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ÚVOD 

KOLBEK .J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti 
Khvoklátsko. [Little Known P lant Communities of the Protected Area Křivoklátsko.] 
- Preslia, Praha, 57: 151 -169. 

The study describes nonforest natural communities of the Křivoklátsko (Central 
Bohemia) region . The following communities were found: Woodsio ilvensis-Asplenietum 
septentrionali"s, community with Anthericum liliago, community with Ohamerion 
dodonaei, Agrostietum coarctatae, Pulsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis, Des
champs·io-Oallunetum, Antherico-Oallunetum, Potentillo argenteae-Artemisietum absin 
thii, community with Orchis ustulata, Oynancho vincetoxici-Oalamagrostietum arundi
naceae, Geranio-Peucedanetum cervariae, Geranio-Anemonetum sylvestris, Prunetum 
fruticosae an d community with Ootoneaster integerrimus. T h e communit ies a re docu 
men ted by phytocoenological relevés . 

Botanický ústav ČSAV, 252 43 Průhonice, Československo. 

Křivoklátsko je charakterizováno jako výrazný, převážně lesnatý komplex 
(lesnatost podle různých údajů 60-64 %) pahorkatinného stupně . Výrazným 
geomorfologickým prvkem je hluboké údolí Berounky , kde byl ve větší míře 
obnažen skalní podklad a vytvořeny předpoklady i pro rozvoj bylinných a křo
vinných společenstev skal. Dosud vysoká diversita společenstev a druhů 
rostlin i živočichů je důsledkem nejen rozdílných ekologických podmínek, ale 
i na četných místech dosud existujících zachovalých přirozených porostů s vý
razně nenarušeným druhovým složením. 

Křivoklátsko je chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) a rozlohou kolem 
63 000 ha zasahuje do pěti okresů Středočeského a Západočeského kraje. Na 
území CHKO bylo dosud vyhlášeno 16 státních přírodních rezervací a 3 chrá
něné přírodní výtvory. Průměrné roční sráž~y jsou poměrně nízké (ca 510 mm) 
a ~zemí tedy náleží k nejsušším oblastem CSR. 

Clánek pojednává o neznámých nebo málo známých společenstvech , která 
však svým významem přesahují i hranice této oblasti. 

Za upozornění na lokalitu W oodsia ilvensis a Chamerion dodonaei děkuji 
RNDr. F. MLADÉMU. RNDr. J. HusÁKOVÁ ochotně poskytla 3 snímky z aso
ciace Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii. RNDr. J. LIŠKA a RNDr. T. 
HERBEN určili lišejníky a mechorosty. Všem náleží poděkování. Nomenklatura 
druhů je podle příručky NEURAUSLOVÁ et KOLBEK [red.] (1982). 

Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis TuxEN 1937 (tab. 1) 

V r. 1980 jsem byl upozorněn dr. F. MLADÝM na novou lokalitu Woodsia 
i lvensis , na svahu Sirské hory, na pravém břehu přítoku Zbirožského potoka, 
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Tab. I. - Woodsio i lvensis -Asp lenietum septen trio1wz1·s Ti.ixEx 1937 ze Sirské hory na Zbirožs k ém 
potoce 

snímek 
expozice 
sklon (0

) 

plocha (m 2) 
nadmořská výška (m) 
pokryvnost E1 (%) 
pokryvnost Eo ( %) 
Datmn snímku 

E1 
Asplenium septentrionale (L.) HoFF~'1. 

Potenti lla arenaria BoRKH. 
Woodsia ilvensis (L.) R . BR. 
Festuca pallens HosT 
Sedum reflexum L. 
Allium senescens L. subsp. montanum (FRIES) HoLL:B 
Viola tricolor subsp. subalpina GAUDIK 

Rumex acetosella L. 
Asplenium trichomanes L. 
V eronica dillenii CRANTZ 

Vincetoxicum hirundinaria :'.\IEnrcus 
Verbascum lychnitis L. 
Dianthus carthusianorum L. 

Eo 
Polytrichum piliferum HEDW. 
Grimmia ovalis (HEnw'.) LINDB. 
Cladonia pyxidata (L.) HoFFM. 

1 2 
JJV JZ 

65 56 
4 3 

400 400 
10 :20 
10 20 

2 
1- 2 
1 - 2 

1 
1 
T 

+ 
r 

r 

2 

24. 7. 1980 

1- 2 

1- 2 

+ 
+ 

I' 

I' 

I' 

:2 
2 

ca 3,5 km jihojihozápadně od Skryj. Výskyt Woodsia ilvensis je vazan na 
skalnaté svahy nad potokem v nadmořské výšce ca 400 m, na asociaci W oodsio 
ilvensis-Asplenietum septentrionalis z třídy Asplenietea trichomanis BR.-BL. 
in MEIER et BRAUN-BLANQUET 1934 corr. 0BERDORFER 1977 (cf. tab. 1). 
Okolní, kontaktní společenstva jsou tvořena rozvolněnými porosty asociace 
Cynancho-Quercetum PASSARGE 1957. Lokalitu objevil v r. 1975 ing. P. Mou
CHA. 

Asociace Woodsio-Asplenietum byla z Křivoklátska dosud známa pouze 
z Týřovických skal, které jsou vzdáleny vzdušnou čarou jen asi 6 km, takže 
i druhové složení porostů je obdobné. Celkový rozbor ze známých lokalit v če
chách a snímkový materiál z Týřovických skal uvádí KOLBEK (1978b). Na 
Týřovických skalách jsou porosty této asociace obohaceny vlivem kontaktních 
xerothermních travinných společenstev tříd Sedo-Scleranthetea BR.-BL. 1955 
em. MORAVEC 1977 a Festuco-Brometea BR.-BL. et TůxEN 1943 o některé 
druhy, které ve snímcích ze Sirské hory chybějí (např. Rumex tenuifolius, 
Scleranthus perennis, Poa compressa, Geranium columbinum, Festuca valesiaca, 
Sedum maximum, Potentilla argentea aj.). Celkově jsou však snímky ze Sirské 
hory, ve srovnání s originální diagnózou (TůxEN 1937 : 13 cf. KOLBEK I. c.: 
220, tab. 4), pro tuto asociaci typičtější, než snímky z Týřovických skal. 

Plochy s výskytem tohoto společenstva jsou vesměs malé a druhový soubor 
chudý. Významný je výskyt Asplenium septentrionale, Woodsia ilvensis, Paten-
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tilla arenaria a Festuca pallens jako dominant. Přítomnost Vincetoxicum hi
rundinaria a Verbascum lychnitis je náhodná. 

Společenstvo s A nthericum liliago 

Vývojová stádia rostlinných společenstev na nedostatečně zpevněných a za
zemněných sutích, nebo na sutích, které jsou dosud v pohybu a kde tedy ne
vznikly zatím podmínky pro uchycení travinné vegetace třídy Trifolio
-Geranietea TH. MULLER 1961, případně (podle místních podmínek) i Fes
tuco-Brometea BR.-BL. et TuxEN 1943, jsou osidlovány společenstvy, jejichž 
druhové složení upomíná na svaz Galeopsidion 0BERDORFER 1957. V okolí 
toku Berounky se vyskytují převážně ve formách, v kterých dominují xero
termní druhy, zatímco v údolí přítoků většina těchto druhů chybí. 

Společným znakem některých otevřených porostů v údolí Berounky je velmi 
četný výskyt Anthericum liliago. Příkladem je plocha s drobnou zazemňující 
se sutí na levém břehu Berounky, ca 0,5 km jihovýchodně od soutoku s Ra
kovnickým potokem, kde zmíněné společenstvo tvoří otevřenou plochu obklo
penou porosty asociace Cynancho-Quercetum PASSARGE 1957. 

Exp . JZ, sklon 40°, plocha 50 m2, 260 m n. m„ E 1 = 20 %, E 0 = 5 %, 3. 6. 1976, algonkická 
břidlice . 

E 1 : Antherici.m lilictgo L. 2, Steris viscaria (L.) H.AFIX. 1, l'incetoxicum hirundinaria :VIEnrcus 1, 
Hieracium pilosella L. 1, Polygonatum odoratum (MILLER) DRUCE +, Asplenium septen
trionale (L.) HoFFM. +, Artemisia absinthium L. +, Pyrethrum corymbosum (L.) ScoP. +, 
Hypericum pe1joratum L. +, Solidago virgaurea L. +, Sedum reflexum L. +, Galeopsis 
ladanum L. +, V erbascum lychnitis L. +, Euphorbia cyparissias L. r, Descham psia flexuosri 
(L.) TRIN. r, Asperula cynanchica L. r, Galium glaucum L. r, Silene nutans L. (r). 

Eo : Polytrichum riliferum HEDW'. 1, Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID. 1. 

Obdobné společenstvo je vytvořeno 1 km jihojihovýchodně od obce Velká Bu
ková při pobřežní silnici, kde vytváří rovněž přechodovou zónu mezi skalními 
společenstvy a zakrslou dobra vou. 

Exp. J-z, sklon 33°, plocha 20 m2, 300 m n. rn„ E2 = 5 %, E 1 = 40 %, Eo chybí, 20. 6. 1973 , 
a lgonkická břidlice. 

E 2 : Rosa caninci L. 1, Swida, sanguinea (L.) 0PIZ +, 
E1: Anthericum li liago L. 2, Silene nutans L. 1, Euphorbia cyparissias L. 1, Hieracium pilosella L.l, 

Thymus pulegioides L. 1, L embotropis nigricans (L .) GRISEB. + - l , Coronilla varia L. +, 
Anthemis tinctorici L. +, Bupleurum j alcatum L. +, L actuca viminea (L .) J. PRESL et C . 

PRESL +, Seseli osseum CRANTZ +, Galium pumilum MURRAY +, Sedum reflexum L. +, 
Galium glaucum L. r, Sedum acre L. r, Asperula cynanchica L. r, Sedum maximum HOFFM. r, 
Rumex acetosella L. r, Oentaurea triumfettii ALL. r, Hypericum perforatum L. r, Dian thus 
carthusianorum L. r. 

Z druhové skladby snímků je zřetelné, že se zde mísí druhy zakrslých doub
rav asociace Cynancho-Quercetum s druhy, které nalézáme v okolních otevře
ných skalních společenstvech svazu Alysso-Festucion pallentis. 

Společenstvo s Chamerion dodonaei 

Asi půl km severozápadně od obce Pustověty, která leží na severozápadním 
okraji CHKO Křivoklátsko v údolí Rakovnického potoka, je starý, dnes již 
netěžený lom, o kterém se zmiňuje MLADÝ (1960) v souvislosti s výskytem 
Chamerion dodonaei ( = Chamaenerion palustre, Epilobium dodonaei). Nalezl 
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zde tento druh v r. 1956 v počtu ca 25 jedinců. V r. 1980 jsme spolu s autorem 
nálezu navštívili tuto lokalitu znovu a zastihli zmíněný druh s dobrou vita
litou, rozšířený téměř v celém prostoru lomu v počtu více než 100 jedinců. 
V r. 1983 jsem návštěvu lokality opakoval se stejným výsledkem. Největší 
populace je ve spodní partii lomu a na svahové, zazemúující se suti pod lomo
vou stěnou, která je tvořena hrubozrnnou , silně skeletovitou drtí s promísenou 
zeminou. Geologický substrát tvoří algonkická břidlice. V dnešní době ne
odebíraná suť postupně zarůstá a je v optimální vegetační době z ca 60 % 
pokryta vegetací. Sociologické poměry v bylinném patře nápadně připomínají 
společenstva svazu G_aleopsidion 0BERDORFER 1957, jejichž fytocenologická 
povaha není~ území Cech dostatečně známa (cf. MORAVEC et al. 1983a). 

Na území CSSR je znám výskyt tohoto druhu převážně z asociace Myricario 
germanicae-Epilobietum dodonaei KLIKA 1936, dále z agregace Myricarietum 
germanicae sensu J ENÍlr 1955 a asociace Epilobio dodonaei-M elilotetum albi 
SLAVÍK 1978. Z území jihozápadního Slovenska (Malé Karpaty) uvádějí 
MAGLOCKÝ et MUCINA (1980) velmi podobné společenstvo z dolomitového lomu 
pod jménem „Epilobium dodonaei-Seseli osseum-Gesellschaft". Zařazují jej do 
svazu Stipion calamagrostis JENNY -LIPs ex BRAUN -BLANQUET, RoussINE et 
N:EGRE 1952, třídy Thlaspietea rotundifolii BR.-BL. et al. 1948. Všechny tyto 
jednotky jsou však vázány na východní část našeho státu. 

Z Německa je znám sekundární výskyt tohoto druhu ze společenstva Epi
lobio-Scrophularietum caninae W. KocH et BR.-BL. 1948, z lomů a železnič
ních těles (RUNGE 1980), které se zdá ekologicky (nikoli floristicky) křivoklát
ském_u společenstvu nejbližší. 

Z Cech není vazba tohoto druhu_ na fytocenologické jednotky dosud známa. 
Na výskyt Chamerion dodonaei v Cechách upozorňuje souborně např. HORÁK 
et HORÁK jr. (1978). SLAVÍK (1978) uvádí další literární srovnání i v rámci 
Evropy. 

Dominanty porostu na lokalitě u Pustovět tvoří kromě Chamerion dodonaei, 
Potentilla reptans a Geranium robertianum, dále I mpatiens parviflora, Lathyrus 
sylvestris, Hypericum perforatum, Poa nemoralis subsp. rigidula a Vicia hirsuta. 
Na suti je rovněž několik kolonií Rubus idaeus. Objevuje se s nízkou pokryv
ností i keřové pa.tro, reprezentované druhy Rhamnus catharticus, Salix pur
purea, Rosa canina, J?runus spinosa a Euonymus europaea. Následující snímek 
dokumentuje fytocenologické složení zmíněného porostu. 

Lom na levém břehu Rakovnického potoka, 0,5 km S obce Pustověty, exp. JZ, sklon 40°, plocha 
24 m2, 310 m n. m ., E 2 = 7 %, E1 = 60 %, Eo = 1 %, 22. 7. 1980, algonkická břidlice. 

E2: Rhamnus catharticus L. l, Salix purpurea L. 1, Rosa canina L. 1. 
E1 : Chamerion dodonaei (VrLL.) HOLUB 2, Potentilla reptans L. 2, Geranium robertianum L. 2, 

Impatiens parviflora DC. 1, Hypericum perforatum L. 1, Lathyrus sylvestris L. 1, Vicia hir
suta (L.) S. F. GRAY l , Poa nemoralis subsp . rigidula ČELAK. 1, Sedum maximum HoFl!'M. +, 
Cirsium vulgare (SAvr) TEN. +, Epilobium collinum C. C. GMELIN +, Conyzci canadensis (L.) 
CRONQ. +, Lepidium campestre (L.) R. BR. +, Echium vulgare L. +, Hieracium sabaudum L. 
+, Urtica dioica L. +, Galeopsis ladanum L. +, Euonymus europaea L. juv. ( + ), Taraxacum 
officinale agg. r, Galium pumilum MURRAY r , Fallopia convolvulus (L.) Á. LóvE r, Verbascum 
thapsus L. r, Rubus idaeus L. r. 

Eo: Ceratodon purpureus (HEDW'.) BRID. +, Hypnum cupressiforme HEDW. +, Barbula ungui
culata HEDw'. +, Bryum spec. +. 

Z povahy celé populace Chamerion dodonaei, ve srovnání s rokem nálezu je 
zřejmé, že tento druh je na lokalitě velice vitální, rozmnožuje se a populace 
lokálně sílí. Je proto pozoruhodné, že nebyly pozorovány ani jednotlivé rost-
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líny mimo hranice lomu, přestože v okolí se nacházejí obdobná, ekologicky 
zdánlivě příhodná stanoviště pro jeho možnou ecesi (sutě při okraji lesa, svahy 
železničního náspu, náplavy potoka apod.). 

Celkový floristický inventář lokality Chamerion dodonaei a jejího nejbliž
šího okolí dokresluje následující soubor rostlinných druhů: Agrostis capillaris, 
Anthericum liliago , Arctium tomentosum, Asplenium X alternifolium, A. ruta-
11iu,raria, A. septentrionale, Calamagrostis arundinacea, O. epigeios, Calystegia 
sepium, Campanula rotundifolia , Cardaminopsis arenosa, Carlina vulgaris, 
Ohamerion angustifolium, Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, Echium 
vulgare, Erysimum cheiranthoides, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Fran
gitla alnus, Galeopsis ladanum, Galium mollugo, Geranium columbinum, G. ro
bertianum, Hieracium murorum, H. sabaudum, Jasione montana, Lathyrus 
sylvestris, Lembotropis nigricans, Logfia arvensis, Luzula luzuloides, M alva 
neglecta, J.11 elica transsilvanica, M elilotus alba, Oenothera biennis, Oxalis ace
tosella, Pastinaca sativa, Pimpinella saxifraga, Polypodium vulgare, Populus 
tremula, Rumex acetosella, Sanguisorba minor, Sedum acre, Silene nutans, S. 
v1tlgaris, Sorbus aucuparia, Steris viscaria, Tanacetum vulgare, Trifolium arven
se, V eronica oj ficinalis, Viola canina. 

Agrostietum coarctatae KoBENZA 1930 (tab. 2) 

Rostlinná společenstva tzv. křivoklátských pleší nejsou dosud syntaxono
rnicky zpracována. Jsou sice archaická, a co se týče jednotlivých porostú po
měrně homogenní, ale na rúzných pleších jsou charakterizována neopakova
telným floristickým složením daným odlišnými lokálními podmínkami, s do
rnjnancí_ určitého druhu. Proto ani jejich fytocenologické zařazení není jedno
duché. Cást z nich lze zařadit do třídy Sedo-Scleranthetea, jiná do Asplenietea 
trichomanis, popř. N ardo-Oallunetea. 

Specifické společenstvo vytvořil porost s dominantním Agrostis vinealis 
a H ieracium pilosella na Velké Pleši . Podle složení třech fytocenologických 
snímků, obsahuje společenstvo nejvíce druhů , jejichž optimum nalézáme ve 
třídě Sedo-Scleranthetea a dále prvky řádu Calluno-Ulicetalia. Významné za
stoupení má mechové patro. Mělká púda (protoranker) je kyselé reakce -
pH (H20) = 4,6, pH (KCI) = 3,9, u prvního snímku a 5,0/4,0 u snímku třetího 
z tabulky 2. Agrostis vinealis proniká z těchto porostů na mělkých půdách i do 
sousedních , které jsou vytvořeny již na hlubší půdě a náleží ke svazu F estucion 
valesiacae. 

Z písečných dun střední Evropy je známo acidofilní společenstvo Agrostietum 
coarctatae KoBENZA 1930, které se odlišuje např . výskytem Oorynephorus ca-
1u·scens a F estuca tenuifolia . Je zařazováno do svazu Oorynephorion canescentis 
KLIKA 1931 (cf. RUNGE 1980). Ze srovnání se snímkovým materiálem, který 
uvádí pod tímto jménem BolINERT (1978) z Harzu, však neplynou nápadné 
floristické rozdíly mezi oběma společenstvy. Proto jsou i porosty z Velké Pleše 
k této asociaci prozatímně přiřazeny. Z význačných druhů chybí pouze Cory
nephorus canescens (označeno v syntetické tabulce Bohnerta + ), Spergula 
morisonii ( + ) a Thymus serpyllum (1-2). 

Dominanty křivoklátského společenstva tvoří Agrostis vinealis , Hieracium 
pilosella a Viola tricolor subsp. subalpina. Významná je přítomnost (ve srov
nání se syntetickou tabulkou, BoRNERT 1978: tab. 2) druhů Anthericum 
liliago , Oalluna vulgaris, Oentaurium erythraea, Festuca pallens, Filago vulgaris, 
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Tab. 2. - Agrostietum coarcatae KoBENZA 1930 

snímek 
expozice 
sklon (0

) 

plocha (m2) 
pokryYnost E1 (%) 
pokryvnost Eo ( %) 

E1 

Agrostis vienalis ScHREBER 
H ieracium pilosella L. 
Viola arvensis l\IuRRAY 
J asione montana L. 
Hypericum perforatum L. 
Anthoxanthum odoratum L. 
Anthericum liliago L. 
Thymus pulegioides L. 
Potentilla arena,ria BoRKH. 
Scleranthus perennis L. 
Euphorbia cyparissias L. 
Dianthus carthusianorum L. 
Rumex tenuijolius (WALLR.) Á. LóvE 
V erbascum lychnitis L. 
Luzula campestris (L.) DC. in LAM. et DC. 
Festuca pallens HosT 
Helianthemum nummularium subsp. obscurum (ČELAK.) 

HOLUB 
Filago vulgaris LAM. 
Hypochoeris radicata L. 

Eo 

Ceratodon purpureus (HEDW.} BRID. 
Polytrichum juniperum HEDw'. 
Pohlia nutcms (HEDW.} LINDB. 
Cladonia portentosa (DuFOUR} CoEM. 

-Parmelia taractica KREMPELH. 
Cladonia arbuscula (WALLR.) RABENH. 
Brachythecium albicans (HEDW.} B. S. G. 
Oladonia rangijormis HoFFM. 
Hypnum cupressiforme HEDW. 

Druhy přítomné v Ei jen v jednom snímku: 

1 
JZ 
18 
40 
60 
30 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
I 

+ 
T 
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T 
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1 
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-L 

r 
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1 
1 
1 
1 

2 3 
J JZ 

15 17 
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70 50 
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1 2 
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1 2 

+ + 
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r 

r 
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+ 
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1 2 

+ 

1 

+ 
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Snímek 1: Genista germanica L. 1, Lembotropis nigricans (L.) GRISEB. +, Veronica d'illenii 
CRANTZ +, Calluna vulgaris (L.) RYLL +, Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK r; 
snímek 2: Koeleria macrantha (LEDEB.) SCHULTES in ScHULTES et ScHULTES fil. 1, Cotoneaster 
integerrim'US :YlEDICUS r; 
snímek 3: Trifolium arvense L. 2, Sedum reflexum L. 1, Sedum sexangulare L. +, Centaurium 
erythraea RAFN. +, Echium vulgare L. +, Geranium columbinum L. +, Trifolium campe.stre SCHRE
BER +, Hieracium bauhinii BESSER r, Ajuga genevensis L. r, Asplenium septentrionale (L.) 
HoFFM. r, Rosa spec. juv. r. 

Lokality snímků: 

Velká Pleš, 4 km západně obce Karlova Ves, při vrcholu, porfyrit, 30. 7. 1974. 
2 dtto, 18. 6. 1981. 
3 dtto, 30. 7. 1974. 

1513 



Hypochoeris radicata, Jasione montana, Koeleria macrantha, Ri1,mex tenui
folius a Scleranthus perennis. 

Pi1,lsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis KOLBEK 1978 

Společenstva svazu Koelerio-Phleion phleoidis KoRNECK 1974 nejsou na 
území Čech dosud dostatečně prostudována. Vyskytují se v xerotermních 
oblastech na mělčích půdách mírně bazických až mírně kyselých substrátů; 
přirozeně a vzácněji v přechodové zóně mezi pláštěm lesa a skalními spole
čenstvy na mírnějších svazích, hojněji sekundárně, na místech býrnlých su
chých pastvin. Jejich floristické složení je závislé na minerální síle matečného 
substrátu a půdy a poloze v terénu (nasycenost xerotermními druhy s vazbou 
na xerotermní bylinná společenstva). Na Křivoklátsku obecně platí, že s větší 
vzdáleností od říčního údolí a od území Českého krasu klesá podíl xeroterm
ních druhů s vazbou na minerálně silnější substráty a stoupá naopak podíl aci
dofilnějších druhů. 

Společenstvo tohoto svazu vázané na minerálně silnější substráty silikátO\~é 
série a sycené rovněž větším podílem xerotermních druhů bylo pojmenováno 
jako Pulsatillo-Avenochloetum. Bylo popsáno na základě materiálu z Českého 
středohoř'í (čedič, KOLBEK 1978a) a z vrchu Baba u Kfivoklátu (porfyrit. KOL
BEK, HROUDOVÁ et HROUDA 1980). 

Na Křivoklátsku bylo kromě zmíněné lokality Baba zjištěno rovněž na 
vrchu Samohelka ve Zdicích (diabas), na okraji CHKO, odkud pocházejí dva 
následující snímky. Dominantními druhy jsou obvykle Avenula pratensis, 
Festuca rupicola a Koeleria macrantha. Za charakteristický lze považovat 
Yýskyt Veronica prostrata, Ranunculus bulbosus, Pulsatilla pratensis, A nthylli. 
vulneraria, Dianthus carthusianorum, dále Pseudolysimachion spicatum , Tri
folium alpestre, Helianthemum nu,mmularium subsp. obscurum, Luzula cam
pestris aj. 

Acidita A-horizontu se pohybuje obyčejně v mírně kyselé oblasti, půdní typ 
odpovídá hnědozemnímu rankeru, na sekundárních stanovištích rúzným ty
púm hnědozemě. 

Samohelka v e Zdicícli, t ravnatá plocha uvnitř lesnich porostú, exp. Y. sklon 10°, ploc ha 23 rn2' 
:no m n. rn., Ei = 95 %, E 0 -= 3 %, 26. 7. 1978, diabas. 

E1: F estuca rupicola HEUl?FEL 3, .Potentilla arenaria BORKH. 2 -3, Avenula pl'atensis (L.) D -c; 
:vroRT. 2, Koeleria macrantha (LEDEB .) SCHU LTES in ScHULTES et Scm:_T LTES fil. 2, Pseudo
lysimuchion spicaturn (L.) 0PIZ 2, Euphorbia cyparissfris L. 2, Dianthus carthusionorum L. 1. 
Trijolium alpestre L. l, T. arvense L. 1, Sedum acre L. l, S. sexnngulcl?'e L. 1, Galium glaucum 
L. 1, Pon cornpressa L. l, V eronica prostratn L. 1, Centaureo rhenana BoREAl~ . 8ilc11e 
otites (L.) WrnEL +, Ranunculus bulbosus L. +, Taraxacum laevigatum agg. 1 • Tr ijoliv. m 
campestre ScHREBER +, Echium vulgare L. +, Arenaria leptoclados (REIC.HF:XB.) GL-ss. -'- . 
A cinos arvenús (LAM.) DANDY + , Anthyllis vulneraria L. + , Pulsati lla pratensis (L.} YlILLER 

-r- , Asperula cynanchica L. + , V eronica nustrincn L. + , Cerastium orvense L. - . Scubios({ 
nchroleuca L. f- , Artemisia cnmpestri8 L. +, Seseli osseum CRA:NTZ + . 

Eo : A/Jietinella abietina (HED\\'.) FLE1sc u. 1. 

Exp. JZ. sklon 15°, plocha 25 m2, 310 m n. m., E 1 = 95 %, E 0 chybí, 26. 7. 1978, diab,ls . 

E1: Anthyllis vulnerarin L. :3, Avenula pratensis (L.) DuMORT. 2, Koelerio macmntha (LEDEB.) 

Scl:IULTES in S c H U LTES e t SCHULTES fil. 2, Potentilla arenaria BORKH. 2, Euphorbia cyparissias 
L. 2, Pseiidolysimachion spicatum (L.) 0Prz 2, Festuca rupicola HEUFFEL 2, Dir111thus cw·t
hus ianorum L. 1, Alyssum montanum L. 1, Trijoliurn alpestre L. 1, Centaurea rhenanrt Bo

REA u 1, Pyrethrum corymbosum (L.) ScoP. +, Asperula cynanchica L. +, A1·ternisia crun 
pestris L. +, Eryngium campestre L. +, Echium vulgare L. +, Trijolium arvrnse L. ..L . 
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Tab. 3. - Deschampsio-Oallunetum TuXEN 1968 

snímek 1 2 3 4 
expozice z z z JV 
sklon (0

) 25 33 20 29 
plocha (m2) 40 30 60 25 
nadmořská výška ( m) 480 485 450 500 
pokryvnost E2 ( %) 2 3 
pokryvnost E1 (% ) 70 60 65 70 
pokryvnost Eo ( % ) 10 10 10 

E2 
Pinus sylvestris L. 1 
Rosa canina L. 1 

E1 
Oalluna vulgaris (L.) HULL 3 - 4 2 3 3-4 
H ieracium pilosella L. 2 1 1 2 
Deschampsiajlexuosa (L.) TRIN. 1 - 2 2 1 2 
Rumex tenuijolius (VVALLR.) Á. LO\,VE 1 2 1 
Festuca ovina L. 1 - 2 2 1 
Hieracium murorum L. 1 1 1 
Jovibarba sobolijera (SrMs) 0Prz ] 1 1 
Spergularia rubra (L.) J. PRESL et C. PRESL 1 1 1 
Scleranthus perennis L. + 1 1 
H ieracium sabaudum L. 1 1 
Luzula campestr'ÍS (L.) DC. in LAM. et DC. 1 2 
Agrostis capillaris L. 2 T 

Jasione montana L. 1 + 
Anthoxanthum odoratum L. 1 + 
H ypericum perf oratum L. + + 
Solidago virgaurea ArTON + 
V eronica chamaedrys L. + 
Scleranthus X intermedius KITTEL + 
Poa compressa L. + 
Leontodon hispidus L. 
Oalamagrostis arundinacea (L.) Ro'l.'H 1 
A nthericum ramosum L. 1 
Sieglingia decumbens (L.) BERNII. 1 
Oalamagrostis epigeios (L.) ROTH + 
Betula pendula ROTH + 
Steri s viscaria (L.) RAFIK. + 
denista tinctoria L. 

Eo 
Polytrichum piliferum HEDW. 2 2 2 
Oeratodon purpure1ts (HEDW.) BRJD. 2 1 1 

Lokality snímkú: 

1, 2 - Hudlická skála, kóta 487 na jižním okraji obce Hudlice, buližník, 10. 6. 1977. 
3 Svatá, buližníková skála na :;;everním okraji obce, 450 m n. m., 10. 6. 1977. 
4 - Karlova Ves, rezervace Vysoký tok 1 km SZ obce, svah se skalnatými výchozy pod ncho

lem, 25. 7. 1980. 
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• dubium SIBTH. +, T. campestre ScHREBER +, Scabiosa canescens WALDST. et KIT. +, 

Oarex humilis LEYSSER +, Seseli osseum CRANTZ +, Sedum sexangulare L. +, Viola tricolor 
::;ubsp. subalpina GAUDIN +, Silene otites (L.) WIBEL +, Stipa capillata L. +, Hieracium 
cymosum L. r. 



Deschampsio-Callunetum TůxEN 1968 (tab . 3) 

Acidofilní keříčkovitá společenstva jsou na Křivoklátsku poměrně vzác
nější. Vyskytují se např. na severní expozici při hranách svahů ve spilitové 
oblasti u Zbečna. Dolní část těchto svahů je zarostlá křovinnými společenstvy, 
volné skály porosty asociace Saxifrago aizoi-Seslerietum calcariae KLIKA 1941. 
Při horní hraně, kde dochází k odvápnění půdy, se vytvořily porosty s domi
nantními Calluna vulgaris a Lembotropis nigricans, které spadají do svazu 
Euphorbio-Callunion SCHUBERT 1960. Obdobné, avšak ochuzenější porosty 
jsou vytvořeny i na buližnících v okolí Svaté, Hudlic a v rezervaci Vysoký tok 
u Karlovy vsi (tab. 3), kde do porostů s Calluna vulgaris a Deschampsiaflexuosa 
pronikají prvky třídy Sedo-Scleranthetea (na jaře doplněné o četné jarní efé
méry). Toto společenstvo lze zatím přiřadit k asociaci Descharnpsio-Callune
tum TůXEN 1968 (non Calluno-Deschampsietum ZLATNÍK 1925). Její jméno je 
však nutno považovat za provizorní (F. KRAHULEC, ústní sdělení). 

Na druhové garnituře společenstva je patrný silný antropický vliv. Plochy 
li Hudlic a Svaté (sn. 1-3) leží v intravilánu obce a sloužily jako pastviny, 
dnes jako vyhlídkové body a místa pro dětské hry, jejichž povaha má výrazný 
vliv na formování společenstev a selekci druhů. V rezervaci Vysoký tok je spo
lečenstvo vytvořeno při vrcholu skalky obklopené světlými lesy, jejichž prvky 
pronikají i na plochu společenstva. Dominantu tvoří Calluna vulgaris, jako 
subdominanty se uplatňují Descharnpsia flexuosa , Hieracium pilosella, Rumex 
tenuifolius a Festuca ovina. 

Antherico-Calluneturn STOCKER apud SclIUBERT 1960 

Velice pozoruhodný typ druhově bohatého vřesovištního společenstva, v Če
chách ve fytocenologické literatuře dosud nezaznamenaný, je representován 
porosty asociace A ntherico-Callunetum. SCHUBERT ( 1973) je řadí mezi středo
evropská vřesovištní společenstva (na rozdíl od společenstev se suboceanickou 
tendencí), která se vyskytují v Německu na extrémně exponovaných jižních 
svazích v kaňonech řek. Za diagnosticky významné druhy jsou považovány: 
Calluna vulgaris, Anthericum liliago, Festuca pallens, Vincetoxicum hirundina
ria, Calamagrostis arundinacea a Sarothamnus scoparius. Velmi zachovalá plo
cha dosud existuje ve SPR Týřovické skály, asi na 200 m 2 , na porfyrovém 
b.řebenu. V případě této lokality jde o obecně řidší a o to cennější primární 
výskyt na mělké půdě minerálně slabšího, silikátového skalního substrátu. 
Půda je kamenitá, kyselá, s pH (H20/KC1) = 4,1/3,6 a odpovídá rankeru. 
Druhové složení společenstva i poloha v reliéfu až překvapivě odpovídá Schu
bertovu popisu. Kromě výše uvedených diagnostických druhů se jako dife
renci.ilní vůči dalším asociacím svazu Euphorbio-Callunion SclIUBERT 1960 
projevují Hieracium pallidum agg., Polygonatum odoratum, Genista tinctoria 
.1 též Calamagrostis arundinacea a V incetoxicum hirundinaria. Z význačných 
druhů chybí pouze Sarothamnus scoparius. 

Týřovická skála, exp. SZ, sklon 34°, plocha 150 m2, E 2 = 5 %, E 1 = 50 %, Eo = 10 %, porfy
rový hfoben, 350 m n. m., 30. 7. 1974. 

E'.2: Sorbus aria (L.) CRAN'l'Z agg. 1, Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL. +, Betula pendula 
ROTH r, Juniperus communis L. subsp. communis r, 

E 1: Calluna vulgaris (L.) HULL 3, D eschampsiaflexuosa (L.) TRIN. 2, Calamagrostis arundinacea 
(L.) ROTH 2, Luzula luzuloides (LAM.) DANDY e t WILMOTT 1, Cotoneaster integerrimus ME
mcus 1, Anthericum liliago L. +, Rumex tenuifolius (WALLR.) Á. LóvE +, Hypericum per-
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Tab. 4. - Potentillo argenteae-Artemisictum absinthii FALINSKI 1965 z Křivoklátska 

----

snímek l 2 3 4 5 6 
expozice JV JJZ ,J J 
sklon (0

) 10 38 30 30 
plocha (m2) 6 15 15 5 4 3 
nadmoi'ská Yýška (m) 300 400 350 310 260 300 
pokr~· vnost E 1 (%) 70 85 70 85 65 70 
pokryvnost Eo (%) 15 :2 5 15 40 

Et 
Potentilla argenteo L. 3 1 1 :2 :2 I -, 

Artemisia absinthium L. :2 :3 3 :3 :1 _J_ 

Ártemisia vulgaris L. -+- 1 - 2 3 + 
Polygonum av'iculare L. agg. l + 
D escurainia sophia (L.) \VEBB 

ex PRA=-<TL. r -L I' -;- _J_ 

Plantcrgo lanceolata L. + 
l"ulpici myuros (L.) C. C. G LVlELIX + ( + ) 2 4 
Lolium perenne L. 2 I 

Ballota nigra L. I + ' Geum urbonum L . -L + 1 
Poa annua L. + + 
Hypericum perforatilm L. + 
L epidiilm ruderale L . + + 
Poa angustifolia L. 
Aren aria serpyllifolia L. 
Bromus tectorum L. + 
Geranium pusillum L. -t-
Daucus carota L. l' + 
Co11volvulus arvensis L. :2 + 
Potentilla reptans L. 2 
U rtica dioica L. 
Poa compressa L. :2 
Anthriscus sylvestris (L.) HoFFJ\T. + + 
V1:olu arvensis MURRAY + + 
'Prifolium arvense L. r 
Capsella bursa-pastoris (J.„.) 

MEDICLJS 
Chamomilla suaveolens (P ARSH) 

RYDB. T 

E?"Odinm cicutarium (L.) L' HÉR. r ~ 

Eo 
Oeratodon purpilreus (HEDW.) 

Bnrn. 2 + 
Tortuln rurrt lis (HED\\-.) GAEHTX. 

et al. 
Jfrachythecium albiccms (HEDW.) 

B.S.G. 

Druhy přítomné v bylinném patře jen v jednom snímku: 

Snímek 1: M ed·icago lupulina L. +, Arctium minus BERNH. + ,Poa pratensi8 L. +, Conyza cana
densis (L.) CRONQ. r, Agrostis capillaris L. r, .Alchemilla spec. r; 
snímek :2: Fragaria viridis DucHESNE 3, Campanula rapuncilloides L. 2, Salvia pratensis L. 1 - 2, 
Coronilla varia L. 1, Euphorbia cyparissias L. 1, Rosa canina L. juv. +, Dactylis glomerata L. +. 
]}Jedicago xvaria MARTY~ + , Malva neglect11 \\'ALLR. + , Cirsium arvense (L.) ScoP. +, Verb ena 
officinalis L. ( + ); 
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Tah. 4. - (Pokračování) 

snímC'k :3: Elytriga repens (L.) .N"EVSKIJ 1, Arctium lappa L. 1, Bromus sterilis L. 1, Achillea m i lle
foli um L. ; , Trifolium repens L . +, Rumex acetosa L. +, Clinopodium vulgare L . +, Geranium 
11rntense L. +, Vicia cracca L. + ; 
snímek -1 : Festuca rupicola HEUFFEL 1, Malva sylvestris L. + , A11themis cotula L. + ; 
sním 0 k i): }\Iatricaria maritima L . --+-, JJtfercuriuhs annua L. +, Arrhenatherum elatius (L .) BEAUV. 

ex cl. PRESL et C. PRESL + , Sambucus nigra L. + , R umex crispus L. r , Anagallis arvensis L . r; 
:-:ní1nek 6: Plrmtago major subsp. intermedia (GoDRON) ARCANGELI 2, Echium vulgare L. 1, P lan
tuyo m11jor L. subsp . major +, Carcluus acanthoicles L. +, Sagina procumbens L. +, Chamomilla 
/'lrntitu ( L. ) RAťSCHERT +, Trifo lium dubium SrnTH. +. 
Lolrn lit~ · snírn k ú: 

·) 

,) 

(i 

Eo: 

l'ustovč ty, při cestě\. obci u místní knihovny, bř-idlice, 22. 7. 1980. 
Skhvali, při cestě pod kostelem, břidli ce, 27 . 7. 1983 . 
Kalubi ce, náves Y obci, břidlice, 7. 10 . 1983. 
Týfovice, obnažená skalka na okraj i obce, porfyrit, 14. 8. 1980, nebylo analyzováno E 0 
(snímek J . Husáková) . 
.Nižbor, lem mezi plotem a cestou vo východní části obce, bhdlice, 1. 8. 1980, nebylo an a 
lyzováno Eo (snímek J. Husáková) . 
Otročiněves, část obce Na Výplavn ách, 31. 7. 1980, nebylo analyzováno Eo (sn ímek J. 
Husáková) . 

.fomtum L . +, Vincetoxicum hirunclinaria ::VI EDICUS +, Steris viscaria (L.) RAFIN. +, Lembo
tropis nigricans (L .) GmsEB. +, Genista germanica L . +, H ieracium pilosella L. +, Quercus 
pctrnea ("'.\fATTUSCHKA) LIEBL juv. +, F'estuca pallens HosT ( + ), H ieraciu m pallidum B rv. 
<tgg. r, Jasione montana L . r, Thymus pulegioides L. r, Veronica officinalis L . r, Genista 
tinctoria L. r, H ieracium cymosum L . r , Vio la tricolor subsp. subalpina GAUDIN r , P olygonatum 
odoratuni (MILLER) DRUCE r, Galeopsis tetrahit L. r , Sedum reflexum L. r, Pinus sylvestris L. 
ju' "· r, Sorbus cmcuparia L . j u v . r , Sorbus aria (L .) CRANTZ agg. juv. r, Betula pandula R OTH 
jtff . r, Rubus fruticosus agg. r , Anthericum ramosum L . (r), 
Clrulonút chlorophaen (FLóRKE ex So1vnvrnRF.) SPRE.:-<GEL ~' Cladonia bacillaris au ct . sen su 
XY.L . non (AcH.) NYL. li Polytrich'um piliferum H EDW. + . 

Druhová struktura napovídá, že zde existují genetické vztahy k lemovým 
společenstvům z okruhu asociace Cynancho-Calamagrostietum, která je vázána 
na hlubší a obecně asi i na méně kyselé půdy , na kterých je potlačena domi
nance výrazně acidofilních druhů jako Calluna vulgaris a Deschampsia 
fle:rnosa. 

Potentillo argenteae-A rtemisietum absinthii FALINSKI 1965 (tab . 4) 

Zajímavé společenstvo vázané na intravilán obcí a zároveň představující na 
IGivoklátsku poměrně ještě častý archaický typ vesnických společenstev, kte
rých vlivem modernizace a úprav obcí ubývá. Vyskytuje se na málo sešlapá
vaných st anovištích v intravilánu obcí, na mírných svazích, na ulehlé těžší 
púdě . Přítomny jsou všechny významné druhy indikační skupiny: Artemisia 
absinthium , A . vulgaris a Potentilla arenaria . Z druhového souboru a přítom
nosti některých druhů svazu Polygonion avicularis BR.-BL. 1931 (Polygonum 
aviculare agg., Trifolium repens, Poa annua, Plantago major), lze usuzovat na 
příbuznost k subasociaci polygonetosum avicularis ELIÁŠ 1973 (cf. HEJNÝ , 
KOPECKÝ , JEHLÍK et KRrPPEf:OVÁ 1979, kde je uvedeno i dosud známé rozší
ření ) . Zajímavý je i výskyt z Cech dnes silně mizejícího druhu Vulpia myuros. 
V bezprostředním okolí snímku z Pustovět (tab. 4, sn. 1) lze zaznamenat i další 
druhy (Barbarea vulgaris, Centaurea jacea agg. , Erigeron acris , Geum urbanum, 
M edicago falcata, M. lupulina, S edum sexangulare, Torilis japonica, Veronica 
prostrata, Vicia cracca ), které by se mohly stát součástí společenstva . 
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Dominanty tvoří Artemisia absinthium, A. vulgaris a Potentilla argentea. 
V posledním snímku tabulky nápadně převládá právě Vulpia myuros a obvyklé 
dominanty jsou oslabeny. 

Ploch tohoto zajímavého společenstva bude v budoucnu asi ubývat nejen 
vlivem modernizace komunikací a vesnických sídlišť vůbec, ale i omezenějším 
pěstováním drůbeže. 

Společenstvo s Orchis ustulata 

Dnešní kulturní krajina je stále chudší na luční společenstva, která můžeme 
označit jako přirozená ve smyslu dlouhodobého obhospodařování, tedy bez 
použití umělých hnojiv a výrazných melioračních zásahů. Jejich ustálená 
druhová skladba je důsledkem dlouhodobého a neměnného způsobu obhospo
dařování v minulosti. Takové louky jsou na Křivoklátsku zachovány ještě 
v údolí řek a hůře přístupných polohách. Jsou charakteristické svojí druho
vou bohatostí a výskytem druhů , které moderními agrotechnickými zásahy 
mizí. Příkladem lučního společenstva , Y kterém se zachoval, pro toto území 
zřejmě dříve podstatně hojnější a dnes rychle mizející druh Orchis ustulata, 
jsou porosty severovýchodně od obce Skřivaň, na svazích pravého břehu Vše
tatského potoka. Louky zde tvoří náhradní společenstvo po lesních po
rostech svazu Carpinion betuli IssLER 1931 em. MAYER 1937 při horní hraně 
svahu, v pásu cca 50-100 m širokém. Ve společenstvu jsou poměrně silně 
zastoupeny subxerofilní druhy charakteristické pro svaz Koelerio-Phleion 
phleoidis KORNECK 1974 a Bromion erecti W. KOCH 1926. Ostatní druhy mají 
své optimum převážně ve svazu Arrhenatherion KocH 1926. 

Svahové louky 1 km VSV obce Skřivaň, exp . V, sklon 20°, plocha 25 rn 2, 380 m n. rn„ E1 = 90 %, 
Eo nebylo stanoveno, 31. 5. 1982. 

E 1 : Fragaria viridis DucHESNE 3, Festuca pratensis HUDSON 2, A venulct pubescens (HuDSON) 
DuMORT. 2, Plantago lanceolata L. 2, Alchemilla spec. 2, Arrhenatherum elatius (L.) BEAUV. 
ex J. PRESL et C. PRESL 1, Rumex acetosa L. 1, Veronica chamciedrys L. 1, Sanguisorba offi
cinalis L. 1, Saxifraga granulata L. 1, Geranium pratense L. 1, Rhincinthus minor L. 1, Dactylis 
glomerata L. 1, Plantago media L. l, Knautia arvensis (L.) CouLTER 1, Galium verum L. l, 
Holcus lanatus L. +, Anthoxanthum odoratum L. +, Orchis ustulata L. +, Achi llea mille
folium L. +, Galium mollugo L. +, Taraxacum officinale agg. +, L eontodon hispidus L. +, 
Potentilla reptans L. +, Campanula patula L. +, Ranunculus acris L. +, Centaurea jacen L. 
agg. +, Trifolium med1:um L. +, Luzula campestris (L.) DC. in LA:-.r. ot DC. +, Myosotis 
ramosissima ROCHEL ex ScHULTES +, Ranunculus bulbosus L. +, Cirsium arvensc (L.) 
ScoP. +, Agrimonia eupatoria L. +, Campanula rapunculoides L. +, Brachypodi11m pin
natum (L.) BEAUV. +, Cerastium arvense L. +, Euphorbia spec. +, Prunus spinosa L. juv. +, 
Crataegus spec. juv. + ,Rosa sp ec . juv. I . 

Společenstvo lze provizorně zařadit do xerofilního křídla asociace Arrhe
natheretum elatioris BRAUN 1915, případně až do svazu Koelerio-Phleion 
phleoidis KoRNECK 1974. Výskyt Orchis ustulata je na Křivoklátsku vázán na 
louky tohoto typu a na porosty zvýšené pobřežní nivy, které jsou zařazeny do 
asociace P otentillo albae-F estucetum rubrae BLAŽKOVÁ 197 9, které je u vede
ném u společenstvu velmi blízké, nebo vzácněji na asociaci Pulsatillo pratensis
Avenochloetum pratensis KOLBEK 1978. 

Z hlediska ochrany genofondu jsou (spolu s mokřadními společenstvy) nej
ohroženějším typem společenstev a jejich ochrana, která spočívá v udržování 
dřívějšího způsobu obhospodařování , je nanejvýš kritická. 
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Cynanclw vince to ;,i:ici-Calamagrostietum arundinaceae SÝKORA 1972 

K poměrně vzácným na Křivoklátsku přísluší i porosty s převládajícími 
Calamagrostis arundinacea a V incetoxicum hirundinaria, které byly popsány 
jako asociace Cynancho vincetoxici-Calamagrostietum arundinaceae. Původně 
byly zařazeny do svazu Calamagrostion arundinaceae (LUQUET~ 1926) JENÍK 
1961. Toto společenstvo popisuje SÝKORA (1972) ze severních Cech. KOLBEK 
et PETŘÍČEK (1979) rozlišili při popisu vegetace Bezdězu v rámci této jednot
ky, dvě nové subasociace: calarnagrostietosu'!!1 variae a campanuletosum persici
folii. V přehledu rostlinných společenstev Cech byla tato asociace na základě 
floristického rozboru a dosud známého rozšíření zařazena do svazu Trifolion 
medii TH. )>IůLLER 1961 (druhově bohatá lemová společenstva mezofilních 
lesů na středně hlubokých půdách) z třídy Trifolio-Geranietea TH. MULLER 
1961 (cf. MORAVEC et al. 1983b). 

Na se,~erních svazích, na pravém břehu Berounky, ca 100 m východně od 
mostu u obce Zv1kovec bylo zjištěno několik porostů, které lze přiřadit k sub
asociaci Cynancho vincetoxici-Calamagrostietum arundinaceae campanuletosum 
persicifolii KOLBEK et PETŘÍČEK 1979. V tomto společenstvu se mísí druhy 
světlých lesů (převážně doubrav) s druhy, které se objevují nebo pronikají 
do společenstev lemů. Význačný je, kromě dominant, výskyt Anemone nemo
rosa, Luz1da luzuloides, Primula veris, Solidago virgaurea, Polygonatum odora
tum, Convallaria majalis a do západních Čech pronikající druh Chamaebuxus 
alpestris, který však své optimum v údolí Berounky nachází většinou ve 
společenstvech reliktních skalních borů, jejichž fytocenologická problematika 
není dosud dořešena. Stanovištěm společenstva je poměrně strmý skalnatý 
svah se severní expozicí. Geologický substrát tvoří porfyritové horniny, 
vzácně s vápencovými vložkami. Hlubší, avšak skeletovitá půda, která má 
již znaky eutrofní hnědozemní půdy, dává možnost uplatnění bohatého keřo
vého patra. Bylinné patro má vysokou pokryvnost a na povrchu půdy je po
měrně velká vrstva odumřelého listového odpadu. Mechové patro dosahuje 
vysoké pokryvnosti. 
Exp. f-3Z, ~klon 49°, plocha 100 m2, 290 m n. m„ E 2 = 10 %, E 1 = 90 %, E 0 = 40 %, 8. 6. 1977. 

E 2 : Rosa corymbijero BoRKH. 2, Prunus spin osa L. 2, Ros({ ca11i11a L. l, Quercus p etraea (:\IAT

TPSCHKA) LIEBL. 1, Betula pendula ROTH 1, Rosa dumalis BECHST. 1, Prunus avi11m L. r, 

E 1 : Calamagrostis (lrundinacea (L.) ROTH 3, Vincetoxicurn hirundinaria MEDTC'CS 2- :3, Brnchy
podiurn pi111wtum (L.) BEAUV. 2, Fragaria moschata DrcHES:N" E l, Galium rnollugo L. 1, 
Anemone 11emorosa L. l, Luzula luzu,loides (LAJVr.) DANDY e t VILMOTT. 1, Betonico ojjicil1(1lis 
l„. l, Prirwula veris L. 1, Coronilla varia L. 1, Chama eúuxus alpestris SJ>ACH l, l'iola collina 
BESSER l, _11el ,ica nutlms L. 1, Cardaminopsis arenosa (L.) HAYP.K --1 , Festu.ca o'l: ino L. +, 
Cmnpanulrt 7Jers1.cifolia L. +, Viola hirta L. + , Galium pumilwn ~lJRRAY +, Solidago 
v irgourea L. ,- , Polygonatum odoratum (M1LLER) DRUCE +, l'erúascum lyclmitis L. +, 
Á itf,hericwn mm os um L. +, Hypericum hirsutum L . +, Vicia tenuifolia RoTJI -t- , Com;al
lnrin nwj (/li s L, ( + ), Ruphorbia cyparissias L. r , 

E 0 : Hylocomiwn splendens (HEDW,) B.S.G. 2, Pleurozium schreber i (Bnm.) l\IJT'T. '.?, 

Cynancho-Calarnagrostietum náleží ke společenstvům s poměrně řídkým vý
skytem. Vzhledem ke specifickým podmínkám stanoviště však vytváří pro
stor pro společný výskyt světlomilných lesních, plášťových, lemových i ně
kterých výrazně xerotermních druhů. 

Geranio-Peucedanetum cervariae TH. MULLER 1961 

Společenstvo s neznámým rozšířením v Čechách. Vyskytuje se v xeroterm
ních oblastech na neutrálních až bazických substrátech, obvykle jako lem 
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teplomilných lesních společenstev. J e charakterizováno nahromaděním druhů 
třídy Trifolio-Geranietea, dále př'ítomností druhů třídy Festuco-Brometea a čet
ných druhů z kontaktních lesních společenstev. 

Na Křivoklátsku byl jeho výskyt zaznamenán na náhorních plošinách 
v údolí Úpořského potoka. Dominanty tvoří Brachypodium pinnatum, Poa 
.angnstifolia, Fragaria viridis, Vicia angustifolia, na teplejších stanovištích 
Aster linosyris a Origanum vulgare. Yýznamná je přítomnost P eucedanum cer
va'ria, Trifolium alpestre, Vincetoxicum hirundinaria, Astragalus glycyphyllos , 
lnitla conyza aj. Kromě charakteristických druhů lemových, které jsou v pře
vaze, sem pronikají druhy F estuca heterophylla, B etonica officinalis, Buglosso
ides purpitrocaerulea, Turritis glabra, Carex pairae. z okolních teplomilných 
doubrav. 

f:ikalnatý hřbet nad ::;outok em Úpoř,;kého potoka a bezejmenného potoka ze severu , přitékaj ícího 
od vrchu Na budkách, ca 1,5 km JV obce Týfo\'ice, :-;pi lit , 1. 6. 1976, exp . J , sklon 17°, plocha 
.30 m2, 350 n1 n. m„ E 1 = 80 %, Eo ch.dJí. 

E1: BJ"achypodiurn pinnatum (L.) BEAUY. :3, Port ungustifolia L. :2, Fragaria viriclis D ucHESNE 2, 
f'icia angustzjolia L . 2, P euceclanum cervaria (L . ) LAPEYR. 1, Origanum vulgare L . 1, Trifolium 
nlpestre L. 1, Hyper'icum perforatum L. 1, l'eronica chamaeclrys L. 1, Phleum phleoides (L.) 

KARSTEX 1, Carex caryophyllea LATOt: RR. 1, Coronilla varia L. 1, Pru!'nus spinosa L. l , Festuca 
heterophylfo L.uL +, Achillen mille.foliwn L. subsp . millefolium +, Ajuga genevensis L. + , 
I'incetoxicum hirunuinaria .:\IEnrccs 1 , Rammrnlus bulbosus L. + , J.Vlyosotis ramosissima 
ROCHEL ex ScHULTES +, Pestuca rupicola HKcFFEL - , Pyrethrum corymbosum (L.) ScoP. +, 
Thymus pulegioirles L. +, Jiedicago minimu (L.) BARTAL. 1 , Potentilla arenaria BoRKH . -t-, 
Allium oleraceum L . _J_ , Potentilla newnrrnniww REICHEN"B. +, Astragalus glycyphyllos L. +, 
Taraxacum o.fficinule agg. +, Galium verum L. + , Cai·ex pairae F. W. SCHULTZ +, Betonica 
ojjicinalis L. 1 , Polygonatum odo,·atum (.:\IlLLER) DnrcE -! , Verbascum lychnitis L. +, 
I"icin lathyroides L. r, í'eronica hedel'ljoli(l L. r, Potentilla urgentea L . r. 

Skalnatý hřbet n a pravém bfohu Úpořského potoka, l km JJY v rchu Na budkách, ::;p ilit , 1. 6. 
1976, exp. J,JV, sklon 27°, plocha 40 m~, :360 m n. m., E1 = 80 %, Eo chybí. 

E1: Brachypoclium pinnatum (L.) B EAUV . 3, Aster linosyris (L.) BER:N"H. 2, Poct angusti.folia L. 2, 
Origanum vulgare L. 2, Fragririri virirlis DťCHES::S-E 1, Artemisia absinthium L . 1, Echium 
vulgare L. 1, l'ero11icr1 chamaedrys L. 1, Coronillu varin L. 1, Rosa elliptica TAUSCH 1, Stipa 
joannis ČELA K. 1, Phleum phleoides (L.) KARSTEX 1, Potentilla neumanniana REICHENB. 1, 
l nula conyzct DC. 1, Po(l compressa L. l, Prunus spinosa L. 1, Peucedanum cervaria (L.) 
LAPEYR. +, Ajugu gcneve11sis L . +, 'L'hymus pulegioide1:1 L. +, Ranunculus bulbosus L. +, 
I 'icia nngusti.folirt L. +- , ,')'anguisorbct minor S coP. + , Hosa caninn L. +, Geranium colum
binum L. 1 , Hypericurn petforatum L. '-- , 'J.'njolium alpestre L . +, Oynoglossum ojjicinale L. 
+ . Euphorbiri cyparissias L. + 'r inceto.cicum hirundinaria MEDICUS +' B etonica ojj icinalis 
L. +, Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY T , Bnglossoides purpurocaerulea (L.) J. 1\1. JOHNSTON +, 
Oulium verum L . -t- , 'J.'uNitis glabra L. , Oalium aparine L. +, Carduus nutans L. +, 
Potentilla argentert L. +, Potentillo rectrt L. t- , l'n lerianellci locusta (L.) LATERRAD E +, 
Cnre:r; prtime F. \\' . ScHCLTZ f- . 

Ye srovnání s fytocenologickými snímky z Německa (DIERSCIIKE 1974, 
WITSCHEL 1980) chybějí ve společenstvu z našeho území některé fytogeogra
ficky podmíněné druhy (Coronilla coronata, C. emerus, Libanotis pyrenaica aj.) . 
Jinak je složení společenstva velmi podobné. 

Geranio-Anemonetum sylvestris TH. :MULLER 1961 

V Čechách dosud málo známé společenstvo, jehož lokality jsou vázány na 
xerotermní oblasti s vápnitými a sprašovými překryvy. Je dosud doloženo 
z Českého středohoří, severovýchodního okraje Doupovských hor, Džbánu 
a z Českého krasu. Je pravděpodobný i výskyt na jihočeských vápencích. 
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Výskyt na východním okraji Křivoklátska je extrazonální. Jde o primou 
vazbu na minerálně bohaté sprašové sedimenty a svahové hlíny, které na 
okraj Křivoklátska zasahují z oblasti Českého krasu. O vlastnostech substrátu 
vypovídá i výskyt obdobně ekologicky (substrátově) náročného společenstva 
Prunetum fruticosae, s kterým je Geranio-Anemonetum na lokalitě v přímém 
kontaktu . 

Druhová struktura společenstva je mimořádně vyrovnaná; společensko je 
rovněž velmi homogenní. Dominanty t'roří Brachypodium pinnatum, A nemone 
sylvestris, Koeleria pyramidata, Coronilla varia, Carex humilis, Lembotropis 
nigricans atd., jak dokládá následující snímek. Výrazné je zastoupení p1Tků 
svazu Bromion W. Kocn 1926. 

Svahy nad Libotickým potokem, asi 1 km severně od obec Hudlice, exp. Z, :::>k lon 27°, plocha 
60 m 2 , 380 m n. m., E 1 = 100 %, Eo = 3 ~0 , :?6. 7. 1978. 

E 1 : Brachypodium pinnatum (L.) BEAUV. 3, Koelerirt pyramidata (LA>I.) BEAuV. 2, Anemone 
sylvestris L. 2, Ooronilla varia L. 2, Carex humilis LEYSSER 2, Lembotropis nigricans (L.) 
GRISEB. 2, Teucrium chamaedrys L. 2, Oirsiurn acaule ScoP. 2, Fragaria viridis DFCHESNE :?, 
Festuca rupicola HEUFFEL 2, Sanguisorba minor ScoP. 1, Centaurea scabiosa L. 1, Pnm clla 
grandijlorn (L.) SCHOLLER l, Helianthemum nummularium subsp . obscurum (ČELAK.) Ho
LUB 1, Anthericum ramosum L. l, Salvia pratensis L. 1, Bupleurum falcatum L. 1, Thymus 
pulegioides L. 1, Potentilla heptaphylla L. 1, Poa angustijolia L. 1, Plantago media L. 1, 
Phleum phleoides (L.) KARSTEN 1, Trifolium alpestre L . 1, Geranium sanguineum L. + , 
Pimpinella saxifraga L. + , ]{ nautia arvensis (L .) CouLTER +, Pulsatilla pratensis (L.) 
}ltLLEl't -,- , Euphorbia cyparissias L. + , Linum catharticum L. +, Achillea collina J. BECKER 
cx REICHENB . +, Lotus corniculatus L. + , Melilotus officinalis (L.) PALLAS + , Arrhe
natherum elatius (L.) BEAUV. ex J. PRESL et C. PRESL+, Asperula cynanchica L. r, 

Eo: Oamptothecium lutescens (HEDW.) B.S.G. 1. 

Křivoklátské společenstvo je velmi dobře srovnatelné s fytocenologickými 
snímky z Německa. Z jižního Bádenska uvádí WITSCHEL (1980) čtyři velmi 
podobné fytocenologické snímky, které ze syntaxonomického hlediska člení 
na dvě formy: mesofilní forma - „mesophile Ausbildung" - a forma s ná
vazností na Geranio-Peucedanetum - „Ausbildung mit Anschluss an das 
Geranio-P eucedanetum" (cf. WrTSClIEL 1980: tab. 22). Společenstvo od Libo
tického potoka, s výskytem Geranium sanguineum, Fragaria viridis, Teucrium 
~hamaedrys, Carex humilis aj., odpovídá spíše druhé formě. 

Prunetum f ruticosae (OBERD. 1957) KoRNECK 197 4 

Poměrně vzácným druhem na Křivoklátsku je Cerasus fruticosa. Je vázán 
většin9u na úživné horniny nebo bohaté půdy v teplých polohách (Český 
kras, Ceské středohoří, Doupovské_hory) . Na východní okraj CHKO Křivo
klátsko proniká z přilehlé oblasti Ceského krasu , kde jsou lokality hojnější. 
Společenstva s dominantním výskytem tohoto druhu jsou obvykle řazena do 
svazu Prunion fruticosae TůxEN 1952, v novějším pojetí do svazu Crataego-Pru
nion spinosae TH. MULLER ex KoRNECK 1974. Povaha a sociologické složení 
těchto jednotek na našem území je téměř neznámá. Bývají sem zařazovány 
prakticky všechny xerotermní křoviny s dominantní Cerasus fruticosa. KoR
NECK (1974) rozčlenil tuto asociaci do 3 subasociací: agropyronetosum repentis, 
ulmetosum minoris a sambucetosum nigrae. Prozatímně sem přiřazuji i spole
čenstvo vytvořené na levém břehu Libotického potoka, asi 1 km severně od 
obce Hudlice , kde tvoří náhradní jednotku po teplomilné doubravě na hluboké 
sprašové půdě. Kontaktní bohatá společenstva náležejí do svazu Bromion erecti 
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Tab. 5. - Křoviny s Cotoneaster integerrimus 

snímek 
expozice 
Hklon (0

) 

plocha (rn2) 
nadmofaká výška (m) 
pokryvnost E2 ( %) 
pokryvnost E1 ( %) 
pokry,·nost Eo ( %) 

E2 
Cotoneaster úztegerrimus ~fr;nrn · s 
Rosa canina L. 
Rosa corymbifem BoRKH. 

Cratctegus monogyna JACQ. 

Prunus spinosa L. 
Rosa rubiginosa L. 
Pyrus pyraster BuRGSD. 

Rhamnus catharticus L. 

E1 
Geranium sanguineum L. 
Fragaria viridis DucHESXE 

Coronilla variet L. 
Brachypodium pinnatum (L.) BEAťY. 
r Íncetoxicum hirundinaria ~ÍEDIC C' S 
Galium glaucum L. 
Euphorbici cyparissias L . 
Polygonatum ocloratum (:.\l1LLER) Dm: cE 

Anthericum liliago L. 
.. Ml elica pieta C. KOCH 

Ajuga genevensis L. 
Arabis hirsuta (L.) ScoP. 

Sesleria albicans KIT. ex ScRL' LTES 

Carex humil'is LEYSSER 

Campanula persicifolia L. 
V eronicct teucrium L. 
ť aleriana. wallroth'ii KREYER 

Primula veris L. 
Betonica officúwlis L. 
Poa angustifolia L. 
Pseuclolysimachion spicatum (L.) Or1z 
Festuca valesiaca SCHLEICHER ex GArms 

Veronica chamciedrys L. 
T' alerianclla locusta (L.) LATERRADE 

Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY 

Geum urbanum L. 
Lilium martagon L. 
Pyrethrum corymbosum (L.) Scor. 

Hypericum perforatum L. 

Eo 
Pleurozium schreberi (BRID.) l\IrTT. 
Rhytidiadelphus triquetrus (HEDW.) \Y A.R:N"ST. 
Plagiomnium cuspidatum (HEDW.} T. KoP. 

Climacium denclroicles (HEDW .} V\TEB. et l\IoHR 
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Tab. 5. - (PokraČ'o,·á ní) 

Druhy přítomné \. E 1 jen , . jednom ~ním ku: 

~nímek l: 'l'eucriurn botrys L. -L . Alliurn vinerile L. 1 - 2, Stipa joannis ČELAK. 1, Centaurea 
triwnfetii ALL. 1, Echiurn vulgare L. + , Acinos arvensis (LAl\I.) DANDY +, Sedum reflexurn L. +, 
,'-.'eseÚ osseum CRAXTZ + , Fallopi({ convolvulus (L.) Á. LovE + , Sanguisorba minor ScoP. + , 
Potentilla urenaria BoRKH. + ,Aster am ellus L. 1, Trifoliurn alpestre L. + , Lepidium campestre (L.) 
R. BR. + ,Rosa rubiginosu + ; 
snímek 2: Aster linosyris (L.) BERNH. +, Turritis glabra L . r , Myosotis ramosissima ROCHEL 
ex ScKULTES 1, Ranunculus bulbosus L. +' Steris viscaria (L.) RAFIN. +' Carex pairae F. vV. 
SCHULTZ 1, Origanum vulgare L. 1, Hieracium cymosum L. + , Sedum maximum HoFFM. r; 
snímek 3: Festuca heterophylla LAM. 2, Festuca rupicola HEUFFEL 1, Arabis pauciflora (GRIMM) 
G ARCKE 1, Galium pumilum ::\1 URRA Y 1, A nemone nemorosa L. l , Stellaria holostea L. +, Thymus 
pulegioides L. + , Anthoxanthum odoratum L. + , Moehringia trinervia (L .) CLAIRV. + , Galium 
aparine L. 1 , Ambidopsis thaliana (L.) HEYNH. +, Viola tricolor subsp. subalpinct GAUDIN +, 
Saxifraga granulata L. + ; 
snímek 4: V ·iola collina BESSER 1, Anthericum ramosum L. + , Rubus jruticosus agg. + , Leucan
themwn • vulgare LA:.r. r, Ri1pleurum falcatum L. + , Lembotropis nigricans (L.) GRISEB. + . 

Lokality snímk t'.1: 

Roztoky u Ki'ivoklátu, skála na pravém bfohu při ústí Klucné do Berounky, 7. 6. 1977, 
spilit. 

2 Týřovice , Týřovická skála na praYém břehu Berounky, 2. 6. 1976, porfyrit. 
3 dtto, 2. 6. 1976. 
4 Roztoky u Křivoklcítu, skála na pravém břehu při ústí Klucné do Berounky, spilit, 21. 6. 

1973. 

W. KocH 1926 a třídy Trifolio-Geranietea Tn. MULLER 1961 , jejichž zástupci 
v tomto společenstvu převládají. 

Exp . JV, sklon 28°, plocha 42 m2, 380 m n . m., E 2 = 2 %, E 1 = 95 %, Eo chybí, 26. 7. 1978. 

E2: Crataegusmon ogynaJACQ. +, 
E 1: Cerctsus fruticosa (PALLAS) \YoRo~ow 4, Brachypodium pinnatum (L.) BEAUV. 2, Arrhe

natherum elatius (L.) BEAUV. ex J. PRESL et C. PRESL 2, Coronilla varia L. 1-2, Stachys 
rccta L. 1, '11eucrium chamaedrys L. 1, Geranium scmguineum L. 1, Hypericum perjoratum 
L. 1, Poa cmgustijolia L. +, H elianthemum nummulariurn s ubsp. obscurum (ČELAK.) HOLUB+, 
Centaurea scabiosa L. +, Festuca rupicola HEUFFEL +, Fragaria viridis D ucHESNE + , 
.Nl edicago lupulina L. + , Phleum p hleoides (L.) KARSTE~ + , Swida sanguinea (L.) 0PIZ 
juv. +. 

Společenstvo je druhově poměrně chudé. Je to dáno vysokou pokryvností 
a velkou konkurenční schopností Cerasus fruti cosa, která vytváří hustý po
rost, v němž prostorově obstojí jen málo bylin. 

Křoviny s Cotoneaster integerrimus (tab. 5) 

Specifická společenstva, v nichž pokryvnost keřů dosahuje 20-50 %· Podle 
stupně vývoje keřového patra má různou pokryvnost patro bylinné. 

Cotoneaster integerrimus proniká již do společenstev svazu Alysso-Festucion 
pallentis (cf. KOLBEK 1978a: 280, tab. 11, Alysso saxatilis-Festucetum duriuscu
lae cotoneasteretosiim integerrimae KOLBEK 1978), kde jsou převážně zastoupeny 
četné petrofyty. Sukcesní vývoj (pokud se nejedná o blokovaná sukcesní stá
dia) pokračuje postupným zarůstáním a pronikáním lemových a plášťových 
prvků. Vzácně lze nalézt porosty, kde vývoj pokročil ještě dále, Cotoneaster 
integerrimus tvoří výraznou dominantu a společenstvo připomíná na první 
pohled monocenózu, kde bylinné patro je silně potlačeno. 
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V závislosti na expozici stanoviště a pokryvnosti keřového patra se vyvíjí 
patro bylinné. Severní expozice umožňují pronikání lesních prvků (Lilium 
martagon, Betonica officinalis, Festuca heterophylla, Anemone nemorosa, Arabis 
pauciflora, Stellaria holostea aj.), zatímco na jižních expozicích se uplatňují 
výrazněji prvky tříd Festuco-Brometea_ a Trifolio-Geranietea (Stipa joannis, 
Allium vineale, Anthericum liliago aj .). Ctyři snímky z údolí Berounky zachy
cují spektrum porostů od JJZ expozice po expozici SSV, s příslušnou hetero
genitou ve struktuře bylinného patra (tab. 5), která je poměrně vysoká. 

Z údolí Berounky popisuje porosty s Cotoneaster integerrimus již SOFRON 
(1967) a řadí je provizorně k asociaci Alysso saxatilis-Cotoneasteretosum inte
gerrimae. Jeho snímkový materiál zahrnuje většinou první vývojové stádium 
s přítomností významných petrofytů a je tedy vývojově ranější. 

Z Německa je popsána řada křovinných společenstev řazených převážně do 
svazu Berberidion BR.-BL. 1950, z nichž nejpříbuznější je Cotoneastro-Amelan
chieretum FABER 1936 (cf. KORNECK 1974: tab. 133-141, WITSCHEL 1980: 
tab. 26). 

Všechna teplomilná křovitá společenstva v Čechách vyžadují důkladnou 
syntaxonomickou revizi, která je podmíněna v prvé řadě dostatkem fyto
cenologického materiálu, bez něhož nelze v současné době dojít k uspokojivým 
závěrům. 

ZUSAMl\iENF A S SUN G 

Das Landschaftsschutzgebiet Ki'ivoklá t sko (Mittelbohmen) ist vorwiegend durch die natur
nahen Walder bekannt. Der Artikel macht an die unbekannten oder wenig bekannten u n
waldeten Gesellschaften aufmerksam. Er bringt die phytozonologischen Aufnahmen von· den 
nachfolgenden Assoziationen: Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis TV-XEN 1937, Agl'osti·e
tum coarctatae KoBENZA 1930, Pulsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis KOLBEK 1978, D es
champsio-Gallunetum TV-XEN 1968, A ntherico-Gallunetum STOCKER apud SCHUBERT 1960, Po
tentillo argenteae-Artemisietum absinthii F ALINSKI 1965, Gynancho vincetoxici-Calamagrostietum 
arundinaceae SÝKORA 1972, Geranio-Peucedanetum cervariae TH. MULLER 1961, Geranio-Anemo
netum sylvestris TH. MULLER 1961 und Prunetum fruticosae (OBERD. 1957) KoRNECK 1974. 
Auch die anderen, vom phytozonologischen Gesichtspunkt aus, uneinfachen Bestande wurden 
analysiert und inzwischen zum Rank „Gesellschaft" eingereiht sind: Ges. mit Anthericum lili'ago 
und Ges. mit Chamerion dodonaei (Galeopsidion 0BERDORFER 1957). Ges. mit Orchis ustulata 
(Arrhenatherion KocH 1926) und Ges. mit Gotoneaster integerrimus (Berberidion BR.-BL. 1950) . 
Jede Gesellschaft ist mit Vegetationsaufnahmen belegt und kurze Standortscharakteristik u nd 
ein Vergleich mit der Literatur ist durchgefohrt. 

LITERATURA 

BLAŽKOVÁ D. (1979): Das Potentillo alba,e-Fes lucl'lum rubrae - cine Roliktgesellschaft der Yor
intensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51 : 47 - 69. 

BoHNERT vV. (1978): Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Harslebener Berge - Stc in
holz". - Natursch. Naturkdl. H eimatforsch. B ez. Halle und Magdeburg, 15/2: 11 - 23. 

DIERSCHKE H. (1974): Saumgesellschaften im Vegct.a tions- und Standortsgefalle an Waldri:in
dern. - Scrip. Geobot., Gottingen, 6 : 1- 246. 

HEJNÝ S., KOPECKÝ K ., JEHLÍK V. et KRIPPELOVÁ T. (1979): Přehled ruderálních rostlinných 
společens~ev Československa. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., Praha, 89 /2 : 
1-100. 

HORÁK J. et HORÁK J. jr. (1978): Výskyt vrbky rozmarýnolisté - Chamerion dodonaei (Vill.) 
Holub v Podkrkonoší. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 13 : 179-181. 

JENÍK J. (1955): Sukcese rostlin na náplavech řeky Belé v Tatrách. - Acta Univ. CaroL, .Biol., 
Praha, 1955/4: 1-59. 

KLIKA J. (1936): Sukzession der Pflanzengesellschaften auf den Fluss-Alluvionen der ·w est
karpathen. - Ber. Schweiz. Bot. Ges., Festband Riibel, Bern, 46: 248-265. 

168 



KOLBEK J. ( l978n): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České 
středohoří (Bóhmisches l\fittelgebirge) 2. Synókologie, Sukzession und syntaxonomische 
Ergiinzungen . - Folia Geobot. Phytotax„ Praha, 13 : 235- 303. 
(1978b): Beitrag zur Kenntnis des Woodsio-Asplenietum und Asplenietum septentrionalis 
in Bohmen. - Preslia, Praha, 50: 213-224. 

KOLBEK J. ct PETŘÍČEK V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému 
středohoi"í. - Sborn. Severočes. Muz„ ser . natur„ Liberec, 11: 5-95. 

KOLBEK J„ HRoi:;novÁ Z. et HRouDA L. (1980): Vegetační poměry Yrchu Baba u Křivoklátu. 
Studie ČSAV, Praha, :No. 1: 131-176. 

KoR:-;-ECK D. ( 1974): Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieton. 
Sdiriftrhe f. Vegetkde, Bonn-Bad Godesberg, H. 7. 

::\lAGLOCKÝ š. et }lucrNA L. (1980): Gesellschaften aus dem Verbancl Stipion calarnagrostis in 
der Suchrn::;tslowakei. - Folia Geobot. Phytotax„ l'raha, 15 : 125-135. 

::\fLADÝ F. (1960): Drei neue Fundorte in N ordwestbóhmon. - N ovit. Bot„ Praga, 1960 : 17 -19. 
}foRAVEC J. et al. (1983a): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. -

Preslia, Praha, 55 : 97 - 122. 
- ( l 983b): Rostlinná společenstva ČSR a jejich ohrožení. - SeYeročes. Přírod„ Litoměřice, 

Příl. 1983/ l : 1-110. 
XEUH.ú: SLOY_.\. z. et KOLBEK J. [red.] (1982): Seznam vyšších rostlin, mechorostů a lišejníků 

střední Evropy užitých v bance geobotanických dat BÚ ČSA V. - Prúhonice, p. 1- 224. 
H.u:N"GE F. (1980): Die Pfianzengesellschaften Mitteleuropas. - Miinster. 
SCHUBEH,T R. (1973): Ůbersicht uber die Pflanzengesellschaften des sudlichen Toiles der DDR 

VI. Azidiphile Z-wergstrauchheiden. - Hercynia N. F„ Leipzig, 10/2 : 101-110. 
SLAVÍK B. (1978): Epilobio dodonaei-Meli1otetum albi, eine neue Pfianzenassoziation. - Folia 

Geobot. Phytotax„ Praha, 13 : 381 -395. 
SoFROK J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sboru. Západočes. 

:Mus. Plzeň, ser. natur„ 1 : 20-37. 
SÝKORA T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sboru. Severočes. 

:Yius„ ser. natur„ Liberec, 4 : 53- 96. 
TúxEN R. (1937): Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. - Separ. ex: ~1itt. Florist.

Soziol. Arbeitsgem. Niedersachsen, Hannover, 3 : 1-170. 
\VITSCHE:.. M. ( 1980): Xerothermvegetation und dealpine Vegetationskomplexe in Sudbaden. 

Vegetationskundliche Untersuchungen und die Entwicklung eines vVertungsmodells fiir den 
Naturschutz. - Beih. Veróff. Naturschutz L andschaftpfiege Baden-Wurttenberg, Karls
ruhe, 1 7 : l - :212. 

Došlo 5. dubna 1984 

C. R. Metcalfc [red.]: 

Anatomy of the Monocotyledons 

P. B. Tomlinson: VII. Helobiae (Alismatidae, including the seagrasses) 
Clarendon Press, Oxford 1982, 560 str„ 98 obr. + 16 kříd. příl„ cena n euvedena. (Kniha je 
v knihovně ČSB~.) 

V titulu knižní sbírky, jejíž 7. svazek došel pfod nedávnem do knihovny ČSBS, je užito slovo 
anatomy. Ale podle hesel v obsahu a rejstříku a podle probírané látky v recenzovaném svazku 
je předmětem jeho studia nejen anatomie, nýbrž i morfologie zástupců podtřídy Alismatidae. 
Profesor Tomlinson (Harvard University) totiž chápe morfologii ne jako obecnou nauku 
o stavbě rostlinných těl, nýbrž v užším smyslu jako disciplínu o vnější stavbě, zatímco anatomie 
jedná o vnitřní, ple tivné struktuře . Obě tyto nauky se v knize však prolínají a zjištění, která 
přinášejí o vegetativních i reprodukčních orgánech, vyúsťují do taxonomie a ev. fylogeneze. 

O obsahu svazku lépe informují názvy kapitol, jež uvádím ve volném českém překladu: 
::\fotodické/technické poznámky. - Přehled literatury. - Úvod do systematiky. - I. Obecný 
úvod k morfologii a anatomii skupiny Helobiae. - II. Podrobné popisy čeledí. l. Alismataceae. 
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