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Sedo acri-Poetum compressae - a plant community on top of walls in Haná (ČSR) 

Leoš Klime š 

KLIMEŠ L. (1986): Sedo acri-Poetum compressae - rostlinné společemitvo korun 
zdí na Hané (ČSR). [Sedo ricri-Poetum compressae - a plant community on top of 
wa.lls in Haná (ČSR) .] - Preslia, Praha, 58: 29 - 42. 

A new plant community, Sedo ucri-Poetum compressae ass. nova, has been identified 
on top of walls in Haná R egion , Central Moravia, Czechoslovakia. Structure, floristic 
composition, developrnent, distribution, phenology and environme ntal re lationships 
havc heen studied and syntaxonomic conclmi ions made of synoptic tables, ecological 
analys is, analysis of interspecific relations hips and princ ipa l component analysis. 

Botanický ústav Českuslovenslcé akademie věd, 37[1 82 'l'řeb01í, Československo. 

ÚVOD, METODIKA 

V předložené práci uvádím výsledky výzkumu vegetace korun zdí získané 
v letech 1981- 1983 na východním okraji Drahanské vrchoviny. 

Cílem práce bylo zachytit současný stav vegetace korun zdí, která je na 
Hané charakteristickým prvkem v krajině, avšak z mnoha míst mizí vlivem 
výměny kamenných a hliněných zídek za ploty. 

Vedle typizace studovaných společenstev metodou curyšsko-montpellier
ské školy (BRAUN-BLANQUET 1964) jsem věnoval pozornost morfologii, 
genezi, chorologii , fenologii a ekologii těchto jednotek. Pro ověření hypotéz 
jsem použil několik metod: tabulkovou analýzu (BRAUN-BLANQUET 1964) , 
ekologickou analýzu (ELLENBERG 1979, LANDOL'r 1977) a analýzu hlavních 
komponent - POA (ORLOCI 1978). Orientační mikroklimatologická měfoní 
jsem provedl běžnými metodami (např. STRUŽKA 1956), povrchové teploty 
jsem měřil termistorovým teploměrem (JENÍK et KOSINA 1960). Nomenkla
tura taxonů je uvedena podle díla NEUHAUSLOVÁ et KOLBEK (1982), nomen
klatura syntaxonů podle díla HEJNÝ et al. (1979). 

CHA RAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zájmové úzerni má protáhlý tvar ve směru sever- jih a rozprostírá se m ezi obcemi Náměšť 
na Hané a Vyškov (s výjimkou lokality Bělkovice, která je u Štenberka - viz. obr. 1). J eho 
rozloha je a s i 100 km2 a zahrnuj0 převážně oblast zápa<lního okraje předkarpatské sníženiny 
navazující na Drahanskou vrchovinu. Orograficky se j dná o pfochod České vysočiny k soustavě 
Karpatské. OblaRt Drahanské vrchoviny vznikla vyvrásněním karbonských u sazenin flyšového 
rázu, v nichž pí-evládají břidli ce, droby a slepence. Jihovýchodní část území je vyplněna rnio
cénními usazenin a mi, severněji jsou usazeniny ( štěrky a, písky) pliocénního stáří (ZOUBEK ť't 
K UNSKÝ 1968). 

Území je charakteristické převážně mírně t eplým a mírně suchým podnebím, pfovážně s mír 
nou zimou (podnební okrsek B 2 ). Průměrnil. roční teplota je pro Vyškov 8,4 °C, Olomouc 8,4 °C. 
Prostějov 8,5 O, ve vegetačním období pro Vyškov 15,0 °0, Olomouc 14,9 °C, Pro~tějov 14,9 °C, 
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Průměrné roční . r áži y činí ve Vyškově 542 mm, v Pro ·tějově 577 mm, v Olomouci 612 mm o. 
v Litovli 570 mm, e egetačnim období ve Vyškově 337 mm, v Protějově 369 mm, v Olomouci 
396 mm a v Litovli :352 mm ( YROVÝ et a l. 1958, VESECKÝ et a l. 1961). 

Zájmové území pati'í fytogeograficky na rozhraní okresů Hornomoravský úval ( = H aná, 
náležející do obla ti Pa.nnonicum) a Drahanská vysočina (nál žející clo oblasti Hercynicum} 
(sensu DOSTÁL 1960) . 
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Ohr. l. - :\1apka :-;t udovanéh o území s loka litami snímků uv clených v tab. 1. 

C HARAKTERISTIK A BPOLEČE STVA 

ynmorfo lo gie 

Studovaný vegetační typ není ani horizontální, ani vertikální strukturou 
zcela jednotný. Vertikální strµktura je úzce korelována se zastoupením ži
votních forem. Můžeme rozlišit mechové a lišejníkové patro (E 0 ), které má 
pokryvnost do 60 %, velmi často (pfedeyším u starých ploch s nižší erozí 
a vyšší konkur ncí bylin) však chybí. Casto se vyskytují Ceratodon pur
pureus, Hypnum cupressiforme, Tortula muralis, T. ruralis, méně často 
Bryum argenteum, Grimmia sp„ Cladonia pyxidata , C. rangiformis atd. 

Patro E 1 můžeme rozčlenit ve ti-i vrstvy. Přízemní vrstvu Elcx tvoří: 
a) sukulenty - S edum acre, S. album, S empervivum tectorum kult., 
b) jarní efemery - Arenaria serpyllifolia agg., Alyssum alyssoides, Cerastium 
pumilum, Arabidopsis thaliana, Erophilci verna, Poa bulbosa, Androsace 
elongata,. 
c) ozimé jednoletky - Stellaria media, Senecio vulgaris, Medicago lupulina , 
d) většinou jednoleté druhy, náležející k r-stratégům (GRIME 1979), jejichž 
vyklíčení je na jaře umožněno vyšší půdní vlhkostí a jejichž růst a urychlený 
přechod k fertilní fázi je podmíněn nedostatkem vlhkosti začátkem léta 
(většinou jde o nanismy) - Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, 
Glechoma hederacea, Trifolium dubium, Lepidium ruderale, Viola arvensis, 
Galinsoga parviflora, Polygonum aviculare agg., 
e) růžicovitá hemikryptofyta - T araxacum officinale agg., Crepis tectorum. 
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Vrstvu Eis tvoří budující graminoidní druhy Poa cornpre a, Bromus 
tectorum, Poa angustifolia, Festuca rupicola, J?. rubra agg., dále Potentilla 
argentea, Achillea millefolium agg., Lamium album, Ohelidoniitm majus, 
Sedum maximum, Oonsolida regalis atd., nanismy druhú vrstvy E 1y a na vlh
ěích a zastíněných stanovištích též druhy vr tvy E 1cx uved né pod d) a e). 

(:=J VEGETACE 

~ PůOA 

C=:J ZEO 

TYP E ROZ NE AKUMUlACNI TYP AKUMUlACNI TYP EROZNI 

Obr. :?. - T ypy uspohidání vegetace v :GÚviRlosti na mocnosti půdního profilu. 

Vrst.va E 1y je vyvinuta jen na vlhčích, živinami bohatších, často zastín" -
ných stanovištích. Zde se uplatňují z trav Arrhenatherum elatius, Poa pra
lPns·is, Elytrigia repen , dále pak nitrofilní ruderály Artemisia vulgaris, he
nopodium album, Ballota nigra, Geranium prat nse, Urtica dioica, Oamelina 
microcarpa, Melilotus alba a další druhy, které v méně příznivých podmínkách 
mohou přežívat v E 1 í3. 

Rozvoj vertikální struktury a podíl jednotlivých druhú rost)jn na budo
vání vrstev bylinného patra je tedy vzhledem ke specifick' ezónní dynamic 
ekosystému velmi charakteristickým znakem. 

Horizontální struktura vegetace korun zdí úzce souvi í s šířkou zdi a mo
hutností púdního profilu. Múžeme rozlišit několik typú uspořádání vegetace 
v závislosti na mocnosti půdy (obr. 2): 

a) typ erozně-akumulační - púdní profil je ve středu zdi pom "rně mocný, 
k okrajům se mocnost rychle snižuje; vegetace je tvoř na v zóně akumulace 
úzkým pruhem hustě trsnatých graminoidních druhů , výběžkatými travami 
a efemerami v pfechodné zóně a převislými sukulenty v zóně pfovažující 
eroze, 
b) typ akumulační - na celém příčném řezu je púdní profil ± stejně moc
ný; převažuje akumulace, uplatňuje se ve zvýšené míře mezidruhová kon
kurence vedoucí k vytlačení ruderálů graminoidními typy, 
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c) typ erozní - na celém řezu je velmi · mělká vrstva půdy; převažuje eroze, 
vegetace má otevřený charakter s vyšším podílem mechů a lišejníků; vyšší 
podíl mají i efemery, z trav převládá Bromus tectorum. 

Tyto tři typy stanovišť jsou určující i pro klimatický režim ekosystémů. 
Typ a) a b) osídluje vegetace, kterou je možno přiřadit k subasociaci cheno
podietosum a k přechodným formám mezi oběma subasociacemi, typ c) osídlu
je vegetace patřící k subasociaci brometos·um (bližší popis těchto jednot.ek viz 
část syntaxonomická). 

Syngeneze 

Vznik společenstva korun zdí byl podmíněn způsobem oplocování zahrad 
a stavení. Kamenné zídky, pro které byl materiál přivážen i z větších vzdá
leností, jsou většinou postaveny z drob a svrchu kryty velkými pláty břidlic. 
Na ně pak byly z okolí navezeny drny. Obdobným stanovištěm jsou zdi 
z nepálených cihel (vepřovic) nahoře pokryté násype!ll hlíny, popř·. novější 
zdi z pálených cihel kryté taškami (OTRUBA 1928). Casto i několikasetletý 
vývoj pak vedl ke směně rostlinných druhů od mezofilních a nitrofilních 
ke xerofilním a efemerním druhům. Vývoj můžeme schematicky nastínit 
následujícím způsobem: po přenesení drnů poloruderálních trávníků na ko
runu zdi dochází k rychlému ústupu mezofytů a náročnějších nitrofytů. 
V časných fázích vývoje se zvýšenou mírou uplatňuje vyplavování živin 
a směna dominant za méně náročné druhy. Za převažující akumulace do
chází k rostoucímu uplatňování konkurence, druhovému ochuzení v důsled
ku vytlačení nitrofytů, k ústupu většiny efemer a mechů a dále ke vzniku 
± uzavřeného trávníku s dominantou Poa compressa. Za zvýšené eroze se 
více uplatňují sukulenty, mechy a efemery, konkurence je nízká. Velký 
význam má míra 'disturbance, která je určující zvláště pro ecesi efemer. 

Alternativní vývoj začínající rozpadem koruny zdi, akumulací půdotvor
ného substrátu, popř. půdy bez navezení drnů na korunu zdi byl zjištěn 
na jižním okraji zájmového území. Často zde silně převažuje eroze, vegetace 
má velmi jednoduchou strukturu, nižší podíl bylinných druhů, často je xero
filnější. Takto vzniklá společenstva mají vesměs fragmentární charakter 
(cf. SEGAL 1969, WERETELNIK 1982, MucrnA 1982). 

S ynchorologie 

Rozšíření společenstev korun zdí je dosud velmi málo známé. Podle orien
tačních pozorování mimo zájmové území se jedná na Hané o typ omezený 
svým výskytem na okraj xerotermních oblastí. V teplejších územích je 
nahražen společenstvy mělkých iniciálních štěrkovitých půd náležejících 
ke třídě Sedo-Scleranthetea BR.-BL. 1955 em. MORAVEC 1967 (např. Saxifrago
Poetum compressae (KREH 1945) GÉHU et LERIQ 1957 z jihovýchodního Ně
mecka a severovýchodní Francie - KORNECK 1978) a společenstvy s roz
chodníky (Sedum sp. div.) na jižní Moravě a jihovýchodním Slovensku). 
V podhůří se pak vyskytují typy s absencí xerotermních druhů a vyšší 
účastí mezofytů a nitrofytů (často dominuje Festuca rubra). Z jihovýchodního 
Slovenska uvádí ZALIBEROVÁ (1982) snímek (č. 3), který je blízký narušova
ným xerotermním typům vegetace koru'n zdí na Hané. 
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Synfenologie 
Údaje o fenologii biocenózy na korunách zdí jsem získal především v roce 

1982 v okolí Plumlova (okres Prostějov). 
V prevernálním období (od března do poloviny dubna) závisí vývoj vege

tace především na oslunění, na pokryvnosti mrtvé biomasy, mechů a lišej- · 
níků omezujících insolaci na púdním povrchu a na vlhkosti půdy. U vlhké 
půdy dochází k pohlcení většiny tepla na tání ledových krystalků a ohřívání 
vody v půdě, takže teplota půdy, která je určující pro „jarní probuzení 
vegetace", zde stagnuje na teplotách blízkých O °C (zvláště př-i větší zásobě 
mrtvé biomasy), zatímco na místech, kde je obnažená půda vhodně expono
vána, dosahují teploty pod povrchem půdy o 10 až 20 °C vyšších hodnot. 
V prevernálním období již řada druhů rostlin kvete (zvláště efemery a ozimé 
plevele), dochází ke značnému vzrůstu aktivity řady živočišných skupin 
epigeonu (Lycosidae, Carabidae, Acarina, Collembola atd.), zvyšuje se činnost 
půdních mikroorganismů. Druhové složení zoocenóz je však velmi omezené 
nemožností migrace v nepříznivých obdobích do hlubších vrstev půdního 
profilu, což vylučuje pHtomnost citlivějších organismů. 
Začátkem vemálního období (od poloviny dubna do poloviny června) 

definitivně rozmrzá půda i na stanovištích subasociace chenopodietosurn. 
Probíhá fenologické optimum společenstva, kdy kvete většina dominant. 
Koncem jara, které bylo v roce 1982 poměrně suché, došlo k uvadání řady 
druhů. Některé ruderální druhy podstaně snížily svou početnost (Artemisia 
vulgaris, Lamiurn album, Taraxacum officinale agg., Ballota nigra, odolnější 
jsou napÍ'. Urtica dioica a Elytrigia repens). Minimálni půdní vlhkost se po
hybovala mezi 7 a 10 %. Přesto, že noční teploty stále ještě klesají v někte
rých dnech pod O °C, jsou již podmínky pro rozvoj celého ekosystému 
velmi příznivé. Teploty půdního povrchu vystupují až na 50 °C, v hloubce 
3 až 5 cm kolem 25 °C, relativní vlhkost vzduchu ve dne klesá na úrovni 
koruny zdi na 40 až 50 %. Postupně dochází k ústupu některých citlivějších 
složek zoocenózy, nově se objevují Heteroptera, Dermaptera, Formicoidea atd. 

V estiválním období (polovina června až polovina srpna) je nedostatek 
půdní vlhkosti limitujícím činitelem především pro rozvoj ruderálů. Jejich 
vývoj je přibržděn, řada druhů svůj reprodukční cyklus končí. Koncem léta 
a na podzim kvete jen menší č~ást druhů (např. Senecio vulgaris, Stellaria 
media, Orepis tectorum, Ballota nigra , Achillea millefolium agg„ Sedum 
maximum). U některých druhů dochází pravidelně k reflorescenci (Lamium 
album, Medicago lupulina , Glechoma hederacea, Poa compressa). Rovněž 
činnost půdních organismů se podstatně snižuje. Ze složek zoocenózy se 
výrazně uplatňují fytofágní skupiny Oicadina a H eteroptera. 

V serotinálním období (polovina srpna až polovina zář-í) dochází k odumfoní 
velkého množství biomasy, roste půdní vlhkost a s ní i činnost mikroorga
nismů, dochází k rychlému rozkladu opadu. 

V autumnálním období (polovina září až polovina října) dokvétá většina 
druhů rostlin, ustupují herbivorní složky zoocenózy. Rostoucí aktivitu naopak 
vykazují mezofilnější skupiny edafonu, rozvíjejí se mechy a lišejník , u řady 
druhů (zvláště xerofilních) dochází k rozvoji listů, s nimiž tyto druhy přezi
mují. Dále klíčí efemery (V eronica vcrna, Holosteum umbellaturn, Erophila 
verna atd.) a někteťé ozimé plevele (Senecio vulgaris, Stellaria media atd.). 

V hiemálním období (polovina října až konec února) závisí rozvoj celého 
ekosystému na přítomnosti sněhové pokrývky. Ta zabraňuje promrznutí 
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Tab. I. - Asociace Sedo-Poetum compressae as. nova, popsaná na základě snímků z východního okraje Drahanské vrchoviny (střední Morava). 
~ 
~ 

subasociace brometosum subasociace chenopodietosum 

Číslo s1úmlrn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Pokryvnost 

Ei (%) 90 75 70 60 50 60 60 90 90 80 60 70 90 70 70 70 50 80 80 90 90 90 60 60 80 80 
Pokryvnost 

Eo (% ) o o o o o 50 o 50 o o 45 60 20 20 20 o o 5 o o 5 5 o o o o o 
Plocha (m2) 
Šířka plóchy 

5 1 1 20 1,4 4 I IO 10 5 6,5 9 4 4 4 18 3,5 4 2,1 5 5 10 5,5 10 3,2 2,4 5 

(dm) 5 5 5 10 4 10 5 5 5 10 5 10 8 10 10 10 5 5 3,5 5 5 5 5,5 10 4 4 10 
Počet clruhú 

v Ei 4 6 12 8 7 8 11 12 11 7 7 10 14 8 7 16 8 8 12 17 8 15 :20 13 5 11 14 

Capsella bursa-
pastoris + r r + . + I + r + + + 

Chenopodium 
alburn· + r + r rr-+ r + r r 

Achillea mille-
folium agg. I' r + r I' + + 

Chelidonium 
rnajus I' (r) (r) + r I' 

Crepis tectorum + -1 + r + + 
L epidiurn 

ruderale r . r-+ r 
U1'tica dioica I' + 

P oa cornpressa 5 3 - 4 4 3 + + 3-4 2 4 + 3-4 4 4-5 4 4-5 5 5 3-4 3 3-4 3 3 
Taraxacum 

ofjicinale 
agg. + + + + 2 1-2 l + I' 1 + I' + + r + +- 1 +- 1 l 2 I' 

Sedum acre 2 2 4 3-4 2 2-3 2 2 3 2 3 + 1 (r) 2 2 2-32-32 
Poa angusti-

folia 1-2 + 3 + 4 4 + + r I' + 3 

Bromus 
tectorum 

I'. 
3-4 2 21-2 2-3 3~4 1 + 2 1-2 + 

Potentilla 
argentea 2 + + I' 1 2 2 2 I' + 



Fea:ftJ.ca 
rupicola 

L amium album 
Arenaria 

serpyllifolia 
··agg. 

Geranium 
pratense 

Sed um 
maximum 

Sempervivum 
tectorum 
(kult..) 

Trifolium 
dubium 

Consolida 
regalis 

Artemisia 
iJUlgaris 

Glechoma 
hederacea 

Fcstucr1 ritbnt 
JJollot<l uigm 
Tr·ijoliurn 

repcns 
Alyssum 

alys.soides 
Elytrigia repe11s 
Stellaria media. 
Senecio vulgaris 
Medicago 

lupulin(l 

+ 

+ 
+ 

r 

l' 

+ 

I' 

Druhy pHt.omné v jednom nebo dvou snímcích : 

+ 

+ 

+ 
J 

4 

+ 

r 

+ 
+ 

+ + 2 
r-+ r + 

+ r- + 

l' I' r r 

+ 

r 2 

2 

+ 

+ + 

r- + r-+ 

+ 

+ +- 1 
+ 

r 

rr-+ -;-

Alliwm vineflle: ~O -=- +, 22 - r; Anclrosace elongata : 13 - + ; Anthemis arvensis: 18 - r; Anthriscus sylvestris: 16 - r; Arabidopsis thaliana: 
10 - l; Arrhenotherum elatius: 23 - +, 24 - + ; Atriplex patula: 23 - r(jv .); Camelina microcarpa : 7 - +, 16 - + ; Campanula rapuncu
loides : 3 - + ; Cerastium holosteoides : 4 - + , 22 - r; Cerastium pumi lum: 27 - + ; Chenopodium hybridum: 3 - r; Chenopodium strictum: 
19 - + ; C{rsiurn arvense: 19 - r; Echium vulgare: 3 - r, 7 - r; Erodium cicutarium: 24 - r; Erophila verna: 13 - r; Euphorb ia cyparissías : 
16 - r; Fallopia convolvulus : 23 - r; Galinsoga parviflora: 19 - + ; Geranium pusillum: 19 - +, 23 - r; Geranium robertianum: 20 - + ; 
Geum urbanwm: :23 - r; Medicagofalcata: 16 - r; M elilotus alba: 8 - + ;Poa bulbosa: 9 - l; Poa nemorali s: 20 - (r); P oa pratensis: 21 - +, 
22 - r; Polygom.lm aviculure agg. : :2 2 - r; Potentillci neumanniana : 3 - + ; S edum album: 26 - l; Vicia hirsuta : 12 - (r), 13 - r; Vicia cracca: 
7 - r; Viola arvensis: G - r, 23 - r. 
Mechy v typovém snímku č. :22: Ceratodon purpureus + -1, Hypnum cupressiform e r, Camptothecium lutescens r, Bryitm sp. (jv. ) r. 
Lókali tv snímků: 
1 - Pě~1čín, 26. 6. 1981; ~. 3, 7, lit - Luleč, 9. a 10. 7. 1981; 4, 6, 10, 12, 16, 24, 27 - Hluchov, 10. 6. 1982; 5 - Radislavice, 2. 7. 1981 ; 8, l), 

11, 26 - Ptení, 25. 6. 1981; 13 - Zárovice, 23. 6. 1981; 14, 15 - Lutotín, 10. 6. 1982; 17 - Soběsuky, 25. 6. 1981; 18, 21, 22 - Bělkovice, 7. 6. 
1983; 20 - Čechy pocl Kosířem, 26. 6. 1981; 23 - Mostkovice, 12. 7. 1981; 25 - Laškov, 26. 6. 1981. 



půdního profilu, takže se udržuje teplota nutná k mikrobiální činnosti. 
Jestliže je sněhu nedostatek nebo je sfoukán ze stanoviště, je celý ekosystém 
ochuzován o živiny, které jsou s mrtvou biomasou přenášeny větrem nebo 
odplavovány ze zdi na zem. 

Celkově se svou fenologií a zvláště mikroklimatickým režimem blíží spole
čenstva korun zdí k nízkým xerotermním trávníkům na rankerových 
půdách. 

Syntaxonomie a synekologie 

Syntaxonomická příslušnost studovaného společenstva je dána podílem 
ruderálních druhů narušených stanovišť a druhů antropozoogenních lad 
a luk. V druhovém zastoupení první skupina poněkud převládá s tím, že 

= == Ch1
2 ~ 3o4 

--- 384 > Cll i 2~ J.00 

Obr . 3. - Vazby mezi druhy vy ky tujícími e ve tř ch a v íce nímcích. Difer nciální druhy sub
a ociace chenop odi tosum j ou ve skupině I. Blíže v iz text. 

řada ruderálních druhů se uplatňuje jen velmi zřídka. Společenstvo náleží 
ke svazu Convolvulo-Agropyrion zahrnující mezo- až termofilní travinná spo
lečenstva hemikryptofyt se zřetelným vztahem ke svazu Bromo-Hordeion 
murini. 

Sedo-Poetum compressae ass. nova, hoc loco, je společenstvem, 
které je svým výskytem striktně vázané na koruny zdí. Komplex stanovišt
ních faktorů je zde velmi specifický. Současný stav vegetace určují přede
vším: mocnost půdního profilu, zastínění, eroze, stupeň vyplavování živin 
a jemných půdních frakcí, stáří zdi, popí·. možnost spojení kořeny s vrstvami 
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půdy mezi kameny při rozpadu vrchní břidlicovité či ta vkové vr tvy. Mezními 
činiteli jsou především nedostatek vlhkosti v letních měsících a omezená 
zásoba živin. 

Společenstva korun zdí vykazují vou ekoJogií mnoho společného s xero
termními travními společen t.vy mělkých rnnkerových půd. Způsoben:i 
svého vzniku se blíží ke společenstvům ruderálním. Vlivem vymývání živin 
(především dusíku) a antropicky nerušeného vývoje trvajícího často i ně-

ORDI NA CE. 

STANOVISTNI VEGETACE FAKTORY -~-----------~ 

BIOINOIKACE 
2 

Obr. 4. - Znázornění myšl nkového přístnpn k analýze veg tace. 
1 - stanovištní faktory determinují typ vegetnce. 
2 - údaje o stanovištních faktorech jsou zí ·kány z do,t o vegnta.ce pomocí bioimlikace. 
3 - ordinací získáme představu o trendech a závislostech ve vegetaci 11 jejím pro třeclí. 

kolik set let dochází ke konvergenci k přirozeným společenstvům. Největší 
podobnost mají se společenstvy slabě antropicky ovlivněných ploch navazu
jících na mělkých štěrkovitých půdách na rozvolněná společenstva svazu 
Koelerio-Phleion phleoidis KORNECK 1974 a e společenstvy mělkých 
zraňovaných půd s Poa compressa. 

Ze snímkového materiálu ze zájmového území byly rozlišeny dvě ub
asociace (diferenciální druhy jsou zřejmé z tab. 1): 
a) Sedo acri-Poetum compressae brometosum tectorum subass. nova 
(nomenklatorický typ tab. 1, snímek 3) se vyskytuje na stanovištích s měl
čím půdním profilem, s méně stálými mikroklimatickými a vlhko tuhni 
poměry, s menší zásobou živin (hlavně dusíku), s vyšší erozí, skeletovito ·tí, 
s menším podílem jílovitých částic a menší zásobou humusu. Porosty při
řazované k této jednotce mají více xerotermní a kontinentální charakter. 
Celková pokryvnost bylinného patra je o něco nižší než u následující ub
asociace, výška vegetace je rovněž nižší. Počet druhů kolísá mezi 4 a 12. 
b) Sedo acri-Poetum compressae chenopodietosum albi subass. nova 
(nomenklatorický typ: tab. 1, snímek 22; je shodný s typem asociace) se 
vyskytuje častěji na mírně zastíněných stanovištích s příznivějšími klima
tickými a vlhkostními poměry. Vegetace má více mezofilní a ruderální cha
rakter, má vyšší pokryvno t, výšku a biomasu, počet druhů se pohybuje 
od 5 do 20. 

Mezi oběma subasociacemi existují četné přechody (tab. 1, snímky 10 
až 12). Vazby mezi druhy vy kytujícími se ve třech a více snímcích vyjádřené 
pomocí chi2 jsou znázorněny na obr. 3. Druhová skupina I zahrnuje vesměs 
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Obr. 5. - Ordinace stanovišť,. 
I, II, III - rostoucí množství dusíku (živin) v půdě. Čísla stanovišť odpovíélají snímkům v tab. 1. 
Blíže viz. text. 

VlHKO 

18 

Obr. 6. - Ordinace stanovišť. 
I - oblast pokryvnosti Poa compressa větší než 50 %, 
II - oblast pokryvnosti Sedum acre větší než 10 % 
III - oblast pokryvnosti Poa angustijolia větší než 25 %, 
IV - oblast pokryvnosti Bromus tectorum větší než 10 %, 
V - oblast pokryvnosti Potentilla argentea větší než IO %· 
Čísla stanovišť odpovídají snímkům v tab. 1. Blíže viz text. 
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Obr. 7. - Vztah jerlnot.livýcll .·tano · i:· ť k vlhko ·ti xv (n množství hummm) (XH)· 
1 - st.anoviště suba ociacc brometosum n přecbodný<"ll snímků (mimo č. 15), 
JI - r-;Lanoviště ::iubasocia e ch enopod,ieto. wm. 
Blíž ,·iz text. 

ruderální a nitrofilní druhy, které patří většinou k lifcrenciálním druhúm 
subasociace chenopodietosurn. Do skupiny II patří světlomilné druhy silněji 
narušených stanovišť, schopné př žívat den období sucha , do skupiny Ill 
patří rnderální druhy citlivější vůči déle trvajícímu nedostatku vláhy 
(výjimkou je xerofilní Festuca rupicola) , skupina IV zahmuje světlomilné 
druhy, vyskytující se ve společenstvu s vyšší kon. tancí. 

Analýza statistických vazebných mezidruhových závislm1tí potvrdila 
správnost diferenciace uvedeného snímkového materiálu na <lvě podskupiny 
(subasociace ). 

Pro zjištění vztahů mezi jednotlivými stn,novi ~ti byla provedena analýza 
hlavních komponent. Jako výchozí data byly použity průměrné hodnoty 
pro jed~otlivé faktory zji "těné pi"i ekologické analýze, a to s přihlédnutím 
i bez přihlédnutí ke kvantitativnímu zastoupení druhů. Myšlenkový přistup 
vyplývá z obr. 4. 

Výsledky ordinace jsou znázorněny na obr. 5, kde byly výchozí hodnoty 
vypočteny bez přihlédnutí ke kvantitativnímu zastoupení druhů pro teplo, 
vlhkost, kontinentalitu, dusík a světlo (hodnoty pro půdní reakci nebyly 
využity, protože vzhledem k vysok6mu podílu indiferentnich druhů dochá
zelo ke zkresleiú) podle Ellenberga (ELLE BERG 1979). Je zfojmé, že jed
notlivá stanoviště jsou uspořádána ve směru abscisy podle 'rofie stanoviště 
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bbr. 8. - Vztah jednotlivých . tanovišť k součtu hodnot pro vlhkost a dusík (xv + xn) a k teplotě 
(XT). 
I - oblast <lominanc Bromus tectorum, 
I + II - oblast výskytu Bromus tectorum (mimo sto.novišť č . 10 a 13), 
III - oblast dominance Poa angustifolia, 
IV ·- oblast absence Bromus tectorum (včetně stanov išť č. 10 a 13). 
Šipka označuj měr rostoucí dominance Poa compressa. Blíže viz text. 

a podle zásoby půdního dusíku. I vymezuje stanoviště osídlené vegetací 
patřící k subasociaci brometosum (s výjimkou stanoviště č. 1, kde došlo ke 
zkreslení výsledků vlivem nízkého počtu druhů). Ordinátu lze interpretovat 
jako gradient oceanita - kontinentalita. Výrazně je izolované stanoviště 
č. 24, které je osídleno výrazněji ruderální vegetací, protipólem je stanoviště 
č. 2. tanoviště č. 1 O až 12 mají svým druhovým složením vegetace přechod
ný charakter. 

Obr. 6 zachycuje výsledky získané ordinací, kde výchozími daty byly 
průměrné hodnoty ekofaktorů podle Landolta (LANDOLT 1977; vlhkost, 
půdní reakce, humus, disperzita, světlo, teplo a kontinentalita). V tomto pří
padě bylo přihlédnuto ke kvantitativnímu zastoupení druhů (vide ELLEN

BERG 1979). Podle očekávání došlo k výraznému ovlivnění uspořádání podle 
dominant, ovšem pří zachování postavení na základním stanovištním gra
dientu sucho + nedostatek dusíku (živin) -+vlhko + dostatek dusíku (ži
vin). Tyto dva faktory jsou navzájem do jisté míry zastupitelně, z čehož 
vyplývá i vyšší index korelace, r = O, 777, P < 0,01. tanoviště s vegetací 
náležející k subasociaci brometosum jsou umístěna především v levé části 
obrázku, což odpovídá nízkým nárokům na vlhkost. 
Řadu zákonitostí a vztahů lze odvodit i z jednoduchých ordinačních 
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schémat znázorňujících závislost dvou resp. tří ekologických faktorů. Na 
obr. 7 je vynesena závislost vlhkosti a množství humusu pro jednotlivá sta
noviště (vypočteno podle Landolta [LANDOLT 1977] bez přihlédnutí 
ke kvantitativnímu zastoupení druhů). Tyto dva faktory mají v uvažovaném 
souboru snímků největší proměnlivost. Ve shodě s obr. 6 jim lze přisoudit 
důležitou úlohu v diferenciaci snímkového materiálu ve dvě subasociace. 

Přihlédneme-li ke kvantitativnímu zastoupení druhů a znázorníme-li 
závislost teploty na součtu hodnot pro vlhkost a dusík (LANDOLT 1977), 
dojde k uspořádání stanovišť podle dominant - viz obr. 8. 

Z obr. 5 až 8 jsou patrné hlavní diferenciační faktiory v uvažovaném sou
boru snímků, resp. stanovišť, uspořádání podél jednotlivých gradientů, izo
lovanost postavení některých snímků, resp. stanovišť, vymezení výskytu 
dominant vzhledem k některým gradientům a skutečnost, že obě vyčleněné 
subasociace jsou správně ekologicky interpretovány a že jsou spojeny 
přechody. 

Poděkováni 

Je mi milou povinností poděkovat za cenné připomínky k rukopisu doc. ing. Janu Jeníkovi, 
CSc. a RNDr. Karlu Prachovi, CSc. a za determinaci mechů RNDr. Ivanu Novotnému. 

SOUHRN 

K zajímavým a charakteristickým prvkům krajiny na Hané patří dnes již ustupující spole
čenstvo korun zdi Sedo-Poetmn compressae, které se rozpadá na termofilnějši subasociaci brome
tosum vyskytující se na půdách s mělčím profilem, vyšším podílem skeletu, s ilněj ší erozí a nižší 
zásobou živin, zvláště dusíku a na mezofilnější a více nitrofilní subasociaci chenopodietosum 
vyskytující se na stanovištích s výraznější akumulací, vyrovnanějším vodním režimem, hlubším 
půdním profilem a větší zásobou živin v půdě. Výsledky tabulkové analýzy hyly potvrzeny ana
lýzou statistických vazeb mezi druhy, pomocí ekologické analýzy a ordinnce (PCA). 

SUMMARY 

Sedo-Poetum compressae, a plant comm~nity ocurring on top of walls, is E~ cli stinctive yet 
presently retreating element of the Haná R egion. Two subr.,8soeia,tions could be distinguished: 
(i) S.-P. brometosum, a termophilous community occuring on shallover ::ioil s with high content 
of soil skeleton, smaller supply of nutrients under heavier disturbation, and (ii) S.-P-chenopodieto
sum, a mesophilous community occupying places marked by greater soil accumulation, a balanced 
water regime and good supply of nutrients. Results basecl on analysis of synoptic tahles were 
confirmed by chi-square analysis, PCA orclination and ecological analysis. 
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Bestimm ungsschliissel zur Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete 

:Z., uherarh . Aufl . - B irkhauser Verlag, B asel, Boston et Stuttgart 1984, (5) + 657 str., ca 1500 
obr. (pornkreseb ), cena váz . sFr 48,-. (Kniha je v knihovně ČSBS .) 

N;:i trojdílnou Flóru Švýcarska od týchž autorů velmi úzce navazuje t ento určovací klič. 
Hned v úvodu je třeba zdúraznit, že autoři věnovali velmi značnou pozornost st.ručnos ti A. pi·e
hlednosti tohoto díl a, při zachování jeh o užitečnosti . Náš čtenář, který je :r,vyklý n a určovací 
pornťlcky poněkud objemnější , bude proto možná zklamán , když u jednotlivých taxonů nenalez ne 
obsá hlou synonymiku a ú daje o rozšíření či ekologii (R výjimkou případú, kdy takové údaje pfímo 
slouží k určování). Stručnost klíčových údajú však vyvažují kvali tní (někdy poněkud schematic
k á) vyobrazení více n ež poloviny druhli Květeny . Snalitt autorů, aby sB švýcarským flo r istt''nn 
dostala do ruky t.erénní, a le obsažná a odborně fundovaná příl'učka, byla korunována úspěchem 
již...- l. vydání; 2. v y dání je doplněno o lfí druhů a fodu zpfosúnjících údi::Ljú. 

Autoři již ve Flófo zvolili. dosti šťastně přístup ke kritickým taxonúm: krit ické okmhy Inají 
.:;amostatný text uvedený vždy jméne111 agregátu (Ar tengruppe) . Příkladem dobrého zpracování 
muže být tfoba rod Alchemilla. N a dmh é straně a utoh vubec neuvádějí taxony na úrovni pod
d ruhu. Problémem zůstává i"ešoní kritických skupin, u n ic hž drobněj8í dmhy nojsou dosud 
dobře známy; takové skupiny jsou v Klíči uvedeny jako běžné druhy, což může zavádět např-. 
u rodu Taraxacum. Jednotlivá jména tohoto rodu představují druhové agregáty (sekce nebo 
.Artcngruppe), což by nebylo na škodu, za pfodpokladu, ·fo by tento fakt by l explicitně uveden: 
ve 8výcal';;ku so napÍ'. \·zácnč'- vyRkytujo několik zá!';tupců Taraxacum ccratophorwn agg., avšak 
ji Rtě ne asijský druh T. ceratophorum (LEDEB.) DC. Ve zpracování navíc: zcela vypadly ,i vě 
sekce: T. sef't . Erythrocarpct (např. T. aquilonare HAND.-MAzz.) a T. sect. Alpestria (v íce druhů) . 

Ve snaze usnadnit florist.úm práci, setrvali autoi·i v drtivé většině pi'ípadů u neměnné , tradiční 
nom9klatury . To ovšow někdy vedlo k u chovávání jmen, která jsou již v evropské botanické 
literatuře t.érněí' opuštěna: např' . l ' iola silvestris LAM. (nom . illeg.), Tamxacum alpínum (HOPPE) 
R EOETSCffW. et HEER (nom . i11eg.) , L eontodon tarcixrtcoides (VILL.) MÉRAT (pozdní homonymum), 
Willemetin NECKER (nom . inva l.) , jméno Viola montana L. se vztahuje ke d ruhu V . elatior FR., 
rovněž měla být použit.a jména Luzula luzv1ina (nústo L. f lnvescens ) a L. luzuloides (místo L. ne
morosa). Neoprávněným jménem je také Atriplex nitens ScHKUHR. U druhu Luzula spicata 
(L.)DC. mělo být zmíněno, že se jedná o agregát zastoupený ve Švýcarsku dvěma druhy (Luzula 
glornerata MIELICHH. a L . spicata s. str.) . 

Drobné n edostatky však nic nemění n a faktu, že tuto knížečku, tištěnou na tenkém papíře, 
vybavenou obsáhlými rejstHky, přehledně uspoí·ádanou a vysoce užitnou, můžeme švýcarským 
floristúm zatím jen závidět. Pro úplnost je třeba se zrnínit o ne zcela běžné věci: aby knížka byla 
oenoYě dostupněj ší, autoři se vzdali svého honoráře. 

J. Kir s chne r 
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