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Mizející společenstva svazu Bromion erecti KOCH 1926 
ve středním Polabí 

Die irn Verschwinden begriff enen Pftanzengesellschaften des Bromion erecti 
KOCH 1926 im mittelbohmischen Elbgebiet 

Karel Kopeckf a Miroslavi:.1 Husová 

h.01'ECK\· K. et H rs<n-.\ :\I. (HJH/): :\lizPjíc.:í spo leěenstva s\-azu Rro111ion erecti KOCH 

l\J:?() '"' ' stfrclním PolBbí. [TIH' disappearing plant commnnit ie,,; of the Brornion 
erecti KocH 19::?6 in tlie }I icldlc pal'l of the Labe river lowlands.] - Preslia, Praha, 
!')!): 167 - 172. 

This arti{'lf' clC'al s ,,·i tli llic ftoristic c-omposition of thc disappearing plant e;ornm unities 
of th<' Bromion erecti allianc·c in tl1e Eibe river ]o \\·lands (Middle Bohemia). There 
are distinguis lwd tl1e follo\\·ing typcs of dry m edo>vs communities: 1. The type domi
natPcl by Rrornus erectus, 2. the type dominatecl b y Brornus erectus arnl Tetragonolobus 
morúimus subsp. siliquosus. :L tlw type dominatcd by K oelerio pyrnmidata and Trise-
t11m flm·escens. · 

Rotrmický ústav ČSA T", Ví2 4-3 F'rN1onice, Česl.·oslovensl.:o 

f) postupující intenzifikací zemědělství ustoupily travinné a bylinné po
rosty svaz1 Bromion erecti, kdysi značněji_ rozšířené na hlinitých, vesměs 
vápníkem bohatých půdách teplých oblastí Cech. Jejich šíření a opakovanou 
reprodukci umožúoval určitý, dnes již překonaný vývojový stupeú extenzívní 
zemědělské malovýroby v odlesněné „kulturní" krajině. Ještě na počátku 
20. století byly obhospodařovány jako pastviny nebo jednosečné louky. 
P .fovažující způsob hospodářského využití se výrazně promítal v jejich dru
hovém složení, a tedy i v syntaxonomické příslušnosti jednotlivých spole
tenstev (viz např-. MIKYŠKA 1956: 340 - 341, 1968 : 82 ; ELLENBERG 1978 : 
639-642; ''TERNER 1983: 86 aj.). Na spásaných pozemcích se více prosazo
valy některé, vůči okusu odolné nebo dobytkem pomíjené druhy 1 ), jako 
Braclzypodium pinnatum (obvykle jako dominanta) , Eryngium carnpestre, 
Ononis spinosa, Cirsium acau,le aj . Na pozemcích obhospodařovaných pře
vážně jako jednosečné louky zpravidla vzrůstala. pokr~' \Tnost Brnmus erectus 
a některých, pícninářsky hodnotnějších bylin a trav. 

C:::;tup extcuzívnč obhospodařovaných luk a pa:::;tv in za. p oč·a l již v pl'vníc·h cl eset il ct ich 20. 
stolet í. Zpú:::;obil, že naše vědomosti o drnhovém s loiení a ni"kdcjšírn rnzšíření těc hto fytocenóz 
jsnu neúplné . Plat í to zejména pro zemědělsky intenzívně vyui h ·an é oblasti středního Polabí, 
kde se dnes setkáme již jen zcela výjimečně s rozsáhlejšími porosty t ěcllto typů. Zachovaly se jen 
v mí::it ec h. kd e byla č·ást zemědělské půdy v,vfazena z obhospodafování a urče11a k jinému vy
užití. 

V našem příspěvku podáváme informaci o druhovém složení společenstev 
. vazu Bromion erecti v prostoru vojenského cvičiště severně od Milovic, 
které bylo založeno již před první světovou válkou a podstatněji rozšířeno 
v období druhé světové války. Travní porosty v tomto prostoru nejsou hospo-

1) Nomenklatura. ro,:;tlin podle RoTHl\fALE.R et al. (1976). 
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Tab. 1. Mizející společenstva svazu Bromion erecti . - Die im Yerschwinclen begriff<>rn·n Pflan-
r;engesellschaften des Bromion erecti 

Typ společenstva Bromu s Bromus erer't11s I 'l'Plr11qo11o!olr1.1s ; 

s dominantním erectus mariti111 u.s :-:1 1 hsp. silir1uos11.,. 

Číslo snímku 2 :l 4 3 li 7 
Nadmoh:ká výška v m, ca : 235 240 no 215 no 2511 2-15 
Expozice a sklon: Z,15° V,2:3 ° Y,20 , Z.IO ~.5 ~.:~5 0 

Plocha snímku v m2, ca: 25 20 25 25 2;) 25 50 
Pokryvnost v 0 

0 , ea: 95 !)O 95 ~;) ().) !).) qo 
Datum záp Íc;u , 1985 8.6. 8.6 . 7.6. í.6. '->.G. !).(). ! l.(). 

Pofot clrnhú v E1 2:~ HJ :25 2(i 2!) :{l i :~ :~ 

DiferPnc iální dJ'll11y typú 

'Petragonolobus maritimn'j 
subsp. siliquosus 2-3 3 ;3 ~ ·2 

Grtrex .f luccn l 1 T + 
Charakteť. a dif. druhy :-;v. 
Bromion erecti 

Bromus erectus 4 4 3 3 3 ;3 :3 
Linnm catliarticum 1 1 T 1 ] ] 

Brachypodium pinnatum 1 2- 3 2 -:3 2 - :3 ·~ .) 

Kmtutiu urvensis (dif.) + + + 2 
G' irsium acaule + + + 1-2 
Gentiana cruciata + + + 1 
Pluntago media (dif.) -h r r + 
Polygal([ comosrt + 1 1 

CharaktC'r. a clif. clru11y ř. 

Brometalirt erecti a tř. Pestuco-
Brometert 

Garlina vulgaris + 1 I + + T 

Agrimonia sup11toria 1 + 1 + 
Galium verum 1 + + 1 
Koelerirt pyromirlr1tr1 2 2 2-3 2 1 1 
Saluiri pratensis + 1-2 1 2 1-2 2 
8(/nquisorba rninor + + 1 + + 
Goronillrt 11oria 2 2 + + 
Hypericuin pe1:fomtum (dif.) + + + 
Eryngium campestre + 
Potentillrt heptuphylla + + 
Gentaureci scabiosa + _j_ 

Scrcbiosrt ochroleuc(l + -t-
Verbnscum phoeniceum (dif.) + r 

Drnhy jednotek H. J1olinio-
Arrhenutheretea 
Leucanthemum vulgare + + + -L 

Arrhencitherum elatius + + _j 

Dactyli s glomerata 2 + + + 
Pestuca pratensis I 
Galium mollugo s.l. 
Lathyrus pratensis + r 
Trisetum flavescens 1 

Ostatní druhy 
Achille({ millefoli111n + + + -+- + 
Festuca. 1·ubra 1-2 2 ] 1-2 1 1 
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Jfri:ll 11irdirt +- __!._ 

/,eo11toclon hispidus ~-

Rufws <'11esiw~ ,.;.I. -1- -l -t-
Ce. 11t111ue11 joceu ,;. I. ;-

E11µhorl>ia cyparissú18 r 
J>lr111!1tyu l<111<· rolo /11 
) 'of PHf ill11 l'<'Jifllt/S + 
,<...,'o / id11yo 1·irr11111n' 11 

l'uuzť , . .i('d11mn "'nírnku: ~n. (:.I: . lyrostis te1111is ·, H11111e.1· r1<'efosell11 - , !l i<'r111·iu111 1Jilos11l11 1. 
Diw1th11s c111·tl111sir111<J1'/11t1 I , 'l' njuli11111 11r1·e11se. , J>ťl11ws s;1i11ns11 (E2) J. - Nn. (·. :!: Jlrrlic11yu 
s11tir11 1, / ,11f11s 1·11n1ic11/11f11s Nn. („ :~: Fl/lcurin ť11lg11ris - . Nn. (· . .+: :·.:11 ccis11 pn1f111.-, is „ . 
Pest111·n 01·/1111 . ~ Nn. („ ,): 'J'nf11/i11111 medium · , Cť<tfl(ey11s "'Jl'''" (j,-.) r, ·1 ·io/11 hirt11 r. ~11. «.u: 
('11/1111111rvo.,·fis CJJÍqejns , l 'il'irt 1·rr1ccu +, Onu11is s11inosr1 - • ('111111101111/11 1wtul11 - , P o11 1111.y/fsfi

fuliu I. ~11. i:. I: Con111s sr1111111i11c11 (E2) I . Rns11 "'JH'('. (E2) · . Tilirt corr/11!11 (1':2) 1 , ()u eťl: ll8 

1wt1·111'11 (E~) · , !Jet11/11 1w111/u/11 ( 1~ 2 ) r. Ruú118 "'P\'('. il j,-. (jv.) ~ , ('1t/11111i11th11 cli11011orli11111 1·, ( '11111-
11111111{11 l'flJ!l//lf'lf/oirlcs · , / ,ir111sfn1111 1·11/q(fre (jv.) , Jl rdir11yof11lc11t11 - , 1·e/'1111i1·11 „fi1111111 erl1'.'J-~ ~. 

dál"sky využívány. Dfrrn, Ye dvacátých a Hicátých letech byly z C"ásti \·ynží
vány k obč·asné pastvě i sklizni sena, podobně jako v prvních poválet-ných 
letech. ~I cclrnnické poškozování púdního povrchu cviěícírni jednotka,rni spolu 
s vytíná ním křovin a oběasným vypálením stal:"iny (výji meěně i poko::;ení 
porostu) z1wsnaclúuje nástup sukcesních stadií vracejícího se lesa. ~oufasně 
pl"ispívá k relativní stabili'.u1ci druhového složení bylinného patra. Porosty 
zarústají plo~iny a mírné svahy na den u elací obnaženém opukovém, slínovém 
nebo pískovcovém podloží stm·.)·ch labsk~ých teras, na, púdách hlinitých až 
pístitohlinitých s lokální prim(sí oblázkú, vesměs se zvýšeným obsahem 
uhlič"itanu vápenatého, zej rné1rn ,,e spodních č"Astcch púc1ního profilu. Xa mi
nerálně chuc1)·ch písč-it)·ch a .' těrkopísč-itých púclách 'T konvexních č"úst.ech 
zbytkú starých říč"ních teras jsou cenózy svn7.u Bromion erecti nahrazeny 
společ:ensh'.v třídy ..LY a rdo-OallunPtea PRSU. I ~)-Hl s \" .\Tnznější m zastoupením 
druhú Agrostis tenuis, Deschampsia fle:1;uosa , _,,,\'orrh1s ...,fricta, Culluna vulr;aris 
a LvZ'llla rn mpestris (Yiz obr. 1 ). Lokálně , nn si !ně propustných, hu rn usem 
chudých písč"itých púclách se uplat.11 ují i clru hy spolefonstev Híd Fesh1tetea 
V({ginutoe Noó J 968 ern. V1cHEHEK 197~ a tl"ídy Sedo-SclPranlhelea BR.-BL. 
J 955 ern. ~[ORAVEC 1967, ja,ko Festitca psammopltilu, č'oryn<'phorns rnnfscrns, 
Spe;yulu morisom·i, Teesdalia nurlicaulis a A irn rnryopliylle(/. \' úpatních po
lohách rnírn)·ch sva,l1ú, na ± hlubokých, písč:itohlinitých pl'Hlách , př'echázejí 
spole(·pnstva svazu Bromion erccti v rcnózy i"ádu ArrherwtlierPtalia PA w
T,owsm 19~8 , které obvykle zarústají bývaJé orné pl'icly nebo plochy inten
zívně obhospodai'·oyaných luk (viz obr. J ). 

Z hlecliskn, rekonstrukce p.hrozené vegetace zaujímají náhradní. spolcl-cnstnt 
svazu Bromion erecti polohy subxerofilních doubrav na těžších, jen shtbě 
oclvápnčných púdách zvětralin opuk a slínú nebo polohy sušších typú lípo
vých doubrav na st.foclně těžk)· ch púclách vápnitých pískovcú, písč-itých 
slínu nebo silněji odvápněných opuk. ~právnost rekonstrukce prcwděpoclobné 
fytocenologické pi"íslušnosti přirozených lesních společ-enstev lze doložit 
výsleclk)' orientačního studia, spontánní sukcese na některých plochách. Do 
tra.vinných a bylinných spolefonstcv ~vazu Bromion erecti pronikají teplo
rni lné kcf'e - Rosa gnllica, Prnnus spinosa, Pirus com nmnis, vzácně B erueris 
vi1,lgaris. V da,lšírn stadiu sukcese se zvyšuje podíl Orataegus moriogyna, 
Lig1tstrwn vulgare, Euonymus europae({, Rlw111nus catlwrtica a Cornus scin-
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guinea; postupně se připojuje Tilia cordata, vzácně Ulmus carpinifolia a po
sléze Quercus petraea (srov. sn. 7 v tab. 1). 

Při porovnání druhového složení analyzovaných porostů (viz tab. 1) s pfohledem asociací 
svazu J-Jromion erecti v Č~R (KOLBEK in MORAVEC et al. 1983 : (:j 7) zjistíme, že je nelze ztotožnit 
s žá,inou u nás dosud pop:-;anoll jednotkou. Ul'čité, avšak jen „okrajové" vztahy v.vkazují ku Sca
bioso ochroleucae-Brachy;wclietum pinnati KLIKA 193:3, k Ononido spinosrte-Oúsietwn acaulis 
MrKYŠKA Hl56 (sťov. }lJET::iKA 1968 : tab. ~). n',;pekt ive k Lino ten11ifnlii-Ononidet11111 spinosae 
T OMAX 1977. Y porovnání se zahrani/\ní lit eraturou lze konstatovat jejich pi:·íbuznost ke skupině 
jednotek označl'ných jako 11lesobrometum olluvinle OBERD. 195/ (.M. nlluviale typicum 0BERD. 

195 i a JU . alluviale lotetosum -"iliquosi (IssLEH 19:3:?) 0BERD. HJ.57), re::;p. k Nlesobrom etuni agrostie
tosum tenuis KoRKECK 196U ,. případě poro;-;t u vy ,·inut~·c·h na odvápněných pucláeh zvětrali n 
pbk,)veú a t'ÍČ!lích tel'as. Porost~T s vysokou p o kryvností T etmgonnloúus mori't1.mus sub:sp. sili
quos11s (tab. 1, sn. :3 až 7) na střídaYě vlhkých a vysychajídeh púdá('h se svým druhoYým složením 
p i"ihl ii ují typické variantě l'tlesobrorneturn erecti subas. ::; T etrrigonoloúus siliquosus K"GHX 1937 
(Cm'llno-J-Jrometum lotetosum 0BEIW. 1957 p.p.) Zf' ~ní.bského Jm,\·. Xověji (OBERDORFER C't al. 
l!)/ , : l l!J) jsou považon\ny za Yariantu i-;ubasoc-iaee Mesobromet11111 cirsietosum tuúerosi Góns 
197-1. YzhlC'dPm k tomu, fr C'ir8iw11 tuúel'oswn patří k druht"tm západoevrop::;kého rozšífoní, j<' toto 
l'ešeni pro naše území ned1udné. - Avšak cí lem našeho pi'·íspěvkn není rozbor značně kompliko
vané "'.''ntaxonomické a nonwnkJatorické problematiky spo l eČE'll::;tev ::;vazu JJromion erecti. vy
žadujfo i kriti('ké zl1odnoc.:C'11Í v ce loevropském mči"ítku. Proto i :-;rovnání mí.mi anal.''zovaných 
poro„ tu s , -ýše jmenovanými jE'dnotkami je jen ori0ntač11i. Naším záměrem zůstává zvefojnóní 
a p )\'ŠeC"lmé zlioclno<.;ení i-;nímkového materiálu fytocenóz, které se> v naší krajině zachovaly již 
jen <,jed ině l e v těžko pi·ístupném území. Y dalším výkladu se proto přidržíme oznafrní jednot.li
výv!· typl~ f.\'to('C'llÓ:l podle př·evlúdajících dominantních a subdominantních dťuhú \' porostech. 

\ ' prostoru severně od Milovic lze rozlišit následující typy společenstev 
svazu Brom ion erech·: 

1. Společenstvo s dominantním Bromus erec tus (c.f. Jíesobro
metmn alluviale typicum 0BERD. 1957) je zastoupeno na vápníkem bohatých, 
hlinitých až písčitohlinitých půdách plošin a mírných svahů s opukovým, 
pfokoYcovým nebo slínovým podložím, místy promísených s oblázky denuclo
van)·ch pfokryvů starých labských teras. Fyziognomicky je nápadné vyso
ko u pokryvností Brornrus erectus. Z třídních, řádových a svazových druhů jsou 
s vyšší stálostí zastoupeny Koeleria pyramidata, Coronilla varia, Salvia pra
tenvis , Agrim.onia eupatoria, Linum catharticum, Galium verum a další druhy. 
K relativně stálým komponentům porostů patří Festuca rubra a Arrhenathe
r11:n1 elatius. Celkovým počtem druhů zastupených v bylinném patfo je 
tento typ zřetelně chudší než t.rp následující. Zaujímá plochy bývalých 
jeclnoseč·ných luk, případně býva]é orné půdy vyfazené z obhospodařování 
již pfod několika desítkami let. f')oučasné druhové složení pornstů s relativně 
nízkým počtem druhů je pravděpodobně ovlivněno částečným hronHiclěním 
stai"iny. Lokálně nelze vyloučit umělé přísevy Bromus erectus. Kástup keřú 
(Pnmus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa spec. div.), naznačující směr 
spontánní sukcese, lze však pozorovat jen ojediněle na malých plochách. 

L •il.:aliL.v :mímkú uvedenýcl1 , . lab. l: Sn . č. 1: :.\Jírný. k západu exponovaný svah severně 
ocl bý\'a lé obc<' :\fladá, v podloží v ápnité pískove0. - í::in. č. :?: Plošina se \·erné od Mladé, v podloží 
vápui té pískon·E'. 

2. Společenstvo s dominantním Bromus erectus a Tetragono
lobits maritimus subsp. siliquosus (cf. J.J1esobrometum alluviale loteto
sum siliquosi (IssLER 1932) 0BERD. 1957, M esobrometurn erecti s u bas. s Tetra.
gonolobus siliquosus KUHN 1937) je rozšířeno na těžkých, vápníkem bohatých, 
sti"ícla vě vlhkých a vysychajících hlinách, pokrývajících výchozy opukového 
podloží v místech denudací obnažených „boků" starých labských teras (viz 
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obr. 1). Y naší literatuře dosud neuváděný typ společenstva v okolní krajině 
již pravděpodobně vymizel. Lze předpokládat, že byl využíván k pastvě 
a občasné . k.lízni sena. Pokrývá mírné svahy, vzácněji velmi mělké terénní 
:-:níženiny. Charakteristickým znakem porostů je relativně vysoká pokryv
nost Tetragonolobus rnaritimils subsp. siliquosus, který se intenzívně šíří 
zdáště na stanovištích s mechanicky poškozovaným povrchem půdy. Spolu 
s konstantní Care:r flacca indikuje stl'íclavě vlhké a vysychající, vápníkem 
lJohaté, málo propustné hlinité púdy. K stálým komponentum porostú dále 
pclti"'í Bromus erectu8, Brnrhypodium pimiatum, Lúw,111 catlwrt icum, Koeleria 
pyra m idrrt({. ~~ grimonia eupatorin, Galium ve rum , Sangidsorba minor, Oarlina 
1:1tlr;uris H l'frsiurn nc(l'ule 8polu 8 některými dalšími, cliagno ticky méně 
y~· znanrn,\·mi druhy (viz tab. I ). S Yyš.v·í 8tálostí vy8tupují Potentilla lzepta
phyllu. Polyurda comosa a Salvia pr({fn1si~:;. Ze yzácných. v okolní krajině 

Obr. I. - Sclil'lllatiC'ké:- znázornění J'Oí'.tnÍstění jl'dnotlivýcli spnl<'Č·t>n:-;t<'v \ ' zi~si::;losti na ťeliéfn 
a m t' llÍ('Í<:li sc t>daft<·ký<'h podmínkú<·h: l . Spol 0 č-e nstva fríd.' S11rdo-Cnll11netea na mineťálně 
('hudý('h, písč·it.\·(' h a štčrkopí.,;l:·itý<·l1 pudác·h \ ·rc:lio lku starýeli ř·í{·níC'lt t<.'ras. - 2. Spolcč·1'n,;tvo 

f{o r leriri pyrr111iirlotr1-1'riset11m ./'lfl1.'C'31'" 1lS na odn.ípněných lilinilopísč-itý('h puclách zvětralin pi
,.,kO\·c·u a č·á,.,tPČ' ně clcnudoYan.\·C' h 1·íl-11;('1i l<'r«b. :1. :-lp.Jl<'Č<'nsh·o :-; dominant ním JJromus erectus 
na li linitý<'h až pí::;ěitohlini t)·(' lt pudú ,· li zv('tra lii1 01Htk. :-:línu 1who vápnitý('h pí ·kon·u, ::;mísených 
,., dcnudo\·aným ,;cdimcnlt>m starý«li ř'íh1íC'li tna:-;. - 4. Spok•čen-;tvo ,; dominantními Bromi/,8 
Cť<'cllls a 'J'Ptmgonolobus 111111·iti n111s :-;tLh:-;p. siliq11os11s 11a tčž.kýr·h. ,.;tt·ídavě vlhkých a vysye:l1ajících 
hlírn'u·h Ha ,· ~· ('l10z e<' h opuk a slínu. 3. l•'.\·tcwcnóz.Y [·áclu A.ťrli e11n th erPl1ilia na pís(·itohlinitýc:h 
pudác·h pods\ nhov~·<'li ci<'lu\·ií . 
Abh. l. - :-\('hernati..;c·hť' Dtu·sh'llung d l' I' rútunli<·IH'll Y0rbn'itung von e>inz<.'lnen Qc::;C'llse:haft,,;ty
p0n in _\bliiingigkeiL vom H C' li <'f tmel von den <'rlaplii;;<·h f'n Bcclingungen: l. Gemcins<'haftC'n del' 
.• Yflnlo-Cull1ť11nfpr1 an a lt C'n Elbc>-'l\·ra::;::;<'ll. - ~. Gr•s1' lls\'l1aft mit Vorherr,,;chcn von Koeleria pym-
111/1/oto un<l 'J'ri.~·e/11111 .flo1·c.·cens auf kalkarmc n k•lilllig ,..:andigcn Hodpn úlwr Sandst0in unci altc·n 
Flussahla?1'1·ungC'n. - :3. Gesellscliaft mil \-orhcrrsr·IH'n von JJ„omus erectus auf sand ig-l0hmigPn 
hi,.. IPhm.ig0n Boden i'lber kalkhalt ig<'m ~andst1' in, Phi.ncrkalk.·tein oder ::\l <.' r·gc l. - 4. GC'sC' lbchaft 
mit \ Torlierrselwn von Bromus erect11s und 'l' e.tr11qonolohus nwriti111us :-;ubsp. siliquosus auf sdnve
J'f' Jl. "·cc:h:-;elfeucl1tPn L 0hmboclcn úbor Pli:inc' rkalkstC'in nnd ?\lcrgel. - .). GC'mcinsehaftpn dN 
A rrhe11otheretali11 auf lchmig-sand igen BiidC'n <IN Tallagcn. 

mizejících druhů je hojnější Gentiana crnciata; jen z:Hdka se vyskytne Gymna
denia conopsea. Nástup sukcesních stadií křovin byl zaznamenán jen ojediněle 
('dz sn. 7 v tab. J ). 

Lokalit,\· ::;nímku u\·0cl011ýeh v tab. 1: Sn. č. 3: Mimý východní ::;vah pod vreholo,·ou ("ástí pa
horku C'a 1.5 km sev0r11č od }lilovie, vápnité hlín:'· na opukovém podloží obnašcného „boku'· 
~lilré Hční tera,,;y. - 8n. č. 4: rramtóž, mírný výehodní svah. - Sn. č . 5: Úpatí mírného západního 
:::,rn hu pÍ'Í ,,;ewrním okraji bývalé obce Mladá. - Sn. č . 6: Plošina pod vrcholovou částí BenátslJ·-
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ho vre;hu severozápadně od J\<!Jadé, hlinitá púda na opukoYém podloží. - Sn. ě. 7: ~hal1 Yýkopu 
~ilnice severozápadně od Benáb:>kého vrchn, půda hlinitá ::; opukovou drtí. 

3. S p o 1 e č e n st v o s do min ant ním i ](o e l e r i a pyramid a ta a T r i
setuni flavescens zaujímá v rámci svazu Bromion erecti zcela okrajové po
stavení. Jeho druhově chudé porosty zarůstají odvápněné, hlinitopísč· ité 
půdy zvětralin pískovců, částečně smísené s denudovanými sedimenty sta
rých labských teras. Kyselou reakci půd indikují některé acidofilní druhy, 
jako Agrostis tenuis a Aira caryophyllea. Dominantní složkou porostú je 
Koeleria pyraniidata , subdominantní Trisetum flavescens. ~tálost drufrú s' 'azu 
Bromion erecti podstatně klesá. Bromus erectus vystupuje vesměs s nízkou po
kryvností; v některých porostech zceJa chybí , jak doku rn entuj c následující 
sním ek: 

Yre li olon:Í tc1st rnírnPl10 s \ ·alm ca 1,5 km západně od }llad(', c·a ~40 rn n.rn., i11 1clu pí-;(·itá; 
T'lo(·lm sn . ea :20 m 2, pokryn1nst 90 - 95 °0 . - 1\.oelerin pyru111idata :{, 'J 'rise t 11n1 .fli11"escrns :3, 
_-I im mryophylleu l - ~ •. -1 ntlw .mnth11n1 orlumtum ~. Rwne.r 11cetosello l - ~' _-I ch ill('(I 111illefulium 
1 - ~, .-l r1rost is tenuis 1, ('entaurium erythru ea l , Dr111c11s euro/o f- , Coronillo 1·m·ú1 -· , Potr11tillu 
orgenteo - . C(/mpunulu putulrt .i- , 13romus mollis +, l\.11r111tirt on:ensis +, R11m e.1· 11cetos11 _L 

8ilene ntlquris :-; nbsp. vulgrtris +. 

S O UHR~ 

Příspěvek podávú infonna<'i o druhovém složení spol<'i'.·cnstc\· ::;vazu /Jro111ion crecti , . p 1·0,.;tnru 
severně od }[ilovic (ca 210 a~ :?50 m n.rn.). B:vly rozlišeny mblednjící t~·py fytocenóz: I. ~polc
čenstvo s dominantním Brom11s erectus na hlinitýc·h a7. pí:-;č-itol1linitých pudách :-; podložím vcíp
nitý-cJ1 pískovců, ::;línú nebo opuk ; :?. :-;po leč•ensh·o s d om inantními Bro11111s erect11s a T etmgono
lob1ts 11writim1.1s s ubs p. siliq11osus na stfídavě v lhkých a vy:-;ycl1 ajících hlín:frli (v podloží opuky 
a ::;lín :v); '.L spolcčen::;tvo s dominantními Koelerirt pymmidrtla a 1'risetum .flnrescens na <idv11.p
nčnýeh hlinitopísčitých puclá c· h pískovcu a zhytku starýc-11 Hč·níc] 1 tC'i-a,.;. 

ZUSAl\l:\ťENF ASSUNG 

Im Bcitrag gcben \\·ir <'ino knrzl' C'h araktcri:-;tik des .Artc11gcfiiges der Ralhtro<·kcnrasen des 
Bromion erecti im Gebiet nordli C"h von :\filovi<'c (l\littC'lbéihmcn, ca :!IO b is :?50 m ii.:\1.). E::; " ·<'nlPn 
folgcndf' Cc:-;ell sch a ft stypen frs1gc'stPllt : 1. Ge::;ell scliaft mit Yorl1el'rscl1cn von / fromus ere!'f11s 
(Tab. ] , Aufn. 1 u. 2) auf lclnnigc'n hi R sall( I ig-lch m ig<' 11 Roden iiber Sanclstcin, Pliincrlrnlkstť in 
ode r :Mc rgPI; 2. Gťscllst'liaft rnit Voi-!1errscl1P11 von Rro11111s erectus und T elrogonololw .s 111uriti11111s 
snbsp. siliquosus (Tab . 1, .-\ufn . ;3 bis 7) auf sdrn·<'rcn , kalkn'iclwn, \\" C'C l1solfcw ·l 1 tťn L C'l1rnbóclcn 
liber PliinE'rkalkstein unci :\l<'rge l; :1. die im Rahmťn deR Bromion erecli c in E' „Hanclstc'llt tn g ·· Pin
nehmcnclo Gc:scllsch aft m it Vor lwrTRchcn Yon Koelerio pyrumir1r1lr1 un<l TrisP/11111 flmw;c ens anf 
kalkarmcn, lchm ig.sancl igc'n Bi.idc' n (vgl. :\bb. 1). 
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