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Agrocenózy mechorostů a jejich syntaxonomické postavení 

Die Ackermoosgesellschaften und ihre syntaxonomische Stellung 

.:\lilan RiYola 

H1u>L\ :\1. ( 1087): . \gr()(·cnóz,\· 1ncchoro:-;tu a jcjid1 ".Yntaxonornic·k<' 
i('on11nunitiP:-; of nw,.;sps in ngroc-C'no:·ws and tltPir s.n1taxonorni<' po--ition.J 
l'rnltn. :rn : .'i I (i.+. 

po:-;b1 \ ' ('UÍ. 

Prf':-;lia , 

TIH' \\·ork hring'-' tlw ffr:-;t m01·p generel! <'iaborntion of t!tc c-ornrnuniti r ,.; of ino:-;sp,.; in 
·1groc-c' n o-.;c's f'rom t lw tcnitor.Y of C'ze<-ho:-;lo\ a kin. Tl11· aut ltor c·mTicd out tlw t .'·pi
liťation ancl ortographic1ll rnodifiC'at ions of t lw namC's nf' t ltc following ťommunitic'>;: 
Riccio ylu11<'W' -.-l 11thocerotelum KoPl'E ex Hl~BSCIDL\'> ~ I !HiO, Pottiet•1111 tr1111rr1f(/( 

\\ - \LJ>JJEDr l !JJ.+ (in<'lucling ,;uhas:-;. 1licrn11elletos11111 1·1iri11e J-li. ~BSC'JJ:\L.\~2' 1960 <UHi 
suh;1ss. hryetos11111 H i'BSC' JJ:II..\:"'\ I !)60). For t!tc inC'orporai ion of tlw,..;t' c•ommunitiP,.;
to higltPr "·' ntaxonomical unit.s, tlw <tutltor propo:-;C'd to con,.:titutc tltc ne'\\. orcler 
Plwsco-Riccietoli11 RivoL1\, ordo nonu-; , ,,·itli u new alliarn ·c, Phr1scio11 c11s;Jid((ti (\YALD
llEDl Hl47) H.TYOL.c\, all. nont. Tlw allianc-C' Plwscio11 \\'ALJ>HEDf JH.+4 i,; cmrndcd a:-; 
tlic allinncl' Phuscion cul'vicollis \\"r\LllHEJ:.\f 1044 em. HIYOL\ hoC' Joe-o fol' tlw indig:
l'nou,.: c]pnwnt of n •gc'tation. 

L11111ímm :27. 1:28 00 Pmho :2, Českos{ol'e11 sko 

Pod poj rnern c1grocenózy (fytoagrocenózy) rozumíme rostlinná spolct-en
stva, vázanú, specificky svým výskytem nci k11 lturní (ornou) půdu. Tf rnto 
termínem, užívan)rm v poslední době zejména praktiky, nahrazujeme \'Žitý 
termín „plevelová společenstva:', který vychází z utilitárně orientovaného 
lidského pohledu, přestože i plevele rn ají svou, i kclyž dnes je."tč ne ve Y~ech 
souvislostech známou, funkci a své místo v polních biocenózách (Mi..."LLER in 
0BERDORFER et al. 1983). Xavíc tento termín jasněji akcentuje vliv kulturní 
plodiny a její podíl na vytváfoní režim u cenózy <1 důsledky specifického 
lidského pťrnobení, které po(lstntnou měrou ovlivúují chn,rnkteristické a spe
cifické vla8tnosti biotopu. 

Koneč~ně je tento termín výstižnější i v těch pÍ'Ípaclcch, kdy společenstva, 
clo této skupiny i"'nzená nej ou vždy plevelovýrni společenstvy v pravém slova 
srnyslu (pěstovaná ploclina na kulturní půdě již není), ale jsou složkou agro
cenóz, ovlivně11011 jejich Rpecifickýrn režimem. 

:\lETOJ)TC'Kl~ POZ:\A:\fKY 

. ..\groccnóz>· llH'C'liof'o:-;t u b,,·1.,- :-;tllclo,·ány , - prubělrn roku I 083. Pro stano,·ení ahunclance 
n clorninanc:c 1).do použito kombinontné Brann-BlanquPto,-y ::;oclmičlonné ,.;tupniec. Podle Frn,luna 
( FRAID1 1D70) je pro :-;polcfrn:-;tn1 drobných pozcrnníeh mechorostú minimilní poti"ťhnou plo
c-lton ::;nímkú , stnno ,·cnou na zákl<.vl <'' počtn druhů a ar0álových kři,·ck, ploclrn, 50 cm 2 . Yc dast
ních ::mírncíc:h IJ.dn nnalyzo,·ána ploc:lt1i 100 c:rn2. Xonwnklatum taxonu je' :-;jednocena podle' 
práce Nr!iL' H.:\n;LOVÁ ct KOLB KK rrcd.l ( 198~). 

Protože , - některých publikovaných pracích j::;ou výsleclk:v studia tčehto :-;polečcnstcv podány 
souhrnným zpusobem pomoci tabulek ::;tálo::;ti druhů a jednotlivé snímky nejsou zveřejněny, 
j ::;ou tímto zpusobem uprnveny i tabulky s p.fohledcm jednotlivých společenstev, sestavené na 
základě litcrárníf'l1 lldajl'1, ze kterýc h je možné provést srovnání s materiály vlastními. Do těchto 
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tabulek jsou zahrnuty pouze literární údaje z území mimo hranice ČSSR. Literární údaje z úzení 
ČSSR jsou zahrnuty do tabulky vlastních snímků autora, podobně jako 4 fytocenologické snímk ~-. 
které mi laskavě poskytl kolega M. Vondráček. Témuž jsem povinován díkem i za revizi mat.:>
riálu. 

POTTIETUM TRUNOATAE WALDHEIM: 1944 

Lectotypu s: WALDHEIM: 1944, Tab. 7, sn. 3 

Asociace je tvořena převážně drobnými, 2-4 mm vysokými akrokarpnírni 
druhy, které jsou udávány v téměř každé větší bryologické práci z nejrůz
nějších území, aniž by však byly uváděny jejich cenologické sounáležitosti. 

V obecných cenologických souvislostech uvádí tyto druhy GAMS (1927 , 
1932), jehož třídění bryologických syntaxonomických jednotek je založeno 
na životních formách mechorostů. Uvažovaná společenstva jsou tímto auto
rem řazena do skupiny Xerogeophytia (Ephemerophytia), jako příklady ze 
střední Evropy jsou uváděna např. Ephemereta, Pottieta, Riccieta, na vápni
tých půdách Pottietum lanceolatae, avšak bez jakékoliv bližší charakteristiky, 
zejména pokud se týká jejich bryoflóristického složení. 

Poprvé byla tato asociace odlišena jako samostatné společenstvo - union 
Acaulon muticum-Ephemerum-Pottia truncata- vVeisia crispa (Pottietum trun 
catae) ve smyslu severské fytocenologické školy, podrobně popsán~ a. dolo
žena snímkovým materiálem Waldheimem (WALDHEIM 1944) ze Svédska. 
Toto strukturně jednoduché společenstvo, zcela samostatné a nezávislé na 
vyšší vegetaci, se kterou není v žádných cenotických vazbách, odpovídá 
celé asociaci, analogické asociacím vyššších rostlin. V tabulce snímků, zahrnu
jící jak asociaci Pottietum lanceolatae, tak i příbuznou asociaci Pottietum 
truncatae (jak je zřejmé z druhového zastoupení a charakteristik obou asocia
cí) nejsou však označeny ani příslušnost snímků k jednotlivým společenstvům, 
ani typ asociace. Je proto třeba stanovit lektotyp, což činíme na tomto místě. 
Význačnými druhy asociace jsou zejména Pattia truncata, druhy rodu 

Ephemerum, Fissidens viridulus, k nim přistupují některé druhy rodu Riccia 
a druhy vyšších syntaxonomických jednotek či stálí průvodci ubikvistické ho 
charakteru - Phascum cuspidatum, Barbula unguiculata, Bryum argente um 
a Ceratodon purpureus. 

Druh polní kultury nemá na výskyt tohoto společenstva zásadní vliv: 
vyskytuje se jak v okopaninách (zejména řepná a bramborová pole), tak 
i v obilninách (především na strništích oz'mých obilovin, nejlépe pak ve vy
trvalých pícninách z podsevu obilovin, neboť zde půda zůstává delší d bu 
v klidu). Floristické složení asociace je ovlivňováno pfodevším fyzikálními 
vlastnostmi půdy (podílem jílovitých a písčitých částic): na písčitějších pú
dách je společenstvo druhově bohatější (HůBSCHMANN 1960), čistě písčité 
půdy však míjí Phascum cuspidatum (FRAHM 1970). 

\V ALDHEI:iVJ: ( l 944) vylišujo ve společenstvu řadu 8ociot, které j8ou urČo\·ány ná8lo<lující mi, 
konstatními dominantami: Acaulon muticum, Ephemerum minutissimum, Phascum cuspidatiu/n1. 
Physcomitrium pyriforme, Pattia truncata a W eissia longif olia. 

KRUSENSTJERNA (1945) popisuje a tabulkami dokládá další ch·ě society - Dicmnella van.a ~i 
Barbulci unguiculata. 

HúBSCHM:ANN (1960) rozděluje asociaci clo ch ·ou jednotek, kterým přiznává ran k :,;ubasoci.ací. 
Prvou z nich je P.t. dicranelletosum variae (Dicranella varia-subass.), která jo kvantitativně dife
rencována druhem Dicranella varia a výskytem dalších mezofilních druhů a je charakteri8tÍ·cb-\ 
pro stinné, vlhčí polohy. Ze sušších, světlejších míst pak popsal subasociaci P.t. bryetosum (Bryum
subass .), kvantitativně diferencovanou výskytem druhů rodu Bryum. Obecně je třeba Hci ~ žo 
odlišení těchto subasociací je založeno převážně na kvantitativních znacích a je proto u j1ed
notlivých snímků obtížné, jasněji vysvítá až ph zpracování soubornějšího materiálu. 
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Tab. 1. Pottietum truncatae WALrnrnr:i\1: 1944. Literární údaje z lokalit mimo území ČSRR. 

Lit. pramen 
Počet 1:mimků 

Pottia truncata 
Pottia intermedia 
Eurhynchium hians 
/3arbula unguiculata 
/3((rbula convoluta 
Phascurn cuspidatwn 
(incl. Ph. acuulon) 
!1ryum argenteum 
( 'eratodon purpureus 
Hryum caespiticium 
Hiccia glouco 
Funaria hygrometric11 
E phemerum serratu m 
W eissi11 long1jolio 
Pleuridium subulal11 m 
[)i c rnnella vrt r ia 
Pissidens viriclulvs 
Pattia davalliana 
Hryum erythrocur pum 
.-1 r·aulon muticum 
Plwscum floerkeunum 
Pterygoneurum ovatum 
Riccia sorocarpa 
!3ryum copillare 
A nthoceros (/,grestis 
( incl. A. crispulus) 
Physcomitrium eurystomum 
f,eptobryum pyriforme 
Dicranella schreberanrt 
Diclymodon .fallax 
Crclliergonella cuspidata 
('umptothecium lutescens 
Cirriphyllvm pilifenun 
Fissidens taxij olius 
Pohlia wahlenbergii 
"I-V eissici brachycarpll 
P issidens bryoides 
Pohlia bulbifera 
Archicliurn alternijolium 
Pohlia annotina 
IV eissia controversa 
Trichodon cylindricus 
• ..f trichum tenellU?n 
RrnchytheC'ium salebrosum 
Brachythecium rutabulum 
Bphemerum minutissimum 
Bryum klinggraeffii 
flrachythecium mildeanwn 

1 
5 

2 
50 

V IV 
I 

Ill III 
v v 

V lII 

I IV 
H I1 
1 

Il 
111 

I 
IV 

I II 
I 

IV 

1 

1 
II 

I 

1 
II 

I 

T 
I 

II 
I 

II 
I 
I 

3 
28 

v 
I 
I 
v 
l 
v 

JIT 
v 

11 
I 
I 

u 
I 

II 
11 

II 

I 

n 
I 
I 
I 
1 

II 

4 
:3 

5 
:33 

6 
61 

V IV V 
II II 

IV I (V) 
V I II 

lI II 
V III V 

II II II 
V V (V) 
V Ill I 

V III 
II I 

H 

II 

II 

III III 
I 

I 

Ill 
I 
I 

I 

(V) 
(V) 

I (V) 

7 
6 

v 
II 

I 
I 
u 
v 

III 
I 

I 

IV 

Lit. pramen: 1. \YALDHErl\I 1944; tabulka zahrnuje 18 snímkú svazu Phascion (scnsu 
\VALDHElllr 1944) z jižního Švéd::ika, b0z rozl išení příslušnosti k jednoLlivým společenstvům; 
pro uvedený pfohlecl bylo vybráno 5 ::inímků patř'ících (podle autorovy charakteristiky) bezpečně 
a,;oriaci Pottietum truncatoe. 2. KRUSEKSTJERXA 1945; 50 snímků z ji7.ního Švédska. 3. HUBSCH
llíAXX 1960; :28 snímkú ze severozápadního Německa. 4. Hi.'BSCHM:ANN 1967; 3 snímky z údolí 
::\!osely. 5. FRAHl\I 1970; 33 snímků ze Šlesvicka-Holštýnska. 6. Dum~ 1972; 61 snímků ze středního 
a horního Francka; uvádí pouze význačné druhy asociace a subasociacc bryetosum, druhy svazové 
a řádové; jako stálí prúvoclci j::iou uváděny mimo tabulku dále druhy do naši tabulky zahrnutó 
s indexem v závorkách. 7. Ki:~HXER et al. 1968; 6 snímkú z Rujany. 
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Tab. 2. Riocio glaucae-Anthocerotetum KOPPE ex HU-BSCHl\fANN 1960. Literární údaje z lokaLt 
mimo území ČSSR. 

Lit. pramen l 2 3 
Počet snímkú 11 5 15 

Riccia glauca v y y 
Anthoceros agrestis ff y y 
(incl. A. crispulus) 
F'ossombronia wondraczekii \ ' 
Phaeoceros carolinia nus ff II 
Riccia sorocarp(I. \T T 
Riccia warnsto1jii 1[[ I 
Riccia lescuriana I 
Riccict cavernosct T I 
Blasia pusilla I 

Pottici truncata III IY I 
Phascum cuspidatum II II II 
Ephemerum serratum III 
Pottia davallirma I 
Dicranellci varia I 
Ephemerwn minutissimum I 
Barbula unguiculata l 
Barbula convolutrr I 
Bryum caespiticium II 
Ceratodon purpureus y 
Pohlút annotinct II 
Bryum argenteum I 
Eurhynchium hians I 

Ditrichum cylindricwn I 
D icranella rufescens I 
Atrichum tenellum III 
Brachythecium salebrosum I 
Trichoclon cylindricus III 

Lit. pramen: l. HUBSCHMAXN 1960; :2 snímky autora, 9 snímků S. N"o,,·aka ze severozápadního 
Německa. 2. FRAHM 1970; 5 snímkú ze Šlesvicka-Holštýnska; mimo snímky dále Phaeoceros 
carolinianus, F'ossombronia wondraczehi, Riccirr h?jurca. 3 . DuNK 197:2; 15 snímkú ze stfodního 
a horního Francka. 

Du:~nc (1972) upozorňuje n a skutečnost, že m ezi výskytem druhu Bryum erythrocarzmm n rl .Y
běním druhu Barbula convolutct a dalších kalcifilních mechů je souvislost. Vzh ledem k tornu 
pokládá za potřebné vystavit subasociaci P.t. bryetosum erythrocarpi, charakteristickou pro 
písčité, vlhké, nevápnité půdy . Této skutečnosti je třeba věnovat ještě další pozornost. 

Žádný z výše u vedených nižších syntaxonů nebyl svými autory typizo,·án, je proto nutn( 
ve všech případech stanovit lektotypy. 

Přehled o členění asociace se stanovením lektotypů a po provedení ort -
grafických úprav je následující : 

Ass.: Pottietum truncatae WALDHEIM 1944 
Lectotypus: WALDHEIM 1944, Tab. 7, sn. 3 
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su bass.: dicranelletosum variae H ůBSCHMANN 1960 
Lectotypus: HůBSCHMANN 1960, Tab. 1, sn. 14 
Dif. druhy: Dicranella varia, Pleuridium subulatum, W eissia brachycarp a, 

Fissidens bryoides, Calliergonella C1,tSp1:data 



Zaujímá stinné, vlhčí polohy. 

subass.: bryetosum H-UBSCHMANN 1960 
Lcctotypus: H -UBSCHMANN 1960, Tab. 1, sn. lJ 9 
Dif. druhy: Bryum argenteiirn, B. caespiticium 
Zaujímá světlejší a sušší místa. 

Asociace je v Evropě značně rozšířena a, vykazuje v zá~kladních rysech 
znaěně stejnorodé druhové složení. Popsána byla, z jižního Svédslrn CW ALD
IIEDI 1944- , l947 , KRDSENSTJERNA 1945), z rozsáhlého území horního Bavor
slrn až severního pfodhůří Alp ji uvádí PoELT (1954), ze severozápadního 
~ěrnccka H-UBSCRMANN (1960), z údolí Mosely~ tentýž autor (H-UBSCHMAN:N" 
1HH7) , z Rujany K-URNER et a,l. (1968), ze ~lesvicka-Holštýnska FRAHi\I 
( H)7 O) n, ze stfo<lního a horního Francka DuNK ( 197 2). Bez podrobnějších 
analýz a snímkového materiálu je uváděna dalšími autory též ze západní 
<l jihovýchodní Enopy. Z území ČSSR byl publikován jediný orienta'č-ní 
r-,nímek Pospíšilem (PosPÍŠlL 1966) z Vsetínských vrchů. 

IUCCJO GLACC': IE-AN'l'HOCERU'l'E'PUJYI KOPPE C' X HL'BSCH'.\L\.X'\ HlGO 

LPetotypus: HL'BSf'Hl\IAXX 19GO, 'l\1b. :2 , sn. HuBSCH'.\IAXX Xo. :2 

Npolečenstvo bylo poprvé popsáno Koppem (KOPPE l 955) jako „Riccia
glrrnca-Á nthoceros Sozion". Autor chápal toto společenstvo značně široce, 
Z<lhrnul clo něj i asociaci Pottietmn truncatae, kterou popsal již dříve \YALD
H EIM ( 194-1:), aniž by tuto skutečnost respektoval a svúj popis nedoprovodil 
ani jediným fytocenologickým snímkem. 

Jméno valiclizoval H-UBSCHMANN ( 1960) v ranku asociace (jak vysvítá 
z textu), použil však k jejímu označení jména ještě nevhodnějšího -- „Riccia 
glaurn-Anthoceros-Gesellschaft KOPPE 1955". Toto oznaěení pak přebírají 
všichni další autoř'i. H-UBSCHMANN (1. c.) rovněž zveřejnil tabulku snímkú 
této asociace, pro jejíž sestavení použil 2 snímky vlastní a 9 snímků N. Xo
waka, typ asociace však neoznačil. Bylo proto nutno stanovit lektotyp, 
což (·iníme na tomto místě. 

Někteří autoři vyslovují pochybnosti o oprávněnosti vystavení samostatné 
ai:;ociace pro toto společenstvo: tak např. DuNK (1972) klade otázku, zda 
toto i:;polečenstvo není ve většině případú jen zvláštním utvářením (v ranku 
subasociace) asociace Pottietum truncatae. Současně dále konstatuje, že toto 
společenstvo odpovídá mechovému patru asociace Centiinciilo-Anthoceroteturn 
\V. KocH 1926, tj. asociace vlhkých, na jaře zaplavovaných, nevápnitých 
jílovitých půd, vyskytující se pfovážně na oraných polích. PHILIPPI (in 0BER

DORFER et al. 1977) však pokládá tuto otázku dosud za otevřenou, neboť 
v podzimním aspektu velmi bohaté mechové patro této subatlantsky rozšířené 
asociace bylo dosud studováno zcela nedostatečně . Občasný výskyt fasy 
Botrydium granulatum a příležitostný výskyt druhu Riccia cavernosa Y tomto 
společenstvu ukazují na vztahy ke společenstvům rybničných den a perio
dicky zaplavovaných půd svazu Nanocyperion W. KocH 1926 všeobecně. 

f) většinou ostatních autorů však pokládáme oddělení tohoto společenstva 
jako samostatné asociace za oprávněné, neboť je dobře charakterizováno jak 
ekologicky tak svým floristickým složením. Proti přiřazení tohoto společen
stva k asociaci Centunculo-Anthocerotetum hovoří (s respektováním výhrady, 
kterou uvádí PHILIPPI 1. c.) zejména to, že společenstvu chybí některé vý
značné druhy této asociace z řad cévnatých rostlin, naopak řada mechových 
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Tab. :L Pottietum truncutae WALDl-lEIM 1944. l::lnimkový materiál z úzomi ČSH, lokality jednotlivých snimků v textLL 

Číslo ::mimku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Plocha (cm2) 900 90 90 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pokryvno:;t (%) 75 70 80 80 100 90 70 100 80 50 70 90 90 

Barbufo unguiculal(l 1 2 4 1 1 1 1 4 + + + v 
Pattia truncata 3 2 2 3 3 3 1 2 + 2 IV 
Phascum cuspidatum 2 2 1 l 2 3 + 1 1 + IV 
Bryum argenteum 3 1 2 2 + + + 1 2 2 IV 
Leptabryum z)yrifarme 2 2 + 2 2 3 2 r IV 
Bryum erythracarpum 2 2 2 3 2 2 1 III 
Riccia glauca + + + 1 1 3 III 
Bryum capillare + 1 1 + II 
Geratadan purpureus 2 2 2 + + II 
Funarfo hygrametricci + + + + II 
Pattia intermediri 1 + 1 II 
Eurhynchium hian'3 + r 3 II 

Druhy za-.;toupené pouze v jednom snímku: E phernerum serratum 1: 1, W eissici long·~falin): l , Entasthadon fasciculuris 5: +, J ungermannia gra
cillima 6: r, Physcmnitrium pyrifarme 7: +, Pleuridium acuminatum 9: 1, Brachythecium albiccins 9: r, Anthaceros ngrestis 10: +, Brachythecium 
mildeanum 13: +, Poh!i'l wahlen 1Jergii 13: I. 



~ 
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TalJ. 4. Riccio gluucrte- .:-1 nthocerotetnm J-\..01•J:>E ex HtrBSCHJ\IAN'.\' 1960 
Snímkový materiál z území Čt::>SB, lokality jednotlivých snímku v textu. 

Ublo snímku 1 :! 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ploc.:ha (cm2) 600 '! "! '! '! ? '! '! 100 100 100 100 
Pokryvnost ( %) 80 '! '! ·1 ? '! ·1 '! 75 100 05 70 

A nthoceros ((grestis 3 1 3 1 1 l l l - l l v 
Riccia glauca :Z l 1 1 :Z l 1 l IV 
F'ossombronút wondmczekii 3 1 l 1 :2 -i- l l IV 
Phaoceros cw·olinirmus :! l 3 :Z II 
Ricciu sorocarpa 1 1 :Z 1 II 

Pattia truncula 1 l + J l l + - IV 
Bryurn erythrocurpum + L 1 :2 II 
Leptobrywn pyriforrne l + 1' II 
Ephemerum sermtum f- 1 I 
Bryum argenteum r l I 
Oerutodon purpureus 3 t- I 

Druhy zastoupené pouze v jednom snímku: Dicranellct rufescens 1: 1, Mcirchcmtia polymorpha 3: r , Pohl iu úulbifera 4: +, Ricci(( ciliata 4: r, 
Eurhynchiurn hians 5: + , J ungerrnannia hyalina 8: 2. 



druhů ukazuje na blízké příbuzenské vztahy s asociací Pattietum truncatae. 
Po provedení ortografické úpravy zní tedy správné jméno této asociace 
Riccia glaucae-A nthaceratetum KOPPE ex H UBSCHMANN 1960. 
Význačnými druhy asociace jsou především Anthaceras agrestis (incl. 

A. crispulus [MoNT.]Dourn) , Phaeoceras carolinianus, Fassombrania u:onrl ra
czekii, Riccia soracarpa. V menší míře bývají zastoupeny (s výjimkou dr d1t1 
uváděného na prvém místě, který je častý ) druhy příbuzné asociace Pattieti1111 
truncatae a druhy svazové a řádové Riccia glauca, Barbula 11nguirnlutr1 , 
Phascum cuspidatum a Pattia truncata. 

Ve svém druhové složení je asociace poměrně stálá, nebyly popsány žádné 
nižší syntaxonomické jednotky. 

Toto společenstvo s převahou frondózních játrovek je značně rozšířené . 
KOPPE (1955) je udává z horního Bavorska, HúBSCHMANN (1960) ze seve·ro
západního Německa, PoELT (1954) z horního Bavorska až do předhůří AJp. 
ze Šlesvicka-Holštýnska TůXEN (sec. HůBSCHMANK l 960) a F'RAHl\I ( 1910). 
ze středního a horního' Francka D uNK ( 1972). Z našeho území publiko Ynl 
snímkový materiál PosPÍŠIL ( 1961, 1966) z Nízkých Beskyd a Ysetínsk.'vl'h 
vrchů. 

PO:'.\IĚRY NA ÚZE:\IÍ Čf3R A DALŠÍ POZN Á:\IKY 

Pro agrocenózy mechorostů je příznačná jejich vázanost na zimní polov·in11 
roku - jejich význačné druhy vykazují dva vrcholy svého rozvoje - řa~sn é 
jaro a pozdní podzim (cf. DuNK 1972). V ostatním období roku tyto dnuh~
mizí v důsledku nepříznivých podmínek klimatických (sucho , teplo) a Y s<ou
vislosti s rozvojem zapojující se kulturní plodiny. 

F loristické složení společenstev je ovlivi1ováno především fyzikálmírni 
vlastnostmi půdy (podíl písčitých a jílovitých částic, vlhkost). Druhy A11Uio
ceras agrestis a Phaeaceras caralinianus rostou převážně na ulehlých, zna1čně 
vlhkých jílovitých půdách. 8oučasně s druhem Fassambrania u·ondrncw:kii 
se však vyskytují téměř výlučně na kyselých substrátech, proto také asoci~ace 
Riccia glaucae-Athacernteturn, n a rozdíl od asociace Pattietiim truncatae, _neb)yla 
dosud zjištěna v celých oblastech s bázickými substráty (napL v Ceskcém 
krasu). Podobně Pattia trnncata dává pfodnost půdám s výrazným jílovit:.ým 
podílem, zatímco čistě písčité půdy míjí (FRAHM 1970). 8ušší a světlejší stamo
viště bývají charakterizována přítomností druhů rodu Bryurn. Riccia glmuca 
má velmi širokou ekologickou valenci a přechází z půd těžkých, zamokd·e
ných až na lehké, sušší, písčité půdy. Pro agrikolní druhy rodu Ricr frt Rť ttra
duje, že jsou to druhy podzimního či pozdně podzimního aspektu. To> je 
pravda jen zčásti, pokud se týká jejich hromadného výskytu (navíc ovliv,ně
ného konkrétními klimatickými poměry). V omezené míře se vfak s mírni 
setkáváme i ve snímcích z jarního období. 

Na stavbě společenstev se podílí poměrně značné množství druhů i kcdyž 
jejich počty v konkrétních případech jsou v průměru nízké. Průměrný pmčet 
druhů ve fytocenologickém snímku normálně vyvinutého společenstva " se 
pohybuje v rozmezí 5 - 10. Početně i plošně převažují v asociaci Pottiettum 
truncatae druhy Pattia truncata (význačný druh asociace), Phascum cusspi
datum (význačný druh svazový), Barbula unguiculata (význačný druh :i"á
dový), Bryurn argenteurn a Ceratadon purpureus (jako ubikvistické drmhy 
průvodní). V asociaci Riccia glaucae-Anthoceratetum vykazují nejvyšší stállost 
druhy Anthaceras agrestis (význačný druh asociace, zastoupený na naMern 
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území Yesrněs mikrospecií A. crispulus [MONT.]Dourn), Phascum wspidatum 
(význačný druh svazový), Riccia glauw (význačný druh řádový) případně 
s (lalšín1i clrnhy tohoto rodu a Pattia truncata (naznaC::ující příbuzenský vztah 
k pi'·cdchozí asociaci). 

Vyjmenované druhy vytvářejí zákla,dní rysy těchto společenstev, které 
jsou, jak již bylo zmíněno, stejné v celén1 jejich areálu. Poměrně značný 
núr{rnt počtu clruhú je nutno p:hěíst jednak na vrt1 b variability společensteY 
v niž~ích syntaxonornických jednotkách, pi'·edev8ím však na vrub variability 
geogrnfické, jak jasně vyplývá z přehledných tabulek. 

V souvislosti s hodnocením ohroženosti rostlinných <lruhn poukazují i bryo
logové na skutečnost, že se změnami agrotechniky a zaváděním chemizace 
pi-i soufasné intenzifikaci rostlinné výroby v zemědělství dochází k :-;ilnému 
ústupu clrnlmých ofomerních druhú agrocenóz. Ka možnost ústupu drobných 
jednoletých clruhú (zc>j ména ve vinicích) upozornil již. GA:'IIS ( 1927) v souvis
losti se zavcdC'nírn postúku bordeauxskou jíchou a jinými sirnými přípravky 
koncem minulého století. Obecně tradované údaje o ústnpn těchto druhu 
,-ycházejí z empírie bryoflóristú, o jeho intenzitě si v~ak nedovedeme udělat 
pi"esné pfoclstavy, nc-boť zcela postrádáme jakékoliv soubornější údaje, které 
by mohly sloužit jako základ pro srovnáváni. Citlivější k těmto vlivúm se 
zdají být jednoleté frondózní játrovky nežli mechy. Podobně snad vlivem 
agrotechniky za pomoci chemického ošetřování kultur výrazněji ustupují 
t~1 to druhy v kulturách okopanin nežli obilovin a pícnin. 

f::>polečenstvúm mechornstú v agrocenózách věnovali pozornost autoři řady 
<:'vropských zemí, zejména sousedního Německa, v č-eské bryologické litera
tuře se této tématice věnoval částečně POSPÍŠIL ( 1961, 1966), přehled všech 
do::rncl zjištěn)·ch bryocenóz z území Slovenska uvádí PECIAR ( 1985). :Kaše 
pozol'Ování (Tab. 3. a -1-.) se opírají o snímky, poi'·ízené na následujících loka
litách (pokud není pi"ed datem uvedeno jméno, jedná se o snímky autol'Ovy). 

Přehled lokalit fytocenologických snímkú 

J,0tti ctum tr1111cutoe 

1. Vsetín, Čup, jetolo\·é pole, 400 m 11. rn., l'ospíšil 18. :L 1950 (PosPí::itL 1966). 
·> l'Jzell, .Kl'imiC'e, okmj jetelo\·él10 pok, :rno m n .m., Yonclráfrk 28. 10. 1979. 
:L Plzcú-Skxn\any, jetelové pole, :380 m n.m., Vondráček :!8. 10. 1979. 
-t. Plzc'ú-Sk\'rÚnny, úhor, 380 rn n.rn., Vondráč·0k 9. 2. 1982. 
,). Plze1\, Kř-imicc, ú hor ph ce::;tč k obci Vejprnice, 360 m n.m., Vondráček 16. 3. 1980. 
(}. Kladno, ~toc;ho\- , strniště s poclsetým jetelem, 410 m n.rn., 14. 4. 1983. 
7. Beroun, :-lrhsko, Za horoYÍrn, strniště s poclsctým jetelem, 280 rn n.m., 17. 4. 1985. 
8. Berou1i, Srbsko, Zú borovím, dhká clC'prcsl' \'e strništi ::; podsetýrn jetelem, 280 m n. m., 

17. 4. 1983. 
f.l. Nušice, Koline(·, strniiítě s podsetým jetelem ph silnic:i do Buršic, 550 rn n.rn., 20. 4. 1985. 

JO. Čc::;. Budějovice, Komářice, strni ště s pod setým jetelem ph jihovýchodním okraji obce, 
450 m n.m., 26. 8. 1985 . 

11. Velešín, Dlouhá, strniště ph silnici do Výhně, 540 m n .m ., 28. 8. 1985. 
12. Trh. S\·in:v, i::llavčc, ::;Lrniště při jihozápadním okraji obce, 590 m n.rn .. 29. 8. 198,). 
l:~. Beroun, Kar lštejn, jeteliště na svazích vrchu Voškov, 320 m n.m., 11. 9. 1985. 

Riccio glaucae-A 11thocerotetum 

1. Vsetínské HC'h,Y, Vidče, strniště, 470 m n.m., Pospíšil 28. 10. 1965 (POSPÍŠIL 1966). 
:?.. Ha.nkovce, Košario\·á, strniště po pšonici, 250 m n.m., (PosPÍŠ1L 1961). 
:3. Nemcova, strniště po žitě, 300 m n.m. (PosPÍŠlL 1961). 
4. Bardejov, strniště po ovsu, 300 m IL rn. (POSPÍŠIL 1961) . 
5. Hažlín, Poc l Čolom, strniště, 350 rn n. m. (POSPÍŠIL 1961). 
6. Bardejov, jetcliště, 360 m n.m. (Posriš1L 1961). 
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7. Livov, strniště u Toplé, 500 m n.rn. (POSPÍŠIL 1961). 
8. Križe, u cesty na Solisko, strniště po ječmeni, 750 m n.m., (POSPÍŠIL 1961). 
9. Sušice, Čermná, strniště na svahu Vidhoště, 570 m n.m., 22. 9. 1985. 

10. Sušice, Kolinec, strniště při silnici do Vlč~kovic, 540 rn n .m., 5. 10. 1985. 
11. Ibidem. 
1:2. Sušice, Čermná, lněné pole na svahu Viclhoště, 610 rn n.rn., 6. 10. 1985. 

ZAŘAZENÍ SPOLEČENSTEV DO VYŠŠÍCH SYNTAXONOMICKÝCH 
JEDNOTEK 

Současně s popisem asociace Pottietum truncatae byl jejím autorem (WALD
HEIM 1944) pro společenstva drobných pozemních mechorostů vytvoi"en 
svaz Phascion WALDHEIM 1944 (Phascum-Federation), zahrnující jak spole
čenstva indigenních druhů, tak společenstva antropochorních efemerofytů. 

V následující práci (W ALDHEIM 194 7) rozdělil autor tento svaz (zde ozna
čený jako Barbula-Phascum-Pottia-Federation) ve dva podsvazy: Phasce
nion mitraeformis (ut subfederatio Phascion mitriformis), do kterého zahrnul 
asociace Pottietum lanceolatae, Aloinetum a Astometum, a Phascenion cuspidati 
(ut subfederatio Phascion cuspidatae) s jedinou tehdy popsanou asociací -
Pottietum truncatae. 

Společenstva prve jmenovaného podsvazu tvoří indigenní element vege
tace, mají převážně xerofilní charakter, jsou v nich zastoupeny většinou 
efemerofyty a bryochamaefyty a vytrvávají po celý rok. 

Na proti tomu společenstva druhého podsvazu jsou vázána specificky 
na kulturní (obdělávané) půdy, mají více mezofilní charakter, hlavní jejich 
složkou jsou efernerofyty a svým výskytem jsou vázána na zimní polovinu 
roku. 

Tyto skutečnosti se nám jeví dostatečným důvodem k tomu, aby oběma 
těmto syntaxonům byla přiznána hodnota svazu. Protože ani jediná z výše 
uvedených syntaxonomických jednotek nebyla ani autorem samým ani ji
nými později typizována, navrhujeme ponechat původní pojmenování svazu 
pro tu jeho část, která zahrnuje indigenní element flóry. S využitím doporu
čení 10 D kódu fytocenologické nomenklatury (BARKMAN, MORAVEC et 
RAUSCHERT 1978) pak jméno tohoto svazu bude znít Phascion curvicollis 
WALDHEIM 1944 em. RIVOLA, hoc loco. Použití ortograficky upraveného 
jména původního, tomuto vymezení odpovídajícího, podsvazu není vhodné, 
protože taxonomickou revizí evropských zástupců rodu Phascum byly 
druhy Ph. mitraeforme a Ph. cuspidatum ztotožněny. 
Rovněž podsvaz Phascenion cuspidati je třeba povýšit do rnnku svazu, 

jehož správné pojmenování musí pak znít Phascion cuspidati (WALJ)HEIM 
1947) RIVOLA, all. nova. Skutečnost, že většina autorů přijala toto j rnéno 
v ranku svazu již dříve byla způsobena omylem, vyplývajícím z jeho orto
graficky nesprávného tvaru a není i z dalších důvodů pro určení autorství 
podstatná. V době vystavení zahrnoval podsvaz pouze jedinou asociaci, 
musí tedy tato asocia.ce - Pottietum truncatae - býti přijata jako holot ypus 
nově utvořeného svazu. 

Oba nově navrhované svazy je možno řadit v ránrni bryocenologického 
systému do řádu Barbuletalia unguiculatae HůBSCHMANN l 960. 

Vzhledem k tornu, že do svazu Phascion cuspidati je třeba přiřadit vedle 
asociace Pottietum truncatae i později popsanou asociaci Riccio gla ucae
A nthocerotetum, čímž vznikne ekologicky i flóristicky vyhraněná jednotka 
a vzhledem k závažnosti důvodů , jež nás vedly k osamostatnění těchto spo-
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lečenstev na úrovni svazů, stejně jako vzhledem k možnostem organického 
začlenění těchto společenstev do celkového syntaxonomického systému 
vegetace (viz příslušná kapitola této studie), navrhujeme osamostatnění těch
to společenstev již na úrovni řádu, tj. jejich oddělení od řádu Barbuletalia 
unguiculatae a vytvoření nového řádu s označením Phasco-Riccietalia. Zá
:;;;ada, která nás k tomuto postupu opravňuje, byla formulována Oberdorferem 
(OBERDORFER et al. 1967). 

:Navrhované změny nejlépe vysvitnou z dále uvedeného pfohledu: 

Ordo: Phasco-Riccietalia RIVOLA, ordo novus 
Alliancia: Phascion cuspidati (WALDHElM 194-7) RIVOLA, all. nova 

Associatio: Pottietum tru,ncatae vV ALDHEIM l 944 
Subassociatio: dicranelletosuni variae HůBSCHMANN 1960 

bryetosurn H UBSCHMANN 1 960 
Associatio: Riccio glaucae-Anthocerotetum KOPPE ex HůBSCHl\IANN 1960 

On lo: Barbuletalia unguiculatae HůBSCHMANN 1960 
Alliancia: Phascion curvicollis \VALDHEIM 1944 em. RIVOLA hoc loco 

Associatio: Pottietum lanceolatae GAMS ex W ALDHEIM 1944 
Astomet1nni crispi REIMERS 1944 
Aloinetiim rigidae STODIEK 1937 

Allian ciae ceterae 

Charakteristiky nově popisovaných syntaxonů 

Phasco-Riccietalia RrvOLA, ordo novus 

H olotypus: Phascion cuspidati (W ALDHEIM 194 7) RIVOLA, all. nova - dosud 
jediný svaz fadu. 

~yn.: Barbuletalia unguiculatae HůBSCHl\IAN~ 1960 p.p. 
Char. druhy: Riccia glauca, Barbula ungiúculata a ostatní char. druhy svazu 

Phascion wspidati. 
Řád zahrnuje spoleřenstva, mechorostů, vázaná specificky svým výskytem 
na kulturní (ornou) půdu. 

Phouion cuspidati (WALDHEIM 1947) RIVOLA, all. nova 

Holotypus: Pottietum truncatae vV ALDHEll\T. l 9-!4 
Syn.: Plwscenion cuspidati W ALDHEDI 19-!7 ( ut suball. Phascion cuspidatae), 

Phascion WALUHEil\1 19-14 p.p., Phascum-Federation WALDHEl 1 19-.14 
p.p., Barbula-Phascum-Pottia-Fecleration \VALIJHEIM 194-7 p.p. 

Ch<u. druhy: Ephem erurn sp . div., Eurhynchiuni hians , Plwscum cuspidatnm, 
Riccia sp. div., Bryum argenteum, B. caespiticimn. 

Svaz zahrnuje společenstva efemerofytů mezofilního charakteru, rostoucí 
témě.i" výlučně na kulturní půdě a vázaná svým výskytem převážně na zimní 
polovinu roku. 

Phas cion curvico llis \VALDHEil\1 194-1: em. RIVOLA hoc loco 

Lectotypus: Pottietum lanceolatae GAMS ex \VALDHEIM 1944 
Basionym: Phascion vV ALDHEIM 1944 
Syn.: Phascenion rnitraeformis \V ALDHEIM 194 7 (ut suball. Phascion mitri

formis) , Phascum-Federation WALDHEIM l 944 p.p., Barbula-Phascum
Pottia-Federation WALDHEIM 1947 p.p. 

61 



Char. druhy: Phascum curvicolle, Pattia bryoides, P. lanceolata, Pterygoneun1m 
ovatum. 

8vaz pfedstavuje indigenní element vegetace, jeho společenstva nrn,jí pi'"ev(tž.
ně xerofilní charakter, vytrvávají po celý rok, podle životních forem obsnhu.ií 
většinou efemerofyty a bryochamaefyty. 

Mimo typové asociace - Pottietum lanceolatae - zahrnuje tento svaz dále 
společenstva Astometum crispi REIJ\1ERS J 944 a Aloinet um rigidae NTo IHEK 

1937. Flvaz je možno řadit do fadu Barbuletalia ungruiculatae H UBSCHl\L\.:\"'.\ 
1960. Typizace těchto společenstev není pfedmětem této studie. 

POST AYE:.\' Í :-iPOLEČE).TWťEV V SYXT AXOX 0)IIC Kf~~l 
SYSTJ<~::\IU Y EGETACE 

Popisovaná společenstva byla dosud řazena bryocenology do clíV·ího bryo
cenologického systému, jak bylo naznačeno výše. Dále podaný návrh je 
prvním pokusem o zařazení těchto společem;tev do celkového syntaxono
rnického systému vegetace. 

V poslední clobě je živě diskutována otázka, zela souC:asné zttřazení synb1 -
xonů agrocenóz na úrovni Híd má ještě stále své opodstatnění (T°'tXEK 
l 962, HEJNÝ in HoLl~ B et al. 1967, PASSARGE et JL'RKO l 975, ~1t"LLER in 
0BERDORFER et al. 1983). 

Jako kritérium pro odlišení vyšších jednotek agrocenóz je používán oby
čejně druh kultury (okopaniny, obiloviny). Podle tohoto pl'incipu jsou agro
cenózy obilovin řazeny do třídy Secalietea BR.-BL. 1952, zatímco agrocenózy 
okopanin spadají clo tHdy Chenopodietea BR.-BL. in BR.-BL. et al. l %:?. 
Y poslední době však v důsledku vylepšených osevních postupů a v 80u
vislosti s každoročně se střídajícím způsobem obhospodařování pozemku 
jsou rozdíly mezi těmito společenstvy stírány, nedochází k jejich oclli~nérn u 
utvái·ení, projevuje se pouze převládnutí či úbytek určit.)· ch druhu. ~avk 
jsou tato společenstva nasazenírn herbicidú a modernímj metodami agro
techniky tak nivelizována, že jejich oddělení na úrovni tříd ztrácí své opod
statnění. Zastánci tohoto stanoviska propagují proto návrat ke třídě Stella
rietea mediae (BR.-BL. J 931) Tx ., LoHl\r. et PREISG. 1950, která by opč-t 
sdružila řády Secalietalia BR.-BL. 1931, Aperetalia spira-venti J. ct R. Tx. 
in MAL.-BEL. et al. 1960 a Polygono-Chenopodietalia (Tx. et L H~I. in Tx. 
1950) J. Tx. jn LOHl\L et al. 1962 (srovnej též, 0BERDOHFER eL al. l 9GI). 

Oclpl'lrci tohoto názoru se dovolávají skutefoosti, že i v klimaticky rnírnýeh 
podmínkách střední Evropy, zejména však v jižní Evropě se ještě vy8kytují 
jasná společenstva okopanin (zahrady, vinice, soukromá pole), která nemají 
žádné charakteristické druhy společné se společenstvy obilovin. 

Skutečnost, že ani společenstva mechorostů v agrocenózách nečiní rozdílu 
mezi typem kultury a jsou společná kulturám obilovin i okopanin, hovoH 
ve prospěch prvého názoru. Navrhujeme proto klasifikovat vegetaci agro
cenóz s ohledem na zařazení společenstev mechorostů následují'cím zpúso
bem: 

Classis: Stellarietea mediae (BR.-BL. 1931) Tx., Lomr. et PRElSG. 1950 
Ordo: Secalietalia BR.-BL. 1931 
Ordo: Aperetalia spica-venti J. et R. Tx. in MAL.-BEL. et al. 1960 
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Orclo: Polyr;ono-Chenopodietalia (Tx. et Lom\1. in Tx. 1950) J.Tx. 111 Lomvr. 
et al. l 962 

Orclo: Phasco-Riccietalia RIYOLA , ordo novus 

.\ufgnm d d0,; ~tucliums d cr Litnt1t111· nrnl mit Hú('k,;i('ltt nufdiP Hc'gC'ln des Kod cs dor phyto
zcinologiscitc'n :\ouwnklatur iJC'\\·crtc'L d('l' A.utor <li<' • .!\('kcrmoosg<'scllseJmftPn. D ort, wo es dio 
l{<'g<'in der pli,dozi.inologis('lH'n Xo11w11kln! ur c·rfordern, ,;ctzt d('l' .-\ntor cli<' LC'etot~' ] )('ll der 
(' inzt>lncn Uc's<'ll-;clinftPn fr:-;t unci fúlirt diP Ol'tlwgraphis«lwn Hťg<'lnngcn ilin'r ::\anwn dul'(·li. 

DH' AckPrrn<H>sgesells('lHlften. bislwr hť\\'Crtcr im hryozonologis('li<'n Tcils~·:-;t<'m, rnu:-;s mann 
f'úr di<' .\:-;soziatimwn, analogisC'h dPn .\ ssoz iút ioncn liohcrcr PAnn zťn lialtcn und " i" in das allµ:c
nwin<' s~· ntaxononii:-;élw Ycg<'tntionss.\ ·s tPrn cinrcihC'n. 

Fiir dic (k:-;l'ils<·ht1ft. ;ll~s(' liri<'licn \on KOPPE (1 !);)5). heis"t dn riťl1tigl' Xnnw Hiccio ol111u·1H
_ I 11tlwcrťolrt11111 ] -OPPE <'X HťB"' IDL\~'\ 1!)60 nnd clcr LPf'tof,\ ' ]lllS d0r c\ :-;soziation ist HťB"CH
:'>fA~~ 1$Hi0. Tah.:?, ~p<lill' Hl'B '-'< IDT.\'\'\ Xo. :?. Fťtr dic .\ssozia!ion l'ottict11111 lJ'lUIC!tlor \\ ·.\Lll

HEDf l!J.14 '': urdc dn Lťctot,\· ptb \YM,1i111·;1:-.r 1944, Tab. 7, Spal!<' :3 lwstimmt. Dicsc ~..\:-;:-;ozintion 
z<'rfiillt in Z\\·ci Snlm,.:soziationen. lws<·liri<> IH'n von Hi'B~·c11:-.rA:"X (1960). Auf'h diese Snlin>'::;ozia-
t 101w11 Prfordťrn dic' orthognlpliisr·IH' l{ c'g<'lnng ck,; '0."anwn::; unci clic FťstsPtzung cler L cctotn)('n: 
Suhass. rlirm11f'll!'/os11m 1·r1rir1r l:-li ' B"l'ILH.\:".:-- 1960 (LPC'tot~·pus Hi 'nscH:'>L.\:":\" l!J60, Tab. I, Spalte 
14), Suhnss. /1rytrowm HťB~( ' IDfA :"X JO()() (Lectotypus Hi.SBSCHl\TA'\:\" HlGO, Tah. l. Spalte l lH). 

Di <' l•'0sts<'lzu11g dcr Snhm.;,.,oziution úryrtoswn Cť!Jfhrocnrpi - wiť c:-; Dl'XK (I D7:?) \'Ol'>'Cltliigt -
l'l'forcld noC'l1 \\'C' itcre _-\uf111erks;1mkeit. 

Jki den lH' idcn :\s,.;oziatimwn widmet man • ..\ufmcrksamkcit ihr<'r flori,.;ti=-chcn \ Tariahilitiit 
(<'s \\'ťnlťn oko logi,.;f'lw Chumktf'ri,.;tik0n ihrcr hedeutc' rnlcn • .!\rtcn gt>gcbcn). ihrcr Yerlm•itung 
Ill Eurnpa und an('h der lkrcc·litigung ilir0r ::-:cllJ:-;tiindigen ExistPnz im Zu:-;ammcnliang rnit 
, -c'r\\'andten Ci<'sť llsehaftcn. 

Di<'s<' Gc:-;0Jlsc!iaftcn wurden hislier noeh nic·ht auf' clem T0nitoriurn der T :-:;chechoslowakei 
,..\udi01t. tlic .~< ' Arbf'it hringt dc,;linlb in dťn Tahel!Pn ihre pli~· tozónologisf'licn Anfnal111H'11 au,,; 
dťm T<'1Titoriu111. I lds .}fatcrinl aus der T séhcchoslo\\'<Jkci kann man mit clPn Litcnitnrang1lhcn 
<lll,., d!'m .\u sl;rnd \·crgll'iC'liPn. di<' rnittel:-; dc'r Tabcllcn der Stctigkcit der .-\.rt.cn zu:-;an1111cnfas,;ťnrl 
pril:-;Pnt i cťt \\'<'rdl'll. 

Di o ..:\l'bc·it hcf<1sst ,.,j<'ii nucli rnit dPr Einrci hung clicser Gťs<•ll:-;ehaftcn in liohcro syntaxono
rn i,.,ellC' l~inl1ci!en: C's winl di<' (i(':-;tultung dcr ncncn sclbst~indigcn Ordnung Phasco-Hiccietrtlia 
HLYOLA, ordo 110\'l1s. fi.il' <li c· .}Joosg0sPllsc·lrnftcn, gcbund en durc·h ilir Yorkommcn :-;pťzifbeh an 
die ..:\<·kcrftiiťh<', Yorgc:-;chh1gen, rnit dťrn e inzigen ncuge:-;taltdťn Ycrhand Plwscio11 cus1>idati 
(\L\l,l>IIEDI l!J47) RrniL.\. all. no\ a . Die lwiden Einhcitcn \\·crdcn t~-pisicrt urnl ilire Chamktc
ri:;tik " · ird gegclwn. Der \'l'!'hand Ph11scio11 \\'ALDIIEDI 1944 wird <lllf d011 Ycrbancl Plwscio11 
c111Ticollis \YA1, DHEDI 1!)4-J. <'Ill. HIYOL\, hoe lof'o, emendiC'd, das indigcnc Yegetat.ionsclem<'nt 
<'insc·h licsscnd. 

Ebe11falls \\ ird dic Ei11rcilnmg dťl' .\C'kcrmoosgcst>ll scl 1aften in das allgcmcinc ;.;yntaxono-
111ische Ycgctatio11=-s.\·:-;t0111 n>rgcsc:hlngcn. Dic Tatsaéhc, dtls:; dic ~.!\ c·kl·nnoosgcsclbchaflcn kcincn 
entn,;f'liicd Z\\'isC'll<'ll dem '!\pus dC'ť _ \('kťl'kllllur rnuc:hC'll nrnl gcmcinsam fúr dic G0trcicle-
1Ll1d Hn<·kfrtll'htkulturon s ind, untťl'st i'1t z t dic Ansiéht j<'11e1· J\utfJrcn, dic dio l{úC'kkel1r znr 
I\ lass<' /·„'tcllr11·ieter1 m edú1e (B1:.-BL. l !n 1) Tx„ Lorn\T. ot 1'1m1su. H),)(J cmpfcl1lcn uwl es wird 
,·orgcsc:li1'1gc'n d0n hcC'tc hcndc' n OrdnnngPn cli c:-;c r Klas:-;C' - ,C..'ernliet11lia Bll.-BL. 1931, .-lperetr1lia 
s11i('(/-l'r11ti J. C'I H. Ts. in :\l. L.-BEL. ct al. l 960, Polyyono-Chc11opodietrtlú1 (Tx. ct Lornr. in Tx. 
l !J.30) ,J. Tx. in Lmnr. ct ni. l !H:i:? - aLl<'h <lir' n <'uc Ordnunp: Plwsco-Hiccietalia RIVOLA bcizuorclncn. 
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Došlo 20. listopadu 1985 

Jan Evangelista Purkyně ve vědě a kultuře 

U příležitosti 200. výročí narození J. E. Purkyně je ,. Praze ,-c clnf'cl1 :26. - :29. srpna 198 7 orga· 
nizována vědecká konference s mezinárorlní účastí. 

Cílem konference je připomenout klíčovou úlohu J. E. Purkyně v rozvoji ,-čely a kultury české
ho národa a analyzovat srovnatelné mezinárodní aspekty, pfodevším , . ::;om·islosti s úloh o u včely 
při emancipaci no\·oclobých národú. Dále chce osvětlit přínos J. E. Pnrkynč do roz\·oj o včely 
a medicíny ve světovém měřítku a z hlediska vývoje těch oblastí výzkumu, do nichž PurkyňoYo 
dílo trvale zasáhlo, a konečně vyzvednout podnětnost purkyňovských tradic v rozvoji současné' 
Yčd.v a l ékařst,· í v soc ialistickém Československu a zclúraznit p1'itom z,-~·šující se spolf'Č·enskou 
úlohu vědy. 
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