
L'r('sl111. ťn1h11. . :!."J.i :!.f(j, I!/;., .; 

Společenstva řádu Convolvuletalia sepium a svazu Convolvulion 
sepium v Československu 

Die Gesellschaften der Convolvuletalia sepiurn und des Convolvulion sepiurn in 
der Tschechoslowakei 

1-\.oi' L<""''. I\: . ( 1!1 8.)): SpcdC'(T11,.;tn1 í«'u lu ('11111 ·olr11let1tliu s1' 1ii11111 a ,.,,·uzu ( '1111nilruli11 11 
"'"'' /1i11111 ,. ('l':-; ko,.;l o \T11,.;ku. 11'1,rnt <·0111111u11itiť:-; of" tli<' ('011rofi'11li!tali11 sc1ii11111 ancl tli c' 
( '1111 rolťltlin11 x11ii11111 in ( ' zťc·lio,.; l on1ki,1.j l'n ·,.;[i;t. l'ralia. ;)/::.!:Lí :.!..J.G. 

Tli(' ,.;11n l',\" of" pl<111t c-0 1rn11u11it il'" of" tl1C ' all1<111c·c' C1111l'olr11fi1111 sc1ii11111 Tx. l !)4 i nnd 1 li l' 
ol'Cl<'1' č'm11'oll'l1let l/f ir1 se;1i11111 Tx. I D.íO cwc· u1Ti11 g in ( 'zc·\' 11 0,.; lond.;i;-1 i,.; gi\ ·p1 1 in tlH· prc:-;C'nt 
p 1qwr. To prq>ctn' íull li,.;t ní l'0111111111lit iť" of tliP ,tl li ;lllcl' and ordl'r' und in Ol'Ckr to 
fi!lcl 1 lll'i r "·'· 11 gc•1wt ic·;d r<' l;tl ion ,.;Jiip:-;. ( IH' c·otn !l1111litic•,.; (not d~i:-;:-;ifiC'd ''" ;-1,.;:-;oc· iat ion,.; ) 
nr i,.; iu g a:-; Hlltrl1ropic· deri,·ni<'s of or igin<d 11<1tuntl c·o111111uniti0:-; \\·Pr<' into l1iglH'r unit:-;. 
TIH' c·orn111u!litiC':-; ' ' it liout <'l1arac-t er ,.; of tl1<' a,.;,.;or·i;1tion an· C' \ al11nt0d u:-; ha,.;;d or cl <'r i
, .<1l< ' h.\· llH'Hll S of d1•d1wti\"(' 111<'tliod or tlw :-;,\"ll1<1:-: 0110111 ic c·l ;-1-:,.;ifkntion. Tvpe rl'LP\ 'É' 
i;-; gi\"C'll for nll rn·\\· or poor h · kno\\ll t111ih. Ec·ologic·,tl <1ncl g<'ogrnpliic·nl ('l1;11·ndPri:;tiC' ."' 
frorn tlll' tPrrit(Jn· of" ('z<'C'i10:-; l<l\"<1ki;1 <1n· 11clclťd . 

\ ' po-.dl'dní<·l1 ld<•r·l1 j ,.;ou z111·nc·n\·ún'rn.' · pi"<' l1l1'cl~ · :-;,n1L1:-:onn111i <· k.\·cl1 j< ·cluotc•k zjišt {• Jl .\'C'li 
11;1 Ú/.<' 111í Č'<';-; ko :-; IO\c ' ll-<kn ( ilF.J--.:\· <' t 1tl. J<Ji!), :\lo1c.\\·1-.:< · <'t <1!. 1qs:: , :\l t·c 1xA. :\h c: Lo<K'\·. ťt al. 
I !lR'.l). í'.p r<l<" nn'rní 1(·<·111 o pi·<'li l<'cl11 .ie ťil o l1011 11<'tro( 11 ou . \~ _,·ž<tclujl' ,.;poluprúc·i , -(>tšíl10 nutor,.;kc' l10 
kolc'l; tin1 - 111 011ogrn fick r'• 7.pr;t<·o, ·úni jl'<lt1otli, ·.\·c· l1 :-._n1h1xonu a j c jic-li skupin - nej e n 11 <1 zú klncl ě 
z11n lo,.,ti lit <'l'a1u1',\ ' . 1dl' pl·<'clc' \· š í111 tt;t z :1 kladč n11tC'nti<·k,\·<·l1 z k11 iic•no;;tí '/, 1er0 nu .. J e dní111 z nejzá
ntž 11 t• j š íC'l1 prohlť·11111 zu,.;tú,·ú JH'j<•d11nt!l{' poj<'tí "·'·n ti1xo1111 11<1 úrovni 11,.;oe i1H·P. \ '~· plý, ú z ruzn é 
in1< 'r prC'L11·c· cl0fi11ic- ť tr'-to .Í<'< lnotk.' jc·dnot[i,·_\·rni auton·. V.\·slC' llk C' rn ji' ur{·itú .,ll C'\".\"\'<lŽenost 
oli,.;; tl111 " \" \ ·šii ic·l1 "·'·11Lt'.;<>11c111 1il' k _\·c lt j<'clnot C' k - snlzu . :'\ t• kť en'- -<\"i\7,y ol>:-;nliují \ "Č• t š í po i'-ťt nso<·in
,·í . z 11i1·li :I. r'·ú;-;t 11HÍ "~ 11rnxono 11 1i<·kou l1od11 ot u spo l0i'·<' 11s tc·,- lwz a<::oC' iačnílto ra11ku. ;'\ nopnk jiné 
,-;\;IZ,\ z<1l1n1ují j l' n 1H"> kolik tí'.\· „clohr,\·<·11 n:-;oc·inc·í", zntí1nc·o t~T' ·' · f"_ytoC" c'nÓz prob!Pll! ~ttil'k<; ".Y nť a

xono111 it·ld· hodn ot.\· j,.;011 , ·nwc·li :rn.\ ·. To O\-ŠC'1n 11 0 př·ízni\"i'• o\·li, · ť1uj0 lll'j<'n nwtoclologi c kou zá 
kl. 1d1111„p l·<'lile <lt1 " . 1d<' i ť1pl11 0:-; t oh:-;111111 .i<·cl,10tli,·ý«l1 , .,, .;:;;:; í« li jc cln otd;.. Urc'"itýrn \·zo re ll! pro pl·e
ko11ú 11í h ;trJ 111l'toclologic·k\· pod111í11 (> 11c; JH',.;cn1roclo ,.;1 i 111u ž0 h,\,·t clrult <; , . ~ , dání „Si"i<ldc•1 1t:-;('l1u PAa11-
Zl' ngi·w ll ,.;c·li,1f'tp p '· z iwrn prnf' ()lwrd o rf<'rn n ,.; pol11prn<·o\·11íku (,·i'/, t07. :\h· l'IX" .\, :vl.\CTLO< 1;: \ " 

l' I ;d . l!J ~U). kde• ,,•dle · n ,.;r)(' inc·Í _j:-;011 zH l\1z<' l11I ,.; po l1·{·p 11 :-;h·a IH'Z n,.;nr· ini'·11í p ř· í :-; ln šno;-;( i, p ; dř·íc·í r uz
n\·111 ' '.' ::.:::.ín1 _jr• cl 1101 kúrn . 

\ ' hod 11.\' pl'íkl ad rnzd íln.\'cli rnízol'll na .. obsah'" mč-itf> vy~~í jťd notky 
(s,·azu) poskytuj(• s., · ntetic:k~ zpn1e0Yúní ř·ádu ('m11wl1• 1iletalio s<'piu m 'rx.. 
1 fi.)O. ohsalnijíd l10 nH území C'eskoslovenF-.Jrn jediný fffHZ Convolvulion sepimn 
'f.x. l D~I ( = Se11PCi011 fhťviuf?"h.c:; T>:".[l 94 7J I Di50). ~postupující synantrnpizací 
krajin.Y i:le v rA111ci této jednotk:· difcn·11cova lc1 huln Rpol eč-enstev, jimž nelze 
jcdnozua<:"ně phsornlit syntaxonomickou hodnotu asociací , zatímco prirozená 
(púvoclní) spolefrnstva svazu ustoupila n místy vy' mizela. Kezi'"ídlrn se stá,·á, 
že v nč-ktcl'ýeh oblastech nalezneme pouze nntrnpogenní del'ivát:- pi'·irnzen)·ch 
(púvodnich) spo l eč-cnstcv ~vazu, které sice vykazuji svazovou n i"ádovou pří
s lušnost k uveclcn.)-111 v .' '~.Š írn jednotkám, n v šak jejich cli' u hové složení :je 
od pl'·irozen.\'C'ii ~polcfrnstcv odlišné . \~ynechánírn těclitn dl'uhotn.\rch (antm_ 
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pogenních) spole<'.enstev z našich „př'ehledů·' se náphí svazu a ř·ádu zna('ne 
zúží a obráží spíše historickou (rekonstrukfoí) skutečnost. Takové zúžení je 
nežádoucí zejména z h lediska pforněny rostlinných společenstev v soudobé 
zeměděh.;ko-průmyslové krajině. Na druhé straně nám naše closavn,dní zna
losti (a v neposlední htdě i rúzná metodologická pojetí) jen stěží dovolí za
hrnout clo našich .,pi'·eh1eclú'' ± vyČ'erpávající seznarn antropogenních de
rivátů přirozených (původních) spolefonstcv. 

V následujícím pfohle<lu se pokusím podat co nejúplnější výěct spole
~enstev r-;vazu Convolvulion sepimn a 1-ácln ( '011 volvnletalia sPpillm na území 
Ceskoslovenska, věetně typů fytocenóz postrádRjících rank a:::iociace. X epřed
pokládám však, že by tento výčet byl úplný. \'soudobé krajině vzniká fada 
nových druhových kombinací, jejichž vazba na mč-ité antrnpogenní <l pfí
J'Odní faktory zůstává předmětem nepfotržitého studia. 

1. Rácl Convolvuletalin sepiurn Tx. 19:30 1 ) 

:-I.vn.: Co111'oll'ulet(/lia ,,se pii" Tx. 19.'50, Calystegictuliu se pi um Tx. Hl.JO e:o1T. Soó J !Hi8, (;t1lio
Allir1riet<1lio 0BEHD. et GčiRs in OBE:RDOHFER et al. 1967 p. p. 

~a území Československa obsahuje jediný svaz Convolvulion sepinm. 
lndika<"ní skupina druhú i"ádu je proto totožná s indikační skupinou druhú 
svazu. 

Poznámka: Indikační ::;kupmu, druhů je složPnu z cl1araktPri,.;tickýC'h (\·ýznal-ný<"11) druliú 
.(clif.) a z ostatních druhů vystupujících ve všech jednotkách svazu (i'ádu) s vysokou ,.;tálostí 
(bez oznařcní) . - Jména rostlin jsou uvedena podlP H ,OTHi"\JALERA ťt al. (1976) -· u drul1ťi, které 
toto dílo neobsahuje, pod le Do~TÁLA ( 1982). 

1.1. ~vaz Convolvulion .sepium Tx. 19-17 

Syn.: Oonvolvulion „sepii" Tx. 1947. Culystegion .,sepii'' Tx. 1947, ,<..,'e 11Pcio11 fl ·1wiotilis Tx. 
(1947) Hl50. - Convolvulio11 sepiurn je některými autory rozdělm:án do něko li ka ::;vazů; PAs.-.AR· 

GE (1976) rozlišuje „'-,'enecionfluvúitilis Tx. (1947) 1950 a Humulo-Fallopio11 dumetori PAss. 1965, 
0BERDORFER et a l. (198:~) Convolvulion sepium Tx. 1!)47 em. TtL .MULLER in 0BEHD. ct al. 198:3 
aSeneci011Jliwiatilis Tx. (1947) 1950 em. TH. :VJi'LLEf{ in 0BERD. Pt al. 198:3. Ze ,.;yntaxonomického 
i ekologickéh o hlediska není toto dčk'nÍ nutné. 

Poznámka: TUXEN (1947 : 128 - DO) zafazujp do ::;vazu Oonvolvulion „.sepú" µro:wtí111 jen 
jediný typ ::>polečenstva, který označuje Oonvolvulus sepium-Ges. Dokládá jej snímkem a vyzna
čuje jeho úl1arakteristické druhy (11rčovi;1,C'Í znaky asociačního ranku). V téfo práci na str. I 5~ 
používá pro stejný svaz jméno S'enecio11 .fliiviatilis bez bližší specifikaPe jeho 11áplně V pozdějšíel1 
praccch (napi'. TliXEN 19i50) ::;e přidržuje výhradně tolioto jména. 0BERnORFER (194H: 14, :297) 
přPjímt1 (jako vltodn0jiíí) jméno Convofrulion „sepii", které má i ::> oltledPrn 1rn TiixPnuv popi,.; 
priol'itu. 

Indikační skupina druhů: Calystegia sepiiw1 ( char. ), Cardiws Cťi.spns ( ch<1r. ), 
Chaerophyllum bulbosum (lok. char.) , Cucubalus baccifer (char.), Cuswta 
europaea (char.), .Fallopia dumetorum (lok. rhar.), Galium aparine, Oalúlm 
rivale (lok. char.) , Humulus lupulus (dif.), Phalan:s arimdinacea (dif.) , Poa 
trivialis, SPnecio fluviatilis (lok . char. ), Solamun dulcaniara (dif. ), U rtica dioica. 

Přirozená i antropogenní nitrofilní lemová společenstva na pohfoží vodních 
tokť1, mrtvých ramen, podél příkopů a druhotných okrajů lužního Jesa 
v Hřních inundacích v planárním a kolinním stupni; v ochuzených formách 

1) V práci jsou použity ná8ledujíf'Í zkratky jmen autorú jednotlivých syntc-1,xonu: Tx. - R. 
TUXEN, 0BERD. = 0BERDORFER, l,OHM. - LOHMEYEH. PASS . . PASS.>\llGE, KPÝ . K<WE:CKÝ, 

HJ. -- HEJNÝ. 
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doznívají ve st upni ..,ub montánním. \ ' clrnhotně odksněných ni v ách jsou 
nezi'ídka rozší.fona na l'Ozsáhlých plochách (ztrácejí f.vRiognomický cha,rakter 
lemo\.',\'<.;h spolete1rntev) .. J ~mu t,\']lic·ká zastoupením dru hú liánovitého vzrůs
t u. X a antrnpogen ních stano ,·ištích pobi'c>žf rcg1tlovnnýeh i"ck a potokú, 
v pi'íkoppc·h údolních .'Ílnic· cl podél ce~t \.' i'·í{·ních nivách jsou obvykle nahra
z.c'nH bazá lní mi nebo od vozen,Ými Rpoletc'nst vy r-;c• svazovou (i"ádovou) nebo jen 
tl-ídní pi'" í~lu;no. tí (viz KOPE<. KÝ l H~-+). která j:-;ou t'lrnrnkkl'istická vy!"okou 
pokryn1rn-;tí c>kologieky .. plastick.\·c h·· npof.\'t (zejména {'rti('(( dioicrt) nel>o 
.„poHč-ních ncoťyt„ (drnh.'· rndu Soliduun, lfflirt11tl111s nj.). 

~polc·("pustvn :-;vaz.u osidluji hlinitopísC·ité <lŽ písč-it~ nC'bo ;;těrkopístité ná
pla\·oyé pudy v horní l"ásti ripálního st upně pobř'eží (sensu GESSNER 19,),) : 

~H.>). Ph povod1fo,._\,ch prutocích jsou př'C'plaYO\'{ma prnuclící Yodou a vy~ta
' ena úC-in kum erozně-a kurn u lal-ního prnccsu. \' e svém př'i ťOzeném (p(frod-
11í1n) dl'lllio\·p rn složení v :-;ouč-a:::iné krnjině ryehlc rn3tupují a mizí. 

1.1. l. AH. ( 11;.;{'/{fo e11rupfU'Cte-Cnnmlv11lellw1 sepium Ts. (I H-1-7) 19;30 nom. 
i 11 \'Cl"H. 

~.\ 11.: ( '011ť11lr11!11s se1;l11r11-(:!'"· T-.;:. I!!.+ 7, Co11rnh-11lus S<'JJÍ1r 111-C'u81·11t11 e111·01Híer1- A;;"· Tx. ( l B.+ 7) 
I !J30, Crrlys/; y/1/11111 sr11i11m ~oú ap. S1:1ro-.; l !).)7 p.p .. Cusc11 /o-Co11rol1·11lct11111 typicum KPÝ. HH:i9 
,·{·pt IH' Fullo;i111-('11l'li/)(ilrt11111 h11ccifl'ri p_,...,.,,,. l !)7() <l ('11s1·11/r1-fl1111111l11s-G0.,,,. l'.\ss. I \)76 p.p. 

t>oz111í.111ka: Tť:--. F'- (1\1.+7: 1:2H - J:Hl ) popt-;uj<' t.' ' P ...,pol0t·c'11"lnt, kt c'rý naz)·,·á CoJ1l'ol1·11l11s 
sr1Ji11111-Ue" ., dokJúdú j<·j "nítnkl'rn n \',\·zn,1C·11jf' jvj "liarnkt<'l'l"I i(·kS nii drn li,\· (( 1011rnl1·11l11s se1ii11m, 
('11s1·11t11 1 Uť0/)(111/). tj. ur(·1J\'<H'Íllli Zll<lk,\· ,1~ wi;1C'<'. \ 'l' ,..,lll,\,..,[ll nonwldntoriek.\'l·l! pr<1,·id!•l lze t<'nto 

popic. považo,·ut i'.<1. prioritní. 

l 'haraktcristická d rubová kombi nnf'c: Aeuopodúim podrturnrút, Colysteuirt 
:-;epiiun„ C/10Prophyll111n bulhos11111. C11cuúal11s barnfer, ('u.·cuta P1tropoea, 

Olir. l. Zouae1' polii·l'ŽllÍ \"<'gcta1·c' n« n0rcgnlonw&111 dolním toku Odi<'c u Tl·<>bceliovic (1967). -
li: pnnněrná po,·od!10\·cl. hln.dina; ::\I: pnun(·rnú ro(·11Í. hladina; i\: pr111116rná illnclina př-i minimál
nívli \'odní1·l1 ::;tavel'l1. ] . Polygo110 britti11gl'ri-Chenopodietum rubri Lonr.r. 1950; :?. Rorippo
l'lwlari<letum oru11dinr1ce<1P KP\'. 1961; :~. C'arirrtinn buekii }fa. ct KPÝ. Hl6.'5; 4. Ouscuto eruro
p11cr1e-í'on1·ofruletwn Sl'J>i111;i ruc11baletosurn KPÝ. hoc loeo. 
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Jluniulus lupulus , G1a1iu111 upruine, Port palustris, Poa trivial1's, Solanwm dul
carnara, Crtica dioicu. - Asociace je „negativn ě „ odlišena absencí chanikte
ristických a diferenciálních clruhú asociace' následující ( 1.1.:2. ). 

Př-irozené nitrofi lni lemové společenstvo nn pobřeží fok a potoku s těži8r.ěrn 
rozšíření v kolinním stupni a v dolní č·ásti stupně :-;11hn1011tánního. N a území 
CSHR v mírně teplých až mírně chladných oblastech (na rozdíl od následu 
jící asociace rnzšíř-ené v ncjfrplcjších oblastech státu). Nleclujc horní (·ást ri
páluílw stupně pobř·eží nereg ulovaných voclních tukú (bi"ehové valy, lemo
vá i plošná stanoviště v inundaci) zejména v 111ísfrch , kde tok rychle ztl'ád 
na spú,du n me11ndn1jc v rodíl"ující se nivě. Lokálně na pobi"eží stojat)·ch n>cl 
(zejména rnrtv ých ramen , vzácněji na pobř'ež.í r.dmík11). X c-t rndcntl izontn.Ých 
(antropogenních) stanovištích je :;,nstoupeno antropogenními del'ivút~·. 
obvykle s \' .)'f:;olrnu pokryvností { 'rtirn rlioim . 

Roz;iíř'l ' nÍ: Stř·eclni tok \'ILt\",\. ( Kor1-: l'K)· l\J .:rn, l\)():.!, non pt1hl.). Heronnka ( l\.op1.;c 1.;:)· l!Hi!l ), 
dolní tok Orli('<' (KoT'~~('I.;:),' l!HHJ, KoP 1·;c 1.;:Ý f't 1-J E.J'-)· l!l71 ) . Lctlll' (K.OPl~C i.;:\'. l!Hi0), J,u ;i. nice. 
Bli.1111<·<' a :\fal še• (KOJ>l~CKÝ 19(HJ). sti"eclní a dolní tok Bet-\·~· (I..:01'1-:ci.;:)· J!)(i4. 11011 p111Jl.). dolní 
Ora\·a a sti'eclní P!)\·áží ( KoPE! ' K\" J !)68. non puhl.) 11 ll!' flC H' ii,\· hnč i ll<l d nlší('lt \"<H lní <' h trwít"!i w1 

celé'm území státu. 
Praktic·kf. as1wkt.\·: Porosty spol<' (·l'11::;tn1 odi\"l'1 t1jí <' roz11(„nku1 :n1L1 i"11í proc'<'".\ p!·i pon1dl10-

výc·lt prutoc·íelt, z<'jm('na na pohř·<'žní111 nllu. 

l. 1.1.1. :--;u b<ts. Custulo ew ·opaea.P-r'onvol c11let ani 8ep1 um convolvuletosum 
hoc loco 

\ "' inundacích Í'ek a, potoku. vzácněji irn. pobl"cži stojatých Yoc1 Y kolinnírn 
stupni <t v dolní č-ásti stupně f'mbrnontánnfho \' mí mě teplých nž mírně chla(l
nýc h oblastech. Ph horní hranici sYé ho rozšffcní navazuje plynul.\' mi pl·e
chody na lemoní. ~poh'l"enstva svazu P rtrun'tion ofjitinalis Nu„uNGt.m I 9:~:3 
cm. KPÝ. 1 !)(ff) (řád P etusilo -ChanophzdlPtrdio l\loRARte 19()7). Z druhu liú 
novitóho vzrnstu vystupují pouze <1olyslPr;ia .sepillm, Humlllns lup11lus, 
Uali?.un uporine a Solr11 111 m dulcmnarn. CharaktNistická je vyšší pokryvnost 
nitrofilníc.;h bylin ti"íd.\· Urt!io-( 'rticetea PAss. I ~)()7 ex KPÝ. I 909 (ÁPgopodinm 
podogrru·irt, L' rtirn rlioim, 1 I Pmcleurn sphomf.1Jfirwm , lokálnč A 11thrisc 11s .syl
veslris). - ,Jll1ofrr-;ká HlanicC' , J\falšc, Lužnice', sHcdní Vltava, Hl'rounka. 
horní Od rn, ~tt"ední Bet·v;1 <l. :-;třeclní Oťa vn aj. 

I . I. l . :2. Su bas. Cu.st Illo r·1uopr1me-Convolv11lel um srp i um cucubaletosum 
(PASS. I 970) hoc loco 

Syn.: Ji'ullo1Jio -C11cuboletwn buccifrri PAsS. l !liti 
T~·po\ý sní111ek \· iz KoP1·: C'K\'· ]!)(HJ, tnli. I sn. č" :~ 

Xa pobi"cží včtšfrh i"e k a jejich rnrtv,\' ch ramen Y nížinách mírně teplých 
až kplých oblastí. Fysiognomick)' nápadná je vy~oká pokryvnost druh ll liá
novitého vzrústu, především ('urnbalus bacnj'eJ- (subas. clif. ), fi1a17opia dit/tnP 
fO/'U1JI a Galiiun oparine. - Dolní tok Orlice mezi 'T'ýništěm a H rnclcem Krá 
lové (KOPECK\· J 969, KOPECKÝ et HEJN\· 1971 ), Cidlina, ;-1, 1..ctbC' u Poclěbra· 
(KOPECKÝ 1909), mrtvá ramena dolní Bečvy u Pforova (KOPl~UKÝ I 969) a. 
Po regulaci tokú rychle mizí. 
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l.l.:2. As. 4-lristolochio-CucubalPt1un b({('cZf'cťi (Kp\·. HH:HJ) PAss. Hm> 
~ .v 1i.: ·" '1111·1·io fluviutilis-fi11lPqu r;.f/ici11rtlis-A,.:,:-:.. (Go<:1,;1. . .\ In I O) Tx. 1 H50 11. 11 . . ( '11sc1t/11-Co11rol

rufrt/(111 MJ1i11111 oristolochirto811m I~ PÝ. l 969. 

( 'h<1 J'<lktnistická d ruhoYá kom hinac-e : .-1 lt hrtm o.fJicinul is ( dif. ), .1 ristolo
thia clr' JJl((til i.- ( clif. ), A rtemisia l'ldga ris. <'ulysteuifl 8Ppiw11' ('/pmutis inf euri
folio ( clin I'. ). ('Ilf' 11hol 11s batnjN, Cusntfo lupufif onn is (lok. <·ha r . ), O u li um 
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Olir. :.! . Zowl<'ť pobi'ežní vťgPte1cc rnt ;:;li'l'<lním toku OntY,V 11 ~ťdl'aékPj UniJovcj (H)()K). H: 
prťi111l'• 1·ná po,·odř10\·ú lilttdina; .\f: pnnněrná roč-ní liladina; X: pru11H'r11:1 hl.ulnrn pi·i mi11i111úlníc·h 
'odní<·li :-:.b\\ ' ť<'ll. - l. Rori;1po sylrcstri8-Agrostiet11111 stolo11ifeme ju11c<'l08lllll r11'lirulati KP{'. in 
flE.J:'-. \ · l't .d. l\l7!J; :.!. ('1ilfl11111arosli<'t11111 p.se1u/01il1mgmitis 1;h11lorid<'los11111 ur1111di1111r·pnf' KP\". 
I !Jli ; :L l'et11sitrt11111 hybťi<!i SCll\\' 1C1.;EH . .\TH l!:l.J.-1. ,.:,ndd,.;ko-l·«Hpai,.:,k;t gPogr, rn:-:.a :-:. ('fw c}'(> /1liyll11111 

11nJ11111ticu111: ..J.. ('11scuto 1111·011111,11e-Co11l'olu·11l<'t11m se11i11111 co11rol1•11letosi1111 L\:ť\·· . llcl<' loťo. 

upo ri Ilf. Port I ril'ia1is. Solan 11 m rl ulrn mw·o. ť rtica dioicrt, (JiJc/1i1wcystis 1ohata, 
Sir·yo0 angulutu. ). 

Pi"il'Ozené nitrofilní l<>tnové spolefonstvo nc1 pobřeží l'·íC·ni<..:h koť)'t, mrtvých 
1 <lll1('11 H př'ikopů v inu1Hhtdch do lních až stfodních tokl't rncandr11jíeích řek 
, . plnnÚl'ním až kolinním stupui jihornonnrských a jihoslovenských nížin. 
\ ' li V('lll ant rnpi ('kýeli zúsn hu (rťgu lace, znctistění vody) se jeho cl ru hové slo
že-ní měni. Xn a11tropicky silně ovlivněných stanovi~tích zpnwiclln převlád
nou apofyta se širnkou cenologickon ;unµ lituclou ( l 'rtira dioica, místy ÁrtP
·11; isiu vuluo ris), pi"ípadnč „poi"í(·ní neo(vta" roclú Sol idauo, Tf el irmtlrns aj. 
l~zkou Ynzbu na puvodní stanoviŇtě ... -lri.stolochio-C11crtbrtlet11111 bact~feri vyka
z 11j í ncofytn í liány Ech i nocystis lobatr1, vzácně Siryos o nuulatus (.iv. Slovensko). 
, ' pol<'l-('n~tvo osidluje hlinitopís(·ité nápl<lVOvé púdy v horní č:ú.sti ripálního 
~t upn{' pobfrží. Pi"i povoclúov.~'ch pnHodch jsou jeho . ' tanovištč zapla.vová
Jl<l ''.Ybl-ežeuou Yodot1. 

l'u\'odní 1·oúíl'cní jP ncdo,.:,tntPčni:' znám{·: Dolní tok ~lorn,·y n. D>·jl'. sii·Pdní tok Dunaje ( Ko
l'EC J.;{· 196H), dolní tok ~itl'>' a stfrdní tok lpl'u (Kol'J~CKÝ ]!)6D), pra\'děpodolm(\ též \ ' C' \'ýc·lrndo
slon'n,.;ké nížině. 

Praktid;_é a:-:.1wkty: Pt1doo<"hrnnná. fnnkcť 11<-1 pohfoží tokl'i. 
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J. J .3. As. C01wolvulo-Epdoúietum hinn1ti HrLBIG, HEIXRlCH et Xrn,\IANN 

1972 nom. invers. 

S.nl.: /~'pilobio hirsuti-Co11colvuletum HILBlG, HEI:"IU C H ct XIE:\'fA:S-:" 197:2. 

Charakteristická druhová kombinace: Aegopodiu1n podngra rirt, Crily.r.:ffgia 
sepiurn, Epaobiu:m hirsuturn (clrnr.), Epilobium purviflorur;n (lok. clwr.) , 
Galillrn apo ri1te, Jlyosoton aquatirirni, Phala·n·s aru ndinntea . I'on pal u stris, 
Scrophulario nodosa, S. umbrosa (lok. dif. ), l T rticn dioirn. 

Xa přirozených i antropogenních stancffištích pobi'"e~.í potoku, od vod ťío
vauích pi'·íko pu v lukách i v pl"íkopech si lnic v mírně teplých ohl<tstcch nížin 
a pahorkatin, zejména na púdách s vyšším obsahem YÚpníku. \~ posledních 
desetiletích se lokálně šíří (v ochuzených formách) v s ilni č-ních pi'-íkopech. 

H ozšfrcní spolcč:cnstn1 jl' ncclo::;t at0č- rn"• znárné: dosud pozorováno j('n n' stř«'dníc·li a \ s1' \ "P

roy~·0llodních Č('0hácl1. 

l. l .-1-. K omplex bazálních spolcč-enstev se S\'azovou (i"ádovou) pi'·íslu .v nosti 

Pm.námku: Jeliko7. řád C'o111·olnilet11li11 sepiu111 ob.·aliuje \ ' pÍ'<'clložcn{'m zpr;tc·o,·cíní po 1 1zť jť
diný S\·az Co111·ol1•11lio11 SťJJllllll, je ll1Ustejnl>, jpstliže v pojtnl'llO\"álli hnzAlnírh s polcfrn,.;tl'\ ' (-..:1' !1Sll 

Kol'ECK\· Pl HE.f'\\" Hl7H) použijl'11H' jméno s\·azu nC'ho h'.tdn. 

1.1 A. I. Bs. ( 'arduus crisp1rn - [Convolvulion sepimn_I ZALIBEIWY _.\. ct ~J ťC'l~A 
l 9i-{:3 nld('l'. 

Dominantn a .drnhy s vrnokou stálosti: Carduus trispus (clom.). Caly.ster;úr 
sep1.um, Oaliurn apor;·nc, f ' rtica dfoita. 

T.YJ>OY,\· sní 11w l;:. ·i\·a B(•1·ounk~- u Hadotína. Prc1ha .3, :?:L 8. 1!)77, ea. [;) 1112, 90 °0 . - C11rrf.11us 
crispus 4 - .'), Oalium up1u·i11e :?, Cirsium 111„ve11se :2, AgrnJl.l;ro11 repP11s l - :2, C'alystpgio sepiwfl L- :?, 
Artnnisirt 01dgr1ris l, Aegoporli11m po1logruri11 1, Poo tririolis 1, Rr1111rnculus rPJ!f'/18 l ,' Arrhenathe
rum clritius 1, Cuscuto europaeo l. Uleclwma herlemce fl 1, 1l!yosoto11 aqur1ticu111 I, 1'am:n1c1u11 ojfi
cil/(tle -, , Solunum dulc1111111ra - , Oortylis glomcmt11 1 , Tripleurospermwn i11odor11m - , ,'-,'rdi.I' 
frag ilis (.j\·.) +, Ri11 r1pis orve11sú> +. 

Př'irozené i antropogenní spolctem;tvo pÍ'echodnč osidlující pobfo;/,ní Rta
noviště po porosterh Cu..,rulo europaNte-C'onvolvnletum sepiu ni v říč-ních ni \ 'Úch 
devastovaných púsobcním erozně-ak u ni u]ač·ního procesu pi-i i:;11ných povod
ních (nános nových nn plaYcnin) nebo narušených rnznými hospodářskýn1i 
zásahy (odlem1ění nivy, č-ástečné převn;tvení zeminy apod.). Y inundacích 
1-ek v mírně teplýd1 a tcpl)rch oblc.tstech. - Dol ni Berounka a Vltava, v 1'. 

1908 lokúlnč na stl-cdním toku Orn vy. 

l.l . ..J..2. Bs. Clwerophyll1un bulbosum - jConvolvulion S('piuml Kr\-. 1084 

~yn.: B,.:;. ('li. hulbos11111 rcom·ofrulrt11liol Kr\-. 1 fl84 C'wsc11to-C'om•olmilctum se11i11111 faz(' 
s Ch. /Julbosurn l\:PÝ. l!J8-!. C/1111·rophyllet11111 lmlbo.,./ Tx. l 9:n p.p. 

Dominanta a drnhv ::; vvsokou Rtálostí: Cluzcrophyllum lrnlbosum (dorn.), 
Calystegia. sepiwn, O~liu.m 'apan"n (', Crlica dioica. 

Na pobřežních stanovištích a v i"iC:ních nivách. kde původní (pfirozcné) 
cenózy ~vazu byly rozrušeny p:Hrodní katastrofou (např. velmi silnou povod
ní spojenou s navrstvením nových naplavenin) nebo antropjckým zásahern 
(odlesnění nivy a pfovrstvení zeminy), vzácněji na antropogenních stano-
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vi~tích (lemy údolníeh cest a pHkopy úclolníeh silnic:;) v nížinádi. ~poleč·en
st voje nutno odlišovat od porostli s dominantnírn ('h. úulbo ·u1n na čistě rude
rálních stano\rištích, př'íslušejíPích vesměs svazu Arctfon lappae Tx. 1937 
em. <: L:TTE l972 a vyznač·ujícich ncjpokroč-ilejší st upcú procesu apof~~tizace 
dominantního druhu (viz KOPECKÝ 1984). - Polabí , clolní Povltaví aj. 

l.IA.:~. Bf-\. Urtfra diofrrt - l('onvol'nilfonsPpium] (LOl-Bl. 197G) Kr\' . 198-t-

:-i.\· 11.: C'o11 rnlntl11s se 11i11 m - l • rticrt rl iuic11- Un krnutgl's<"lbc·ha ft, Lo1DTEYI•: R 197 ;), Crticn-C'o11 rol
l'lilcl11111 sepi1m1 (SErn. l!Hi:!) C:úw„ C't TH. ":\lťLLEI{ 1~)60 p.p„ bs. Ur/i('(( dioic11 - !Cm1voln1li>tnlio] 
J\:p~- . l H84. 

Do1nina nt a a druhy s v.vsokou stá lostí : C rtirn diofra ( dom.). Calysle(ji(l, 
8tpi11111. Uuliu111 uparine, Po(( palustris (lok.), ÁP(Joporli11111 podagrnrin (lok.). 

Xn phrnzenýdl. pl·evážně vfak antropicky ovlisněných a antropogenních 
stanovi~tfoh v i"ífoích nivách, na pobl'eží řek i potoku, podél ce::;t ,~okrajích 
lužnich lc'Rll Hpocl. v planárním, kolinním a submontánním stupni, roztrou
~eně na území c:elélio i:;tátu. 

l .1 .. 3. Komplex odvozených ::;poletcn;-;te \T „poHtních neofyt·· (Jmpatienti
ůolid((ginetum MooR 1938 p.p.) 

Poznám lm: Jelikož hicl C'o111·olculetrilio se1Jiw11 obsc1huje \ ' pi'.·ťdlofrn{•m zpra<·oní.ní pouze jccl1-
11ý s \·az Co11rnlnilio11 srpi11m, je lhostC'jné, j<',.,tliže \' pojmPno\·f\ni ocl\'C>zen)·c·h :-;pokč·enste\· (sC'n:-;u 
KOPEC'h {· ct H F:Jx{· I 978) použijeme' jméno s\·azn nebo hlclu. 

S poleč-cnstva „poHčních neofyt" ( clru hy rodů Solidogo, I1 elianthus, I rnpa
tiens, Rudbeckia, R eynolllria , Aster spec. cli\r., Erhinocystis) na přírozených 
i antropogenních stanovištích v inundacích vodních toku , podél p~Hkopú 
cl úclol ních cest, podél drn hotných okraj u porostli lužního lesa atd. v planár-
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Obr. :L Zonac·c> pobí·ežní \·egC'lrt("C na r<'gulovanérn bfolm dolního toku Bcl:\·y u Černotína (1964). 
- H: prl'11něrmí. ptffodúoní liliulina; 211 : prurněrná roč·ni ltladina;. : pruměrná lilarlinR ph mini-
1nální<·lt \-odníc l1 8l<lXeel1. - l. Folygo110 britti11geri-Che11opodietum rubri, LoHM. 1950; Rorippo
Phalc11·úletnni an111dinr1cer1e KP{' . 19(i I ; :L 0:-1. H elianthus tuberosu8 s. 1. - [Co11volv11lion sephim] 
KrÝ. 1974. 
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ním a kolinním stupni, vzácněji ve stupni subrnontánním. V rámci Convol
vulion sepiurn a Convolvuletalia sepium, jsou zařazeny pouze fytocenózy, 
obsahující charakteristické a diferenciální druhy Hvazu (řádu), neboť některá 
neofyta (druhy rodů Solidago, H elianthus , Rudbeckia a Áster) vytvářejí 
porosty i na čistě ruderálních stanovištích v ce11ozách pi'íslušejících jiným 
vyšším jednotkám (sv. Dauco-M elilotion GoRS 1906, Arction lappae Tx. 19:37 
ern. GuTTE 1972 aj.). Na pobřeží československých řek se rozšíř'ila v druhé 
polovině 19. a v prúběhu 20. století a vykazují tendenci k daIMmu ší!·eni. 

Praktické n::;pekty: Roz::;áhl<'jší poro:-;ty „poí·í(·níť"h neofyt" v odl o,.;něnýe li ni\'.'wh znPsnadimjí 
opětné zalesúování. - Pylová zrna clruhú rodu ,\ 'olidago a fl elianthus, procluko\·aná kvetoucími 
poro:-;ty v ohromných množ;;tvích , zpusobují obtíže o;;obárn nác-ltylným k alergickým o nernocnf>
ním clýchaeích ce::;t. 

1.1.5.1. Os. Im,""a.ti ens ylandulifern - lConvolvulion sepinmj (HILBLG l 972) 
KPÝ. 1974 

Syn.: G'alyslegietur. 3epium impatíe11telosum (p11n.:iflorue-glrmd1ilijerue) ~oó ] 971 n.n., Imp(/
tienti-0(/lystegietum sepium (GONDOLA 1965) 8oú 1971 11.n., Imp"l ie11 ti-Oo111·ol v11 letwn H rLBrn 

1972, os. lmpntie11s glawlulifera - LConrolvuletalifl sepium] KPÝ. Hl74-. 

Dominanta: Impatiens glandulifern. 

Typo\·ý snínwk ,·iz KOPECKÝ 1974, tab. 8. ,.;n. č. 16. 

:Na pobřeží fek a potoků v kolinním stupni, vzácněji ve stupni submontán
ním. ~leduje stinná a vlhká stanoviště v okrajích pobřežních houštin, zapla
vovaná jen pi"i povodňových průtocích. Roztroušeně, celkové rozšíření je 
nedostatečně známé. - Zlatá stoka u Tfoboně, povodí dolní Orlice ( Ko.rEc
KÝ 1974), velmi hojně na f-;vratce , Svitavé a horní Odfo (KOPECKÝ 1967). 

1.1.5.2. Os. Solirfogo gigantea-S. conu.densis - l Convolvulion srpiiun J KPÝ. 

1974-

Syn : Ruclberkia laciniata-Soliclago crmaclensis- :\ss. Tx. et l{AABE in Tx. 19:)() p.p. , Solid11gi11e
tum serotino-cwwdensis 0BERD. in 0BERDORFER Pt a l. HH:i7 p.p., OR. S()1ú/11go gigrmtea - I Co11-
volvuletalia sepium] KrÝ. 1974, oR. ,')'olidago giyr111fe,r1 -- [Cifllio-Crtlys!Pgirt((lirt] BBAXDES HlHl. 

Dominanta: Solidugo gigantea., lok. S. canadensis. 

Typový snímek viz KOPECKÝ 1974, tab. ~' a11. ~·. 9. 

Casto na rozsáhlých plochách v otllel:)llĚmýeh l·í(·n íeli nivách, zejména v tep
lých a mírně teplých oblastech, n a půdách rúzn{'ho mechanického složení 
(štěrkopísky i hlinitopísčité náplavové půdy). - Dolní tok Orlice (KoYRC'KÝ 
1974-), Svratka, Svitava, Odra, střední a dolní tok Montv,v, Dyje (KOJ'JWKÝ 
1967), střední a dolní Be~va (velmi hojně) , Dunaj n, dalM jihmdovenské a, vý
chodoslovenské řeky. 

Popsaný typ společenstva je nutné odlišovat od porostli s dominantními 
Solidago gigantea nebo S. canaclensis vznikajících na čistě ruderálních stano
vištích, zejména na násypových půdách v okolí stavenišť, povrchových dolů 
apod. Tyto fytocenózy příslušejí vesměs odvozeným společenstvům S. gi
gantea-S. canadensis-[Arction lappael KOPECKÝ 1974, tab. 8, sn. t. 7 a 8 nebo 
S. ca.nadensis-f Dauco-Melilotion] GRůLL l 982, tab. 2, sn. t. 5 až l O. 
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I. 1..3.:3. Os. li rli(mth1.ts tuberos1ts H. 1. [ Convolvu,lion sPpium J K_p)·. 10i 4. 

:-1.\·ri. : Os. Iírl ir11 tfl1118 tuhť/'08118 :-; .I. IC011colnilet((li(( M/Úllm] Kť\' . l!l7-i, lí elilf11 t/11tu111 tuberosi 
Ln1 1:vL in Om :1{1>. t'l al. I ~)()7 p.p., HwlbPrkio-.">'olirl11qi11et11111 Tx. f't RA .\B E l ~);)() 1'111. Soťi 1 ~Hi l 
l11 fir//l/hctos11111 1/!'011JPt(/li Soó l!l71 , J-frli1111th et11111 r!l'1 ·1111p /11li :\To1u.1< 11 · 1967 n.n. 

JJorninantct: HelirtJ1tlrn.s t11IJ Pro8118 s. I . (cf. lle7iwn tlws drrnpetrt!us L. , H. 
riyir/118 (CA.SS.) Di<:sF . semrn PHISZTr: ll l~WO ). 

T.\' JHl\ '.\· :-;nínwk \'iz l\. 0P1•:CK\·. IH7-i. tnh. ~. :-;ri. <··. 1 :~ . 

~a písc"-itých a píshtohlinit,ých n{1 plavových púclách pobi'-t>ŽÍ některých 
t·esk.\·C'h , jihomornvsk,Ých <1 jihoslovensk,Ých 1-ek, zejména, v teplých oblastech 
p lanárního stupnč. - Dolní tok Orlice na Hra(lE•cku (KOPE< ' KÝ 1974), dolní 
tok Beč-vy, ~1 0ť<l\',\' H Dyje (KOJ'E('K)' I nG7) aj. 

Pop:·mné spo lt> č-e1rnh"o jP nutno odlišovnt od odvozeného spol. II. tubero8US 
::;. l .-JÁ J'('fion lappaP I provis ., které je místy roz8íl-cno na C:·istě ruclerálních sta
novii'.itich v<..· n'nkovsk.Ýl'h obcích , napi'·. v pořírí sHeclní a dolní ~Ioravy a stfed
ního Dunajt> . 

1.l.i5..+. Os. ~-lster spťt. cliv. -J ( 1onvulv11lion sPpiumJ 
:-I.ni,: ~-istero-Hubf/1 1111 Cftf8ii l'\AHP.~'T'L T. l ~)l):? p.p . 

Dnminnnty: ,lstrr 1101'i-hP7r;ii, A. S(llignw; (lok.) , ~-1. lrwvis (lok.). 

T.\ 'JHl\·ý "11í11wk: Okl'nj lt17.11íl10 le:-;a pi'·i len; rn hl·l'li11 }]oraV.\' u Hodonína, 8. !l. HHi4, ca:?.) rn:?, 
100 °o· .-l ster 1w1·i-belqii .), A. s11lig11us l. ,'-.'11li.r ((l/)f{ l , .\'. 1·i111i1111lis l , ( 111 lysteqi(( sepi11r11 I , Echi-
11ocystis {0/111/11 l . Solirf11go gig1111ll'fl J , Uoli11111 11p11rine I , ( 'rtic11 1lioic11 J, .-lgropyron repe11s --. , 
Port 711if11stris + , J>olygo1111111 hyr/ropi11er - , Arl'I' 11eg1wrlo (jY.) ~, ,\'y1111J/1yt11111 r~ffici1/l/le - , 
Atri11l!'.l' 11ill'11s i- . ( 'hl'11011or/i11111 ((lbum - • HidP11s froJl(/os11s - . 

~polet-en:-;t vo s vyi·mkou pokryvností ncofytníe;h hvězdnic v ocl l esněných 
ni\-át:h nl>kterých jihomoravských a jihoslovenských řek .• Jeho rozšířeni 
n druho,-0 složení vyžnduje <hllší f'tudiurn. - Dolní i\Iorava, a Dy je, Svratka 
(KOJ'El'K \ · 1967) . 

Porost.\· ~-1 stfl' novi-beluii ua rnclerálníth stano\-iŇtíc h Y sídlech (např . 
1w :::;klú,dkách zahrad ní ho odpadu) pfísl ušej í jiným vy~~ím jednotkám, napl-. 
:::;v. „-J rttion lappae Tx . l 937 em. G1' TTE rnn. \ ryznal-ují 8e vyšší stálm;ti druhů 
~-I rdi um tomentosum, „-J egopodim11 podagrnriu, Rubus rnPsius, Agropyron re
pe ns. /.,(ťJ11ium album, Urticri dioira a a,bsencí druhu Uonvolvuletulia SPpizun. 

J . 1 .. 3.;). Os. Rudbeckia. laci1li(lt(l-f Convolvulion sepiumj 

:-i.\'11.: HwflJ1c/;i(/ l11ci11iat11-So~úl((go n11111dl'11sis- :\:-;s. Tx. <'t l-{,AABE in Tx. l!l.'50 p.p. 

J)urninanta: Rudbeckio. laáninta 
T.YJlO''Ý s11ínwk: Pohřoži Smědé 11 H 0j11ice, :2. H. l 97!i, ca I.) m2, !IO !Jó%. - Hurlbecl.:i11 l11ci-
11 /„/ 11 4 .), Solicl1111o r1iw111/er1 :? .. ..J eyopocl/11111 poúr1qri11 2, C11lys!Pqi11 Jilllchrrt 2, C. • f /ÚUlll , 

l 'rtin1 rfioi1·11 1. Arte111i.ú11 nilyuris l, A11thl'isc11s syl1•f'sll'is 1. J>udus l'r1ccrno8(1 l , 811lix fn1gilis 
J. L111nii111i ·niun1lut11111. l , Glecho/11(/ hede1·11c1'11 1, /'0 :1 sp<'C. div. 1, J>etusites hybrirlus l, Chr1ero
;1hyllwn r1ro11ir1 t i<um +. (h1lium llJHll'i11e +. ,'-,'olu1111111 dulcw1111ro +, R11111 ex oblusifolius +. 
H11111111.nilus repens +. 

Spolefonstvo doprovázejfoí některé menší vodní toky v podhui'í severočes
k,ýc h pohraničních hor (Smědá, Lužická Nisa, horní Odra). V rám ci svazu 
a 1-ácl u zaujímá hraniční postavení, neboť jeho porosty lokálně obsahují prvky 
i"ádu P etasito-Chaerophylletalia i\loRARlU l 9o7. - Rozšíl"ení a proměnlivost 
:::;po l efrn~tva vyžadují další studium . 
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l. J. 5. 6. Os. Reynoutria jnponica-1 Convolvulion sepium] 

Syn.: Folyr1011 rt11111 t11s7úd11ti OBErw. in 0Br:RD. ct al. 1~67 p. p . 

Dominanta: RP.lf'noutrin )aponicrr 

T.\"f10\ ·)· ::mínwk: Polii·C'ži Jič-ínky u Nov .. Jič-ína, 7. !). I H64. f'a :?o rn2, Hf5 °0 . - R ey11outrirt jt1po-
11fr11 4 - 5, Rwl/Jec/.·i11 l(/ri/I iata :?, l · rtirn dioicu :? , C'11lystertirt .sr71iwn 1 - :?, Poo trivirtlis l, /i; u1mto
f'ium cu111111bin11m l, Uolium O/H1ri11e 1, /)11ctylis gl0111ei'({l11 1, A11triscu.s syll'estris l. fmpoti e118 
glrmdulifem L /','olidrtgo c111111rle11sis ] , A eao1101 1ium 1md11grr1 rirt t , ('li(l r' l'Ophyll?tm aronwticmn -'- . 
ó'ola1111m d11lcmnr11·r1 i , f,r1111i11111 /il({CU{11t11111 -· . R11111111 c1il11s repe11s -. 

Na nitrifikovaných půc.láeh pobř'eží vodních toku v kolinním a subrnontán-
11ím stupni, l-asto n<l kontaktu spo lefonstev i"áclu Convolvidetalia sepi um Tx. 
J 950 a Petasito-Clwerophylletalia i\.loRAH 1 i; I 967. Spole{enstvo je ti'·eba odlišit 
od os. R. japonica-1 Arch on lnppaP] provis. s Lmnimn album a Ballota nir;m , 
známého z vlli kýeh ruderálních stanoYišť na pobřeží potokú, pl"íkopů a podél 
cest ve vesnicích v poclhúi"í Orlických hor (KOPECKÝ l 974). - Roztrou8eně, 
celkové rozšíř'cní je neclosta.te(·ně zná mé: povodí horní Odry a Rožnornká 
Be(·va (KOPEC'K\· 1907), povodí Di,·oké a tiché Orlice (KOPEc1n'- I 9í0), Lu
žická Xisa. horní J izern aj. 

l. L5 . "i. Os. Echinocysti".s lo/Jata-I Convolvulion .sepi ll1n J 
, ·.u1.: C'11sc11toJ'rtlystrgil't11111 se11iw11 cchi11 ocysti111' tosu111 l\: . .\Hl? .\Tr I. in Súo l9ti-i n. n. 

Dominantct: Erhynocystis lobata 

T .YPOY)' ,;nÍrnC'k: Pm,·ý bi'·eli )for;ny pod Ulicr,;kým 0,;trolietn, 0
• 9. 1!)64. ca L5 rn~. 9.) - 100 °o· 

-· Echť11ocystis lo/Jut f1 f), l 'rticrt rlioirn :?, Arte111isir1 1•11lgr1ris l, ( 'a lystegir1 sepium l, C11rdw1s cris1ius 
l, H er11cle11m spho11rlyli11m l , 1'011 /)((l11stris , l'h r1l11ris 11runrli1111cfrt - . !Jide11sfro11dos us ~ , l1oly 
gonu111 l11p11tl11joli11111 - , Srrli .r .f/'(/gilis (j,·.) ~ , Hq11iset11m r11Te11se - . Polygo11wn hydropipa - , 
A triplP:c 11ite11s - . 

Lemové (plášťové) spoleěenstvo na pobfoží některých jihomoravských 
a jihoslovenských ř'ek. Jeho celkové l'Ozšíření vyžaduje další studium (srm· . 
SLAVÍK ct LHOTSKÁ 1967). Vystupuje obvykle na původních stanovištích 
.dristolotliio-C'ncubaletuni bacciferi, je však známo i z chladněj ších oblastí 
kolinního stupně (pobl-eží Nanu v jižním Polsku, KOPECKÝ 1965, non publ.). 

Dopli\ující poz.námky 

Poznánika I. Do sv. Convolvulion sepium je některými autory zafazováno 
Eupatorietum cannnbini Tx. J 937. Proměnlivost a syntaxonomická hodnota 
tohoto spo lefrnstva (několika spo lcfonstev n vyžaduje další studium (srov. 
PASSAHCrn I 97G, 0BEtWORFt<;H. ct a l. 1983). 

Poznámka ·) Rozšířen i a syntaxonomická hodnota '· Glycyrrh iut 1un 
erltinntM (8oó 1 !"HO) NLAYNIČ 1951 "', jehož v.\'skyt na jižním SlO\rensku je 
pravděpodobn.\·, vyžaduje další studium . Jde pravděpodobně o jedno z odvo
zených společ'.enstcv pi'falušejíeích k řádu Convolvuletalia SPpiuxn. 

Poznámlut 3. Sron1á vnci st u cli um vyžaduje syntaxonomická hodnota le
rnO\·ých poťostú s Oalimn rivale na pobi"eží malých -vodních tokú, nap:i". na 
Drahanské vysoč·ině (V clká Haná, Drahanský potok aj.). V yznal'ují zde 
horní hranici rnzšfi"ení spol. i". ConvolviLletalia sepúrnz 'l'x. J 950 na konhtktu 
s Petasito-Cltaeropltylletal1'a .Mo RAlUU l 967. Nelze vyloučit, že toto ~polečcn
stvo je , ,okrajovou variantou.. as. Convolvulus sepiuni-AspITula aparine 
(STEFFEN 193 1) Tx. 19.30 pl·i jibozúpadním obvodu jejího areálu. Xa východo-
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polsk~'c h l·ekách je tnto asociace rnzs1rpna Y pL.rnárním stupni a oclWíujc se 
Y,VŠŠÍ stálostí clruhú Ptlrtsitrs .-;pllrius, ~~rhillm salitifolút, Hnarleuni splwn
rlyli11m subsp . .flavc0cens aj. 

Poznú mka -1-. Xa hlinitopís(·itých púdách poclél navig<tCÍ regulovaných 
ÚsPJrn toku stl-cclní a dolní 1\.Jorav.'· jsou lokálně vyvinuty lemové porosty 
s vysokou pokryvností . .rlrtemisia Vlllgaris, ob::;alrnjící drnhy indika(·ní skupi
n.v svazu <1011 volvlllion sepi11 m ( Calyster;iu scpi 11 m, O u li nnm upu rine. Solidago 
yiyrrnteu, lokťdně Carrlnu.-; l'risp1l8). Tyto po1·osty lze typizovat jako o:-;. _,-1 rte
m isi(( 1• 11lyrt ris-1 ( 'o n colv11lion .-;epi 11 m I .. Jejich výskyt je prn vclčpoclobně pře 
<'hodn.\·. (obtnsné nwchnnické poškození pudního pcwrchu). 

~()l' ll 1{~ 

.J,· po.lán pi'ťldl'd ru,.;t]i1111,Ývl1 "po ll'i'ťllsl l'\' :-;\·nzu Co11roll'11li1111 81Jllll/// n i·ádtt ('011rol1·ulctulia 
8P JÚ 11111 z i ištčnýeh na ÚzťmÍ Č'ťskoslov0n:-;ka. \ ' r:nn<·i t i"c·ht o jťd no ll'k jsou zni·azl'n<t 1 ,.:poleč·\'nstva 
lH'L Hs<wiač·ní pl·íslnšrwsti, \·znikajíl'Í \ \'srnt's jako antropogc•nní cl<'riváty pi'irozl'nýclt (puvodních) 
spolť(·c•n,_tc•\· s\·azu. Cílem toltoto postupu ji' pokus o -{ úph10u invPntariza<'i vŠťťlt spolet'.<'llstev 
:-;\·11zu" hí.du v kttlturni kn1jině a o poznúni jt>jidt s~·ngť1wtil'kýcli vztaltu. Spolet·\'nsL\•a po,.;tnída
jíl'í ur(·ovrwí z1111k.\· n"<wiať<' jsou hocln<H'Pnn jako hazúlní <l odvozc•n:l ph použití ÍZ\'. cl('(luktivní 
rnc·tud\ ".YlltaxonomiC'ké klasifikac'(' (l\:0P1·:('KÝ Pt HEJ,,·. 1H78). ;\o\·ě popsané 11\'bo 1wdostatPčně 
znúrnt'.· j<'dnot k.\ · jsou dolož\'n~· t .\'l)O\·_\·rn snírnk<'tn .. Je' 11vPd01w ,.:truč:nú ekologid::;Í 11 C'h(Jrnlogická 
c·lr<lntktťr i,-tik11 jl•cl11ot Pk rn1 úzc·111í Č'P-d.:;o:-;lo\ · (•11,-ka. 

Dic' Arlwit gilit eino ·cbnsil'ltt úber diP hislin lH'kanntc>n Pflanzťnge,.;ell,.;d1afLl'11 <ll'r Co11col
r11letolúi 81'/ii1in1 Tx. l H:JO und dPs Co111•olnilio11 Sl:']Jillm Tx. l !)..!. 7 in dN Ts<'IH'l'hoslow11 kci. ~eben 
dťn r\;;;;ozint ionen, diP untťr .\tH\'l'n dun g der „chnraktcrist isC' lwn Artc: nkomhin<ttion"' (--\ss.-
1\.('fln.-Trennart<·n, Verban<ls-11. Orclnung . ..:nrten unci _..\rten mit holter StPtigkt'it) ahg<'grenzt 
'l"l1n ll'11 , si11d au('h <lic· ns:-;l)ziat io11,.;nrnglos<'1t Uese ll,.;<·lraftst,qwn <:WgPfi.ihrt. Es ltandelt si<"lt vor 
a ll <· rn t1rn <-lnL lr ropogPnP GcmPinsťl1aftc'n . . \uf diese \\'0ise soli e ine .._ er:-;C'l1opfPnde Bes('ltreilnmg 
„d<'s l11hnlt s" dPr Onlnung u1HI dťs \'l'rlJH11d0s in llllSl'ťl'I' Kulrurh1nd,.:c.·haJt Przielt Wl'rd e n. Die 
n..:sozi1Ltionsnrnglo,.;0n Gc,.;0ltsc·l1<tf'ten W('J'd f' n n1u·h K m•i;;c1,\· d HEJ'Ý (197H) a ls Hasal- uncl 
]krivatgPsells('h;1ÍÚ'l1 cldinic'rt (tsclwc·liisc-11(' Ahki.irzungC'JI: . ,hs.·' trnd „os."). Zt11• c\hgrenz1 rn g 
dťr· Onlnung nnd des Verl1a11des (in clor Č'SSR enthi:ilt dí<' Onlnung m1r einen ei n zigen Verband) 
\\ ircl :-;og. lndikations-A.l'tengrupp<' (indikač·ní skupina druhu) VPJ'\\·enclet, di0 aus K ennatten 
(<· h11r.), I >iffrrenzit1lnrt0i1 (dif.) und úhrig<'n Aden mit liolH·r Stetigkeit Z11sn1111ne11g<'setzt i:;t . 
])jp nett lws('l1rieiH' n0n oder nur wenig bekannteu Einlwiten (811bassoziat,ionen, Basa!- und De-
1·inttgc,sel l,.;< ·l1afLt>11) :-;incl rnit <'inor Type n <-ttifnalirne (typový snírnek) helegt. Weiter wP1·<le11 clie 
()kologie, dio syngc·1wt isc lt cn ťkziollllngon unci cli0 \ 7 crl>reitung \on einze lne n G0sells(' lt aft,.;t,vpen 
i111 R<1 l1111011 <IN ' l'sclied10s lowctk<>i helrnnddt. - DiP Apophyten-BasnJgeselbchaften (rnit hoch
do1nini1•rP1H l<'n C1mln11s uisp11s, ('/u1 ero phyllum b11lbosn111 urnl Urticu 1/ioica) und di<' :'ircophyten
lkrivatg<'s<·ll~<·haffrn (mit 8oli<l11r;o-, Hclio11tlws-, 1111patirns-, _-1.ster-, Rudbrckút- , Heynoutria
und Ec!U:uocy8tis-.\rtťn) wl'rtlPn zur Co11vol111ilrt11li11 .sepium nur in solclten Fi-ill<'n ge:;tC' llt, w<'nn sie 
dul'(·h s( t'tigt's Vorkornnwn der ('0111;olc11lPt11liu- unci Co11volvulio11-:-\rt0u gek011nzpic• lnwt :;ind 
(tli(' lHl'I'- und l:it'kun d iir<>n Anengl'nwinsl'ltnften). l) jp nufre i11 nHh'n1k11 Standorte11 in ~ i (•dluugl'n 
c•1it:-;tc>ltnndmt Bc'stiindť gťhOl'Pn insg<'snrnt zu nnd<'l'('n lréilwrPn l,~inheiten (.-lrrtio11 l11Jlp11e. 1J11 uro
Jf rlilotio11 t1sw.) . 
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