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Secalietalia. A p eretalia, Chenopodietalia albi , Eragrostietalici, Sisyrnbrietalfrt, the alliances 
classified within these orders , and Stellarútea rnedi<ie were characterizod in the prosent 
study. Ryntaxonomic relations . lists of cliagnostic; species and of communities were 
provided. Two new suballiances, the Atriplici-Sisyrnbrienion and Ohenopodio stricti
Atriplicenion tatariwe, wero described. 

1) Krčméryho 14 , 811 04 Bratislava , (188R 
2) Ústav experimentálnej biológie a ekológie OBEV 8AV, orld. geobotaniky, Sienlcie

wirzova 1, 814 34 Bratislava, (}SSR 

Objektom predloženej klasifikácie sú jednoročné burinové (seget álne) 
a ruderálne rastlinné spoloeenstvá. Základným kritériom pri ich klasifikácii 
je celkové druhové zloženie a prítomnosť diagnostických druhov , t. j . klasi
fikácia je založená na princípoch Braun-Blanquetovho prístupu (BRAU N

BLANQUET 1964, WESTHOFF et VAN DER MAAREL 1978) . Floristické zloženie 
terofytných synantropných spoločenstiev, najmä burinových, mnoho ráz 
nedovoľuje bezproblémovú klasifikáciu do syn taxonomickej hierarchie. Je 
to zapríčinené hlavne „odburiúovacími" prácan.1i na kultivovaných pôdach, 
ktoré sa v posledných desaťročiach koncentrujú na používanje radikálnych 
chemických prostriedkov. Namiesto druhovo bohatých spoločenstiev na
chádzame v súčasnosti iba ich fragmenty (BRUN -HooL 1963, ÚBERDORFER 

1983). Tieto zvyšky (Rest-Gesellschaften) môžeme iba zriedka klasifikovať 
do asociácií, preto okrem f:loristických kritérií al~o doplnkové používame kri
tériá synekologické a synchorologické. 

Prírodné podmienky na Slovensku sú pestré a dávajú možnosť porovnať 
synantropné spoločenstvá na rôznorodých stanovištiach. K faktorom ktoré 
najYiac ovplyvúujú f:loristické zloženie patria nadmorská výška (od 98 
do 900 rn), priemerná ročná teplota (od 5 do 10 °C) , priemerné ročné zrážky 
(od 550 clo 900 mm), druh ornej pôdy (piesčitá až ílovitá) a rozličná pôdna 
reakcia. 

Výskum niektorých geograficky alebo poľnohospodársky vymedzených 
území na Slovensku ukázal, že najmä v oblastiach s teplou klímou a extrém
nejšími substrátovými podmienkami možno dobre odlíšiť spoločenstvá obil-
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nín od okopanín, resp. ozimín od jarín. S uvedenými podmienkami sa 
stretávame v oblasti panónskej vegetácie, kde aj burinová flóra je veľmi 
pestrá. Postupujúc k horským karpatským územiam druhov postupne 
ubúda. Humídnejšia a chladnejšia klíma vyš8ích nadmorských výšok 
umožúuje pestovanie prevažne jarných plodín, čo má za. nľtsledok ústup 
burinových spolol':enstiev ozimín a prevláclnutie spoločenstiev jarín a oko
panín. Mediteránne, submediteránne a kontinentálne druhy v týchto výš
kach ustup ujú a, prevládajú druhy suboceanické a 8ubat.lantické , ako aj 
druhy so širokou ekologickou am plitúdou . DôlefaLý 1n dôsledkorn pribúda
júccj nadmorskej výšky je zmenšovanie floristických rozdie lov medzi buri
novými spoločenstvami obilnín a okopanín (HoLZNEn 1978). V rnlatívne 
širokej zóne s intermediárnymi prírodnými podmienkami (hlavne v kolinnom 
stupni), sa medzi spoločenstvami burín vytvárajú v obilninách a okopaninách 
početné prechody, čo sa zreteľne prejavuje vo floristickom zložení a ku 1npliko
vanom syntaxonon1ickom zatrieďovaní. 

Len menší počet burín má úzko vymedzenú sociologickú :1mplitúdu. Väčši
na prejavuje ~~irokú adaptabilitu na antropogénne ekotopy. Prejavuje S8, to 
aj vo vyšších syntaxonomických jednotkách, kde v dmhovom zložení možno 
pozo rovať syngenetickú náväznosť najmä na terofytnó ruderálne spolr>čen
stvá. 

Terofytné synantropné spolo<~'.enstvá pokrývajú na Slovensku veľké plochy 
na poliach, vo viniciach , v záhradách, 3ac!_och, lesných ~kôlkach, cintorínoch, 
skleníkoch, pareni:;kách a pod. Ruderálne spoločenstvá sa vyskytujú hlavne 
okolo ľudských obydlí, pri staveniskách, priemyselných podnikoch, okolo 
kornunikúcií a pod. 

Syntaxono n iclcy patria terofytné synantropné spoločenstvá terestrických 
stanovíšô du triedy S tellarietea 1nediae. V predloženej práci podávame 
charakteristiky vyšších :-;yntaxónov (radov, zväzov a podzväzov) klasifi
kovaných do tejto triedy. Charakteristiky jednotiek obsahujú meno, zoznam 
diagnostických taxónov (charakteristické, diferenciálne druhy a niekt oré 
významné konštanty a dominanty spoločenstiev), synekologickú charakte
ristiku, syntaxonomické problémy a zoznam spoločenstiev zaradených do 
jednotli vrých zväzov alebo podzväzov. P ri niektorých jednotkách sme upravili 
meno v zmysle Kódu fytocenologickej nomenklatúry (BARKMAN et al. 1986) , 
avšak nomenklatorické otázky pri mnohých syntaxónoch zostávajú otvo
rené. Nomenklatúra taxónov je podľa ČERVENKU ot al. (1986). 

Stellarietea 1nediae R.Tx., Lor-rMEYER et PRECSING R. Tx. 1950 

Diag. ta.x.: 8tellaria mediri, Tripleurospermum inodorum, Amaranthus retroflexus, Anagallis 
arvensis, Fallopirt convolvulus, 8onchus oleraceus, 8. arvensi.<J, Chenopodium album, Capsella bursa
pastoris, Viola arvensis, Conyza canadensis, Veronica persica , Lamium purpureum, Elytrigia repens, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Equisetum arvense 

Do triedy Stellctrietea mediae zaraďujeme terofytné spoločenstvá narušo
vaných antropogénnych pôd. Substrát je prevzdušnený, neuľahnutý. Hlav
nými príčinami narušovania bývajú (1) pravidelné obrábanie pôdy človekom 
za účelom pestovania úžitkových plodín a (2) hromadenie alebo nasýpanie 
prirodzeného a antropogénneho materiálu (premiestňovanie zeminy pri 
stavebnej činnosti, vytváranie smetísk a pod.). 

Dominantnými druhmi sú jednoročné terofyty s ruderálnou životnou stra
tégiou. Patria ku kolonizátorom nových substrátov (neopedonu) a v priebehu 
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prirodzenej sukcesie v n_rnjú. regresí-;m1 po~ahu. Prav~delná i ~iepr~vic~elrní 
v;• . .t v·l veka naľUSUJe pnrodzenu sukcesm terofvtnych spolocenstJCV a za-
UDflOSli c o .; . . EJ t . . 
príl':ifru je ich stúlu obnovu. ~iekt~)l'~ z druhov (A nagu1lis ĽffVe1~sis, ): 1;y ,riy 'i~i 
repcns, Oapsella bilrsa-pcistoris, 0M"Sl/l,lJn arvense, Oonvolvidus arven,:is, Eq'll:'i
sr fo:m arvense, Jľallopia convolvi1I ns , Ohenopod,iurn allnw1, ~te~!ana media, 
:P ri1dcumspeľ1wnm inodorum, Viola arvensis) vynikajú ne~b.yeeprnu adapt~: 
bi1.íto11, patrin k č·astým dominantám a~ hľadiska k!aRifilu~( neho sa vym~kar~i 
z rú,Jnca druhov charakterizujúcich triedu . V poslednych rokoch byvaJU 
zan1,d'uvu,nó do oddelenia Oon~1olv11,lo-Ohenopodica Kn.1PPELUY"~ i D7 ~'-

Triedu Stdlnrietea rnedút,e clelfrnc im, Slovensku na 5 rnd uv: S ecttlieta lia , 
Apcrctalin, Chenopodietalia albi, E'ragroctietalia a S isyrnbrietalia . 

ľn:t, 11 . 1: V roku rn:rn zaradil BR"-UN-BLANQuwr (in B o~ .\UN-BLA'i Ql JET ot al. l!J:JG) po prvý raz 
na :t, ľddtido ,·ý~:krunov v Ntredomorskej oblusti toľofytné antropop;énno spoločonst,vá do triody 
Rwf„rcto-8ea1.li11rtules (ľocto J?uderali-8ecai'ieteGt), a to spoln s oBtnt,nými nitrofilnými spoločen 
i:;J .v:L" 1i. V Y111skHl 1.1júcich rokoch, keď :m výzkum rozšíril aj do iných obln,stí ~uróp:y· , sa táto jed
notlrn, rozpadla mt vi [t~:oro tried (TuxE>r l !)50), pričom pre terofyt.né antropogénne spol očenstvá 
(toro:-;t.rickó) boh op ísnná trieda ó'tellarirtwt medinc. O rok na to BRAUN-BLANQUET (1!)6J, vid' 
tiež BRA t ; 'l-BLASQľ1"T ot al. 1952) navrhol rozdeliť triedu ,S'tellarietea n iPdiae na. dve jednotky 
na z1dd ade el1:wak(,on1 <tgrotechnit~kých postupov pestovania a o:~ot. rovaniZl ploc1í11 , uto na sp ,::i lo · 
čow-;t.vá obilr1í11 (8 r?. r,111ictcri) 11 ok:opu.nín (Chenoporlietea). Užívanie olioch tried sn, vžilo, hoci nm.obi 
autori, ktorých p1·;í1x~ o burinových Bpoločeustvách vychádz!~.jú z území s málo extrémnymi prí
rodným i podminnkami, poukazujú na rnaló rozdidy moclzi hur inov-ýn :i. spoločenstvami obilnín 
a u1w pn,n ín ( HOLZNER l\J70; KROPÁ.Č ot al. 1\)71; ľASSARf:lE et JuRKO 1975; KnorAč 1!)78; l{Rrr

PELOVÁ Hl8J; OBl!:rWOltFER 198~~ a i.). 
V tojto práci sa p rjklái"1arno k:u koncepcii triedy Stellarietea mecz.iae, ktorá zahŕ'ľla burinoYÓ spo

ločm1Htvá obilnín a okopanin a volkú č11,c;f, terofytnýoh ruderálnych spoločenstiev. Domnieva1ne 
sa, Ž(~ floristická podobnosť týchto skupín spoločenstiev ako aj základné synekologické cl1arakte
ristikv v ,vplývajúc0 z pôsobenia komplexného faktora narnšovania prevažujú nad íloristickými 
roz.1! iuh:1i Z(l-Jra,..;úm-an,{nli Braun-J3Janquotom ( 1051; BRAUN-BLANQUJĽT ot al. Hl32) a neskôľ 
,f. 'ľiixonom ('ľúXEN 1966) a ďalšími. 

Secalictalia Bn.-BL. et al. ·1935 

Diag . t .1,x. : Avenu .fotna, Papaver rhoeus, Rnnunculus arvensiB, Sinapis ai·vensis, Consolida i·egctlis, 
Agrostemm,a githa70. rJromtw secalinus , Camelina microcarpa, Cyanus segetum, A lopecurus myo
suruúl,es, Vrderianelfo loctistci, Buylussoidcs w ·vensis 

Teplomilné burinové spoločenstvá na minerálne bohatých pôdach, ktoré 
sa nach~,dzajú prevažne v kultúrach obilnín a krmovín, na orniciach s bá
zickou až neutrálnou reakciou. Na Slovensku sa vyskytujú v planárnom ako
lin no•n stupni. V podhorskom stupni doznievajú a jednotlivé druhy vstupu
jú do spoločenstiev radu Ohenopod'ietalia albi. Rad S ecalietalia obsahuje 
na Nlovensku jediný zväz - Ca'ucalidion lappulae. 

Poz1i. 2.: KRoľAč ot ftl. (197 1) zaracľujú do radu Secalietalia i zväz Veronico politoe -Taraxacion 
T< RUP.,\č et HADAČ in KrwPAč e t al. 1971. T áto jednotka bola opísaná z Čiech pre burinové spolo
('nns1 ,vl j ednoročných a viacročných krmo vín. 1'3yntaxonomicky je blízka široko ponímanómu 
z v úz11 Trifolio-11icdicaginion Soó 1961. Autori zväzu doň zaradili zatiaľ jedinú asociáciu -- V r: 
leriuncllo-Thlaspietum KROPÁČ et HADAČ in K1wrÁČ et al. 1971.. Za diagnostické druhy zvi:i,zu 
považujú P lantago lanceolata, JJ,f elcr.ndri:um album, Silene clichotoma, Tarm:a cu rn o.fficinale, Thlasp'i 
per:;oliatwm, Valerio nella locusta a Veronica polita. 

Burinové spol oľ·cm:t.vá v krmovinách n eboli na Slovensku študované, h oci v rámci rotačného 
sy,-:tému na poliacl1 zaberajú pomerne veľké plochy. J e žiadúce venovať im pozoľnosť a s ledovať 
ich zlož.cnie v súvislosti s predchádzajúcou plodinou a ich vplyv n a nasledujúcu plodinu. 

Cancalidion lappitlae R. T x. 1950 
Dú~g. tax.: Nigella arvensis, Eliscinthe noct1jlom (syn. Silenp, noctiflora), Stachys annua, Thy
melu.ea passerina, Oalinm tricornntum, Arlonú1 aestivalis, A.flamrnea, Ajuga chamaepitys, Anagallis 
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.focrniil (( , /J1jora radúm s , Bupleurvrn rotundifol1:11„m, Caucal1:s platycarpos, Conri11gi({, o·ricntah8 
'ľithymalus exigmts , '1'. jalcatus, Nesl fo priniculata, Kickxin spuria, Lathyrus tuberos1rn 

Pozn. 3.: Dľuhy JJ1elarnpyrum barbaturn, Orlriya grand1J'lora, Nonea pulla, 'l'urgr11 ir 1, latifol úr. <L 

,'-,'cu11C[i:r pecten-Veneris S Ú druhmi , ktoré Sa V minulosh vyRkytOVftli V SpoločenRtvách zväzu Ca.'l{,(',((
l idion lappulae. V súčasnosti se vyskytujú na poľných medziach (\·zácne) ľeRp . na xerotermných 
stanov išhach. Asperula arvensú1 a 'I1i thymrilus tciurinensis sú pravdopodobnc na Rl oven sku vyli y 
nuté. V pľípade druhu ľi'umarin vnillrintii c hýbaj ú údaje o rozšírení. 

Spoločenstvá zväzu Caucalidion lappulae zaberajú na Slovensku pomerne 
veľkú plochu , hlavne v jeho južných častiach. Vyskytujú sa v nížinách aj 
pohoriach, na vápencoch, dolomitoch a iných výhrevných substrátoch 
(andezit, bridlice). Pôdy sú hlinité alebo ílovité, vápnité, bohaté na bázy 
a. s alkalickou až neutrálnou reakciou. Nachádzame ich v obilninách, obilni
nových zmeskách, krmovinách (ďateliny, lucerka) a vo viniciach. Floristicky 
patria medzi najbohatšie burinové spoločenstvá na Slovensku. V jednoroč
ných okopaninách korešpondujú so spoločenstvami zv. Furnario -Euphor
bion, resp. Eit-Polygono -Chenopodion a Arnarantho-Chenopodion. Optimálne 
sú vyvinuté v teplých oblastiach v nížinnom a pahorkatinnom stupni. 
Vo vyšších nadmorských výškach ubúdajú hlavne oúmné druhy, pričom 
druhy odolnejšie voči chladu vnikajú do spoločenstiev radu Chenopodictalúi 
albi. Tak napríklad v nadmorskej výške 600 - 800 m v Popradskej ko tline 
boli zo zväzových druhov zastúpené Lathyrus tuberosus , N eslia paniculata, 
Sherardia a,rvens1:s, Elisanthe noctiflora (KRIPPELOV.L( 1982). 

Diagnostické druhy zväzu patria medzi „typické buriny" viazané svojim 
výskytom na obrábané pôdy. Iba zriedka ich nachádzame n a iných stano
vištiach. Vo zväze sa vyskytujú aj vzácne kalcifilné druhy ako napr. Bifora 
radians, N igella arvensis, Adonis flarnniea, Bupleurum rotundifol1~um, Orlaya 
,r;randiflora a i. Ustupujú hlavne po použití herbicídov. Euroázijsko-konti
nentálne rozšírenie majú Consolida J"egalis, Lcithyrus titbcrosus, JVeslia pa
niculata n .Elisanthe noctzflora, ktoré na bázických orniciach na Slovensku 
bývajú veľmi hojné. 

Zo Slovenska sú známe nasledujúce spoločenstvá: 

1. K ickxio spuriae-Euphorb ietum f alcalae KROPÁČ l 97 8 
2. Lathyro tuberos1>Adonideturn aestivalis KROPÁČ et HADAČ m KRo:PÁÓ 

et al. 1971 
3. Eiiphorbio exiguae-111 elandrieturn noctiflori G. M-ULLER J 964 
4. Consolido-A nthemiteturn austriacae KROPÁÓ 1981 
5. Consolido-Veronicetiim KROPÁČ 1981 
6. L athyro-Aveneturn fatuae PASSARGE in PASSARGE et J uRK O 1975 
7. spol. Consolida regalis-Slachys annua (KRIPPELOVÁ 1981) 
8. s pol. Euphorbia exigua-Stachys annua (P ASSARG E et JcRK O 197 5) 

Aperetalia spica-venti J. et R. Tx. in ~,;ÍALATO-BELJZ et al. 1960 

Char. t.ax.: .:l:f yosotis arvrnsis, Vicia pannoru:ca . V. hirsuta, Apera spica-1Jenti, Androsuce elungatu , 
Anthemú; arvensis, Raphcinus rrtphanistrum, ,S'cler((nthu.s rtn11 nus, 8pei·!;1tla arvensis, 1Jmmu8 
8ecrtl-inus; díf.: Vicia lathyrnides, V. rmgust·1jolúi, Acctosellri vulgaris, A. tcnwjolú i, Arobidu11sis 
thaliana, Ohrysaspis campr:strú;, 'Prifolium, arvense, Jl,J?Josurus m:inimu.<:, Erophila v erno. 

Burinové spoločenstvá radu Aperetalia sú rozšíné v celej Európe vo v:~et 
kých oblastiach pestovania poľných kultúr. Na Slovensku ich nachádzetme 
v nížinnom až podhorskom stupni na orniciach s kyslým podložím. Vyskytujú 
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sa v rôznych plodinách; reprezentatívne sú vyvinuté v oziminách. Vyzna
čujú sa hojným zastúpením ozimných burín. 

Skupinu diagnostických druhov tvoria druhy s euroázijskosuboceánickým 
rozšírením, ktoré sa na Slovensku koncentrujú viac do chladnejších polôh 
karpatskej oblasti (Scleranthus ann'uus, Spergula arvensis), kým v panónskej 
oblasti majú väčšie rozšírenie druhy s eurázijsko-submediteránnym rozší
rením (Bromus secalimls, Vicia hirsuta). 

V rámci radu Aperetalia rozoznávame 3 zväzy: Aphan,ion arvensis , She
rnrdúm a Lolio-Linion, ktorý patrí už pravdepodobne k vymiznutýrn vege
t at·ným typom. 

Po,-.n. 4.: Z orníc rnt viatyd1 lwzvápenných µioskoch Záhorskej n1zmy pulJliko vali l' . \S8A llť1E 

a .JlJRKO (1975) asociáciu Tnfolio -Scleranthetwm unnui', ktorú zrtľL,dili do zvúzu An1oserúfio11 ·1ni
n ·án1te MA l~ATO-BLLIZ et ai. J H60. Fioristické zloženie :tc-;ociácie 'ľnjol·io -ó'cleranth etum r11 .' n ui 
(PA88ARGE et JUHKO 1H75) pou kazuje skôr na prislušnosť ku zväzu Aphanion UI"V('ll 8 l8. z,·ii,z 
Arnoscrúlion zahí'i'ut spoločenstvá na kyslých, piosčitých orniciach v mierno teplých oblastiad t, 
zvlášľ v subMbntickej a at.lantiekoj oblasti západnoj Európy (MALA'ľo-BELLZ ot al. 1960). Za 
cl .iagn ostické taxóny sväzu sú považovu,né druhy A rnoseris m ·inima, Lor!,firi minimu. H ypochoerís 
r1l11bra, Myosot1·s discolor, 'Peesrfoliu. niulicrmli8, Centunculus minimus a R11dú!la linoúles . 

Typicky v~'•,'inutll spoločenstvá zväzu Arno8eri1hon neboli dosiaľ zo Slovonska identifikované. 
Na Záhor.o;koj 1iížine dozniovajú niektoré prir odzoné spoločenstvá subatlantického eharaktor1t 
(Corynephon:on a 1Vanocyperfon), v ktorýeh sa vzácno vyskytujú 'ľeesdalit1. nudicaulis, J,ogfin 
1nim:mn, Centw1culus m·inirmts a Rudiola li noides. 

Apha.nfon arverisis J. et R. Tx. in MALATO-BELIZ et al. 1960 

c:1ar . tax.: Aph11ncs arvens'is, Veronica. triphyllos, V . hcdenfolú1, l11:c1·u tetraspcrrru1. ľ. ?ľillo8f1, 
AnthemÚ'; m.tstn:acu, Prrpaver uľgemune, Polycnemum nrvense; diľ.: Holcn8 molhs, li1yo13ofis striľt11, 
Viola tr icolor s.s. 

Spoločenstvá zväzu Aphanion reprezentujú stanovištia s minerálne chu
dobnými, bezvápennými, hlinitými až piesčitými, acidofilnými až neutrál 
nymi pôdami. Vyskytujú sa vo všetkých polných plodinách, viniciach a zá
hradných kultúrach. Na Slovenskn majú široké výškové rozpätie od nížiny 
až, do podhorského stuptrn. 

V spoločenstvách zväzu sa uplatúujú druhy s euroázijsko-subatL11ntickým 
rozšírením , kombinované v nižších polohách s eurázijsko - submediter:~ nnyn 1i 
elernentarni. Niektoré z nich sú na Slovensku veľmi vzácne. Napi'íklacl Aplw ·
nes nrvensis sa vyskytuje iba ojedinele v kolinnom a submontánnom stupnt 
a Pa7)f1Ver aryenwn e roztrúsene na Záhorskej nížine. Niektoré druhy zväzu 
NÚ svojim rozšírením viac koncentrované nn teplejšie oblasti (J~fotricarút 
rP.r'.u.Jita, Papa ver nr:JPrnone, Veronica triphyllos, V i'.citl. vi llosn ), iné w1. chlad
nej šie (Aphanes arvensis). Spoločenstvá sú typicky vy\'inuté v nižších polo
hách. V submontánnom stupni sa družia so zástupca mi zv. E 'u-Polygono-
C hcnopod ion. · 

Zo ~lovenslrn bo li opísa,né alebo uvedené nasledujúce spoločenstvá: 

1. A phano-Jl!/atricar·ietum R. Tx. 1937 
2. Spergulo-Raphanctv,1n KROPÁČ 1981 
3. Holco-Oaleopsietiun HILBIG 1965 
4. Erophilo-Ara.bidopsidetum KROPÁČ in KRIPPELOVÁ l 981 
5. Myosotido-Sonchetwn arvensis PASSARGE in PASSARGE et JuRirn 1975 
H. Alchemillo-Sonchetum arvensi~s PA8SARGlĽ in PASSARGE et ,JuRKO 1975 
7. Papavcret1un argemones (LrnRERT 1932) "KRUSEMAN et VLIEGER 1939 
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8. Trifolio -S cleranthet,uni ann,ui MoRARIU 1943 
9. Rln:nnntho-A,venetum fahwe PASSARGE in PASSARGE et J u R K O J 975 

10. Veronico lieder f olfrr,e-triphylli SLAVNIČ 1931 
11 . spol. Galeopsú;; tctmh-1:t-Sinapis arvensis (KROPÁČ 1974) 
12. spol. Spergula an,ensis-Galeopsis tetrahit (KROPÁU 1974) 
13. spol. Con8olida-Papaver rhoeas (PASSARGE in PASSARGE et Jun1rn 1975) 
14. spol. s Apera spica-venti (KRIPPELOVÁ 1981) 
15. spoi. Galeopsis-Stellaria nicdfri (PASSAROE in PASSARGE et J URKO 1U75) 

Sherardion KROPÁČ! et HEJNÝ in KROPÁČ 1978 

Diag. tax.: (folPOjJSis l(/cl({nttm, Misopatc/! orontiurn, Sherardfr1, <lľl'C/l,SlS, J(/cLrirt 0 l r1li11 P, l "u lPr'i'f 
n elfo dentata. V. ľľ, nosu 

Spoločenstvá zväzu sa vyskytujú v mierne teplých a teplých oblastiach, 
podoblasti mierno vlhkej až vlhkej, v nadmorských výŇkach 200 - 500 n i. 
Ornice sú bezlrnrbonátové, rôzneho m echanického zloženia, so značnou prí
mesou štrku a kamenia. Plodinami sú ozimné a jarné obilniny. Vyskytujú 
sa tiež na strniskách po obilninách a ďatelinách. 

Zväz má floristicky intermediálne postavenie medzi zv. Ca.ucal-idion (Se
calictalia) a Aperion (Aperetalia. ). Diagnostické druhy majú mediteránne 
a submediteránne r ozsírenie, prípadne sa vyskytujú v teplých oblastiach 
celej Eur ópy, alebo len v joj subatlantickej časti (KnoPÁČ et HE.JN Ý 1075, 
KROP1\č 197 8, 1981) . 

Pozn. 5. : Zložnnie jo,~ uotJi, · ýcb Rpoloi.~<m Rtie v t ol.wto zv ,~~zu je potľebné doplniť ďalšít~ l 111ahwiúh111 t 
najmä z nrc-e\ \0dný · li o b lastí s m á lo \'ýrn.z n ými stanov ištným i podrnifmlrn.1ui . Td o o sp0loôon:-;t,vá 
kohnné lt o ~1, slllnnrrn tii nnol10 stupi'w„ kt·oró s ľ1 1w, S.!ovensk11 pozna.rnm1anó z;_L-.;tret.ím dni h ••v.)rdt 
rozd iolov lll(·,11.i s rwločon :J;\· arni o bilnín a, okopa1,Í11, a to hlt-tvno na orniei:tcli s pJ:J <' ko lo 7. 
Burinové f'. JW ;, 1(·1 ·md·v:í s; ~ , tu y;,- h•áraj ú z dnd tnv z vúzo\· Crm.calúlion , .•l 1;h r111 iun, F' nrrut1'ir> 
E c1 p lwr/Jio1 , n {Ju- !-'ol.1mo ;1 0-Chcnopo•lio11 , čo sť'. ~ i1 1 jo id; H.n1LLxonorn ick~ zar·n 1..i ('.uio. 'ľrc~ll ,l o ·, · 0 riť 

ic·l: pr ít •) lll rioc:ľ aj ·„· o ko :_-.. u.nin ;c;e h wv.•i\znjľ1eic)1 ;rn, n,--, v rotúcii p!udí11. 

1. M isopateto-Galeopsiehtm ladani HEJN Ý in KROPÁČ et HE.JNÝ 1975 
typic,wn IiE.JNÝ in KROPÁČ et HE.JNÝ 197 4 
tnjolú'tos,um arvensis HEJNÝ in KROPÁČ et HEJNÝ 1974 

2. Cansol1'.do rcgal1'.s-11rf isopatetum KROPÁČ in KROPÁČ et HE.JNÝ 1 ~)75 ( ti }' !L 

Kickxio elatinae-Misopatetum orontii KROPÁČ 1974 prov.) 
typicum KROP Itč in KROP Á.Č et HEJ NÝ 197 5 
trifol?:etos uni tuberns'i KROPÁČ in KROPÁČ et 1-h.rnÝ 197 5 

V1 1z;na. fi . : Tro!m dn rieši ť syntaxonorni c ký vzťah zväzov L cgc•usfon speculi -'ve11cľis (K t ''ľ é'': ll'•~n _\ 
lfJCG, TlOLZ"iEit 1 !)70) H i'J'herurrlion. 

Puza . 7.: 1(1w1>.\6 ( f q ?S) zara dil zvi i7. /-íľ1 cmrd1:on do radu 8 ecal ietrdút. .Podľa :::;ynoptickoj t nh n l: ky 
(K i: < ) ľ \ľ· l .".) \:~q l .; Zl'i.i7. !)ntrí f-lkôr d o radu A peretal?'a, na čo poukazuje aj v yš:1í pofalt a vy :'.! :~ i•• 
Jwchoty st:':.h 'tÍ dľlJÍ ! <)\" r a d il A perctulia n e:/, drul10-;,· .~·: ccuhetali.1. 

Pozn. 8 .: V pnra,s toc l: ľanu. k torý sa v Európe po stároč:ia postm·nl , sn vyvinu li špociáinfl buri 11n\·(, 
f-lJJOlui':ons t \ ľ„ ~;ú v :;'-,;Jcdkcm 1 osobitn)·c11 f;uciologi cko -ok o log ických poJmionok na stanu\ išt i1 tc h 
je lio pesto \·;m ia, a vyskytujú sa iba v norastoch tnjto plodiny. Od ostatných poľných burinový ch 
spoločenst i ev sa líšia prítomnosťou linikolnýcl1 t axónmr Camelin a ulyssum, Cuscutri ep iliri 1un , 
L olimn remotmn, Persicaľir~ lin ,icola, 8ifonc linicula a A cr rostcnun ", ii111:cola . 



Na S lov0nsku sa v minulosti p esto val ľan hlavne v podl1orskýel1 olJl ns! iac ll . V posledn~1 r lt 
rlesaťro č it1rc h jeho post ovanio u Rtúpi lo celkom do pozadia. O zložr.ní linilrnl11ýC' li ~ po lofrnstio\· 
nnmárne zo Slovern.dm ni .in.kl- publikova n P. doklad .v. 

Buľi11ové spol o<~cn..;t.v ľ1 ľa novýel 1 ku:tľir zaradil 'l'lrx ·1;;"' ( l!l50 ) d o zv ii 1.u J,nlio remotrie-Liwir111. 
J . Ti '" r~s ( l!J uG) navrhol zaradi ť. zv ä z do ra<lu Lolio -Li n<'lulia. l:'odfa úd a ju \ z i11ýc ·ii úz0mí (Ti'x:E:--; 
ULJC. 01:rFJnD 01WER 1!)8:5) sa. v htn-inový e h spolrn'.'~enstv:íelt ľann Jrnrnh inujú li n ilrn ln é drnhy s druh 
lll i radu A perť.tolia . 

Chenopod·ietalia albi R. T x. ( 1937) 1950 

(syn. I'olygr}//o-Chenopod1'etalia son sn anct.) 

C!iar . t ,g'{ ,: ľ-.'<' 1 1ecú,1 1:;,•lrrr:ris . (ľ( 1'<111 .~:m· dis8Pctunz. Echi1 wchlolf rľUS-!7(/lli, J'eľrn:cur i•1 Luputl11jol i1: 
sui1s p. l(/ 11.·: t/1 zju/.i((. a suhs r ;' 11 t<1 <1 <1. l'. nie rcululu, :-·ulr11 111 1;i „ iururn „ 1' ľti1y 1' 1<1 / 11 :-' ;; · íi r1s1" •1 1i us. ľ<r; ;, ľÍiu s 
o sper, A etid l8r ~ c;1m17Ji 11 m, Unl-~ 11.rwgrr fJl t1'v-ijlorn . C'he11opodh1m ľ1yúr idu.m: d ií'.: 'l_'u s8i ľ1 1go .fwf111·u, 
X anthiurn stri1marium., J-Iy1ote1r/Jláurn m 11xi11nrm. 

Do r a<lu Chenop odietalia albi patria j ednoročné burinové spoločenstvá 
obrábaných pôcl R fažiskom výskytu v okopaninách. Hlavnými ekologickými 
faktormi podpornjúcim i ich vývin sú jarné obdobie siatia alebo sadenia 
plodiny a spôsob obrábania. Spoločenstvá sú charakterizované druhmi 
s klíčením v jarných rnes1 a coch. 

Na Slovensku sa nach:tdz::tjú vo všct.kýc;h ob lastiach kultivácie plodín 
na piesčitých , hlinitýel.i. aJcbo ílovitých orniciach s rôznymi hodnotami pH. 
V chladnejších karpatských p olohách, kde sa vzhľadom na klimat.ické pod
mienky nepestujú oziminy, pozorovať zánik spolo(·enstiov radov Secalfrtalin 
a Aperetalfo, a ich nahrádzanie spoločenstvami radu Ohenopodietalia albi. 
Podobne je tomu i v pohoriach západnej Európy (OBEJWORFER 1983) . 
Diagnostické drnhy 1-)potoôenstiev sú nitrofilné a indiferentn f k teplote. 
Bohaté býva. zastúpe1:ic druhov so širokou ekologickou amplitúdou s su L
atlanti ckým rozšíroni rn . Vznika jú tak spoloôenstvá so svojráznym fioristic
kýrn zložením, ktoré vyst upujú až na horné hypsom et.rické maxim um pes
tovania úžitkových ploJ(n . 

I keď spo ločenstvá radu Chenopodietalia albi majú na Slovensku väčšie 
plošné r oz8írenie ako spoločenstvá radov Secalietalia a, Aperetalia, sú ešte 
nedostatočne preskúm ané. 

V rndo ()henoporb:etalin. albi rozoznávame na Slovensku dva zväzy : Eu
P olygono-Chenopodion a Fumario-Euphorbion. 

Eu-P olygono-Chenopodion KocH 1926 

Clmľ. 1-.H,x . : Pe1'8lc(( ľľu r:111 71hib irt f. terre8lľe, Ohenupodiimi.- ro1:t·"' I '', 11 1111n, 'J' l f!,ym u l-us ]'P /1 l 11s . 

Xrm tho:wlú fo11 tu 11 0; dif. : i<1)rl'g ulu m ·vcnms. 

Spolo čenstvá 7'viizu sn, na Slovensku vyskyt.ujú od nížiny až do horských 
oblastí na poliach s hlinitými až hlin ito -pies čitými, bezvápeu1ýrni a vlh ký rn i 
pôd ami. Reakcia pôdy je kyslá a~ neutrálna., vzácne slabo bázická. Vysky 
tujľ1 sa predovšetkým v okopaninách, v menšej miere aj v jarinách. V nížin
nom stupni sa v rot ácij plodín striedajú v oziminách so spoloôenstvarni 
zväzu Apha.nion arven8is . P n.horkatiny a podhorský stupeň predstavuj ú 
prechodnú zónu, v ktorej sa spoločenstvá zväzu vyskytujú vo všetkých kul 
túrach. 
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Zo Slovenska boli opísané nasledujúce spoločenstvá: 

1. Panico-Ohenopodietum polyspermi BR.-BL. 1921 
2. Galeopsz·o-Ohenopodietum polysperrni ÚBERD. 1957 
3. Rorippo-Oltenopodietum polyspermi KäHLER 1962, 
4. spol. Oltenopodiurn-Spergula arvensis (PASSAGE et JuHKO 1975) 

Poza. H.: Na čerstvýc h hlinitých výhrnocll, ktoré , ·znikli pri zemnýd1 prácach na obrábanej 
pôde sa často vysk ytujú cenózy s clonlina n Lnýrni <lru.luni P ersicaria mac'Ulata, JJ1ercur'iahs unnua, 
Chenopodi'Um hybn:dnm, vzácno Hyoscyumns m:ger a Dag'Ura stramoniurn. Tieto spo l oC~enstvá, 

podobne ako aj spoloóonstvo s 'J.1ithymatus peplus (.lVIuc1NA HJ82b) s výskytom v rnieľnO zatiene
nýc h prndzáhradkách s kyprými hlinitými pôdami maj ú syntaxonornieký vzťah ku zväzu 
.Eu-Polygono-Chenopodion a Malvion neglectac (vid' tiež MucCNA 1987). 

F'urnario-E'uphorbion MúLLBJR in GäRS 1966 

Clmr. tax.: Fumurú1 <dfic1:rwl1:s , Mercnri(ll'Ís r11 muu (lok.), Voronica polita, Y. opaľa, V. agrest is, 
Thlaspi arvonso, Larni urn amploxicaule ; dif. : A llú1m vineale, L epidúim cnrnpe8lre , l,'rodiurn ci
eutu.riurn . 

.Pozn. IO.: V Hpolo(:onstvách zväzu sa vy.~kytujú i vzácno druhy, ktoré hy mohli maf v t omto syn
t nxóno n nás svojo Rociologické optimt1m. Patria k nim: Tlolerianella de11 tat(/ . F. coronatu, F. cari-
1111tr1 , Ualú~m paris'iense 8Ubsp. prr.risúnsr. Fytoconologickú vi.izba niektorých druhov rodu Purnaria 
(F'. rostellntu, F'. 8chleicherii) je zntiaľ n e jasná. Nevylučujeme istý vzfah ku Z\' äZLL li'1.l1no rio
RuphorbúJn. 

~poločenstvá zväzu sa vyskytujú na, orniciach hlinitých až ílovitých, 
bohatých na živiny, prevzdušňovaných, s bázickou až neutrálnou reakciou. 
Nachádzame ich v okopaninách a jarinách. V rotačnom komplexe na poliach 
sa striedajú so spoločenstvami zväzu Caucalidion. V planárnom a kolinnom 
stupni sú floristicky pomerne bohaté. V submontánnom stupni ubúdajú 
teplomilné druhy a prevládajú druhy chladnejších a, vlhších polôh so sub
atlantickým charakterom rozšírenia. Iba málo druhov zasahuje do všetkých 
vegetačných stupňov. V nadmorských výškach okolo 800 m sa z druhov 
vyšších jednotiek vyskytujú napríklad: Aethusa cynapinm subsp. cynapiiirn, 
Tithymalus helioscopius, Galeopsis tetrahit , Geraniiirn rlissectum., Persicaria 
amphibia f. terrestre, P. lapathifolia subsp. lapathifolia, P. rnaculata a Thla8pi 
arvense (KRIPPELOVÁ 1982), ktoré charakterizujú subrnontánne spolofonstvá 
tohoto zväzu. 

Zo Slovenska boli opísané nadedujúce spoločenstvá: 

1 . .l-1 marantho-Pilrnarietiirn ojJicinalis J. Tx. 1955 
2. Lap8a,no-Veronicet'urn persicae PASSAHGE in PASSARGE e t ._Tt iR KO 1975 
3. S etario-Fumarietv,m officinalis J. Tx. 1955 
4. Thlaspio-F 1umarieturn officinalis GäRs 1 96{) 
5. Lapsano-Furnarietum ojJic1:nalis lVIEISEL 1973 
6. Eiiphorbfo helioscopiae-Veroniceturn persicae P ASSARG E m P .'\~SA IHJE et 

JURKO 1975 
7. Veronico-Fumarieturn officinalis .J. Tx. 1950 
8. S etario-Veronicetum politae OmmDORFER 1957 
9. Larnio amplexicauli-11hlaspietum arvensis KRIPPELOVÁ 1981 

l O. Geranio rotv,nd~folii -Allietum vineale VON Rocnow ex R. Tx . l 950 
1 1 . T hlaspio-Euphorbietiirn helioscopiae (TON ČÍKOV Á .L 980) 
12. Lamio-Veronicetum politae KoRNAŠ 1950 
13. spol. Echinochloa-Veronica persica (PASSARGE et J ·uRKO 1975) 
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Eragrostietalia J. Tx. ex LoHM. et al. 1962 

Char . tax. : Portulaca oleracea, Digitaria sanguinalis, Erngrostis minor, Setaria verticillata, Tr-ibulus 
ierre8trÍ8 , Amrzrrmtlms blitoide8, Tragus racemo8U8, Diplotaxis tenuifol'ia, Hippochriete ramo8Í88Íma ; 
tné diag. tax.: Cynodon drictylon (dom.), Senecio viscosus (dif.) 

Rad zahŕúa poľné a sčasti aj ruderálne terofytné spoločenstvá území 
s teplou klímou južnej a juhovýchodnej Európy. Vyznieva v severnej časti 
strednej a západnej Európy (POLI 1966). Spoločenstvá radu sa vyskytujú 
na sypkých piesl;it ých, silne presycha vých pôdach (v okopaninách), prípadne 
osídľujú piesčité substráty často veľmi skeletovité, na svahoch Štrkovní a 
pieskovní Y alúviách riek, na niektorých miestach tiež zruderalizované 
úpätia piesko vých presypov JZáhorská nížina, piesky v okolí Komárna, 
Galanty, Nových Zámkov a Stúrova, pieskové duny v južnej časti Výcho
dos lovenskej nížiny). Medzi edifikátormi spoločenstiev prevažujú dve rastové 
formy: trávy s hustými trsmi, úzkymi listami, prostrátne, s bohatou sústavou 
jemných koreňov (Digitaria, Setairia, Eragrostis, Panicum) a terofyty xero
morfného habitu neraz často s význačnou sukulenciou (napr. Portnlaca 
oleracea, Salsola ruthenica, Chenopodium botrys a i. ). Obe skupiny druhov sú 
dobre prispôsobené na zvýšené ekologické zaťaženie (prudká insolácia st a 
novíšť, nedostatok pôdnej vlhkosti a jej značná rozkolísanosť a neraz i ne
dostatok živín v substráte) . Medzi diagnostickými druhmi radu sa nachádza 
celý rad druhov s C4 asimilačnou stratégiou; z hľadiska životnej stratégie 
predstavujú edifikátory spoločenstiev typických S-R stratégov. 

Spoločenstvá radu Eragrostietalia obsahujú xenofyty amerického pôvodu, 
z ktorých niektoré sú potenciálnymi obťažnými burinami (Arnaranthus 
retroflexus, A. albus, A. powellii S. WATSON, A. blitoides, Panicum capillare 
a i.). 

Druhy radu E ragrostietalia v submontánnych polohách ustupujú. V Po
pradskej kotline nie je napríklad zastúpený ani jeden druh tohto zväzu 
(KRIPPELOVA 1982) . 

Diagnostické druhy patria k druhom mediteránnym a submediteránnym 
s centrom rozšírenia v teplých oblastiach juhovýchodnej Európy. 

l~ad je reprezentovaný na území SSR zväzmi Salsolion ruthenicae (ruderálne 
stanovištia) a Amarantho-Chenopodion (okopaniny a technické plodiny). 

Okrem spoločenstiev zaraditeľných do uvedených zväzov javia niektoré 
ďalšie jednotky syntaxonomické vzťahy k radu Eragrostietalia (v zmysle 
deduktívnej klasifikácie ich možno označiť ako bazálne a odvodené spolo 
čenstvá radu). Sú to: 

1. dor. spol. Carex hirta-Conyza canadensis-[Eragrostietalia] 
2. bas. spol. Conyza canadensis- [Eragrostietalia] 
3. bas. spol. Conyza canadensis-Cynodon dactylon-[ Eragrostietalia] 
4. bas. spol. s P anicurn capillare- [ Eragrostietalia] 

A rnarantho-Chenopodion albi lVIoRARIU 1943 

(Syn. EragnNJtion R. 'ľx. 1950, Panico-Setarion SrssINGH in WESTHOFF et al. 1946 , Consolido
Eragrostion p oaeoidis Soó et 'ľIMÁR in T1MAR 1957, 'l'ribulo-Eragrostion poaeoidi8 Soó et TrMÁR 

in TrMÁR 1!)57) 

Char. tax.: D1:gitaria 1:8chaemum, D . 8angu·inal'Í8, Setaria pumila, S. viridú1, Hibiscu8 trionum, 
E ragro8tis cilianens·is, E. pilosa; dif.: S tachy8 annua, Mercur'iali8 annua (lok.), Erodium cicuta
riu.m, Echinochloa cru8-galli, Solanum nigrum, Chenopodium hybridum 
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Burinové spoločenstvá v okopaninách a iných plodinách siatych alebo 
sadených na jar. Osídľujú ľahké piesčito -hlinité , piesčité až hlinito-piesčité 
pôdy v oblastiach s teplou a suchou klímou, často s prvkami termickej a 
ombrickej kontinentality. Dominantami sú panikoidné j ednoročné trávy 
(niekedy sa vysky tujú spolu s trvácimi trávami) charakteristické c4 asi
milačnou stratégiou. Porasty týchto spoločenstiev boli zistené v náročných 
plodinách ako sú tabak, rajčiny, paprika, melóny a pod . v najjužnejších 
oblastiach západného a východného Slovenska. Popri ochranársky zaují
mavých druhoch ako sú Heliotropiurn europaeurn, Hibiscus trionurn a T rag1is 
racernosus sa v spoločenstvách zväzu E ragrostion vyskytujú aj niektoré ka
rant énne buriny ako Orobanche cernua subsp. curnana , Abutilon theophrasti, 
Sorghurn halepense , Arnaranthus albu8, A. hybridus agg . a pod. 

Na území Slovenska sa stretávajú areály spoločenstiev zv. Eu-Polygono
Chenopodion (doznieva od západu) a A rnarantho-Chenopodion (doznieva od 
juhu a východu). Vytvárajú sa prechodné typy, ktoré pokrývajú v niekto
rých oblastiach väčšie plochy než typické spoločenstvá o boch spomínaných 
zväzov. Tieto prechodné typy majú syntaxonomicky bliž~ie k zv . Ama
rantho-Chenopodion, kam ich zaraďujeme v podobe zvláštnej asociačnej sku 
piny. Spoločenstvá tejto skupiny boli v minulosti zaraďované do z väzu 
Panico-Setarion (KRIPPELOVÁ 1979, 1981, Moc H N A CK Ý 1984, S TANO _1980 
atď.). 

V kolinnom stupni prekračujú hranicu pestovania viniča a n a teplých 
stanovištiach s piesčito -hlinitými pôdami sa stretajú so spoločenstvami zvä
zov Aphanion a Caucalidion. Vznikajú tak „prechodné", ťažko klasifikova
teľné spoločenstvá . V prechodných spoločenstvách kolinného stupňa bý vaj ú 
prítomné početné acidofyty ako napr. Scleranthus annuus, A nthernis arvensis;, 
Cyanus segeturn , Gypsophila rnuralis, Vicia hirsuta a Myosotis arvensis a bazi
filné druhy (Ajuga charnaepitys, Lathyrus tuberosus, Sherardia arvensis, Eli
santhe noctiflora a K ickxia spuria). Príkladom prechodného typu m edzi 
zväzmi A marantho-Chenopodion a Caucalidion je asociácia A,jugo chamctepi
tys-S etarietuni (KRIPPELOVÁ 1981). 

Pozn . 11 .: t:ynt axonomickú revíz iu sk up in y sege t á lnycli spolocenstiov na p io>::f'oitýcli )"J lad1 
rozš íro11ýc li n a j mä v južn e j a jul1ových oclne j E u r ópe m ·obila PoLl ( JD66 ), k t or<Í zarndi ht ;:Š" t,k .v 
Y t(1j do !Jc, znánrn spoločenstvá tohto char a kteru do zyäzu E rugrosúon . T á to jodnotka li !1lil o r í 
s i-tná ako pod zúiz v r á m ci Eu.-J-->olygorio-Cherwp odi:on (R . 'ľ U-xEN H) 50) . PoLJ (l. c. ) rl o syut(zy 
zalH'nu la a j spolo(~enstvá zväzov D iplota;Úon (BRA \ 1 ""1"- BLA:'{Q.UE'ľ et a l. u n6) H R el io tropúm 
(0.BEHDORFKR 1954/ 1955). O ba zvi:i zy m f:tj ú západ ome d iter ánno resp . výc l10cl o mod ite;:d,1; t l" ro„, -
:-i írerria a podfa nášh o názoru pred st avu j ú sam ostatnú skupi nn , príp:1,dno jndnn 11vi-tz. D o synt,(zy 
w ibol zahr n utý z.väz Pnn i co-SPtarion ( vVE8T'fnFF Bt a l. l \J46 , \VESTl{OF:F ot DJGN H E L D ! !t 7f•). 
Jj)rogrost1:on v 7.m.vsle pôvodne j d iagn ózy (T UXBN l!J ôO ) a rniskorifoj inkrproUic ic~ podLt ľ• lf , l 
( l 96G ) obsalmjo aj spoločenstvá zviizov Arnnran tho-Chenopodion ( :\Ioit ,\ rn u 194 :3 ) a pan ó ns ke 
j1'rlnot.ky Co11sol irío- Err1grostion p or1p01'dis a 'Tn:lmlo- Eragrostion 7n oroir(i s (T tMÁlt l \)5 ,l . ! !):-; / ) . 

"ľoro,·11anio o-rigináinych opi sov , zoznam ov spolo(:o ns t inv fL diagum;tiekýľli Jaxón o\- 7_ ,· ~;„ , •v 
/','t ngrosl io n .. ConsolúlrJ-Erugroslúm, 'Tribulo-lErr1grost1'011, Frn ľÚ'o . Setnrion n. A m rt ron tho .f ' /_. ,• 111.1-

/!0'lúm p oukazuje na i<'h vľľrni voľkú pod o lrnosf, k t orú, nás vnd in k stot oŽ ; tn ~1 i11 i<' l1 ol 1::u!1 n\· a 
;-i.kcoptovanin jedinej syntrtxor1omickoj jo<Lnotk y na úro v ni z. i:;~ 11 , p;· i ť· o1n pri or i ta pat rí llH ')1; 1 
A marrmtho-Chc noporlion. l\loR ARll ' l 94:3. 

z, i\ z, ľunico-Setarúm (Si,,;sil1gh in \Vcs t!ioff nt a l. 1946) bol poi'.-etnýrni zápa d <><,urúpsk•-· 11: íl 

Htrndnnurópskym i autorm i pm·ažo vaný za syuta.xrmomick y p r íbuzný (podo im)) zviizu f'.J11ľol:;
(JU1. o-Chenopodion . Pr1m:co -ó'rJu rľon b o l noédzôr chápaný a ko podz. v ii.z v ninwi zvä:-éu I:) u„J-'oly yn11·! 
G'heilo[iodion (VVER'l'HOF I•' 0t DEN HE'LD 1975, 0ĽTDRnot~Fl~ H 1 !J8: l) i".o v,vpiýva zo zúvr,;·o v 
nomir:kýe h štúdií z olilaRt í, kde p lošnú p rBvahn má zvitz Eu- Polygm1 11-Chenopod:ion a 
,','etur-ion" je iba s lnbo vyvinut ý (fl u batlan t ická a r1t lant ick á zápa.d 11{1 Európa ). K orn·epein zv~ä.' : 
Ptmico -8etrtrion , -o vzťahu ku sk úman ému okr uhu Amornn tho-C heno porlúm. n Er((grostúm , h o lh 
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v rninuksti opakoYFUlC' C' li ybne interpretovaná rt preto prmasťtinfl d oslon1ý preklad pôvoduej. 
diagnózy zväzu I'<rn'Íco-Setarion: „Ekológia a rozšírenie: Zväz jo budovaný z letných jC'dnoroč
ných druhov hlavne sarmatského pôvodu a obsahuje asociácie okopanín kontinent,álnc~j časti 

Európy. V strodnom Husku a na Ukrajine sa rozpadá na viacero a sociácií a je miest,ami jediným 
zväzom v okopaninách a dokon ce preniká aj do obilnín. Smerom na sever a zápe,d Európy sa viae 
sťahuje na ľahké a t.ý m t.eplé piesčité pôdy, aby v kom1čnom dô:~ledku bol v našej krajinP fv Ho 
landsku, pozn . prekl.l zastúpený iba jedinou asociáciou. V Anglif'!rn c hýba úplne ." Za diag nos tie
kó druhy zväzu (Verbandskensoorton) S1SS1NGH (l.c.) ozuaeuje Echinochloa. crus-galz.i, 8etariu 
·oiriclis, ,,_'ľ. purn'ilf/ , (,'-' . (Jlm,1,ca), S. vcrticillata, Polygonum lnpath1jol1:um subsp. ú1canri (suhsp. to 
mentosum), C:ul insoga parmjlora, Amaranthus retroflexu.s , A. JHrniculatus (A. hybrúlus) , Eragrnstis 
porrnoides (B. múwr) a E. 711:Zosrr. 

Do zväzu Amurrudho-Chenopodiun (ind. Pan1:co-Srt.orirm , Erogro8t'ion, Consolúlo -Eragrostú)// , 
'I'nJmlo-Eragro8t1:on) možno vo východnej Európe zaradiť aj časť segetálnyeh spoločen,.;t,io v 

v obilninových kultúrach (81 ss1NnH in \VESTHOFF et al. 1946), analogicky ako možno {·n sť 

s ~getáJnyoh spo ločem;tiev obiluín zaradiť do zväzu EH-Polygono-Chciwpodion v zúpadnoj EuľÓP' ~ 

(WESTHOFF et DEN 1TELD 1!)7fi). 

Zväz je na Rlovensku zastúpený dvoma skupinami asociácií: 

A) typické spoločenstv:\ zväzu Arnarantho-Chenopad1:an (jadro zväzu): 

1. Hibisca-Eragrostfotwn Soó et TrMÁR 1957 
2. Portulaceturn oleraceae FELFäLDY 1942 

(syn. Digitario-Portulacetum (FEL:FäLDY 1942) TnvrÁR et Bo:nROGKäzy 
1959, Panica sang'uÍnalis -Eragrostietwn R. T x. 1950 p. p.) 

:3. T rihula -Tragetiirn Soó et TnvrÁR 1955 

B) skupina prechodných typov ku zväzu Eu-Palygono-Chenopodion: 

4. Ech1:nachlao-Setarieturn glaucae FELFOLDY 1942 
(syn. Echinochloa-S etarietnm viridis sensu anct., non. KRUSEMAN et 
VLIEGER in SISSINGH et al. 1940) 

5. Chenapadia-Setarieturn ZAHRADNÍKov Á-RošETSKÁ 1955 
6. Panica sangiiinali-Galinsagetum BECKER 1941 
7. Panicetum ischaemi R. Tx. 1950 

C) prechodný typ ku zväzu Caucalidion lappu,lae: 

8. Ajuga cha11iaepitys-Setariet11.,rn glaucae Kn,1rPELov,{ l 981 

Salsolian ruthenicae PHILIPT'I 1971 

Ch;1r . tax.: Salsolo nrthem:cr1 , Amaranthus crispus, A . albus, Cyclolornu }Jl11typhyllum. Ohcno11orliwn 
botrys, Plnntr1go arc nrrr io (~:vn. P . indicrt, ľsylliwn scobrum), Con:spermH.1n lepto7Jteruni , C. n ú irlum, 
JJromus squn rro8t:s snbsp. dnnubúdis, JJ. joponicu8, Pun-icum crt ',' i i tlnre~· dif.: Artt;11visú1 cumpestris , 
Linarin vulgnris, Chnenrtrrhúium rni nus , Atnj,1/r;J; tatar ica, 1Jn1mus tectormn 

Slabo zapojené a floristicky nedosýtcné ruderálne spoločenstvá piesčitých 
substrátov často bohatších na vápnik. Osídľujú plôšky na aluviálnych štrko
vo-piesčitých uloženinách na dolných tokoch riek (napr. Váh) a na ruderali
zovaných okrajoch piesočných dún n_a Záhorskej nížine, na juhu Podunajskej 
nížiny a na východnom Slovensku. Casté kontaktné spoločenstvá patria do 
tried Pestucetea va.ginatae a Kaclerio -Corynepharetea. 

Vo zväze S alsolfon rnthem:cae možno rozoznať dve skupiny spoločenstiev , 
ktoré sa synekologicky rozlišujú stupfiom zošľapovania stanovíšť. Do sku
piny spoločenstiev zošľapovaných stanovíšť s piesčitým substrátom patria 
Eragrastio-Palyganetum avicularis a Palygono-Arnaranthetum crispi. Obe 
spoločenstvá majú hraničné postavenie medzi zväzmi Polygonian avicularis 
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a Salsolion ruthenicae. Ich zaradenie do zväzu Salsolion ruthenicae je motivo 
vané väčším počtorr druhov radu Eragrostietalia než Poo -Polygonetalia . 
Do druhej skupiny spoločenstiev zaraďujeme ostatné typy, ktoré sa vysky
tujú na kyprých p ôdach so slabým alebo žiadnym vplyvom zošľapovanŠa . 

Zo Slovenska sú dosiaľ známe nasledujúce spoločenstvá s príslušnos ť.ou 
ku zväzu Salsolion rutheniwe: -

A) skupina zošľapovaných spoločenstiev: 

l. Polygono avicularis-Amaranthetu1n crispi VrnoL et al. l971 
(syn. Amaranthetum crispi MITITELU 1972) 

2. Eragrostio-Polygonetum avicularis 0BERD. 1953 
3. Polygono-Portulacetum oleracei ELL(Š 1986 

B) skupina spol očenstiev na sypkých substrátoch: 

4. Bromo-Corispermetum leptopteri SrnsINGH l 950 
5. Chenopodietum botryos SuKOPP 1971 

(syn. Chaenarrhino-Chenopodietitrn botryos SUKOPP 197 l) 
6. Plantagini indicae -Trageturn racemosi ELIÁŠ 1981 
7. P lantaginetum indicae PHILlPPI 1971 
8. Salsoletum nähenicae PHILIPrI 1971 
9. Arnarantho albi-Em grostietmn minoris MoRARIU J 943 

Sisymbrietalia J. Tx. ex GäRs 1966 

Diag. t a x .: Lact:1r11 s er-riol(I (c l1 a r.). Co11yz11 canmlens1;s (s !aho char .), C11 rd(/rú1 dral)(( (ľug . ť' Í1<tr . ) , 

T riple'ltro3p en 1w m i ;wdorum (-; la,\)<) e li 1Lr-.) , H romus strrilis. Convolvulus nrve nsis, Ca v wtln /; 1 1 ťs 1 1-
j)( IS/.or is , Ulu, ,wpou' ľ u.rn (l lbwn, Cirsiwn ruTr·nse , 6asté d orni n anty a b rn š tantné druh y 

S isy rnb r:< talh zahrúujú rnclerálne terofytné spoločenstvá mierneho pásma 
Európy vyskytujúce sa na sypkých antropogénnych substrátoch. 

Eclifikátormi spo ločenstiev sú jednoročné terofyty s ruderálnou životnou 
stratégiou a vysokou reprodukčnou schopnosťou. Vplyvom intenzívneho 
narufo vania stanovíšť (kyprenie, prisýpanie odpadu a pod.) sa v spoločen
stvách málo uplatiíujú hemikryptofytné trávy (druhy ilf olinio-Arrhenathe
rctea, Festuco-Brornelea. ). Spoločenstvá radu, v porovnaní s inými ruderál 
nymi spoločenstvami, hostia často celý rad splanelých kultúrnych rastlín. 

Na Slovensku je r ad reprezentovaný 3 zväzmi: llialvion neglectae, AtripliC'i 
Hisymbrion a Bromo-Horde,ion m'urini, ktoré tvoria prirodzenú trofickú sériu 
(lVlucrnA 1979). 

Malvion neglectae (GUTTE 1972) HEJNÝ 1978 

(sy n . , )isy m br io 11 1.,jf icin ulis R. T x . , L oHM. e t P rrnrs1 NG in H,. 'ľX. 1 !)50 p. p .) 

Clmr . tax.: Mn lvn negleda, .LVJ.. pusillo„ Urtica u re ns, Chenopodium murale, C. v1.d varirr, C. a mbro
sioúles, C . i1rb icu m, A nth 0 nús cotu lrc , .... Y rm thiu m spinosilm , X. strumarinm , l-l y oscyr1mus 11 igu. 
A nirirrmlh !lS l iviclu8; clif: T i thymalus p eplus , Daturil stra .n o11 ium 

Jlí alvion neglectae obsahuje prevažne terofytné spoločenstvá s jednovrstev
nou štruktúrou so symfenologickým optimom v lete . V spoločenstvách pre
vládajú druhy prostrátne a vystúpavé, menej druhy vzpriameného habitu. 
Pôdy sú antropogénne smetiskové, slabo uľahnuté alebo sypké (s výnimkou 
Matricario-Anthernitetum cotula.e), s vyšším obsahom organických látok 
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a často obohacované dusíkatými látkami zo splaškových vôd a močovky. 
Spoločenstvá sú rustikálneho charakteru; pod urbanizačným tlakom vo vi
dieckych sídlach, unifikáciou a centralizáciou skládok smetí ustupujú . Dru 
hové zloženie sa mení aj prenikaním neofytov ako Chenopodi,wrn pilmilio, 
C. ambrosioides a Amaranthus blitoides. JYlalvion ncglectae sa vyskytuje najmä 
v oblastiach so suchou a t eplou klímou , vyznieva až do su bmontánneho 
pásma v podobe ochudobnených foriem niektorých asociácií (Hyoscyanw
J1 alvet,um neglectae, JJf atricario-A nthemitetwn cotulae). Niektoré zo spoločen 
stiev sú viazané výlučne na nížiny južného Slovenska. 
1 Spoločenstvá zväzu JYJ alvion neglectae sú v syndynamickom vzťahu ku spo
o(,enstvám zväzov Arction lappae, Chenopodion gla'uci a Onopordion acanthii, 

s ktorými sa tiež ôasto vyskytujú v kontakte. 
Synekologickým analógom zväzu JJI alvion neglectae je skupina zväzov 

z radu Chenopodietalia muralis DE BoLÓS 1962 z mediteránu juž nej :Európy. 
Zo Slovenska boli dosiaľ zaznamenané nasledujúce syntaxóny zaraditeľné 

do tohto zväzu: 

1. Chenopodietum urbici BEOKER ex KOPECKÝ 1981 
2. Chenopodio vulvariae-M a,lvetuni neglectae GuTTE 1972 

(syn. Chenopod1'.etum vulvariae PYŠEK et GUTTJĽ 1976, 111 alvetum neglectae 
chenopodietosurn vulvarúie HEJNÝ 1978) 

3. Hyoscyamo nigri -lť.lalveturn neglectae AIOHINGER 1933 
(syn. Malvetiim neglectae FELFOLDY 1942, Urtico-Malvetum KNAPP ex 
Lomvr. in R. Tx . 1950, Daturo-Malvet,uni kn-IENSTÄDT ex Lomvr. in R. Tx. 
1950) 

typicum HEJNÝ 1978 
chenopodietosum rubri MucINA 1987 

4. Jf alvelilm pusillae MoRARIU 1943 
5. Matricario-Anthemitetum cotulae DnrnRu ex MucINA in MucINA et lV[AG

LOCKÝ 1985 

fl. Polygono arenastri-Chenopodietrurn murnlis :MuCINA 1987 
(Ryn. Chenopodietum milral,is sensu SLAVNié 1951 , Chenopodio muralis
Urticeturn 11sentis sensu auct., non Sissingh 1950) 

7. X anthietum spinosi FELFOLDY 1942 
8. spoločenstvo s Xanthiurn strumarium 

(syn. Xanthio strumarii -Chenopodietum T h1ÁR l 950, Daturo-1-YI alvetuni 
xanthietosum strurnarii ELIÁŠ 198 2) 

Atriplici-Sisynibrion HEJNÝ 197 8 

(syn. Sisyrnbriun (dFánalis R. Tx ., Lornvr. et PRElSING in H. Tx. 1950 0111. HEJ N Ý in HEJNÝ 

•A, al. 1979) 

Diag. t.ax.: Atriplex patula ( chaľ.}, Charnacplium officinale (char.}, Lep1:d1:urn densiflorurn (cl 1ar. 
na Podunajskej nížine}, L . vfrginicurn {char. n a Východoslovenskej nížine), ]Jfentha w ·ven8i8 a 
Thlospi arvensc (oba dif. na Podunajskej nížine) 

Pozn. 12.: Upresnenie platn osti clitignost.ickcj h odnoty Clľuhov nevylučnj0 pl atnosť. t ojto hod1nt;v, 
aj v iných územiach . 

Atriplici-Sisymbrion zahdíuje veľkú skupinu spoločenstiev budovaných 
stredne vysokými ruderálnymi terofytrni s jarno-letným až neskoroletným 
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fenologickýrn vývojom. Dominanty sú zástupcovia čeľadí Brassicaceae, 
Chenopodiaceae a Cichon:aceae. Spoločenstvá boli pôvodne rozší.rené v priesto
roch vidieckych sídiel; dnes sa šíria (niektoré ako veľmi expanzívne typy) 
na návozoch, opusteniskách, zboreniskách a smetiskách, hojne sa vyskytujú 
v okolí stavenísk, v areáloch priemyselných závodov a na haldách vznika
júcich pri ba,nských podnikoch. 

Antropogénny substrát, ktorý osídľujú tieto spoločenstvá je sypký až 
mierne uľahnutý, živný s vysokým obsahom skeletu. Centrom rozšírenia 
zväzu je stredná Európa; areál doznieva v oblastiach ovplyvnených atlan
tickou, subarktickou a submediteránnou klímou. Vo východnej časti areálu 
sa uplatúujú druhy rodu Atriplex a Chenopodium, pričom druhy rodu Si
symbrium, Chamaepliurn a De8curainia dominujú v spoločenstvách skôr 
v západnej Európe. 

Na, základe floristickej, synekologickej, synchorologickej a symfenolo
gickej diferenciácie delíme zväz na dva podzväzy, a to Atriplici-Sisymbrienion 
a Chenopodio stricti-Atriplicenion tataricae. 

V spoločenstvách zväzu Atriplici-Sisymbrion sa často vyskytujú (a niekedy 
i dominujú) nebezpečné karanténne druhy ako Iva :mnthiifolia, Arte~isia 
annua, Cannabis ru,deralis, Ambrosia artemisiifolia, Kochia scoparia, Ama
ranthus hybridils agg. Spoločenstvá sú hlavným zdrojom týchto burinových 
druhov u nás. 

Atripl1:ci-Sisymbrienion 
(syn . ,')'isymúrie nion ITEJ N Ý 1981 no m. nudum) 

Diag. tnx.: Descurrúnia sophiu. (slabo char.), kS'isymbriurn Loeselii (elmr.), 8. rtltissimurn (char.), 
Crepis cnpillnris (char. na ľodunajskej nížine ); dif. na Poduna jskej ní \í: ine: 'ľussilago farfr,ira, 
Picris hierrrc ioúles, Daucus crirota, Papaver rhoeas, Poa pratensis, Arenaria serpyll~folia, Sedum 
acre. 

Do podzväzu zaradujeme spoločenstvá s rozvoľnenými porastami tero
fytných ruderálnych bylín osídľujúcich skeletovité priepustné a rýchlo vysy
chajúce podložia. Dominujú druhy čeľade Brassicaceae (Descurainia sophia, 
Sisymbrium loeselii, S. altissimum, Chamaeplium officinale) a Cichoriaceae 
(Lactuca serriola). Symfenologické optimum spoločenstiev možno pozorovať 
v jarných a skoroletných mesiacoch. 

Do podzväzu Atriplici-Sisymbrienion možno na Slovensku zaradiť nasle
dujúce spoločenstvá: 

l. Erigeronto-Lactucetum serriolae LOHM. in 0BERD. 1957 em. MucINA 1978 
typicum MucINA 1978 
cirsietosum arvensis MucrNA 1978 
(syn. Cirsio arvensis-Lactucetum MucrnA 1978) 

Zaradenie spoločenstva do tejto jednotky je otázne. 
2. Sisymbrietum loeselii GuTTE ex RosTANSKI et GuTTE 1971 em. Fr.TALKOW

SKI 1978 

(syn. Sisymbrietitrn sophiae sisymbrietosum loeselii ELIÁŠ 1979) 
3. Sisymbrietum sophiae KREH 1935 

typicum ELIÁŠ 1981 
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4. Lactuco-Sisymbrietimi altissimi LoHM. in R. Tx. 1955 
5 . Ohamaeplietum officinale HADAČ 1978 

Chenopodio stricti -Atriplicenion tataricae MuoINA suball. nova hoc loco 

(syn. Atripl1do n tatwricae GuTTE 1973 n om. nudum, Atriplicenion HE,TNÝ 1981 nom. nudum, 
A rtMni8io wznuae-Atripi'i,ceiúon tataricae Mu cINA in MucrNA et l\1AGLOUKÝ 1985 nom. nudum) 

Chnr. tax. : A1·temisfo rinnua, Atriplex tatarica, A. rosea, A. sagi ttata, K ochia scoparia, Cannabis 
ru derrilis , I vn xanthiijolia, Ohenopodiurn strictum, O. virid·is , O. opulijolium, Sisymbriu,m orientale , 
Gramrnica curnp estris; dif. na Podunajskej nížine: Chenopodiumficifolium, C . rubrum, O. glaucum, 
Persicaria fop((,thijolia , A triplex prostrata. 

N omenklatorický typ: Cynodonto-Atriplicetum tataricae MoRARIU 1943 
Dominantné a diagnostické druhy spoločenstiev tohto podzväzu sú sub

kont inentálneho až kontinentálneho pôvodu (napr. Atriplex 8agittata, Che
nopodiurn strictum), prípadne adventívne druhy (Amaranthus spp., Iva 
xanthiifol ia ), ktorých ťažisko sekundárneho európskeho rozšírenia je vo vý
chodnej E urópe. Patria k čeľadiam Chenopodiaceae a Amaranthaceae, ktoré 
dosahujú fonologické optimum koncom leta a začiatkom jesene . Chenopodio 
Atriplicenion osídľuje hlinite pôdy s vyšším obsahom dusíkatých látok než 
je tomu u nominátneho podzväzu. Porasty dosahujú vysokých hodnôt 
pokryvnosti, čo prispieva k udržiavaniu pôdnej vlhkosti. Na výživnosť 
substrátu poukazuje aj prítomnosť presahujúcich druhov Malvion neglectae 
(Malva neglecta, U rtica urens) , A rtem,isietalia (A rmoracia rusticana) a Biden
tetalia (Persicaria lapathifolia, Atriplex prostrata, Chenopodium ficifolium , 
O. glaucum a O. mbri(,m). 

Na Slovensku sa vyskytujú nasledujúce spoločenstvá podzväzu: 

] . Artemisietum annuae Fr.TAI„KOWSKI 1967 
(syn. Artemisietum anniwe ToDOR et al. 1971) 

2. Atriplicetum nitentis KNAPP ex ScHREIER 1955 
(syn. Sisymbrio -Atriplicetum nitenti8 (KNAPP 1945) 0BERD. 1957) 

3. Oynodonto-Atriplicetum tataricae MoRARIU 1943 
(syn . Atriplicetum tataricae UBRIZSY 1949) 
typicum KRIPPELOV Á 1981 
puccinellietosum distantis KRIPPELOV Á 1981 
chenopodieto8um ficifolii (MuorNA 1979) 
cynodontetosum ]jjLrÁŠ 1981 

4. Brorno tectorum-Sisymbrietum orientalis ELIÁŠ 1979 
5. Chenopodietum albi-viridis HEJNÝ ex HADAČ 1978 
6. Chenopodietum stricti (OBERD . 1957) GuTTE 1966 

(syn. Chenopodietum ruderale 0BERD. 1957) 
typicum HEJNÝ et al. 1979 
chenopodietosum ficifolii GRULL in HEJNÝ et al. 1979 
kochietosum scopariae (MuoINA 1982a) 

7. Sisymbrio-Atriplicetum oblongifoliae 0BERD. 1957 
8. Cannabidetum riideralis FrJALKOWSKI 1967 
9. Ivetum xanthiifoliae FrJALKOWSKI 1967 

10. spol. s Ambrosia arternisiifolia (MucINA ined.) 
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Bromo-Hordeion murini HEJNÝ 1978 

(syn. S 'isymbrion ojficinalis R. Tx., LoHMEYER et PREISING in R. Tx . 1950 p.p.) 

D iag. tax.: Hordeum murinum, Crepis tťctorum (oba. char. na Podunajskej nížine), C. capillaris 
a Lep1:dium ruderale (oba char. na Východoslovenskoj nízine}; clif. na Podunajskej nížine: Bromus 
tectorum . B. mollis, 'Pragopogon duúius; d if. nq, Východoslovenskej nížirw: Lep?'.rliurn densiflorum, 
Artemisfrt absinth,ium. 

Teplomilné a suchomilné ruderálne spoločenstvá ozimných terofytných 
tráv nízkeho vzrastu s optimom vývoja v skoro jarných mesiacoch . Zväz 
je rozšírený najmä na južnom Slovensku na nížinách s t eplou klímou. Spo
ločenstvá sú v častom kontakte so zošľapovanými spol. sväzu Polygonion 
avicularis, resp. spol. triedy Sedo-Scleranthetea, prípadne niektorými spolo
čenstvami radu Glechometalia hederacei. 

Jednotka, bola opísaná pri prehodnotení široko chápaného zväzu S ,isym
brion offic,inalis (HEJNÝ 1978). Obsahovo sa nezhoduje so zväzom Hordeion 
eu-murini (BI{.-BL. J 931) BR.-BL. et al. 1936. Bromo-Hordeion niurin'i je 
stredoeurópskym analógom mediteránnej skupiny zväzov zaraďovaných 
do radu Brometalia rubenti -tectori (RrvAs-GoDAY et RrvAs-MARTÍNEZ 196a ) 
Riv As-MARTÍNEZ et Izco 1977. 

Zväz Bromo-Hordeion murini je na Slovensku zastúpený nasledujúcimi 
spoločenstvami: 

l. H ordeetum murini LIBBERT 1932 
(syn. Bromo-Hordeetum (ALLORGE 1922) LoHM. in R. T x . 1950) 

typicmn R . T x . et SrssINGH ex SrssINGH 1950 
(syn. H. m. brornetosum sterilis ELIÁŠ 1979 p. p.) 
lolietosum perennis K,NAPP 1961 
(syn. H. m. br01netosiim sterilis ELIÁŠ 1979 p.p.) 
brometosimi tectoriwi Gu TTE ex RosTANSKI et GuTTE 1971 
sisymbrietosiim loeselii ELIÁŠ 1979 

2. Linario-Brometum tectorurn KNAPP J 961 
(syn. Bromo-Erigeronetum (KNAPP 1961) GuTTE 1972) 

typicum (MUCINA 1982b) 
sisyrnbrietosum altiss,imi (MucINA l 982b) 

3. Brometum sterilis GoRs 1966 

Po ďako vanie 

Autori ďakujú RNDr. I VANOVI J AROLÍMKOV.!, CSc., a RNDr. I\ÍÁ RJJ hALIBEnovEJ, CHc., za emu ~,', 
diskusné námety a pripomienky k predloionómu vegetačnému pn•hfa<lu . 

SÚHRN 

Trif:•d}t iS'tellrirfrten mediae je r•ft f)lovcnsk u zastúpená spoločenstvam i G radov , a to Secal ictaliu 
so sväzmn Caucalidion), Aprrf'talú1 (Aphanion, Shemrdion), Chenopoclútulú.1- u,lbi (E u-Polyyrnw 
Chenopodion, Fumario- Eitphorbion), Era,grostietali(j, (Amarantho- Chenopod1:on, 8alsolion), Si-
8ymbrietalia (-1l1alvion neglcctae, A tn:plici-Sisymbr1:on , Bromo-Hordeion murúii) . Práca podáva 
charakteristiku tých to syutaxónov, zoznamy spoločenstiev zaradených do dan ých zväzu v a 
d iskut,uje syntaxonom ické otázky vyšších synt axónov klasifi ko vaných v triodo S tellarietea 
m ediae. Boli opísané dva nové podzväzy - Atriplici-i.S'isyrnbrienion a Chcnopodio strfrti-A tripl1:ce 
nion tataricae. 
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