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Společenstvo se Saxifraga decipiens ve středním Povltaví 

A cornmunity with Saxifraga decipiens in the Middle Vltava region 

Jarmila Boswartová 

( JVOD 

BúswARTOVÁ J. (1983): Spolněonstvo so Sa.c1fraga dccipicns ve s tfodním Podtaví 
[A community with Su:rifraga. decip1:ens in tho Middlo Vltava region .] -- Prcslia, 
Praha, 55: 223 - 228. 
A survey was rnado of an intiwesting µlant commuuity \Yith Sax·Uraga decipiens EHRH. 

The community is r eferrecl to tlie alliarn·o Alysso-Festucion pallentis l\lo1tAVE C l !JG7 
anrl closcribod as a n e \Y provis ional suba"soc iat.ion Allio montoni -,<;,,'('detwn ulúi saxi
frngetos um decipientis . 

Středočeské muzewn, Y,ómek 7, 2{í:! G.3 Roztoky u Prahy. Oeskoslovensko. 

Na slrnlách u Štěchovic bylo snímkováno společenstvo slrnl svazu Alysso
-PestuC'ion pa.llentis MORAVEC 1967, jež se od všech dosud popsaných jednotek 
tohoto s \razu výrazně liší pfítomností glaciálního druhu Saxifraga decipiens 
subsp. sponhemica (dominanta) a vyšší pokryvností některých acidofilních 
druhů (Festitca ovina - až 5% celkové plochy, Avenellaflexuosa, Campanala 
rotundifolia s.Z.). 

Protofo vobdobná společenst~a jsou uváděna i z jiných oblastí Čech, na
příklad z Ceského středohoří (SIMR 19:31, 1948; KLIKA 1939, 1951; SEKERA 

1970) nebo z údolí Berounky (KLmA 1941 ) , byla syntaxonomické problema
tice těchto porostů věnována zvláštní pozornost. 

:\1ETODA 

Zápis fytocenologických snímků byl prováděn pomocí běžných m etod ziirišsko-montpPllierské 
školy (BRAllN-BLAXQUET 1964) , užívající s0dmičlcnmó kombinované stupnice abundanee a domi
nance. Mechové patro nebylo (s výjimkou holotypu) analyzováno. Synt.axonomická část práce 
klade důraz na matematické srovnání s pí·íbuzný mi fytocenózitmi. 

Vědecká jména taxonú vyššÍ<·h rnstlin jsou uv(tdčna pocite Ehrendorfora (EIIREXDOJtFER 

1973). 

FYZIOGNO:\lIE POROSTŮ SE 8AXIFRAUA DECIPIBNS 

Sa:nfraga decipiens EHRH. patří v Cechách k významný·rn glaciálním 
reliktům. Po ústupu obou ledovců se tento druh udržel na stanovištích 
8 ekologicky příznivým <'harakterem (většinou na insolovaných skalníc-h vý
chozeeh nebo sutích s půdami v iniciálním st.n,diu vývoje, tam, kde není příli~ 
ohrožm~(J .. n tlakem konkurenčních druhů). 

Na takových lokalitách může vhodně využívat H\'é schopnosti vyh·ářet 
trsy a koberce. Hustě směstnané rů:lice listů Rnadno zad1ycnjí a udržují \' Jáhu , 
stejně jako soustava tenkých, dlouhých, síťoYitě rozložených oddenkú s ko
řínky, mezi nimiž jsou zachyceny rozpadlé organieké zbytky. f-;chopnost za-



držet vláhu je umocněna mechovými polštáři, jež bývají ve společenstvu 
lomikamene trsnatého nápadně vyvinuty. Polštář, tvořený rostlinkami lo
mikamene nepřirůstá těsně k podkladu; hlavním zdrojem výživy je obvykle 
půdou vyplněná puklina (nebo příhodné místo mimo balvan), odkud jsou 
živiny rozváděny oddenkovým systémem. 

Na skalnatém podkladu projevuje lomikámen vysokou vitalitu. Nahro
maděním humusu (např'íklad zazemněné ± vodorovné plochy většího roz
sahu) se podmínky pro jeho udržení zhoršují - trsy řídnou a pronikají do 
nich druhy kontaktních společenstev (především skal a lesních lemů). 

SYNEKOLOGIE A SYNTAXONOMIE 

Vlastním stanovištěm nově popisovaného společenstva jsou silně insolované 
skalní výchozy s půdami v iniciálním stadiu vývoje. Substrátem pro jejich 
vznik jsou bazické až mírně kyselé horniny (čedič, znělec) anebo v případě 
štěchovické lokality proterozoické břidlice , na nichž díky bazickému tmelu 
vznikají púdy bohaté živinami. 

Výskyt společenstva .ukazuje na zřejmou souvislost s orientací svahů a 
mikroexpozicí jednotlivých stanovišť. Většina snímků byla zaznamenána na 
severně, severovýchodně až východně orientovaných svazích a téže mikro
expozici odpovídají nejlépe vyvinuté porosty lomikamene. Na obdobných 
stanovištích jihozápadně a jižně exponovaných, je přítomna typicky vy
vinutá asociace Allio-Sedetum nebo jiná společenstva svazu Alysso-Festucion 
pallentis. 

Zmínky o společenstvu se~ Saxifraga decipiens na skalách najdeme v naší 
literatuře například v práci Simrově nebo Klikově (ŠIMR 1948, KLIKA 1951), 
ovšem pouze okrajově. Detailnější studium těchto porostů vede nyní k zá
věru, že se jedná o další samostatnou kategorii v hodnotě su~asociace, která 
doplňuje popisy skalních společenstev středních a severních Cech. 

~ Opodstatnění pro syntaxonomické zařazení do svazu Alysso-Festucion 
pallentis vyplývá ze srovnání souboru snímků v tabulce se snímkovým ma
teriálem as<?ciací t~hož svazu. Byla stanovena vzájemná floristická podob
nost podle Cešky (CEŠKA 1966) pro následující soubory: 

1. Allio-Sedetum saxifragetosum (A-Ss)-Asperulo glaucae-Festucetum du
riusculae PREIS in KLIKA 1939. 

2. A-Ss · - Alysso saxatilis-Festucetum duriusculae KLIKA ex ČEŘOVSKÝ 
1949. 

3. A-Ss - .M elico transsilvanicae-Sempervivetum soboliferi PREIS in KLIKA 
1939. 

4. A-Ss - Diantho-l!'estncetum pa,llentis GAUKLER 1938. 

2 I~A+B C·AC ·n 
Ze vztahu M = ___ i=_ l i i 

l:f!1 ciA If!1 Cm 
. 100 

byly vypočteny příslušné hodnoty M 1 = 65,6, M 2 = 58,3, M 3 -: 63,2 a 
M 4 = 57 ,9. Ve všech případech vidíme značnou floristickou podobnost. 

Srovnáme-li předložený materiál s jinými společenstvy asociace Allio-Se
detum (M 5 = 66,1), vidíme na prvý pohled rozdíl v přítomnosti praealpin
ského prvku Saxifraga decipiens (diferenciální druh) a dále již zmíněných 
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acidofilních druhů (stálost IV -V). Ostatní asociační a svazové druhy jsou 
± stejně zastoupeny. 

Na. tomto místě je třeba dodat" ž~ vý~kyt ~qq;ifraga decipiena není na slµWna.tém p9(iklad• 
striktně vázán na asooia.ci Allio-Sedetum; jehQ přítomnost byla zaznamen.ma i y jinýo.Q •V.MO· 
vých jednotkách {například v asociacích A/,yaao-Featucetum či Asperulo-Feslucet'l.fm) nebo je 
součástí přechodných fytocenóz. 

Poznámka.: Srovnávací snímkový materiál souborů 1-3 ~ aouber11 ó je převzat z práce Ko4be· 
kovy (KOLBEK 197 5): 

ad l ta.bulka č. 4, snímky 1-4, 
ad 2 ta.bulka. č. 3, snímky 1-4, 
ad 3 tabulka. č. 6, 
ad 5 ta.bulka č . 5, snímky 6- 9, 

souboru 4 z práce Korneckovy (KORNEOK 1974): 
ad 4 tabulka č. 65, snímky 7 -10 (tyto snimky byly zvoleny vzhledem ke avému acidofil

nějšímu charakteru, jímž poněkud připomínají diskutovaaou subasQciaci). 

SROVNÁNÍ S DALŠÍMI PŘÍBUZNÝMI JEDNOTKAMI 

Fytocenologickou problematikou společenstva se Saxifraga decipiens na 
suti se v posledních letech zabývali například KNAPP et BoHNERT (1978), jež 
řadí tyto sutě v Českém středohoří do asociace Festuco-Saxifragetum STOCKER 
1962. 

Srovnání materiálu ze Štěchovic s těmito sutěmi vede k domněnce, že pří
tomnost druhů skal je zde dána pevným podkladem (tyto druhy nesnášejí 
posun materiálu) a že se jedná o společenstvo sice trvalé, ale sukcesně před
cházející zmíněné asociaci Festuco-Saxifragetum. 
Vypočtením floristické podobnosti mezi těmito dvěma soubory (srovnávací 

materiál v práci JIRÁKOVÁ 1080, tab. č. 11) dospějeme k hodnotě M = 59,2. 
Podobnost je tedy obdobná jako v předchozích případech, ovšem při posu
zování kvantitativního zastoupeni společných druhů vidíme značný roz
díl: zatímco na skále jsou silně preferovány druhy xerotermních travinných 
společenstev svazu Alysso-Festucion pallentis, na suti se vyskytují pouze 
ojediněle. Naopak zde je vyšší podíl druhů hájových (Poa nemoralis, Stellaria 
holostea, Hepatica nobilis) a nápadná je rovněž přítomnost stínomilnějších 
druhů kapraďorostů (Dryopteris filix-mas, Cystopteris fragili s, Polypodium 
vulgare)'. 

Z uvedených důvodů nepovažuji za vhodné řadit nové společenstvo do 
asociace Festuco-Saxifragetum. Zdůrazňuji však znovu jejich vývojovou 
b1ízkost. 

Vzhledem k přítomnosti vzácného prealpinského prvku Dianthus gratiano
politanus na štěchovické lokalitě se nabízí srovnání s asociací Diantho-Festu
cetum pallentis GAUKLER 1938 a společenstvem Deschampsia flexuosa-Dian
thus gratianopolitanus sensu KoRNECK 197 4. 

Hledáme-li společného jmenovatele v prvém případě, srovnáme druhy, 
vyskytující se v obou fytocenózách se stálostí alespoň 50-100 %· Neuvažu
jeme-li druhy Anavella flexuosa (určující acidofilnější typy vegetace) a Di
anthus gratianopolitanus (druh charakteristický pro Diantho-Festucetum, ale 
nikoliv pro nové společenstvo) , nezůstane ani jedíný, jež bychom mohli 
označit jako asociační a pouze Sedum album, Asperula cynanchica a Asplenium 
septentrionale zastupují skupinu .druhů svazových. Za podstatný ovšem mu
síme považovat fakt , že ani Dianthus gratianopolitanus ani Festuca pallens 



Tab. I. - Allio montani-Sedetum albi aaxifraget-Osum decipientia 
----------~ 

Snímek č. - Relevé No. 1 2 3 4 
Expozice - Exposure SV(NE) SV(NE) V(E) V(E) 
Sklon (°) - Slape (0

) 26 50 70 55 
Plocha (m2) - Area ane.lyzed (m2) IO 8 6 9 
Nadmoř. v. (m) - Altitude (m) 250 250 250 250 
Poč~et druhú - Number of species (E1 + E2) 27 28 38 27 
Pokryvnost E2 ( % ) Cover E2 (%) 5 
Pokryvnost Ei ( % ) Cover Ei ( % ) 90 40 50 60 
Pokryvnost Eo ( % ) Cover Eo (%) IO IO 15 20 01. 

10 

E2 
CotoneBter integerrimus 25 
Er 
Saxifraga decipienB subsp. sponhemica I 2 + 100 
Allittm montanum 2 2 2 1 100 
Sedum album 2 + + 75 
M elica transsilvanica I r r 75 
Asplenium ruta-muta,ria I + 50 

Seseli osseum I 2 2 75 
Asplenium septentrionale + + I + 100 
Asplenium trichomanes + + + 75 
Asperula cynanchica I + + 7.5 
Scabiosa ochroleuca I + 50 

Sanguisorba m inor + I I + 100 
Sedum sexa,ngulare r r l 75 
Centaurea triumfett1:i + + r 7i5 
A rtemisia campestris + 1 1 75 
J ovibarba sobolij em r 1 50 
Dianthus gratianopolitanus 3 2 50 

Koeleri'.a pyramidatci 1 + + 75 
Linum catharticum + + 50 
Carex digitata + + 50 
Geranium sanguineum 1 1 1 100 
Festuca ovina, I 1 r 75 
A venella flexuosa + + r 75 
Arrhenatherum elatius 1 I 2 75 
Hypericum perforat,um + 1 50 
Oampanula rotundifolia s.I. + + 75 
Thymus pulegioides + + + 100 
Potentilla neumanniana + + 50 
Galúlm album + + 50 
Knautia arvensis + + 50 
Sedum reflexum 2 + + 75 
Sedum maximum + r r 75 
Viola hirta + + 50 
Euphorbia cypari8sia.'! + + + 75 
Anthoxantum odoratum + 1 50 
V incetoxfru,m hirundinaria + r 50 

Druhy E 1 přítomné jen v jednom snímku: 
Species Ei present only in one relevé: 
1: Achillea tanacetifolia +, Silene nutans +, Bu,pleurum jalcatum +, Potentillrt inclinata +, 
Rubus idaeus juv. +, Aurinia saxatilů +.Poa anguBtifolia + ,Poa compres8a I, Stachys recta 1. 
Eo: Polytrichum piliferum HEDW. 1, Bartramia pomiformill funw. 2. 
2: Centaurea Pt-Oebe +, Solidago virgaurea r, Cardaminopsis arenosa + . 
3: RubusfruticolJU::i agg. juv. +, Carlina vulgaris 1. 
4: Festuca pallens I, Dianthutt carthuaianorum +, Campannla per8icífolia r, Euphrasia atricta +, 
Hieracium pilosella +, Silene vulgaria subsp. vulgari8 r. 

226 



nejsou charakteristické pro no\-ě popisoYané spolcl-.cnst\'o. H oYněž h()rlnot :t 
fioristic:ké ,podobnosti obou souborli (57 ,9) je Yýrnznč niž~í než př'i srovni'iní 
s asoeiací Allio-Sedetum '(G6 , 1 ). 

Společenstvo Deschanipsia fl e:ruosa-Dianthu.s r1rntiwnopolitnrw s je u Há.S 

zatím přehlíženo, přestože se \·yskytujC' (ef. ~EKERA 1970, .JrnÁKOYÁ I U~O). 
Př-i srovnání dostupného materiálu (KORKF.CK 1974, bb. č-. <18) s nově ph'd
loženou tabulkou f'JC ukazuje , že dominantní drnhy (Dianthus gratianopoli 
tanu,s a Avenella fle:ruosa,) jsou sice ± 8po lečné a procenticky obdobně za
stoupené, u acidofilních druhú však jinou shod l nevidíme . Ze společných 
druhů skal lze po srovnání s Korneckovým materi[tlem uYést pouze druhy 
Aspleniuni trichomanes a Arternisia carnpestris. I v tomto případě tedy srov
nání odporuje teorii o totožnosti obou posuzovaných rostlinných spole
čenstev. 

Allio rnontard-Sedeturn albi saxifragetosum decipientis BoswARTOVÁ, 
subass. nova prov. 

N om e nklp,tori c ký typ: Lub. l , sníme k l (holotypus) 
Diferenciální druh: ó'axifraga decipiens sub;;p. sponhemic<.i 
Druhy s vysokou ;; tálo8t·Í: Allium montanum, Sedum album, S. sexangulare, M elica trans· 
silva.nicn, Seseli osseum, Asperula cynanchica, Asplenium triclwman€8, A. ruta-muraria, A. septen
trionule, Sanguisorba, minor, Scnbiosa ochroleuca., 'l'hymus pulegioides, Centaurea tr'i:umfettii, 
F e8tu.ca. ovinn, A venelln .f le.i:uosn. 

Chantkter] stika: Otevř'ené spole(~em;tvo sukulentů , trav, kapraďorostů, 
mechorostů a xerotermníeh druhů rostlin. Porůstá mělké, skeletovité, ale 
výživné půdy (nikoliv suťového charakteru) vznikající na substrátech 8 mírně 
kyselým projevem. Stálost cha,rakteristických druhů je dána jejich odolností 
vůř.i extrémním stanovištním podmínkám (oslunění a vysýchavost Y letních 
měsících); V Čechách jsou známy lokality ve středním Povltaví, v Českém 
krasu a Ceském stfodoh oří. 

Z předložené tabulky lze odvodit , že se jedná o nepříliš specializované 
společenstvo (převaha druhú s celkově nižší procentickou pokryvností) a dále 
to , že porost není příliš homogenní (fakt daný jistě nedostatečným poótem 
snímků). Uvedené závěry jssrn v souhlase s výsledkem výpočtu prúrněrné 
floristické podobnosti podle Cešky: 

I f=I. Pt 
M = -- lc----

0
-- 100 = 55,3 . 

Li=1 · i 

V zhlcdcm k nedostateěnosti snímkového materiálu a jeho lokálnímu 
umístění je popis nové subasociaee pouze pro vizorní. 

Lokality s nímkú (tab. J): 

Snímek (~. l: Št.ěehovico - skály na soverr, ím okraji obce, proterozoické hři<l lice, KOLBEK, 10. 8. 
1978. 
Snímky č. 2 - 4: Štf>chovice - stfo<luí část skalnatého svahu na sevomím okraji ohco, pro
ter ozoické břidlice , východní makrocxpozice, B ósW'AUTOVÁ, I. 9. 1!:17!). 

P ODJ~KOVÁNÍ 

Za laskavé poskytnutí fytocenologického rnatnriálu k rozšífoní tabldky a za cennó phpomínky 
k textu d ěkuji H.NDr. J. Kolbekovi, CSc. 
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SUMMARY . 

A eurvey was made of a. rook-steppe oommunity of the aJliance Alyaao-Festucion paUeniia 
lrlOBA.VBO 1967, charaoterized by the presence of the relic species Saxijraga decipiena Emm:., 
•td>•p. sponhemiea C. C. GMkL. on the rocks near ~těchovice in the middle Vltava region. A synta
xonomic comparison with other alliance units has led to the description of a new provisiona.l 
subassoci&tion Allio montan-i-Seduum albi aaxifrage">sum decipientis. 

Analysis of similar vegetation in the Ceské středohoří Mts„ Ceský kras district and elsewhere 
d neceasary. 
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