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ÚVOD 

GRULL F. ( 1990) : Rostlinná společenstva železničního uzlu Brno v oblasti sefaďova 
cího nádraží v letech 1970 - 1986. [Pla.nt communities of the Brno railway mar
shalling-yard in the period from 1970 to 1986.] - Preslia, Praha, 62: 73 - 90. 
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In the years 1970 to 1986 plant communities of the railway marshalling-yard and 
neighbouring railway tracks in Brno were studied. Altogether 36 p lant communities 
were ascertained. A syntaxonomic survey cornprising data on biotopes and frequency 
of their occurrence is presented. 'l'hose plant cornmunities which ha ve recently invaded 
the area, and whose occurrence has not yet been published, are documented by relevés. 
At the end , several communities were specified which, if expanding more intensively, 
could impair railway traffic. During the vegetational investigation, 483 species of 
Angiospermophytes were recorded. Figs. 1- 3 show the distribution of some plant 
communities in the area under study. 

Svitavská 28, 678 01 Blansko, Československo 

V letech 1970- 1986 byla studována vegetace a rostlinná společenstva že
lezničního uzlu Brno, a to oblast seřaďovacího nádraží v úseku Židenice -
Maloměřice - Obřany a odtud postupujících železničních tratí v úsecích: 
Královo Pole - Řečkovice - Jehnice (1 8 km) , Horní H eršpice-Popovice 
u Rajhradu (10 km), Černovice - Slatina (10 km), Holásky-Chrlice (8 km). 

Rostlinná společenstva a vegetace byla sledována na různých stanovištích : 
podél kolejiště , v prostorách mezikolejových , v prostorách mezikolejnico
vých , na železničních náspech , na nástupištích , na ruderálních místech 
kolem skladišť, u dispečerských budov, na okrajích služebních přístupových 
cest a chodníků, na prostranstvích kolem ramp. 

Zjištěná rostlinná společenstva byla t ypizována jednak na úrovni aso
ciací , ve smyslu definice této jednotky podané na botanickém kongresu 
v Amsterodamu (1935) , jednak jako společenstva odvozená nebo bazální 
ve smyslu deduktivní klasifikační metody, jak ji navrhli KOPECKÝ (1978) 
a KOPECKÝ et HEJNÝ (1978). 

Rostlinná společenstva, která byla v prostoru železničního uzlu Brna 
a přilehlých tratí nověji zjištěna a nebyla odtud uveřejněna, jsou doložena 
tabulkami, ostatní jsou uvedena s údaji o biotopu a hojnosti jejich výskytu 
v syntaxonornickélll tabelárním přehledu. 
Poměrně velký počet rostlinných společenstev lze vysvětlit rozlehlostí 

železničního uzlu (velký počet kolejí). Korelaci mezi rozlohou železničního 
areálu a počtem zastoupených společenstev doložil průkazně JEHLÍK (1986). 
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Nomenklatura rostlin je uvedena podle práce NEUHAUSLOVÁ et KOLBEK 
(1982), v některých případech podle RoTHMALER et al., (1976). Nomenkla
tura vyšších syntaxonů (s výjimkou svazu Salsolion ruthenicae PHILIPPI 
1971) je uvedena podle práce HEJNÝ et al. (1979). 

KLIMATICKÉ A PŮDNÍ POMĚRY 

Železniční uzel Brno leží v mírně suché oblasti. Ekologicky významným 
činitelem, ovlivňujícím vývoj vegetace a rostlinných společenstev , je prů
měrná roční teplota a průměrný úhrn atmosférických srážek. Brno má 
průměrnou roční teplotu 8,5 °C (1901-1980), teplota ve vegetačním ob
dobí , tj. od dubna do září , je 15,4 °C. Nejteplejšími měsíci roku jsou v Brně 
v průměru červenec (19,2 °C) a srpen (18 ,2 °C). Nejchladnější je leden 
(-2,4 °C). Pro vývoj vegetace jsou z teplotního hlediska limitujícím fakto
rem absolutní maximální a minimální teploty. Průměrné absolutní maximum 
teploty připadající na červenec dosahuje 32,2 °C, absolutní minimum je 
v lednu a v únoru , - 14,4 °C, - 13,4 °C. Průměrné absolutní minimum teplo
ty v květnu je + 1,2 °C, což ukazuje na častý výskyt negativních teplot 
v tomto měsíci, takže mohou vznikat značné škody na vegetaci, která je již 
v pokročilém stadiu vývoje. Teplotní amplituda, vyjádřená rozdílem ročního 
absolutního maxima a minima teploty, svědčí o kontinentálním charakteru 
podnebí Brna a jeho železničního uzlu . Pokud se týče atmosférických srážek, 
je nutné mít na zřeteli, že průměrné hodnoty kolísají na území Brna (tedy 
i železničního uzlu) v dosti širokých mezích podle meteorologických stanic: 
v Brně -Květné roční průměr 558 mm, Královo Pole 507 mm, Komárov 
504 mm, Bohunice 510 n m (1931 - 1960). Od dubna do září bylo naměřeno 
355 mm, od října do března 203 mm prům. srážek. Nejméně srážek je v únoru 
(29 mm) a v březnu (26 mm) , nejvíce v červenci (81 mm) a v červnu (75 mm). 

Na drážním tělese převažují půdy tvořené téměř čistou škvárou. Jsou 
tmavě zbarvené, podle zrnitostního složení se jedná o zeminy hlinito
pís čité , písčité , štěrkovité, skeletnaté (JEHLÍK 1986). Půdní reakce škváro
vých půd je neutrální nebo slabě kyselá. Ostatní půdy na drážním tělese jsou 
rovněž tmavě zbarvené uhelným prachem a škvárou, jsou hlinitopísčité, 
písčitohlinité , skeletnaté. Zemina obsahuje štěrk a kámen. Půdní reakce je 
slabě kyselá až neutrální. Dalším typem půd na drážním tělese jsou svahové 
půdy na železničních náspech. Jsou to zeminy hnědě zbarvené , hlinité, písči
tohlinité , často jílovitohlinité se štěrkem. Půdní reakce je slabě kyselá nebo 
neutrální. Mají vysoký obsah humusu a veškerého dusíku (JEHLÍK 1986). Na 
svahových půdách železničních náspů pozorujeme vývoj mezofilních lučních 
porostů. 

ltOSTLINNÁ SPOLEČENSTVA 

Rostlinná společenstva pozorovaná v letech 1970-1986 v rozsáhlém areálu 
seřaďovacího nádraží v Brně a na přilehlých železničních tratích, jsou uvede
na v přehledu syntaxonomických jednotek s vyznačením jejich biotopů 
a hojnosti výskytu ve studované oblasti (Tab. I). Společenstva z oblasti dosud 
neuváděná a často přehlížená jsou doložena snímkovým materiálem a srov-
nána s literárními údaji. · 



Tab. I. - Syntaxonomický přehled společenstev 

Společenstva 

Tř. Sisymbrietea GUTTE et HrLnrn 1975 
Ř. Sisymbrietalia G6Rs 1966 
Sv. Bromo-Hordeion murini HEJNÝ 1978 
As. Hordeetum murini LIBBERT 1932 

As. L inario-Brometum tectorum KNAPP 1961 
sisymbrietosum altissimi (GRULL) 

MucINA et GRULL in MucINA ined. 

Sv. Sisymbrion ofjicinalis Tx„ LoHM. 

et PREISING in Tx. 1950 em. HEJNÝ 

in HEJNÝ et al. 1979 

As. Chenopodietum stricti ÚBERDORFER 1957 
amaranthetosum retroflexi GnuLL 1980 

Bazální spol. Amaranthus retroflexus -
[Polygono-Chenopodietalia] KEPCZINSKI 1975 

As. Kochietum densiflorae GuTTE et KLOTZ 1985 

As. Chenopodietum albi-viridis HEJNÝ 

in HEJNÝ et al. 1979 

Bazální spol. Chenopodium album - [Chenopo
dietea/Secalietea] (KEPCZINSKA-RIJKE N 1977) 
KOPECKÝ 1981 

As. Atriplicetum nitentis KNAPP 1947 
As. Atriplicetum tataricae (MoRARIU 1943) 

UBRIZSY 1949 
As. Bromo-Erigeretum canadensis (KNAPP 1961) 

GUTTE 1972 

Bazá lní spol. Sinapis arvensis - [Secalietea 
Chenopodietea] KOPECKÝ 1980 

Odvozené spol. Tripleurospermum inodorum 
- [Secalietea/Chenopodietea] KEPCZI NSKI 1975 

Ř. P olygono-Chenopodietalia J. Tx. 
ex MATUSZKIEWICZ 1962 

Sv. Panico-Setarion SISSINGH in WESTHOFF et al. 1946 

Odvozené spol. Digitaria ischaemum-sanguinalis -
[Panico-Setarion/Polygonion avicularis] 
(MucINA 1982) GoDnE 1986 

Ř . Eragrostietalia J. Tx. ex MATUSZKIEWICZ 1962 
Sv. Salsolion ruthenicae PHILIPPI 1971 
As. Salsoletum ruthenicae PHILIPPI 1971 
As. Chenopodielum botryos SuKOPP 1971 
As. Plantaginetum indicae PHILIPPI 1971 

. Tř. Artemisietea vulgaris LoHMEYER, PREISING 

et R. Tx. 1950 
Ř. Artemisietalia vulgaris LoHMEYER in R. Tx. 1947 

Označení 
biotopu 

5 

1, 2 

2, 3 

2, 3 

2, 3, 5, 7 

5, 

5, 7 
5 

6 

2, 6, 7 

3, 5, 

3, 5, 7, 

1, 2, 

5, 
2, 5, 
l, 2, 

Hojnost 
výskytu 

(1980-86) 

2 

3 

3 

3 

3 

1-2 

2 
1-2 

3 

2 

1- 2 

3 

1 
1 
1 
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(Ta,b . I. - pokrač.) 

Sv. Arctjon lappae R. Tx. 1947 em. GuTTE 1972 
As. Arctio-Artemisietum vulgaris (Tx . 1942) 

0BERDORFER ex SEYBOLD et TH. MULLER 1972 

Odvozen é spol. Artemisia vulgaris - [Arction 
lappae l KOPECKÝ 1984 

Ř. Onopordetalia acanthii BR.-BL. et Tx. 
1943 e m. G6Rs 1966 

Odvozen é spol. Linaria vulgaris -R eseda lutea -
[ Onopordetalia acanthii / Sisymbrietalia] 
Kov ÁŘ et LEPŠ 1986 

Odvozen é spol. Calamagrostis epigejos 
[Onopordetalia acanthii] KOPECKÝ, HOLUB 

et ČECHOVÁ 1986 

Sv. Dauco-Melilotion Gč>Rs 1966 
As. M elilotetum albae -officinalis SrssINGH 1950 
As. Da.uco-Picridetum hieracioidis (FABER 1933) 

G6Rs in 0BERDORFER et al. 1967 
As. Dauco-Crepidetum rhoeadifoliae HEJNÝ 

et GRULL in HEJNÝ et al. 1979 
Odvozen é spol. Solidago canadensis - [Dauco

M elilotion albil GRULL 1982 
Tř. Agropyretea intermedii-repentis (OBERD . 

et al. 1968) MULLER et G6Rs 1969 
Ř. Agropyretalia intermedii-repentis (OBERD. 

et al. 1967) MULLER et G6Rs 1969 
Sv . Convolvulo-Agropyrion repentis Gčrns 1966 
As. Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis 

FELFOLDY 1943 
As. Falcario vulgaris-Agropyretum repentis 

TH. M U LLER in G6Rs 1969 
As. D iplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis 

(PHILIPPI) TH. MULLER et GoRs 1969 
As. Cardario-Agrop yretum repentis TH. MULLER 

et GoRs 1969 
As. Poo compressae-Tussilaginetum farfarae 

R. Tx . 1931 

Spol. s P oa compressa-Linaria vulgaris 
Tř. Polygono avicularis-Poetea annuae 

RIVAS-MARTÍNEZ 1975 
Ř. Polygono avicularis-Poetalia annuae Tx. 1972 

in GEBU, RICHARD et Tx. 1972 
Sv. Polygonion avicularis BR. -BL. 1931 

em . RIVAS-MARTÍNEZ 1975 
As. Polygonetum avicularis GAMS 1927 

em. JEHLÍK in HEJNÝ et al. 1979 
As. Eragrostido -Polygonetum avicularis 

0.BERDORFER 1954 
Ti'. Pla~taginetea majoris Tx. et PREISING. 

in Tx . 1950 
{{. . Plantaginetalia majoris Tx. et PREISING. 

1950 em. Tx. 1970 
Sv. Lolio-Plantaginion majoris S1ssINGH 1969 
As. Lolio-Plantaginetum majoris BEGER 1930 
Ti·. Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 
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3, 5, 7, 3 

2, 5, 6, 7, 3 

1, 2, 6, 2 

3, 5, 7, 2 

3, 5, 2 

2, l - 2 

2, 2 

3, 5, 2 - l 

3, 5, 2- 3 

3, 2 

2, 6, 1 - 2 

3, 2 

l, 2, 3, 5, 2 
6, 
1, 2, 2 

4, 6, 7, 2 

4, 6, 2 

4, 6, 7, 2 



(Tab. 1 . - pokrač .) 

Ř . Arrhenatheretalia PAWL. 1928 
Sv. Arrhenatherion elatioris (BR.-BL. 1925) 

W . KOCH 1926 
Odvozené spol. Calamagrostis epigejos -

Arrhenatheretalia] KOPECKÝ 1978 
Tř. F estuco-Brometea BR. -BL. et Tx. 1943 
Ř . Erachypodietalia pinnati KoRNECK 1975 
Sv. Oirsio pannonici-Brachypodion pinnati 

HADAČ et KLIKA et HADAČ 1944 
As. Equiseto arvensis-Brachypodietum pinnati 

JEHLÍK 1986 

Vysvětlivky k synta.xonomickému přehledu společenstev 

Označení biotopu 

1. Plochy mezikolejnicové 
2. Plochy mezikolejové a podél kolejiště 
3. Železniční náspy 
4. Nástupiště (nevydlážděná i vydlážděná.) 
5. Rumiště kolem budov, skladišť a paty zdi 
6. Služební pěšiny a přístupové cesty do a.reálů seřa.zovaciho nádraží 
7. Rampy (včetně zrušených) 

Označení výskytu 

1. Ojedinělý a ustupující 
2. Dosti rozšířený 
3. Hojný 

2, 3, 5, 7, 2 - 3 

3, 2 

Svaz: Sisyrnbrion officinalis Tx., LoHM. et PREISING in Tx. 1950 em. HE.JNÝ 
in HEJNÝ et al. 1979 

Asoc.: Kochietum densiflorae GuTTE et KLOTZ 1985 (Tab. 2) 

V prostoru seřaďovacího nádraží v Brně-Obřanech a podél železniční tratě 
mezi Brnem hl. n. a železn. stan. Horní Heršpice zjišťujeme hojný výskyt 
Kochia scoparia subsp. densiflora. Nejvíce porostů se vyskytuje na železnič
ních náspech, na ruderálních místech kolem budov ČSD, skladišť , dílen, 
také v prostorách mezikolejových a mezikolejnicových. 

Na železničních náspech se společenstvo vyvíjí na půdách hlinitých, pís
čitohlinitých, jílovitohlinitých. Půdní reakce je neutrální až slabě kyselá. 
V mezikolejových a mezikolejnicových prostorech se šíří na půdách štěrko
vitých, škvárových a písčitohlinitých. Na ruderálních deponiích jsou půdy 
hlinitopísčité s příměsí škváry, štěrku a uhelného mouru. 

Dominantou společenstva je Kochia scoparia subsp. densiflora. Určuje 
fyziognomii porostů spolu s druhy jednotek řádu Sisymbrietalia, z nic.hž 
jsou zastoupeny Sisymbrium altissimum, S. loeselii, Conyza canadensis, 
Amaranthus retroflexus, Chenopodium album agg., z termofytních jsou pří
tomny Amaranthus albus a Erysimum durum. Z jednotek druhů třídy Arte
misietea vulgaris se v porostech udržuje Cirsium arvenae, Diplotaxis tenuifolia 
a Picris hieracioides. V porostech zastoupený druh Artemisia vulgaris není 
na žádné z lokalit v převaze1 spíše dochází k přerůstání druhem Kochia 
· densiflora. Porosty na kontaktu se šlapanými služebními chodníky podél 
kolejí jsou obohaceny o druhy jako Polygonum aviculare s.I., Plantago rnajor, 
Fallopia coni:olvu1us, Atriplex patula. V mezikolejnicových prostorech 



u Maloměřic se stává součástí společenstva termofytní Plantago indica~ 
vedle toho Oenothera biennis, Echium vulgare, M elilotus officinalis, Senecio 
viscosus. 

Ze severozápadní části Podunajské nížiny, uvádí MUCINA ( 1982) ve svém syntaxonomickém 
přehledu ruderálních společenstev (str. 352) cenosu, označenou jako Chenopodietum str.icti ko
chietosum scopariae (ined.) Z území NDR uvěřejnili společně GuTTE et KLOTZ (1985: 26 - 30) 
asociaci Kochietum densiflorae. Autoi'i uvádějí, že společenstvo pokrývá rozsáhlé plochy na. 
známé lipské skládce Mtillberg- Mockern. 

Ze srovnání se snímky z NDR vyplývá shoda ve stálosti výskytu druhů jednotek i'ádu Si
symbrietalia (Sisymbriurn altissimum a S. loeselii). Vyšší hodnoty stálosti mají v Brně druhy 
Lepidium ruderale, Conyza canadensis, Diplotaxis tenuifolia, Artemisia vulgaris, Matricaria 
inodora, Chenopodium album agg. Na klasické lokalitě Mi.illberg v Lipsku-Mockern popisují autoři 
GUTTE et KLOTZ ( 1985) subasociaci se Salsola kalia uvádějí bohatý výskyt druhu Artemisia tour 
nefortiana. V Brně není zmíněná subasociace zastoupena, avšak Artemisia, tournefortiana se na. 
skládkách častěji vyskytuje jako součást společenstva Chenopod,iurn album- [Chenopodietea/ 
/Secalietea] (KEPCZINSKA - RIJKEN) KOPECKÝ 1981. 

Společenstvo Kochietum densiflorae je v Brně druhově bohatší než na lokalitách v Lipsku 
(Brno- 18, 19, Lipsko - 13, 15 druhů ve snímku), a to zřejmě v souhlase se stanovištními podmín
kami mezikolejových prostorů, okolí ramp a nádražních budov v rozsáhlém areálu železničního 
uzlu v naší klimaticky mírně suché oblasti. 

Tab. 2. - Kochietum densiflorae GuTTE et KLOTZ 1985 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 K 
Plocha snímku (m2) 30 25 25 25 25 30 30 
Pokryvnost ( %) 90 85 90 90 95 85 90 

Význačný druh 

Kochia scoparia 
su bsp. densif lora 4 3 4 4 4 3 4 .v 

Druhy jednotek řádu Sisymbrietalia Gčrns 1966 

Sisymbrium altissimum 1 + + + v 
Conyza canaden«tis I I + 1 1 IV 
Amaranthus retroflexus + I + III 
Sisymbrium loeselii + + + III 
M atricaria inodora + + + I III 
Chenopodium album agg. + + I + III 
Bromus sterilis + + + III 
Fallopia convolvulus + + + -III 
Crepis capillaris + + + + III 
Amaranthus albus + + II 
Lepidium ruderale + + II 
Atriplex nitens + + II 
Sonchus arvensis + + II 
Stellaria media + + II 
Atriplex patula + + II 
Erysimum durum + + II 

Druhy jednotek třídy Artemisietea vulgaris LOHMEYER, PREISING et R. Tx. in R. Tx. 1950 

Artemisia vulgaris 1 + 1 1 + IV 
Poa compressa + 1 + + III 
Oirsium arvense + + + III . 
U rtfrca dioica + + II 
Diplotaxis tenuifolia + + II, 
Echium vulgare + + '· Iť 
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M elilotus oj ficinalis + II 
Coronilla varia, + + II 
Melandrium album + + II 

Ostatní druhy 

Arrhenatherum elatius + + + III 
Poa pratensis + + + + III 
Lolium perenne + + III 
Plantago major + + II 
Dactylis glomerata + + II 
A egopodium podagraria + + II 

Jen v jednom snímku Achillea millefoli'um 7: +, Amaranthus chlorostachys 7: +, Capsella 
bursa-pastoris 7: +, Chenopodium strictum 6: +, Daucus carota 6: +, Digitaria sanguin.alis 
7: + , L inaria vulgaris 7: + , P icris hieracioides 5: +, Rumex cri8pus 3: + , Plan tago lanceolatci 
6: + , 8enecio viscosus 3: + , V erbascum austriacum 7: +. 
Lokality vegetačních snímků : 1. Porosty u lokomotivního depa v areálu u Maloměřic. Půda. 
hl initopísčitá se silnou příměsí popela , uhelného prachu a škváry. Dat. 1986. - 2 . Porosty u lo
komotivního depa od snímku č. 1 ca 20 m severně v Maloměhcích. Půda škvárová s pÍ'Íměsí po 
pela. Dat. 1985, 1986. - 3. Porosty v prostoru někdej ší vykláda JÍ rampy v Maloměřicích. Půda. 
hlinitá se štěrkem a pískem. Dat. 1986. - 4. Porosty u skladiště provozního materiálu v prostoru 
Maloměři ce-Obřany. Púda tvořena hlinito-jílov itou navážkou se škvárou . Dat. 1985. - 5. 
Porosty u dispečerské budovy „Jih". Púda hlinitojílovitá s příměsí drobného štěrku. D a t. 1986. 
- 6. Porosty v areálu dispečerské budovy „Sever". Půda hlinitopísčitá s příměsí štěrku a uhel
n éh o prachu. Dat. 1986. - 7. Mezikolejové prostory při trati v úseku Maloměřice-Obhmy. Půda.. 
písčitohlinitá s hrubým štěrkem. Dat. 1986, 1987 . 

Svaz: Panico - Setarion SrssINGH in w ·ESTHOFF et al. 1946 
Odvozené společenstvo: Digitaria ischaem'um-sanguinalis - [ Panico-Seta

rion/Polygonion avicularis] (MUCINA 1982) GóDDE 1986 (Tab. 3) 

V oblasti seřaďovacího nádraží v Brně-Obřanech podél železničních kolejí_ 
a v mezikolejištních ~ prostorách je rozšířeno společenstvo s dominujícím 
druhem Digitaria sanguinalis. Stanoviště jsou po většinu dne osluněná , 
půdy štěrkové , škvárové, s příměsí hlinitopísčité zeminy, často i uhelného 
prachu a mouru. Na málo frekventovaných úsecích tratí tvoří dominanta 
kompaktní lemové pásy. Vůdčími druhy společenstva jsou Digitaria san
guinalis a Setaria viridis. Ráz společenstva určují podle hodnot stálosti druhy 
jednotek svazu Panico-Setarion: Setaria glauca, Echinochloa crus-galli, Se
taria verticillata. Nízkou hodnotou stálosti se na skladbě společenstva podílí 
plevel Galinsoga parviflora. Z druhů jednotek třídy Chenopodietea a svazu 
Sisymbrion doplňují garnituru Conyza canadensis, Senecio viscosus, Cheno
podium album agg., Senecio vulgaris, Polygonum lapathifolium s. I. V místech, 
kde podél · kolejiště vedou služební železničářské chodníky, se vlivem sešla
pá vání uplatní následujfoí druhy: Polygonum aviculare s.I., Poa annua, Plan
tago major. V prostorách mezikolejnicových, na hlinitopísčitém podkladě,. 
se vyskytují zejména Arenaria serpyllifolia a Panicum miliaceum. Mezi
pražci na hrubé škváře a štěrku doplňují garnituru druhů Atriplex patula, Poa 
compressa a Li naria vulgaris. 
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Tab. 3. - Odvozené spol. Digitaria ischaemum-sanguinalis - [Panico-S etarion/Polygonion 
avicularis] (MUCINA 1982) GónnE 1986 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 K 
Plocha snímku (m2) 20 20 20 20 20 
Pokryvnost ( o/o) 70 75 80 70 75 

Vůdčí druhy 

Digitaria sanguinalis 4 4 3 4 4 v 
Setaria viridis 1 1 2 1 v 
Druhy jednotek syazu Panico-
Setarion S1ss1NGH in WESTHOFF 
e t al. 1946 

S etaria glauca + 1 + + v 
Echinochloa crus-galli + + + 1 IV 
S etaria verticillata + + + III 
Galinsoga parvijlora + + II 

Druhy jednotek třídy Chenopodietea BR. -BL. 1951 
em. LOHMEYER, J. et R. Tx. ex ·MATUSZKIEWICZ 1962 

Senecio vulgaris + + 1 IV 
Senecio viscosus + + + + IV 
Conyza canadensis + + + IV 
Polygonum lapathifolium + + + III 
Chenopodium album s .I. + + II 
M atricaria inodora + + II 
Sonchus oleraceus + + II 
Stellaria media + + II 
Capsella bursa-pastoris + II 

Ostatní druhy 

Elytrigia repens + 1 1 + v 
A rtemisia vulgaris + + 1 III 
Daucus carota + + + III 
Poa annua + T II 
Polygonum aviculare s.l. + + II 
Taraxacum officinale + + II 
Plantago major + + II 
Achillea millejolium + + II 

Arenari a serpyllifolia + + II 
Cirsium arvense + + II 
Convolvulus arvensis + + II 
Panicum miliaceum + + II 

Jen v jednom snímku: Atriplex nitens 1: + (.iuv.), Atriplex patula 3: +, Equisetum arven{Je 5: 
+, Fallopia convolvulus 3: +, Linaria vulgaris 5: +, Poa compressa 3: l, Poa pratensis 1: +, 
Polygonum p ersicaria 1: + , Rumex acetosa 4: +, Rumex crispus 5: + . 

Lokality vegetačních snímků 1. Porosty podél kolejí v prostoru dispečersk~ budovy „Sever'' 
(Maloměřice -Obřany). Půdy hlinitopísčité se škvárou a štěrkem. Dat. 1982. - 2. Mezikolejové 
prostory pod svahy silnice ve směru na Hátly. Půda hlinitá s příměsi hrubé škváry. Dat. 1982. -
3. Porosty podél kolejí v prostoru dispečerské budovy „Sever" směrem k Obřanům. Půda hlinito
písčitá s příměsi ·Škváry a jemného štěrku. Dat. 1986. - 4. Mezí.kolejnicové pros.tory v ar.eálu 
dispečerské budovy „Jih". Půda hlinitopísčitá. s příměsí jílu a uhelného prachu se ~kvá.rou. 
Dat. 1986. - 5. Porosty na .okr.a.ji kolejí v Obřanech. Půda. hlinitojílovitá s příměsí písku a škvá
ry. Dat. 1986. 
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Uor. - . - n.ozsll'en - spoleéens,tev: I. Kochietum. dien4iflorae UU'llTJl: et ~p'J;Z 19~5, 2. Odvozené 
společenstvo Digitaria iachaemum-sanguinalis [Panico-Setarion/Polygonion avicularia] 
(MUCINA 1982) GóDDE 1986, 3. Salaoletum ruthenicae PHILIPPI 1971 

~si~a9rú pojetí sorvµa.telný~h f.orost~ v h~c;>.tě odvoz.a ého spo e9enstva ~f\o~b~Ziim 
v prá.J?. Mu.cil.\ově (MUCIN:A 1982: 349 - 367). 0JJERDORFER (1983: 75 - 80) uváqí z Něm cka, 
~ óbl~sti Oberrhein a Neckar, společenstvo Setario-fl.alinttog.eeu'T!l parviflwa~ Tx. 19-00 em. 
Mtr.LLJCR et OBERDORFER 1983 a přifazuje k t«ito a&Qciaci s;ub.mediter.ánní ra.l(U, v niž s.e vedL 
~ů Set<;iria viridia a Ech "noc~loa cnµ-~a,llti. vy$ytuj,í Dig}taria; aanguina,lia EI- 8etcfriq g,lauca. 
~ odpovid~ asociaci Ji)igitario sang,uin<;1,;~;i,a-GQ1;i.n.1t,oget1.1im. p<;it"v.if~or,aJ~ 0,aERD~FlifR 19.57. 
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Obr. 2. - 4. Chenopodietum botryos SUKOPP 1971 , ú. Plantaginetum indicae PHILIPPI 1!)71 , 6. Dau
co-Crepidetum rhoeadifoliae HEJNÝ et GRULL in H E J NÝ ot al. 1979 

Svaz: Salsolion ruthenicae PHILIPPI 1971 
Asoc.: Salsoletumruthenicae PHILIPPI 1971(Tab.4) 

V prostoru seřaďovacího nádraží v Brně-Obřanech, na železničních deponiích, 
byl zjištěn v 1. 1984 - 1985 výskyt termofytního společenstva Salsoletum 
ruthenicae PHILIPPI 1971. ' 

Deponie obsahují rozličný demoliční a odpadový materiál jako omítku, 
cihelnou drť, štěrk, škváru, písek, asfaltové zbytky bloků , skleněný odpad, 
textilní zbytky, papír, dráty . Deponie v areálu lokomotivního depa obsa
hují škváru, drobný štěrk , uhelný prach a uhelný mour. Rud rální mÍ&ta 
v prostoru u Maloměřic obsahují škváru, písek , často i hn ědouhelný prach 
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Obr. 3. - 7. Společenstvo s Poa rompressa-L inaria vulgaris 8. Chenopodietum stricti 0BER

DORFE.R 1957 amaranthetosU?n retroflexi GRULL 1980 9. Diplotaxi tenuifoliae-A gropyret1;.m 
repentis (PHILTPPI ) TH. M " LLER et Gčms 1969 

v místech bývalé skládky. Stanoviště jsou osluněná po většinu dne. Půdní 
reakce na lokalitách je neutrální až slabě kyselá. 

Dominantou společenstva je Salsola ruthenica. Garnitura druhů, připoju
jících se k dominantě, je tvořena jednotkami třídy Ohenopodietea, a t o podle 
kl sající stálosti: Ohenopodium album agg ., Conyza canadensis, Setaria viridis, 
Amaranthils retroflexus, Sisymbrium loeselii , Diplotaxis tenuifol ia . Z termo
filních druhů .se na struktufo společenstva podílí Sisymbrium altissimum a 
Amaranthus albus. Na škvárových a štěrkopískových deponiích přistupují 
S enecio viscosus, Atriplex patula a Bromus tectorum. Na lokalitách převážně 
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s půdou hlinitojílovitou jsou zastoupeny druhy Tussilago far.fara, Poa com
pressa , Fallopia convolvulus. Na ruderálních plochách po bývalé skládce 
hnědého uhlí u Maloměí-ic se objevují Artemisia vulgaris, Elytrigia rep ens a 
Calamagrostis epigejos. V místech odvodní stružky někdejší skládky uhlí 
se šíří Plantago m ajor a Poa annua. 

Společenstvo popsal poprvé ze sekundárních stanovišť severního B a clenska PHILIPPI ( 1971 : 
118, tab. 3.), a to na silně ruderalizo vaný ch stanovištích vátých písků. MUCINA (1 982) ve svém 
syntaxonomickém p fohledu ruderálních společenstev severozápadní části Podunajské nížiny 
uvádí název ba zálního společenstva Salsola mthenica-[Eragrostieta1ia]. Z území NDR popisu jí 
GuTTE et KLOTZ (1985: 31- 33) společenstvo S alsoletum ruthenicae , a to z oblasti H a lle-Kanena, 
z Lipska a Lochau. J e rozšířeno na že lezničním šk váry , na popelu z lokomotiv a na deponiích . 

Za diagnosticky významné druhy považují autoři Salsola ruthenica a D iplotaxis tenuif olia. 
Na struktufo společenstva se podílejí druhy jednotek Mdu Chenopodietalia a Sisymbrietalia, 
obdobně jako je tomu na lokalitách seřaďovacího nádraží v Židenicích a v :M:aloměhcích. Ze zá
padního Německa, z oblasti nákladového nádraží v Miinster, publikoval GčDDE (1986: 120 - 121 ) 
společenstvo Salsoletum ruthenicae. 

Ve srovnání se strukturou společenstva v Brně se jeví jím popsané porosty ze stanoviště mezi 
kolejemi jako druhově velmi chudé. 

Asoc.: Chenopodietum botryos SuKOPP 1971 (Tab . 5) 

Společenstvo je rozšířeno v areálech seřaďovacího nádraží, zejména v úseku 
železniční tratě Židenice - Maloměřice - Obřany. Vyvíjí se na ruderálních 
stanovištích, v mezikolejových, v mezikolejnicových prostorách a na želez
ničních deponiích. 
Půdy na ruderálních stanovištích jsou hlinitopísčité s příměsí škváry, 

štěrku a popela. V mezikolejnicových a mezikolejových prostorách převlá
dají půdy škvárové a štěrkové s příměsí uhelného prachu a mouru . 

Fyziognomie společenstva je určována dominantou Chenopodium botrys . 
Na řadě lokalit se připojuje v nízké hodnotě pokryvnosti diferenciální druh 
Chaenarrhinum minus. Na stavbě společenstva se podílejí druhy jednotek 
třídy Chenopodietea; na ruderálních st anovištích a Y mezikolejových prosto
rách jsou to Conyza canadensis, Sisymbrium altissimum, Senecio viscosus, 
z termofytních pak Amaranthus albus , Eragrostis poaeoides. V mezikolejni
cových prostorách se uplatňují druhy: Polygonum p ersicaria, A triplex patitla, 
Amaranthus retroflexus, Crepis rhoeadifolia, Setaria viridis. Z ostatních za
stoupených druhů se v mezikolejových a mezikolejnicových p:t;osto:rách vy
skytují na škvárových a štěrkových půdách Digitaria sang'IJ,inalis , Poa 
compressa, Arenaria serpyllifolia. Podél kolejiště na kontaktu se služebními 
přístupovými chodníky doplňují garnituru druhů Polygon um aviculare s.I., 
Lolium perenne, P.lantago major. Na hlinitoj:ílovitých půdách mezikolejových 
prostorů jsou zastoupeny hojně Pussilugo farfara , méQě Equisetum arvense 
a jen ojediněle Chenopodium glaucum. 

V současné době je společenstvo Chenopodietum botryos SuKOPP 1971 
v rozvoji v mezikolejových prostorách severně dispečerské hudovy „Jih" 
a u lokomotivního depa u Maloměřic. Řada v dřívější~ letech pozorovaných 
lo.kalit p,iíerostla hustý.mi pornsty s~uleč.enstv~ Chenopodi-eflum str.ictiI Oa:'.ER
DOR:fER 1957 a bazálního společ.enstva (i)he,nopodium albrum - [Ck.enopod:.i·etea./ 
/Secalie.tea] (K~PCZINSKA-BUKEN 19.~7) KOPECKÝ I QS}. . 

Sp,?l~č~n~tv.o C~n.o'f,<?dit}t"':"!l. bo,tr~os pops~l ~ ~~r~ín.a i;iej~rve SuKOPP ( 19.72) . ?.e 9har'ilk
terizová~o jako pionýrské. .eipoÍečenstvo, jehož výslcyt ie vázán na škvárové půdy cest, 
na okolí ~~lezi:ii~, na deponie po de~olicích, přech.ó~ě také v" pískovnách a na kompostech. 
Ye.~é pq~~s~y Ch,~nopp<f,iym botr.us '1.y•y p971o;i;ov,4~y S\1,k9ppym (S,u~<;>.Pi:F et M;\T~s. \9,7,9i) v ,. 
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1965 v pionýrské ruderální vegetaci na území někdejšího nádraží v Berlíně - Gorlitz. Jako 
pionýrské společenstvo je uvádí z Německa z oblasti Mannheim-Rheinau také PHILIPPI (1971), 
a to z okolí přístaviště a z pískovny jižně města. Z areálů nádraží a železnic v Německu popisuje 
společenstvo našeho typu BRANDES (1983). 

Tab. 5. - Chenopodietum botryos SUKOPP 1971 

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 K 
Plocha snímku (m2) 25 25 25 25 30 30 
Pokryvnost ( %) 60 60 50 60 60 60 

Význačné a diferenciální 
druhy 

Chenopodium botrys 4 4 3 4 4 3 v 
Chaenarrhinum minus 1 + + + + v 
Druhy jednotek třídy 
Chenopodietea BR.·BL. 1951 em. LOHMEYER, J. et R . Tx. ex MATUSZKIEWICZ 1962 

Conyza canadensis 2 2 + 2 v 
Sisymbrium altissimum 1 + + + v 
Senecio viscosus 1 + + + 1 v 
Chenopodium album + + + + IV 
Sonchus oleraceus + + + III 
A triplex patula, + + 
A maranthus albus + + + III 
Setaria viridis + + + III 
M atricaria inodora + + II 
A maranthus retroflexus I + II 
Bromus tectorum + + II 
Capsella bursa-pastoris + + II 
Chenopodium strictum + + II 
Eragrostis poaeoides + II 
Crepis rhoeadifolia + + II 
H ordeum murinum + + II 

Ostatní druhy 

Polygonum persicaria + + + ltI 
Polygonum aviculare s.I. + + II 
Digitaria sanguinalis + + II 
Poa compressa + + II 
Lolium perenne + + II 
Elytrigia repens + + II 
Arenaria serpyllifolia + + II 
Tussilago farfara + + II 

Jen v jednom snímku A chillea millefolium 6: +, Artemisia vulgaris 1: +, Convolvulus arvensis 
4: +, Dactylis glomerata 5: +, Daucus carota 2: +, Echium vulgare 6: +, Lepidium ruderale 
4: +, Linaria vulgaris 5: +, Oenothera biennis 5: +,Poa annua 5: +, Rumex acetosella 5: +, 

Lokn.lity vegetačních snímků I. Ruderáltlí plochy poBlíž úhelné ha,ldy, severně dispečerské bu
dovy „Jih". Půda hlinitopísčitá s příměsí drobné škváry a ulielného prachu. Dnt. 1984. -
2. Mezikolejové prostory v areálu severně dispečerské budovy „Jih", sm~rem do Ma.lrměřic. 
Půda hlinitopísčitá, s příměsí škváry a štěrku. Dat. \989. - 3. M_ezikolejnicové prostory, od 
~nimku č. 2 ve vzdálenosti ca 30 m směrem do Obřan. Půda písčitohlinitá s3 škvárou a štěrkem. 
:tni.t. 19š5. - 4. Mezik8lejbvé prostory :mezi Maltmiěřicemi 11 bbtatly. Pťidu. ja~o u snímku č„ 3. 
Dat. 1985. - 5. Mezikolejnicové prostory nedaleko lokoirlotivriílio d.épa. u MtUóměřic. Půda 
škvárová. se štěrkem a pískem s příměsí uhelného prachu. Dat. 1985. - 6. Ruderální mí!'lta u b:ýv. 
skládky jemného písku, nedaleko lokoxhOtiv11lho depa, sev, disj>í:ičer~ké budovy „jih". tl&t. 1985. 



~a někdejší městské skládce „Vinohradské" v Brně-St. Černovicích na deponiích obsahujících 
škváru, popel a materiál z demolic byly v 1. 1962 - 1963 pozorovány rozsáhlé porosty Ohenopodium 
botrys a Eragrostis poaeoides. Společenstvo b ylo hodnoceno jako asoc. Ohenopodium botrys -
Eragrostis poaeoides (GRULL ex SUKOPP 1971). Z ha ld v severozápadní části bývalého rudného 
lomu v Ejpovicích v Čechách popsali rozsáhlé porosty s dominuj ícími druhy Ohenopodium botrys 
a Senecio viscosus PYŠEK et ŠANDOVÁ (1979) . Při studiu sukcese rostlinných společenstev na vý
sypce popílku z odlučovačů nové ocelárny SONP v Kladně u obce Dřířt, by lo pozorováno spole
čenstvo Ohenopodietum botryos, a t o na zarovnané části výsypky. Podél periodických cest k vý
sypkám popsali KOPECKÝ et al. (1986) variantu společenstva s Amaranthus albus. Srovnatelné 
porosty se vyskytují i v oblasti sefaďovacího nádraží v Brně-Židenicích, v Maloměřicích a Obřa
nech. Hodnoty pokryvnosti jsou na těchto lokalitách velmi nízké . Druh Amaranthus albus se 
dominantně uplatřmje v porostech se Seneoio viscosus. 

Svaz: Oonvolvulo-Agropyrion rep entis GoRs 1966 
Společenstvo s Poa compressa-Linaria vulgaris (Tab. 6) 

V mezikolejnicových a mezikolejových prostorách seřaďovacího nádraží 
v Brně-Obřanech se vyskytuje společenstvo s vůdčími druhy Poa compressa 
a Linaria vulgaris. K oběma druhům , udávajícím fyziognomii, přistupují 
druhy třídy Agropyretea rep entis a druhy řádu Agrostietalia: Elytrigia repens, 
Poa angustifolia, Agrostis stolonifera. Z ostatních zastoupených druhů se 
projevují s nejvyšší stálostí Senecio viscosus a Conyza canadensis. V mezi
kolejnicových prostorách doplní garnituru přítomných druhů v nízkých po
rostech Arenaria serpyllifolia , Sagina procumbens a M edicago htpulina. Na 
okrajích kolejí lemují společenstvo druhy Lolium p erenne a Poa annua. 

Společenstvo je vyvinuto většinou maloplošně a je vázáno na půdy písči
tohlinité , štěrkopískové a škvárové s příměsí uhelného prachu. V prostoru 
železničního uzlu Brno a podél volné železniční tratě se šíří po celá desetiletí, 
avšak vzhledem k dřívěj ším klasifikačním přístupům nebylo v přehledu ru
derálních společenstev Brna uváděno. 

Společenstvo Poa compressa se zastoupením Linaria vulgaris udává ze záp . Německa (zejména 
z měst Derendorf a Angermund) GůDDE (1986). Stanovištěm jsou m ezikolejové prostory a nádra
ží. Struktura společenstva publikovaná v syntetické syn taxonomické tabulce je srovnatelná 
s naším materiálem. Druhy tř. Agropyretea repentis a řádu Agrostietalia, jsou totožné, ale v Brně 
na železniční trati mají vyšší hodnoty stálosti. Naopak ve snímcích God<leho je vyšší stálost 
u Artemisia vulgaris a Oenothem biennis . 

ZHODNO CEN Í VEGETAČNÍCH POMĚRŮ V OBLASTI SEŘAĎOVACÍHO 
NÁDRAŽÍ A PŘILEHLÝCH ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ 

V oblasti seřaďovacího nádraží a přilehlých tratí železničního uzlu Brno 
byl zjištěn výskyt 483 druhů vyšších rostlin. Nejpočetněji byly zastoupeny 
Asteraceae (90 druhů), Poaceae (57), Brassicaceae (41), Fabaceae (40) , Lamia
ceae (32), Chenopodiaceae a Amaranthaceae (25) , Caryophyllaceae (25) , Apia
ceae (22). Během inventarizačního průzkumu rostlinných druhů byly zazna
menány hlavní typy životních . forem a stanoveno procentické zastoupení: 
hemikryptofyty 228 (47,2 %), terofyty 219 (45 ,4 o/o ), chamaefyty 21 (4.3 %), 
geofyty 15 (3,1 o/o ). 
Na základě několikaletého pozorování bylo možno vyčlenit rostlinná spole
čenstva, která mají v současné době největší schopnosti šíření v dané oblasti 
(viz údaje o hojnosti výskytu v tab. 1). 

Jako nejvíce expanzívní lze uvést následující: 
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l. Chenopodietum stricti amaranthetosum retroflexi GRU"LL 1980, 2. Bazální 
společenstvo A maranthus retroflexus - [ Polygono-Chenopodietalia] KEPCZI N -

SKI 197 5, 3. Linario-Brometum tectorum sisymbrietosum altissimi (GRULL) 
MUCINA et GRU"LL in MUCINA ined. 4. Kochietum densiflorae GuTTE et KLOTZ 

1985, 5. Bromo-Erigeretum canadensis (KNAPP 1961) GuTTE 1972, 6. Odvo
zené společenstvo Digitaria ischaemum-sanguinalis - [Panico -Setarion/ 
Polygonion avicularis] (MUCINA 1982) GoDDE 1986, 7. Arctio-Artemisietum 
vulgaris (Tx. 1942) ŮBERDORFER ex SEYBOLD et TH. MULLER 1972. Ze spo
lečenstev popisovaných v tét o práci jsou to zejména Chenopodietum stricti 

T ab. 6. - Společenstvo s Poa compressa - L inaria vulgaris 

Číslo snímku I 2 3 4 5 K 
Plocha snímku (m2) 20 20 20 20 20 
Pokryvnost ( %) 80 70 70 70 70 

Vůdčí druhy 

Poa compressa 3 3 4 4 4 v 
L inaria vulgaris 2 l 2 2 3 v 

Druhy jednotek tHdy Agropyretea repentis 0BERDOHFER et al. 1968 a řádu A grostietalia stoloni-
f erae OBEHDORFER 1967 

Elytrigia repens 1 1 + 1 1 v 
Pon angustifolia I + + l 1 v 
A grostis stolonifera I + + + IV 
Rumex crispus + + + III 
Rorippa sylvestris + + l III 

Ostatní druhy 

Senecio viscosus + l + + v 
Oonyza canadensis l + l + v 
Arrhenatherum elatius + + + III 
Lolium perenne + + + III 
M edicago lupulina + + + III 
A renaria serpyllijolia + + + Ill 
Sagina procumbens + + + III 
Daucus carota + + II 
Poa annua + + II 
Plantago major + + II 
Trif olium repens + + II 
Taraxacum ofjicinale + + II 
Oirsium arvense + + II 
A rtemisia vulgaris + + II 

Jen v jednom snímku : D actylis glomerata l : +, Echium vulgare 3: + , Festuca rubra 3: I, Matri
caria inodora 3 : + , Oenothera biennis 4: + , Poa palustris 4 : + , Polygonum lapathifol ium 1: + , 
P olygonum mile 2: +, Ohaenarrhinum minus 5: + . 

Lokality vegetačních snímků 1. Mezikolejnicové prostory v areálu seřazovacího nádraží Brno
Maloměhce. Půda hlinitopísčitá s příměs í štěrku a škváry. Dat. 1983. - 2. Mezikole jnicové 
prostory u železn. stanice Brno-Slatina. Půda škvárová se štěrkem a uhelným prachem . Dat. 
198.3, 1984. - 3. Lemové okraje kolejnic v prostoru dispečerské budovy „Sever" v Obřanech. 
Púda škvárová s pískem a uhelným prachem. Dat. 1984. - 4. Mezikolejnicové prostory v areálu 
želt::)zn. stanice v Hor. H eršpicích. Půda škvárová s pískem. Dat. 1985. - 5. Okraje nevydláždě
n ého nástupiště u železu. za.stávky Popovice u Rajhradu. Půda písčitohlinitá . Dat. 1985. 
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amaranthetosum retroflexi, bazální společenstvo s Amaranthus retroflexus, 
Kochietum densiflorae a Arctio-Artemisietum vulgaris, která by mohla 
zarůstáním tratí působit problémy železniční dopravě. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In clen Jahren 1970 - 1986 verarbeitete der Verfasser P flanzengesellschaften und Vegetation 
im B ereich des Verschi~bebahnhofs Brno und in a bgegrenzten AbschnittPn folgender Eisenba hn
strecken: Židen ice - Maloměřice - Obřany , Královo Pole -- l~,ečkovice - .Jehnice, Horn í 
Heršpice - Popovice u Rajhradu, Černovice - Slatina, Holásky - Chrlice. Die Pflanzengesell 
schaften wurden an den fiir die Eisenbahnareale charakteristischen Standorten untersucht: 
im Raume zwisch en clen Gle isen und den Schienen, an den Eisenbah ndammen, B a hnst e igen, an 
Ruderalstellen langs der R a mpen, um clie Dispatchergeba ucle uncl Lagcr herum und an den zu 
den Gebauden fiihrenden Dienstgehwegen und -fussteigen entla n g. Die festgeste ll ten Pflanzen 
gesellschaften wurden einesteils im Rang der Assoziationen im Sinne der am bota nischon Kon 
gress in Amst erdam 1935 gegeben en D efinition dieser Einheit typisiert, anderen teils a ls D erivat
gesellschaften und Basalgesellschaften im Sinne der deduktiven Me thode syntaxonomischer 
Klassifikation, wie sie von KoPECKÝ (1978) und KOPECKÝ et HEJNÝ (1978) vorgeschlagen wurde . 

Diejenigen Pflanzengesellschaften, die im Raume des Verschiebebahnhofs und der anliegenden 
Strecken neu festgest e11t und bisher nicht veroffentlicht wurden, sind mit, Aufnahmetabellen 
b elegt, die iibrigen sind alle inventarisiert und werden in Tabellen der syntaxonomischen Ůber
sicht mit Angabe der Biotope und ihrer Vorkommen shaufigkei t angefiihrt. Die v erhaltnismassig 
hohe Zahl der Gesellscha ften - 36 - kann de r Geraumigkeit (viele Gleise) des Verschiebebahn
hofs und der angrenzenden Strecken zugeschrieben werden . 

Schliesslich wurde a uch Aufmerksamkeit den Vege tat ionsverhal t nissen des gegebenen Gebietes 
gewidmet und es vvurde e ine Gesamtinventarisation des V orkommens v on hoh er en Pflanzen 
durchgefi.ihrt. Aus der Gesamtzahl 483 wurden die am haufigsten vertreten en Familien gewahlt: 
(Artenzahl ) Asteraceae - 90, Poaceae - 57, Brassi caceae - 41, Fabaceae - 40, Lamiaceae - 32, 
Ohenopodiaceae und Amaranthacwe - 25, Oaryophyllaceae - 25, Apiaceae - 22. l m Ganzen 
beteiligen sich diese Familien a u dem Komplex samtlicher Taxa mit einom Prozentwert von 
68,73 %· E s wurden auch die Haupttypen der Leben sformen vermerkt und folgencle Vertretung 
ermi.ttelt: (Gesamtsumme und Prozentsatz) H emicryptophytu 228 (47 ,20 %), T hcrophyta 2Hl 
(45,40 % ), Chamaephyta 21 (4,30), Geophyta 15 (3 ,10 % ). 

Auf grund jahrelanger B eobachtungen ist es moglich solche Gesellschaften a u szusondern, die 
zurzeit die héichBte Ausbreitungsfahigkeit im Areal des Verschiebebahnhofs und angrenzendem 
Raum aufweisen: 1. Ohenopodietum stricti amaranthetosum retroflexi GRULL 1980, 2. Basalgesell
schaft Amaranthus retroflexus - [Polygono -Ohenopodietalia] KEPCZINSKI 1975, 3. Linario-Brome
tum tectorum K NAPP 1961 sisymbrietosum altissimi (GRULL) MUCINA et GROLL in MUCINA inecl . , 
4. Kochietum densiflorae Gu TTE e t KLOTZ 1985, 5. Bromo-Erigeretum canadensis (KNAPP 1961) 
GuTTE 1972, 6. Derivatgesellschaft Digitaria ischaemum-sanguinalis [Panico-S etarion / 
Polygonion avicularis] (MucINA 1982) GoDDE 1986, 7. Arctio-Artemisietum vulgaris (Tx. 1942) 
0BERDORFER ex SEYBOLD et TH. MULLER 1972. 

Von diesen angeftihrten Gesellschaften zeigen sich vor allem Ohenopodietum stricti amaranthe 
tosum retroflexi, Basalgesellschaft mit Amaranthus retroflexus, Kochietum densiflorae und Arctio
Artemisietum vulgaris als Gesellschaften mit hochster Tendenz b ei e iner massenhafteren Verb'rei
tung ein Problem im Eisenbahnverkehr im Brunner Areal zu werden. 

Die eingelegten Karten (Abb. 1- 3) veranschaulichen die Ausbreitung einiger Gesellschaften. 
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