 
smrčiny v Hamerské kotlině (severní Cechy, cen. 300 m n. m. , Rálsko-Bcz
dězská tabule). 

Podle hodnocení dynamiky se popsaný pasekový typ múže dáJe diferen
covat směrem k irevcnúbilní neJesní fornw,ci s některými znaky sv. Calarna
grostion villosae 1) A WLOWSKl et aJ. H)28 ( \ ' ÍZ společensfro Veratrum lobelia
num-Calamagroslis 'villosa uvedené v této práci). Paseky s Calamagrostis vil
losa pfodstavují, zvláště ve vrcholových obl astech, dlouhodobou brzdu při
rozené sukcesi směrem ke Hmrkovému lesu s původní Picea abies. 

Z USAMM ENF ASSU NC 

Au!:! d e n ho ltere n Lagťn d<·r \\ 'f'.,.;ht trlr·k n (l sNgc· i>irg <• . l ~i <'s<'ng1 ·hirl!f') s ind bi sh('r dic Gn!:!Dll 
schaftc n differenzicrtE\n Li f' l1tu11 g<" 1t rn it C11lr11nr1;1m stú; l'l'fl11su ni c·lt! hf'sc- liric bon wonlcn. Nauh 
den Kalamitatcn im J. l!HHi. na< ·lt ci Pm .\ u tritt d o,.; Cross fl iid1 cn \l'irl sf'haťt u11d unt or d em Ein
ftuss v o n Immi8sicm('n an,.; \\' iirmPk raťlanlagP n konirnt <'S in dl'!' U('gonwa r t zur Hilclung aus
gedelmtor Kahh.iehl ágP n .. \uf d i<'sPn Ka li!A iic hcn d iffc·n'nz i(' r t s il' lt f' ino plt ytozon ologisch Ro lb
,.,t~i.ndigo, n. ls ni ne uoue Assoz;iatio11 .J1111co f'./fusi-Cu l11 111• t(//'0Sl ietu111 1· illosric im J{ahmť11 df's Vcr
banclcs /iJpilof)ion angustifolii ( f{ i·B~: i, :~:q ~nó :i:l bcs<· li r il'b<'IH' P flaHzc•ngesell se haft . 

Aufgrund d nr Nta nd ortanaly,.;('n k n! tll vorans!..(< 'sf'Lz; w<'ťd <· n. dass dies<'r T y p (Junco .( !oluma
grostietu m ) c ine n oudiffe ronziort<' Assoz iaL iu11 im f{a lirnon d0r a rtcnarmen Li uhtungen dar:;t.ollt. 
lm Cebie t de r Vcrbroitung von Klimuxfil'li t e n wti ldl'rn I :\s.·. C. villosae- P iceeturn (Tx . :n) F. K. 
Hartmann 195!)] un h:w dem na t.i'tl'li< ·lic n Hťdingungon \ntren dio Lielttungsgesoll schaften nicht 
stabilis iert. Dor gcgr•nwii.rt igc Zo it absch nit t grnsser LieM1rngen unci Antreten de r grossfHi,chi gen 
Sc hadem an der F ic l1 tA boc influsst dic Differcnz iornng d e r neubesc hrieben cn Assoziation. Auf
grun<l d er allgemoin on 1JC'\1·ertirng dcr Dy namik von J unco-Oalumagrostietum boste l1 t hier die 
Gefahr , dass sich d e r· g<"g<' llll'iirtig(' Li<·litungs ty p in dor Hiclit.ung zur in·0vors ibilcn Formation 
mit oinigen Merkmalon d('s V <' rl1and0.-, Calr111111 r1rostion villosne PA\\'LO\l'SKI et al. 1928 diffore n 
zie ren 'wird (sieh V eratrum loúelian11111-C11lrr mnyrost is villo8r1 Ucsellschaft). 

Di(I H uchgras wiesen mit Culamagrostis rilloso (J zmco-Ualamngrostietum ) k éinne n - in f.>!)('
, ondc ro in d en Gipfo lparticn vom fac rgebi rgC' un d \YPstriesl'ngebirge - o in(' lang fri stigc Hf'm
mung d er nati.irlichen !:!O kund iiren, zurn Fichtťnwuld g<'' ri ch ktcn ~ukzm;s ion dan;to llcn . 

LITEHATURA 

EHRENDORFER F. (1973): Lis t e d fl r Gefásspflanze n :ititt.olouropas . - Ed. 2 - Stuttgart. 
HoLUB J. et al. (1967): Ůbers i c ht der héiheren Vcgotat i orn~c inhe iten de r T schec hoslowake i. 

H.ozpr. ČSAV, ser. math.-natur. , Praha, 77/3 : 1 - 75. 
JENÍK J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Krá lického Sněžníku a Hrubóho J eReníku . 

Praha. 

171 



KERZELOVÁ B. (1979): Větrné poměry a zneč ištění ovzduší ve Frýdlantské pahorkatině a Jizer
ských horách. - Acta Univ. Carol. - Geogr„ Praha, 1 : 61 - 90. 

KOPECKÝ K. et HEJNÝ J. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severo
východních a stfodních Čech (Příspěvek k teoretickým otázkám cenologie a antropogenní 
vegetace). - Rozpr. ČSAV, ser. math.-natur„ Praha, 81 - 9 : 1-125. 

KuBIĚNA W. (1953): Bestimmungsbuch und Systematik der Boden Europas. - Stuttgart. 
ŮBERDORFER E. (1973): Die Glioderung der Epilobietea angust ifolii -Gosellschaften am Beispiel 

siiddeutscher Vegetationsaufnahmen . - Acta Bot. Acad. Sci. Hung„ Budapest, 19/1- 4: 
235 -253. 
(1978): Sud<leutsche Pflanzengesell schaften. T e il II. - Pflanzensoziologie, J ena, 10. 

SÝKORA T. (1967a): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., 
Vrdtlabí - Praha, 4: 43 -5:3. 
(1967b): Fytocenologický rozbor bukových l es ů v Ještěd ském pohoH. - 1\1s. lDipl. Pr. dopon 
in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. U niv. Karlovy, Praha]. 
(1973): Relikty smrčin na tlně Jest řebské kotliny u Doks a v povodí Ploučnice v severn ích 
Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ„ Praha, 8: 196 - 200. 
(1976): Botanický inventarizační průzkum chráněného území Frýdlantské cimbui'-í. - .M s . 
[Depon in: SÚPPOP Praha et KSSPPOP Ústí nad Labem (22 str„ lit„ 2 map„ l diagr.)]. 

Došlo 14. červenec 1981 

172 


