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Synantropní vegetace na území města Ostravy. 1. část 

Synanthrope Vegetation im Gehiet der Stadt Ostrava (Nordmahren). 1. Teil 

Ri chard Višňák 

Mlýnská 271. CZ-471 27 Stráž pod Ralskem, Česká republika 

Úvod. 

Vi šňák R. ( 1996) : Synanthropic vegetation oť the Ostrava c ity area_ Part I . - Pres lia, Praha. 
67( 1995):26 1- 299. lln Czech] 

A survey oť plant communities of man -made s ites at the te rritory o ť the industrial c ity Ostrava. 
Czech Republic . based on about 680 vegetation relevés is given. Using the deducti ve method of 
syntaxonomical classiťi cation according to Kopecký & Hejný. about I 00 community types are 
described, and ecological and biological characteristics are given. The plant communiti e~ are 
divided into 6 groups the ťollowing of which are discussed in thi s part oť the study : (I) initial 
communities of therophytes on bare soils oť mesotrophic and mesophilic characte r (i.e . stands 
with prevailin g Chenopodium album . Matricaria maritima, Si11api.1· arvensis, Clw111aepli11111 
offlcinale. Persicaria sp„ Atriplex .l'llMitwta e tc .); (2) re lati ve ly xerothermous pi o neer pl ant 
communities belonging to the orders Sisy111hrietalia and Onopordetalia (i .e . s tands with 
predominating Sisymhrium loeselii . Lactuca serrio/a, Conyw rn11ade11sis, Melilotu.1· a/hus. Da11c11.1· 
rnmta, Pastinaca .1·ativa, Carduu.1· w:antlwide.1· etc .); (3) nitrophilous communities oť perennial 
species of the cla.-;s Galio-Urticetea (i.e . stands with predominating AeMopodium podaNraria. 
Urtica dioica. Caly.1·teNill sepiwn. Clwemphyllum <11"0111ati<:11m, Reynoutria japrmica. l111patie11s 
parviflora. Helianthu.1· tuherosu.1· etc .); (4) communities of trampled habitats , belonging to the 
clm;s Plantaginetea nwjori.1·, with prevailing species Lolium pere1111e. Poa annua. Polygonum 
arenastrum. Potentilla anseri11a, Pore111illa reptw1s etc. Frequency oť occun-ence is also shown 
for particular species oť the Ostrava city agglomeration . Artemisia vulr:aris. Acl1illea 111.illefálium . 
Cirsi11111 arvense, Lolium pere1111e and SolidaNo canade11si.1· are among the most frequent. 

Ke y w o r d s : Ruderal pi ant communities, phytosociolog y, syntaxonomical c lass ifi cation. 
deductive method. Ostrava, Czech Republic . 

Ostrava je třetím největším městem České republiky a současně i naším nejvýznamněj š ím 
centrem těžkého prt11nyslu a těžby kamenného uhlí. Ve vlastním městě žije cca 320 tisíc 
obyvatel. v celé ostravsko-karvinské aglomeraci pak kolem jednoho miliónu . Celé území 
je antropogenně silně pozměněnou krajinou, mnohdy s umělým reliéfem. Tyto skutečnosti 
činí Ostravu a její okolí významným zájmovým územím pro studium synantropní vegetace 
a flóry. 

I přes tuto nespornou atraktivitu není Ostravsko botanicky příliš probádaným územím . 
Nepočetné práce z šedesátých let se věnují adventivní flóře typicky průmyslových 
stanovišť, zejména rudišť (Kilián et Krkavec 1961, 1962, 1963, Krkavec et Kilián 1964, 
Šmarda 1964 aj.). další pojednání si všímají osidlování důlních hald a odvalů vegetací, 
zejména s ohledem na možnosti rekultivací (Václav 1956, Havrlant I 967a, b, Havrlant, 
Kincl et Gerlich 1967, 1971, 1973). Také práce z posledních let si všímají na prvním 
místě vegetace a flóry průmyslových deponií (hald) - Stalmachová 1994, Stalmachová et 
Smolík 1990, Sobotková 1992, 1993, l 994a, b, Sobotková et Rosík 1994 aj . 

Mimo uvedená specifická stanoviště nebyla synantropní vegetace Ostravy dosud 
v literatuře popsána. Ostrava, jako naše nejprůmyslovější město tak stála stranou dalších 
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velkých sídel. která již z hlediska antropogenní vegetace zhodnocena byla (Grlill 1973 -
Brno, Pyšek 1978 aj. - Plzeň, Kopecký 1982 - Praha, Tlusták 1990 - Olomouc, Vi š ňák 

1992 -- Liberec) . 
Uvedenou mezeru se snaží vyplnit předkládaná práce . Jejím smyslem je podat 

přehlednou informaci o vegetačních poměrech na území vymezeném katastrálními 
hranicemi města Ostravy (215 km2

). Snahou autora bylo pojednat veškerou ruderální 
i polopřirozenou vegetaci rovnoměrným způsobem a poskytnout tak pokud mo žno 
vyvážený obraz o rostlinných společenstvech na území města. Okrajově je nastíněna 
i vegetace přirozená. Práce vychází z autorových terénních průzkumů, realizovaných v pěti 

vegetačních sezónách, v letech 1984- 1992. 

Stručná charakteristika zájmového území 

Ostrava se rozkládá v málo členitém terénu Ostravské pánve a navazujících geomorťo

logickýchjednotek, na soutoku čtyř řek-Odry, Opavy, Ostravice a Lučiny. Úhrnrn1 rozloha 
města č iní 21 399 ha (214 km 2). Z této rozlohy tvoří zástavba (včetně pri'1myslových 
ploch) jen menšinovou část: 40,6 % (86,8 km2

) města představuje zemědělská půda (z toho 
j e 64 % - 55,4 km2

- orná půda), lesy zaujímají pouhých I 0,7 % (22,8 km 2
) . Značná je 

rozloha vodních ploch - rybníků i průmyslově využívaných nádrží. 
Zástavba je v území rozmístěna vcelku rovnoměrně , jen s mírným vystředěním na 

sever a východ; osídlení je však výrazně asymetrické. V roce 1991 žilo v celém městě 
kolem 327 tisíc obyvatel (podle tehdejších městských obvodů bylo rozložení obyvatelstva 
následující: I - 21,3 % , 11 - 8,5 %, III - 40,3 % a IV - 30,0 %. Druhý, třetí a čtvrtý obvod 
j sou přitom rozlohou přibližně stejně velké. Příčinou rozdílné hustoty osídlení je urba
nistický charakter jednotlivých obvodů . Z hlediska agestochorního šíření rostlin je význam
ná hustá síť frekventovaných silnic, železničních tratí a vleček , která protíná celé město . 

Geomorfologicky spadá celé území do provincie Západní Karpaty a soustavy 
Vněkarpatské sníženiny (celky Ostravská pánev a Moravská brána). Pouze malou čás t 

území na severozápadě vyplňuje výběžek Děhylovské pahorkatiny, která jako součást 
Nízkého Jeseníku náleží k České vysočině (Demek et al. 1987). Území je výškově málo 
č lenité , charakteru roviny až členité pahorkatiny s rozpětím nadmořských výšek od 198 
do 332 m . Geologickou stavbu území tvoří karbonské usazeniny s uhelnými slojemi, 
překryté různě mocnými vrstvami třetihorních i čtvrtohorních sed i mentt".1, mořského , 

fluviálního i glaciálního původu (štěrky, písky, hlíny). Rozsáhle jsou vyvinuty říční terasy 
a násypové tvary antropogenního pi'1vodu. Na modelaci reliéfu se podílelo i pleistocénní 
zalednění. 

Přirozený půdní pokryv tvoří v Ostravě mozaika nivních půd, pseudoglejů, illimeri
zovaných půd a hnědých půd (Němeček et Tomášek 1983). Půdy jsou bohaté ž ivinami, 
dobře zásobené vláhou (někdy oglejené až zamokřené), hlinité ajílovitohlinité. V součas

ností převažujícím typem půd jsou zde ovšem antropogenní nebo antropicky výrazně 
ovlivněné pť1dy (důlní a hutní haldy, průmyslová a stavební deponia, kultivované pi'1dy, 
skládky). 

Klimaticky je zájmové území řazeno do mírně teplé oblasti MT I O (Quitt 1971 ). Podnebí 
lze hodnotit jako termicky mírně kontinentální, srážkově mírně nadprůměrné (humidíta 
40.4 %), hydricky zřetelněji kontinentální, tj . s nízkým podílem zimních srážek. Průměrné 
roční teploty činí 8,6 °C, roční úhrn srážek má průměrnou hodnotu 769 mm . Charakte
ristickáje značná větrnost, podmíněná návazností Ostravské pánve na Moravskou bránu. 
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Město Ostrava je zařazeno do fytogeografického okres u 83 . Ostravská pánev, který 
tvoří severovýchodní okraj obvodu Karpatské mezofytikum (Skali cký in Hej ný et Slavík 
1989). Ostrava se tak nachází na významné migračn í trase, spoj ující slezské nížiny s ob lastí 
Pan onika ; součas n ě však představuj e most mezi Česko u Vysočinou a Karpaty. Karpatský 
vliv j e zřete ln ý i na území měs ta, kde se vyskytují mj . druhy Dentaria glandu!osa 
a Hacquetia epipactis. Migrací z panonika podél komunikač ní sítě se do území dostávají 
mnohé teplomilné antropoťyty, které tu přežívaj í na příhodných stanov ištích (A 111aranthus 
a lbus, Berteroa incana. Digitaria sanguinalis. Eragrostis rnin.or, Sa lsola ausrra li s. 
Sisymhrium altissimum aj .). 

Rekonstruovaná přirozená vegetace záj mového území t voří podl e Geobotanické mapy 
ČSSR (Mikyška et al. 1968) dubové bučiny, hodnocené jako as . Carici-Quercetum , 
přerušované mozaikou lužních l esů svazu A!no-Ulmion. Okrajově do území zasahuj í 
dubohabřiny (sv. Carpinion), vzácněji ac idofilní doubravy (sv. Genisto germanicae 
-Quercion) . Rybníčková ( 1985) zde předpokl ádá ve starším subatlantiku (před 2000 let) 
lužní porosty doprovázené jedlovými a smrkovými lesy. Přirozen á les ní spo l ečenstva 

š iršího území popisuje Sedláčková ( 1987, 1988). 
Ostravsko není starou s ídelní obl astí. I kdy ž první dokl ady o osídl ení spadají ji ž do 

13. století, ještě na začátku 18. století pokrývaly většinu území nivní louky. lužní lesy 
a po le. Ke zlomu došlo teprve v průběhu 19. století. po nálezu uhlí ve Slezské Ostravě 
r. 1763. V poměrn ě krátkém období se Ostravsko přeměnilo na centrum těžby uhlí 
a tě žkého průmys lu . Industrializace a příliv obyvatelstva probíhaly vlastně až donedáv na 
(od r. 1945 bylo v Ostravě postaveno kol em I 00 000 nových bytů) . 

Metodika 

Hlavním podkladem pro zpracování tohoto přehledu byly fytoc enologické snímky, 
zachycené běžnými metodami curyšsko-montpellierské školy. Rozdíl spočívá pouze v tom, 
že namísto sedmičlenné stupnice Braun -Blanque tovy byla vyu žita méně obvyklá 
jedenáctič lenná stupnice Domin - Hadačova (Hadač et al. 1969). Pro zpracování tohoto 
přehl edu bylo využito 670 vegetačních snímků. 

Klasifikace ruderálních rostlinných společenstev představuje obecně velký problém. 
Je to dáno mj . nestálostí druhové skladby, kterou výrazně ovliviíuje nabídka diaspor v době 
vzniku cenózy. Vzhledem k silným antropogenním tlakům v průmyslové Ostravě je 
variabilita vegetace ještě zesílena. Potíže spojené s klasifikací takových společenstev 
rozebírá řada prací - z novějších je to např. Klimeš ( 1989), Krahulec et Lepš ( 1989), 
Kopecký ( 1990), Pyšek ( 1995). 

Z nabízených možností, jak přistoupit ke třídění a klasifikaci vegetace byla zvolena 
deduktivní metoda syntaxonomické klasifikace, doplněná na úrovni vyšších jednotek 
o přístup fy ziognomicko-ekologický. Deduktivní metoda umožňuj e zhodnotit téměř 

veškerý snímkový materiál. přičemž dává společenstvům snadno srozumitelná jména 
(viz např. Kopecký 1978, 1994, Kopecký et Hejný 1980). I když důsledné použití této 
metody přináší také jisté nesnáze (Kopecký 1990), je cenným prostředkem tam, kde 
tradi č ní hodnotící postupy selhávají. 

Materiál byl rozdělen podle dominant (vůdčích druhů), případně podle převažujících 
syntaxonů do 45 tabulek, které obsahovaly od 5 do 51 snímků. Každý snímek byl 
samostatně klasifikován použitím deduktivní metody. Výsledkem této klasifikace bylo 
330 syntaxonomických jednotek (převé1žně cenoticky nenasycených · společenstev). 



264 Pres/io 67 ( 1995):261- 299. /996 

V dalším kroku byly příbuzné jednotky slučovány do větších skupin a podle možností 
přiřazovány k syntaxonům, popsaným v literatuře. Takto bylo vymezeno přibližně 
I 00 klasifikačních jednotek, které jsou popisovány v této studii. Vedle nich bylo 
zaznamenáno asi 50 ojediněle rozšířených společenstev, z nichž jsou v tomto textu krátce 
zmíněna jen některá. 

Pro další vyhodnocení byly zpracovány syntetické (stúlostní) tabulky. Ty posloužily 
pro výpočet prl'11něrných hodnot vybraných ekologických a biologických ukazatelú: 
indikace stanovištních faktorů (Ellenberg 1979), životních forem. životních strategií 
(Grime 1979) a nejvýznamnějších čeledí. Do výpočtu nebyly zahrnuty heterogenní 
soubory snímkl'1 (např. vegetace hydrofyt nebo cenoticky nevyhraněná skupina 
společenstev svazů Cynosurion a Arrhenatherion). Pro výpočet byl využit program 
Flora_D, verze I .O (Frank 1991 ). 

Vymezené typy cenóz jsou v textu pojednány (až na malé výjimky) podle dominantních 
druhl'1. Společenstva příslušného druhu jsou zařazena do jednoho z šesti okruhů, které 
mají synekologický. cenologický, popř. synmorfologický základ:. 

1. Iniciální společenstva terofytů na obnažených půdách. 
2. Pionýrská společenstva z okruhu řádli Sisymhrietalia a Onopordetalia (relativně 

xerotermní typy). 
3 . Nitrofilní společenstva převážně víceletých druhl'1 rostlin z okruhu třídy Galio-Urticetea. 
4. Společenstva šlapaných ploch z okruhu třídy Plantaginetea. 
5. Společenstva konkurenčně silných druhl'1 s širokou cenotickou valencí. 

6 . Polopřirozená až přirozená společenstva . 

V rámci kapitol jsou pojednána vždy všechna společenstva s příslušnou dominantou , a to 
i za cenu, že některá (zpravidla okrajová) společenstva nemusí odpovídat charakteristice 
kapitoly (např. odvozené společenstvo Aegopodium podagraria-fArrhenatheretalial) . 
Jindy lze celou skupinu fytocenóz zařadit hned do dvou skupin (např. společenstva 
s Pastinaca sativa odpovídají řádu Arrhenathereta/ia. současně však inklinují i ke svazu 
Dauco-Melilotion; společenstva s Amoria repens stojí často na rozhraní tř. Plantaginetea 
a ř. Arrhenatheretalia) . 

Nomenklatura rostlin odpovídá Nové květeně ČSSR (Dostál 1988), nomenklatura 
syntaxonl'1 se většinou řídí podle přehledu Kopecký et Hejný ( 1992). Z téhož zdroje byly 
přev zaty indikační skupiny druhl'1, pro jednotky třídy Molinio -Arrhenatheretea jsou 
diagnostické druhy převzaty z práce Rychnovská et al. ( 1985). Systém syntaxonl'1 je 
doplněn o nadřazenou jednotku tříd ruderální a segetální vegetace - oddělení Convolvulo
-Chenopodiea (Krippelová 1978). Druhovou garnituru této jednotky tvoří zejména rostliny 
ekologicky přizpůsobivé a cenologicky málo vyhraněné, jakými jsou v zájmovém území 
zejména: Agrostis gigantea, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, 
Elytrigia repens, Equisetwn arvense. Poa compressa, Solidago canadensis, Tussilago 
farfara. Společenstva, která dosud nebyla potvrzena z většího počtu lokalit , jsou 

pojmenována provizorně a v odstavci „Typ" jsou odlišena zkratkou bs. nebo os. v závorce: 
(bs.), (os.). 

Úplné názvy syntaxonů (s výjimkou asociací bez autorských jmen) jsou uváděny 
většinou jen v odstavci „Typ". V ostatním textu jsou z úsporných důvodů psána ve zknkené 
podobě (např. Agrostietalia místo Agrostietalia stolon(ferae). 
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Pro větší přehlednost je každá skupina společenstev pojednána v jednotném č leně ní. 

Za označením kazdé skupiny je v závorce uveden počet hodnocených snímků a odkaz na 

sloupec v tabulkách průměrných hodnot biologických a ekologických ukaza telt".1. 
U společenstev, která jsou zastoupena alespoň třemi (někdy jen dvěma) snímky, jsou 

uvedeny tyto údaje :. 

Fyz - fyziognomie , základní informace o morfolog ii společenstva. uvedení vlidčích 

druhů. 

DSI - druhové složení; průměrný počet druhů, druhy s vyšš í stálostí (nahrazuje 
syntetickou tabulku) . 

Ek - ekologie; zhodnocení stanovištních podmínek, podl e poznatků z terénu , 

doplněných o vypočtené indikač ní hodnoty. 
Syng - syngeneze; postavení společenstva v sukcesní řadě, další vývojové tre ndy. 

Rozš - rozšíření; četnost a lokali zace výskytu na území města Ostravy. 
Syntax - syntaxonomie; zhodnocení cenotické příslušnosti z hl edi ska indikovaných 

syntaxonťi, poznámky ke klasifikaci . 

Typ - navržené pojmenování porostt".1 , jsou uvedena plná jména syntaxonů i s autor-

skou citací, dále odkaz na typický snímek v připojených tabulkách . 

Lit - literatura ; uvedení literárních údajů , v nich ž j e příslu š n é společenstvo 

zmilíováno, většinou jsou uváděny jen domác í prameny. 

Na konci tex tu jsou řazeny tabulky typických snímků většiny zde uváděných s polečens tev . 

Dále jsou připojeny tabulky prttměrných hodnot ekologických a biolog ických faktorů 
v tomto č lenění : . 

Indikace stanovištních poměrů : světlo (L), teplo (T), kontine ntalita (K), půdní reakce 

(R), trofie, resp . nitrofilie - v hodnotách od 1 do 9, vlhkost (F) v hodnotách od I do 12 
(blíže viz Ellenberg 1979); životní formy; typy strategií; zastoupe ní če l edí. Vypoč ten é 

hodnoty jsou komentovány v úvodu jednotlivých okruhů a na závěr druhé část i této studi e. 

S jej ic h využitím byla sestavena i ekologická charakteristika popisovanýc h společenstev. 
Předkládaná práce je zestručněnou verzí obsáhlejšího rukopisu ulože né ho v knihov ně 

ČBS (Višňák 1995). Tabulky jednotlivých a syntetických s nímků jsou k di spozic i na 
vyžádání u autora tohoto příspěvku . 

Vyhodnocení četnosti druhů ve snímkovém materiálu. 

Pro zachycení charakteru městské fl ó ry byla vypočtena frekvence výskytu jedn otlivých 

druht".1 ve snímkovém materiálu. Za jménem druhu následuj e procentický údaj o četn os ti 

výskytu v souboru 670 snímků, které zahrnují i přirozenější vegetaci (zvl. tnívníky), 

v závorce je uvedena četnost výskytu v souboru 400 s nímků ruderální vege tace. 

Artemisia vulgaris 57 ,8 % (66,0 % ),Achillea millefolium 50,0 % ( 44,3 % ), Cirsium arvense 
49.6 % (47 ,8 %), Solidago canadensis 42,7 % (45,3 %), Taraxacum officinale 42,4 % 
(37 ,5 %), Elytrigia repens 41 ,8 % (43, 5 %), Loliumperenne 39,3 % (35,0 %), Urtica 
dioica 32,5 % (38,5 %), Dactylis glomerata 30,9 % (28,3 %), Tussilagofarfara 30,7 % 
(32,0 % ), Potentilla anserina 29,7 % (30,3 % ), Amoria repens 27 ,2 % (24,3 % ), Poa 
palustris 26,9 % (24,8 % ), Stenactis annua 25,5 % (28 ,5 % ), Matricaria maritima 23,4 % 
(28 ,8 % ), Poa trivialis 22,4 % (29,0 % ). 
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Tab. I . - Ini ciální s pol ečenstva lerofylí'1 na obnažených půc.lách . 

Tab. I . - lnitialpllan zcngese llschaťten von Therophytcn auf entbl bss ten Bodcn. 
I) hs. C11e11opodi11111 <11/111111 -[Polygo11u-Cl1e110110dietalia] 
2) bs. Cl1e11opodiu111 al/JL1111 -íC11e11opodiete<1/Sernli11 ete<1J 
3) bs. Matrirnria 111ariti111a-[Che11opodiete<1/Sern li11etea/P/w11<1gi11ewlia 111ajoris] 
4) hs. Si11<1pis arve11sis-[Sen1/i11ete<1/Che11opodieteal 
5) hs. Sisy111hri11111 offici11a/e-[Si.1y 111hriewlia/Pla111agi11ewlia nwjoris j 
6) bs. Persicaric1 lopathi(olia -[Pol_vgo110 -Che11opodietalial 
7) hs . AtriJllex .1·agi1tata-ISisy111hrietalial 
8) h~ . Tithy111a/11 .1· J1 epl11 .1·-[Polygo110-Chl'110J1odiet<1/ia I 

Čís lo snímku: I 2 3 4 5 6 
Rok 89 84 84 89 85 88 
Měs t skú bísl pri s lo mug nv vys por 
Plocha snímku 28 20 12 30 14 16 
Pokryvnosl 100 95 60 100 90 90 

Druhy Lřídy Chenopodietea 

Che11opodi11111 alhum 7 9 5 5 
Soncl//ls olemce11s 4 2 ~ 2 
Clwwpodi11111 jic!f"oli11111 4 5 2 
Cap sel la hur.1·a-pa.1·1oris I I 2 
Mmricaria 11writi111<1 7 3 

Druhy híc.lu Pof.1·go110 -Chenopodietalia 

Persicaria laJ1alhi(o/ia 2 2 5 2 9 
Galin .rnga urtici(olia 3 2 I 
Tithy11wlus helioscopiu.1· 5 4 
Tithy11wl11.1· pep/11.1· 

Druhy řádu Sisymhrietalia a svazu Sisy111hrioll olfici11<11is 

C/l(tllW<'fJlit1111 o/ficinale 4 8 
/\trip/ex sog1ttaw 

Druhy třídy Sern li11 erea 

Cirsi 11111 arve11se 2 2 
Si11apis arvensis 4 6 3 
Thla.1"11i arvense 2 4 
Fallopia co11volv11/11s 2 3 
Aeth11.rn cy11apiu111 4 
Lap.1·0110 C0 /111/lWliS 

Druhy hídu Pla11tagi11etalia a svazu Polygo11io11 avi<:ularis 

Polygo1111111 avic11/<1re s.I. 2 
Poa m1111.w 4 
Ch<1mo111illa .rnaveolcn..1· I 3 
Loli11111 pere1111 e 6 
Tamxacum oflici11ale 

Oslatnf druhy 

Ar1e111isia vulgaris 2 + 5 
Elyrrigia repen.1· 3 I .1 
Potentilla m1serina 3 2 
Urtic:a dioica I 
Bide11s .fimulo.rn I + 4 
Ttlssilago .fárťara 3 6 5 

V jednom neho c.lvou snímcích: 

7 8 
89 84 
hos kky 
20 16 
100 95 

2 

4 
6 

IO 

5 
2 

4 

2 

.1 

Sn . č . I : Acltil/ea millef(1 /iu111 I , Arctiu111 l<t/>/W 2. Chenopodi11111 strictu1113,Helia11tl111.1· 111/Jero.rn.1· 4. Pla11tago 
major 2. Solw1u111 11i;:ru111 6, So11c/1u.1· a.1·per 4; Sn . č . 2: Senecio v1.1L1:aris 3, C/i('lfopot!iu111 polyspem111111 4. 
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!\lsi1111/a 111 edi(/ 3. Th/aspi ll/Vell .\'<' 2. G<1li11.rng<1 p<1rviflom S. Persirnri<1 nutrnloto 2. Melw1</ri1111111mtc11 .1·e I, 
P<1/}(t Ve r du/Jium I. Micro rr!ti1111.111 111i11us 2. Stc11actis Wiii/i{/ 2. M edic<1go .rntiva +. Ta11ace111111 vulg<1re +: Sn . 
č . J : Se11 ecin 1111/gori.1· I. Aet!tu.1{/ 1:v1u11iit1111 4. A11111ria rC'pcns 4. Trif'oli111111ir<1te11s1' 2, Eq11ise t11111 0/'\ '<' 11.l'e 3. 
Vicio tetm.111n11w I. Medicugo l11J111/ina l l\11wri{/ !tvhridu I. Cemstiu111 holostenidcs 1: Sn . Č'.. 4 : R11111ex 

11ht11sifi>li11.1· 2. Lo11li11111 purp10'e11111 3. F11111aria 11flici11olis +. Vici{/ /úho 6. Pi.1·11111 .rntiv11111 5. Tririrn111 aestiv11111 

4. Myo.rnti .1· <11·ve11si.1· 2 : Sn . č . 5 : ArriJllcx p(//11/0 2. Í,t1c/11cu serrio/a 1. Lap.1·w1<1 co1111111111i.1· 1. A111oria l'<'{Je11 .1· 

1. 7i-if'o/i11111 J1rnlc11sC' 1. Conyw <:w1udc11sis +.!\vel/ {/ .l'<lli vo I. Alliari<1 /H' liolulll 2. R11/Ji111<1 /J.l'l'L1doau 1cia j v. 
2. A u :tiu111 sp. I . C!telido11i11111 llU(jlls I . !111/J< //Í1'11.1· Jlarviflom I . Mclil11111.\· ul/nt.\' 1. P!tle11111 11n//C' 11.l'1' I . l'11<1 

1n·ute11sis I . Rm11111 c11lt1.\· rcJ1e11..1· I , S<1111huc11.\· nigra j v. I . Cirsi1.1111 v11/g<1re +: Sn. č . 6: Sonc/111.1· osper 4. 
C!te1101Jodi11111 polyspemu.1111 2, Ac:!tilleu 111ille/áli11111 I . Do11rn.1· rnmt<t I . Gleclw11w !t C'dcm cl'<I I . Plm11 t1go 

lu11ce11 /ot<1 I , Sy11111!ty111111 of/ici1111/e I : Sn . č. 7: Atri11/ex pat11/a 4. C!te11opodi11111 stric /11111 m. Locr11 n 1 serriolu 

I , L{t/J.l'llll<t co11111111nis 2, Gali11111oparine2. Rofi/1<11111.1· .rntiv11.1· I : Sn . č. 8: Alsi1111/o 111 edio 2, Aethil.\'{/ cy11of!i11111 

5. Cltaem111ty l/11111 {tro11wtin1111 2. Gcu111 11rlH11111111 I . 

m = druh vyskytující se mimo snímkovou plochu 
m = Art, deren Vorkommen schon ausser Auťnahmeflache isl 

Zkratky měs t s kých čás tí (Abki.irzung en der Stadtvierteln) : her - Heřmanice. hka - l-lrahlivka , hos -
Hošťálkovice. hru - Hrušov, hul - Hulváky. kce - Kunč ic e, kk y - Kunčič ky . mar - Mariánské hory, mos -
Moravská Ostrava. mti - Martinov. mug - Muglinov. nv - Nov:\ Ves, pel - Petřkovi ce. pol - Polanka. por -
Poruha. pri - Přívo z. pus - Pustkovec. slo - Slezská Ostrava, sth - Stará 13 č l ú , sv i - Svinov, trc - Třehovi ce. 

vit - Vítkovice. vys - Výš kovi ce. zah - Zábřeh . 

Z uvedených výsledkl'1 lze do jisté míry soudit i na kvantitativní složení ostravské 
synantropní flóry (je však třeba mít na zřeteli, že snímkované porosty nebyly vybírány 
zcela nahodile). Ukazuje se, že na území města převažují dvě skupiny druhli :. 

(I) ekologicky plastické invazní druhy převá7, ně vyššího vzrůstu : Artemisia vulgaris. 
Cirsium arvense. Solidago canadensis. Elytrigia repens. Urtica dioica. 

(2) druhy nižšího vzrůstu, s vazbou převážně na společenstva tř. Molinio -Arrhena
theretea (resp . Plantaginetea) : Achillea millefolium, Taraxacum qfficinale, Loliwn perenne. 
Porentilla anserina. Poa trivialis. Amoria repen.s, Stenactis an.nua . 

Až za nimi stojí (3) druhy iniciálních stadií na obnažených plidách : Tussilago farfara , 
Matrú:aria maritim.a. 

Za absolutně převažující lze patrně považovat pětici druht".1 :. 

Artemisia vulgaris, Achillea millefolium. Cirsium arvense, Lolium perenn.e, Solidago 
canadensis. 

Přehled zjištěných společenstev 

1. INICIÁLNÍ SPOLEČENSTVA TEROFYTŮ NA OBNAŽENÝCH PŮDÁCH , 
±MEZOTROFNÍCH A MEZOFILNÍCH SUBSTRÁTŮ 

Do prvního okruhu je zařazena skupina společenstev, která tvoří první vývojová stádia v 

sukcesi na antropogenních půdách. Je to rliznorodý komplex porostl'1 , v nichž převažují 

j ednoleté druhy, indikující třídy Chenopodietea. Secalinetea a ni žš í jednotky. Porosty 

jsou nižšího až středního vzrl'1stu, často nezapojené, druhově bohaté. Společenstva se 

vyznačují značnou variabilitou druhového složení a obvykle i přechodností výskytu . Jsou 

průvodním jevem stavebních akcí, při nichž dochází k přesunu většího množství zemin. 

Skupina je zřetelně ekologicky a biologicky vyhraněna : terofyty převažují nJd 

hemikryptofyty ( 46,3 % vs. 36,2 % ), z hlediska strategií zřetelně převažuje typ GR 



268 Preslia 67 ( 1995):26 1- 299, 1996 

(44,8 %), zatímco podíl C-strategie činí pouze 26,5 %. Druhové složení indikuje spíše 

teplejší biotop (zvl. u porostl'1 s A trip/ex sagittata), s průměrnou vlhkostí (vyšší jen u spol. 
s Persicaria sp.), s průměrnou hodnotou pH , avšak s relativně vysokým podílem živin , 
zvl. dusíku v půdě. Floristicky se odlišují vyšším zastoupením čeledí Chenopodiaceae , 
Polygonaceae a Brassicaceae. 

1.1 Společenstva s vůdčím druhem Chenopodium album ( 18 sn.) - sl. 1 * 

Fyz: Pionýrské porosty s vůdčím merlíkem bílým v horní vrstvě ( 40- 120 cm). Porosty 
jsou obvykle dobře zapojené, jen zřídka s pokryvností od 65 do 85 %, vyvíjejí se na 
středně velkých i menších plochách, někdy též v lemech. 

DSI: Průměrný počet druhů 20,6 ± 8,6; V - Chenopodium album, IV - Artemisia 
vulgaris. Persicaria lapathifolia, III - O, další druhy s nižší stálostí, velmi nehomogenní 
soubor. 

Ek: Živnější, těžší navážkové pl'1dy s příznivým až zamokřených vláhovým režimem, 
někdy s příměs í hrubého skeletu, demoliční odpad, často na konvexních tvarech terénu 
(navážkové kuže ly), též okraj odkaliště. 

Syng: Iniciální společenstva která obvykle přežívají jen 1-2 roky. 
Rozš: Prakti cky ve všech částech města, kde se provádějí zemní práce, resp. jsou zde 

vhodná deponia , častěji však ve staré průmyslové zástavbě (Přívoz, Vítkovice aj.) . 
Syntax: Původně vymezeno 8 cen oticky nenasycených spol., převažující je typ Ch. a. -

[Polygono-Chenopodietalia] (6 snímků), dále Ch.a. -[Polygono-Chenopodietalial 
Secalinetea]. Vzácněji zastoupeny indikátory řádu Plantaginetalia a svazuArction lappae. 
Ojediněle naznačen přechod ke svazu Bidention tripartiti. 

Typ: bs . Chenopodium album-[Polygono-Chenopodietalia] Kopecký 1981, sn. I /I " 
bs. Chenopodium album-[Chenopodietea/Secalinetea] (Kepczynska- Rijken 1977) 

Kopecký 1981 , sn . 1/2. 
Lit: V tradičním pojetí jsou fytocenózy s merlíkem bílým řazeny většinou do asociaci 

Chenopodietum albae-viridis Hejný 1979. Kopecký ( 1981) uvádí dva typy bazálních 
spo l ečenstev s Chenopodiwn album, první s inklinací ke tř. Chenopodietea/Secalinetea, 
druhé k řádu Polygono-Chenopodietalia. Porosty v Ostravě se na rozdíl od pražs kých 
vyznačují ni žš ím zas toupením druhů tř. Secalinetea a ř. Sisymbrietalia (častěji jen 
Chamaeplium ojficinale a Atriplex sagittata - obojí 11). Srovnatelné porosty dokl:id c1 
z Liberce Vi šňák ( 1992). 

1.2 Společenstva s vůdčím druhem Matricaria maritima (15 sn.) - sl. 2 

Fyz: Jedno- až dvouvrstev né nízké porosty s výraznou převahou Matricaria maritirna 
(většinou nad 75 %). Porosty jsou většinou nezapojené, s pokryvností kol em 80 %, 
výjimečně jen 40 %, vyvíjí se na středně velkých i větších plochách , ojediněle v lemech. 

DSI : Průměrný počet druhů 22,7 ±6,4; V - Matricaria maritima, Tussilago farfara , 
IV - Artemisia vulgaris, Poa annua, III - Plantago major, Chenopodium album, Am.oria 
repens, Ch.amomilla suaveolens, Capsella bursa-pastoris, Medicago lupulina. Sonchus 
oleraceus, S. asper, Persicaria lapathifolia. 

Ek: Deponia a zraňované půdy, troficky méně příznivé, často s vysokým podílem skeletu 
a povrchově vysýchavé, obvykle na plochých tvarech terénu . 

* udává č íslo sloupce v Lah. 5- 8, str. 294- 295; **Snímek č . I v tab. I 
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Syng: Iniciální stádia na méně příznivých stanovištích , zřídka přetrvávající více než 
2 roky. 

Rozš: Na antropogenních pt1dách téměř ve všech čc\s tec h města, poněkud čas těj i 

v prt11nyslových čtvrtích. 
Syntax: Rozlišeno sedm cenóz specifického složení, s inklinací ke tř. Chenopodietea, 

Secalinetea, k řádům Polygono-Chenopodietalia, Plantaginetalia majoris a ke 
sv. Sisymbrion r~fficinalis. Tř. Chenopodieteaje zastoupena prakticky ve všech sledovaných 
porostech, stejně tak jako řád Plantaginetalia. Méně pravidelná, avšak čas těj š í než 
u společenstev s vúdčím merlíkem bílým. je účast druhů tř . Secalinetea . 

Typ: bs. Matricaria maritima-[ ChenopodietecúSecalinetea/Plantaginetalia majoris], 
sn. 1/3. 

Lit: Společenstva s heřmánkovcem nevonným jsou uváděna spíše v nověj š í I iteratuře. 
a to nej čas těji jako os . Tripleurospermum inodorum -1 Secalinetea/Chenopodietea I 
Kepczynski 1975. Kopecký et Hejný ( 1992) vedle toho uváděj í příbuzné os. Ti . -
[Sisymhrietalia!Aperetalia] , které původně popsal z jihočeské Bechyně Hadač ( 1982) 
jako as. Apero-Matricarietum inodorae . V termoťytiku toto společenstvo vikarizuje do 
typu Matricaria perforata-[Sisymbrietalia] Mucina 1982 n.n. Bazální společenstvo výše 
uvedeného typu uvádí z Liberce i Višňák ( 1992). 

l .3 Společenstva s vůdčím druhem Sinapis arvensis (6 sn.) - sl. 3 

Fyz: Jednovrstevné, více či méně zapojené (T=80- l 00 % ) porosty. většinou s výraznou 
převahou Sinapis arvensis, vyvíjí se na středně velkých i menších plochách , někdy 
v lemech. 

DSI : Prt1měrně 24.7 ± 5,4 druhů; V - Sinapis arvensis. Fallopia convolvulus. 
Chenopodiwn album. Rum.ex obtus(f'nlius. Artemisia vu/garis, IV - Capsclla bursa
pastoris, Chenopodium fic(foliurn. Ch. polyspermum. Persicaria lapath(fólia. Alsinula 
media. III - řada druhů . 

Ek: Humózní, vláhově příznivá deponia, obvykle orniční vrstvy. 
Syng: Ini ciální, krátkodobá stádia, která jsou mnohdy ještě v témže roce nahrazena 

pokroč ilejšími cenózami s vyšším podílem hemikryptofytů. 
Rozš: Vzhledem k přechodnosti společenstva je rozšíření nestál é a nepříli š časté. čas těji 

v okrajových částech města, kde dochází k depozi c i ornice. 
Syntax: Všec hny snímky lze řadit k bazálnímu s polečenstvu S.a.-[Sccalinetea/ 

Chcnopodietea]. V druhové skladbě zřetelně převažují druhy plevelových společenstev. 
V některých snímcích je vyšší účast druhů jednotek třídy Molinio -A rrhenatheretea . Podíl 
teplomilných ruderálních druhů ř. Sisymbrietalia je vcelku nevýrazný. 

Typ: bs. Sinapis arvensis-[Secalinetea/Chenopodietea] Hilbert ex Kopecký 1980, sn. I /4. 
Lit: Společenstvo výše uvedeného typu popisují z Prahy Kopecký ( 1980) a z Brna 

Grull ( 1982). V teplejších oblastech se některé porosty s vůdčí S. arvensis vyznačují 
vyšším podílem druhů ř. Sisymbrietalia a Onopordetalia (Kopecký et Hejný 1992). 

1.4 Méně běžná společenstva 

1.4.1 Porosty s Chamacplium officinale (3 sn.) - sl. 4 

Fyz: Obvykle maloplošné, dvou až třívrstevné porosty s pokryvností od 90 do I 00 %. 
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DSI: Průměrně 26 druhl'1; pravidelně Artemisia vulgaris. Chamaeplium ojjicinale. Poa 
annua. 

Ek: Živnější svěží pt1dy, často v polostínu. pod mírným vlivem sešlapu. zanedbané 
dvorky, lemy chodníků a zdí. 

Syng: Pionýrské společenstvo, které se udržuje opakovanými disturbancemi, obvykle 
však záhy mizí. 

Rozš: Dosti zřídka zvl. ve staré zástavbě. 
Syntax: Vylišeny 3 cenózy specifického složení. s rt1 zným podílem tř . Chenopodietea , 

Secalinetea, ř. Plantaginetalia až sv. Polygonion avicularis . Poměrně nevýrazné je 
zastoupení řádu Sisymbrietalia . Vzhledem k omezenému snímkovému materiálu je 
s polečenstvo s C. ofjlcinale pojato v rámci jediného a ji ž popsaného bazálního 
společenstva. 

Typ: bs . Sisymbrium officinale-[Sisymbrietalia/P/antaginetalia majoris] (Hadač 1978) 
Grlill et Kopecký in Kopecký 1982. sn. 1/5. 

Lit: Společenstvo původně uvádí z Broumovska Hadač ( 1978) pod označením as. 
Chamaep/ieturn officinalís (l.c.). Dodatečně je pojmenováno ve smyslu deduktivní metody 
(Kopecký 1982). Yišr'íák ( 1986, 1992) popisuje z Liberce porosty blízké svým složením 
ostravským (stálý podíl druht1 ř. Plantaginetalia, s labé zastoupení teplomilných druhů 
ř. Sisymbrietalia). 

1.4.2 Porosty s Persicaria /apath(folia a dalšími druhy rodu Persicaria (3 + 2 sn.) - sl. S 

Fyz: Komplex společenstev s vůdčí Persicaria /apath~folia, v zác něj i P maculata nebo 
P hydropiper. Dvouvrstevné ni žš í porosty (do 40 cm), s pokryvností E

1 
od 75 do I 00 %. 

DSI: V porostech s Persicaria lapath~folia prt11něrně 22 ,3 druhy, s nej vyšší stálostí 
vedle P lapath(folia je Artemisia vulgaris a Chenopodiurn album. 

Ek: Živná humózní deponia orničních půd , s příznivým vláhovým režimem. 
Syng: Iniciální společenstva mimořádně příznivých stanovišť, jejichž trvání zřejmě 

nepřesahuje jeden rok; výjimkou jsou hygroťilnější cenózy inklinující k ř. Bidentetalia , 
které jsou vlivem disturbancí trvalejšími útvary. 

Rozš: Poměrně zřídka spíše v okrajových částech města . 

Syntax: s polečenstva zřetelně inklinují k řádu Polygono-Chenopodietalia. na vlhčích 
stanovištích k řádům Agrostietalia stolon(ferae a Bidentetalia . 

Typ: bs . Persicaria /apathifolia -[Polygono-Chenopodietaliaj, sn. 1/6. 

Lit: Společenstva podobného složení uvádí z Liberce Višňák ( 1986, 1992). V autorovi 
známé literatuře se fytocenózy s převažující P lapathifolia objevují zřídka - většinou 

v rámci sv. Bidention tripartitae (cf. as. Polygono lapath~folii -Bidentetum). 

1.4.3 Porosty s Atriplex sagittata (3 sn.) - sl. 6 

Fyz: Nápadné porosty dosahující výšky až kolem 2 m, v nichž má dominanta zastoupení 
až I 00 %. Porosty semknuté, a proto druhově chudé (průměrně 9,3 druhů). 

DSI: Vedle Atriplex sagittata a Artemisia vulgaris pravidelněji i Matricaria maritima, 
Poa trivialis a Urtica dioica . 

Ek: Antropogenní pt1dy důlních a prt1myslových areálů , jílovité a prachovité , s hrubým 
skeletem, svěží až vysýchavé. 
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Syng: Trvalejší typ pionýrského spo l eče n s t va, který přecház í do porostl'1 s převahou 

hemikryptoťytních bylin a trav. 

Rozš: Dosti zř ídk a v okr::ijovýc h částec h měs ta při odka li štíc h aj . V zhl edem 
k teplomilnosti s polečens tv::i se jedná o okrajové výskyty. 

Syntax: Společenstvo inklinuje ke tř. Chenopodie tea a ř-ádu Sisymhrieta lia. nevýrazně 
i ke tř. Galio-Urticetea. Jedná se o druhově oc hu zené porosty prl'11n ys lové zóny. od li šné 

od as . Atriplicetum nitentis Knapp ( 1945) 1948. 
Typ: bs . Atriplex sagittata-[Sisymbrietaliaj (Knapp r 1945 ] l 948), Sil . 117 . 
Lit: V literatuře j sou porosty s vť1dčí Atriplex sagittata hod noceny jen v rámci as . 

Atriplicetum nitentis (mj . i z Prahy - Kopecký 198 1 ). Většinou se ale jedná o teplomilnějš í 

cenózy, v ni chž jsou vedle A. sag ittata zas toupe ny další druhy h1d u Sisymbrietalia a svazu 

Sisymhrion o.fficinalis. 

1.4.4 Porosty s Tithymalus peplus (3 sn.) - sl. 7 

Fyz: Výrazně maloplošné, někdy lemové porosty nízkého vzrůstu. s pokryvností E, od 
90 do 95 %. Dominantní Tithymalus peplus má pokryvnost nad 75 %. 

DSI : Průměrně jen 13 druhů , vedle dominanty se pravidelně vyskytuje Chamaeplium 
o.fficinale. Galinsoga urtic(folia, méně čas to Poá annua a Solidago canadensis. 

Ek: Měl čí skele tnaté půdy, někdy humózní, často při patě zdí. 

Syng: Pionýrské společenstvo. které na mén ě příznivých stanovištích a pod vlivem 

disturbancí může pf"ežívat i po řadu let. 
Rozš: V maloplošnýc h fragme ntech roztroušeně ve staré zástavbě. na souvislejších 

plochách jen zřídka . 

Syntax: Převažují druhy řádu Polygono-Chenopodietalia, s l abě je zas toupe na tř . Galio
-Urticetea a řád Plantaginetalia . 

Typ: bs. Tithymalus peplus-IPolygono-Chenopodietalia] Mucina 1982 n. n., sn. 1/8. 

Lit: Bazální společenstvo výše uvedené ho jmé na zmiňuje z Podunajské nížiny Mucina 
( 1982), bohužel bez bli žšího popi su . 

1.4.5 Dal ší inici á lní společenstva (6 sn.) 

Vedle výše uvedenýc h společenstev byly zazname nány i dal ší, ojedině l e zas toupe né typy 

inici á lní vege tace. Jako dominanty se v ni c h uplatni ly Atriplex patu/a, Capsella 
hursa-pastoris, Chenopodiwn polyspennum. Galinsoga parvijlora. Papaver rhoeas 
a Sonchus oleraceus. Jedn alo se vesměs o úplně zapojené, nízké porosty s pd1měrně 

16,9 druh y. Z hledi s ka životních forem převažova l y teroťy ty nad hemikryptofy ty. 

Společenstva se vyvíjela obvykle na hum ózníc h de poniích , s těž i š t ěm výskytu 

v průmyslových čtvrtích . Druhové složení indikovalo nejčastěji třídu Chenopodietea, často 

híd Polygono-Chenopodietalia , méně tř. Secalinetea a řád Plantaginetalia . Žádný z porostů 
neodpovídal typům popsaným v domácí literatuře . 

Zvláštností je výskyt mohutného porostu neoťytu l va xanthi~fólia v Hošťálkov i cích 

( 1989). Zachycené společenstvo je hodnotitel né na úrovni řádu Polygono-Chenopodietalia. 
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Tab. 2. - Pionýrská společen stva z okruhu řádů Sisymhrietalia a 011opordetolio (relativně xerotermní cenózy) . 
Tab. 2 . - Pi oni crpflan zengesell schaften aus dem Umkrcis der Ordnungen Sisv111hrie1<1/i" und 011 opordetali" 
(relativ xerothcrme Zonosen) 
I ) bs. Sisy111hrium loesdii -[Sisymhrio11 o/ficina/i.\'] Kopecký 1980 
2) hs. Conyw cm1tule11.l'is-[Sisy111hrietalial Mucina 1982 n.n. 
3) as . Erigcmnto-Lact11cet11111 Lohm . in Oberd . 1957 (typy s vl'1dčí L<1ctuc" .l'erriola) 
4) bs . Meli/otu.I' alh11s-[Da11co-Melilotio11/Arrhe11atherellJlia] 
5) as. Edlio-Melilotctum Tx . 1947 (lze se m přípa<lnč řadit i spol. s Dm1c11s c:a mt") 
6) as . Bertemetum incwwe Siss . ct Tidemann in Siss. 1950 
7) hs. Do11rn.I' carota-íDa11co-Meli/01io11/Arrhena1here1alia] 
8) os. Pa.1·1i11aco sativa-[Arrhe11atheretalia(/P/a11taRi11etalia 11wjoris)] 
9) os. Pasti1uu:a sativa-[Da11co-Melilotio11/Arrhe11"theretalia/PlanfaKi11etalia majori.1·j 
10) bs. Card1111s ac:wllhoides-Artemisia vulKaris-í011opordeflllia w:anthii] Kopecký 1980 
11 ) hs. Ca /w1wKro.1·tis epi1:eios-[011opordetalia <IC(l flfhii] (typ s Card1111s an111thoide.1·) 
12) (os .) Sisy111hriu111 "ltissi11111111 -[Da11c(J -Melilotio11] 
13) (os .) A111"rr111th11.1· retro/lex11.1·- [Si.l')'lllhrielllli"] 
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Číslo snímku : 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 

Solidago ca11ade11sis 4 4 3 4 + 
Mediu1go f11puli11a 3 3 I 2 
Cirsi11111 arvense 4 2 + 2 
Poa pa/11.1·tris 3 5 2 5 5 
Tussilago far/ára 8 3 3 
Agrostis gigllntea 2 2 3 
1(//ll/Cl' l/.1111 vu lgllre 2 2 4 3 
Cal_vstegia sepium J 3 2 + 
Agmsti.1· stolonifem 2 2 4 6 
Co11volv1.1lus arvensis 3 3 
A111oria hybrida 2 2 
Ste11w:ti.1· w111uo 4 
Mefwulriu111 prate11.1·e 4 + 2 
Cardu11.1· c:risp11s + + + 

Druhy v jednom nebo dvou snímcích : 
Sn. č . I : Salix caprea jv. 3. Kodlia scoparia I. Ani.wntlw tectorum 4, Arriplex .wgillata 6. lnula conyz.<t m: 

Sn . č. 2: Solidago gigm1tea +. Cala11wgm.1·1is epigeio.1· I. EJJifo/Jiu111 ciliatu111 2. Clwmerion a11gu.1·1ifflliu111 3: 
Sn . č. 3: Cfta1110111illa .1·1.wveole11.1· 2. C. rec11tita I , Sinllpi.1· arvensi.1· I , Sola1111m 11iJiru111 I. Gali11soga 
urtidf'olia 2. Persicaria 11/(,/(:ulmo 3. Epilohium 1110/l/{/ll/.I/// +. Clwempfty llum te111ulu111 I: Sn. č. 4 : Latftyru.1· 
pmlen.ri.1· 3, Planlllf.:O la11ceolata J. Poa pratensi.1· 3. Phleum pmtense 4. Potentilla anseri11a m: Sn . č . 5: 
.lacea p/11ygia m, Medic:ago .1·ativa 8, Cltry.rn.1pis <:wnpestri.1· +. Armomcia ru.1·1icmw 2, Rwnex oh1usiťoliu .1· J : 
Sn . č. 6: Capsella bur.1·a-pastoris 3, Sisy111bri11111 altissim11m 4, Melilotus o!Jici11alis J. Beriema i11n11w 8, 

Viola wve11sis m, .lacea pl1rygia I, Lotu.1· corniculatus I . Festuc:a mhrn I. Dactylis glon1ernta +, Poa 
co111pres.1·<1 3. Equisetum arve11.1'<' 2: Sn. č . 7: Capse/la b1.1r.1·a -pastori.1· 2, Cichorit.1111 i11tyhus 2, Lot11.1· 
<•omint/(//u.1· J. fe.1·111ca ru/Jra 7. Salix c:aprea jv. +. Potentilla reptw1s 6. Equisetu111 arvense I. Triticum 
aestivum +, Apem spica-venti I, Sonchus wper I, Polygonum heterophyllum 4, Tithy111alus helioscopius 4, 
P<111aver rlweas m, Lepidi11111 mdernle 2, Poa <111gustif(J/ia 6: Sn . č. 8: So11chu .1· arvensis +. Alriplex 
oblongifália 2. Hemcleu111 sp/1011dyliu111 2, Persicaria m11pftibio 3, Puc:cinelia dista11 .1· 3: Sn. č . 9 : Cichoriu111 
intyhus 3. Sonclllls arvc11si.1· I , Lathyru.1· pmte11si.1· 4, Dactylis g /0111ernw I , Poa trivia/i.1· 2. R11h11s caesius 2, 
Sy111phyt1.1111 of1icinale 2. Cala11wgm.1·tis cpigeio.1· I , Holc:u.1· h111atu.1· 5, Cirsiu111 vulg are I : Sn. č . I O: Poa 
trivia/i.1· 4, A11i.1·t1111lw sterili.1· 2. Helimlfhus tuherosus 3: Sn . č. 11 : Fallopia convolvulus +, Calanwgrosti.1· 
e11igeio.1· 9 . .lacea suhjacea I : Sn . č. 12: Sisymbrium altissi111um 9, Melilotus ofticinalis 4, Berteroa incww 5. 
Viola r11V<'11sis m, Fol/opia r:o11 volv11/us 2. Geranium roherti<111u111 I . Micmrrftim1111111i11us I. Silene 1111/garis I . 
Saponaria oflilťi11alis 2: Sn. č. 13 : A111am111/iu.1· albu.1· 3. Atriplex pmula 4. Cltenopodi11111 gl<111cu111 4. 
Ed1i11oc: ft/oa <.T11.1·-galli I , Persicaria lapatltif'olia 2. P ftydropiper +. 

i vysvč tli vky viz tah. I 

2. PIONÝRSKÁ SPOLEČENSTVA Z OKRUHU ŘÁDŮ 
A ONOPORDETALIA (RELATIVNĚ XEROTERMNÍ TYPY). 

SISYMBRIETALIA 

Do druhého okruhu jsou zařazena syntaxonomicky n'.'iznorodá společenstva , jejichž 
společným znakem je vazba na relativně výsušná a výhřevná stanoviště. Jedná se především 
o fytocenózy, inklinující k řádl'1m Sisymbrietalia, Onopordetalia a jejich ni žším jednotkám. 
Fyziognomicky jde o porosty různé výšky, s převahou bylinných druhl'1 , vzácněji trav, 
s vysokým zastoupením jednoletých a dvouletých druhů. V porovnání s prvním okruhem 
(iniciální společenstva) představují sukcesně pokročilejší, přesto však pionýrské cenózy. 
Vyvíjejí se na termicky nadprůměrných stanovištích - na výhřevných a vysýchavých 
substrátech při železničních tratích a v průmyslových areálech, kde jsou nezřídka pod 
vlivem „antropogenního mikroklimatu" (zvýšené teploty v blízkosti hutních provozů aj . 
technologií) . Zasahují také do areálu důlních a hutních odvalů, jejichž vegetace je 
samostatně pojednána v kap. 5.8. 
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V porostech tohoto okruhu jsou terofyty dosud početně zastoupeny (21, 9 % ), avšak 
zřetelně ji ž převažují hemikryptoťyta (56,4 %). Z hlediska strategií převažuje typ C nad 
CR-strategií (45,3 % vs. 28,6 % ). Ekologicky jsou popisovaná společenstva výrazně 
světlomilná. většinou nadpri'11něrně teplomilná (zvl. cenózy v kap . 2 .6.), výrazně xerofilní 
(nejvíce opět spol. v kap . 2. 6 .), se spíše vyšší hodnotou pH a s relativně nízkým obsahem 
ž ivin (vúbec nejni žš í hodnota ze všech společenstev je indikována u fytocenóz ze 
sv. Dauco-Melilotion) . Z hledi ska zastoupených če l edí nejsou tato s pol ečenstva výjimečná. 

2. J Společenstva s vůdčím druhem Sisymhrium loeselii (11 sn.) - sl. 8 

Fyz: Nápadné porosty s výraznou převahou S. loeselii v horní. místy až 2 metry vysoké 
vrstvě, porosty většinou dobře zapojené. 

OSI: Prúměrný počet druhů 18, 1 ± 5,5; V - Sisymhrium loeselii. Artemisia vulgaris. 
Matricaria maritima, IV - Carduus acanthoides, Lactuca serriola, Chcnopodium allmnz, 
111 - Cirsium arvense. Solidago canadensis. Elytrigia repens. Tussilago farjára . Achillea 
mille.folium, Atriplex sagittata. 

Ek: Rúznorodá deponia, včetně důlních hlušin. na plně osluněných stanovištích, půdy 
spíše chudší ž ivinami , se sklonem k vysýchání, hlinité a těžší, zřejmě bazičtější. 

Syng: Pionýrské společenstvo. které v závislosti na výživnosti substrátu a rušivých 

vlivech přetrvá cca 1-5 let. 
Rozš: Pori'1znu v průmyslové zóně. zvl. na vrcholu skládek a odvalů, roztroušeně . 

Syntax: Původně vylišeno 6 cenóz specifického složení, nejčastěji zastoupen svaz 
Sisymbrion ofjicinalis, někdy navíc řád Plantaginetalia , Arrhenatheretalia a Ono
pordetalia , popř. svaz Arction lappae. 

Typ: bs. Sisym.hrium loeselii-[Sisymbrion ofjicinalis] Kopecký 1980, sn. 211 . 

Lit: Porosty s vlidčím S. loeselii jsou v tradičním pojetí řazeny do š íře pojaté asociace 
Sisymbrietum sophiae Kreh 1935, resp. as. Sisymbrietum loeselii Gutte 1972. Z Prahy 
byla popsána příbuzná asociace Lactuco serriolae-Sisymbrietum loese lii Hadač et 
Rambousková 1983 . Cenoticky méně vyhraněná, „prt°1myslová společenstva" j sou 
hodnocena deduktivní metodou jako bazální (Kopecký 1980, viz výše) . 

2.2 Společenstva s vůdčími druhy Conyza canadensis a Lactuca serriola 
(8 sn.) - sl. 9 

Fyz: V podstatě společenstva dvojího druhu podle dominant, neboť oba druhy se společně 
vyskytují poměrně zřídka a pokud ano, pak jeden z nich má nepatrnou pokryvnost ; porosty 
j sou dvouvrstevné, až 160 cm vysoké (u L. serriola) , často s neúplným zápojem (T=70 až 
100 %). 

DSI: Průměrný počet druhů u porostt'.'1 s L. s. 20, u porostů s C. c. jen 8 druhli (dále 

pojednány společně); V - O, IV - Conyza canadensis. Lactuca serriola, III - Artemisia 
vulgaris, Convolvulus arvensis. Matricaria maritima, Epilobium ciliatum. 

Ek: Deponia různé povahy, u porostů s Lactuca serriola obvykle humózní, svěží , 

u porostú s C. c. výhřevné půdy s vysokým podílem skeletu. 

Syng: Pionýrská společenstva, jejichž přežívání závisí na edaťických poměrech , porosty 
s Conyza canadensis jsou trvalejší (5 i více let). 

Rozš: Na nejrúznějších lokalitách po celém městě- prúmyslové areály, vlečky, drobná 
deponia, velmi roztroušeně, častěj š í (a trvalej š í) jsou porosty s Conyza canadensis. 
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Syntax: Porosty obou dominant zřetelněji inklinují jen k řádu Sisymhrietalia a svazu 

Sisymbrion officinalis. 
Typ: bs . Conyza canadensis-[Sisymbrietalia] Mucina 1982 n . n .. sn. 2/2. 
as . Erigeronto-Lactucetum Lohm . in Oberd. 1957 (por. s vt"1dčí L. serriola) , sn. 2/3. 
Lit: Porosty z okruhu as. Erigeronto-Lactucetum jsou dobf·e známými společenstvy 

v teplejších oblastech státu (vi z Kopecký et Hejný 1982) . Obvykle jsou do ni ch řazeny 

i druhově chudé porosty s vl'1dčí Conyza canadensis. Společenstvo tohoto typu zmiňuje 
z Podunajské nížiny Mucina ( 1982). 

2.3 Společenstva s vůdčím druhem Melilotus albus (18 sn.) - sl. 10 

Fyz: Dvou- až třívrstevné porosty s převažují M. a/hus v horní vrstvě (pokryvnost 

dominanty nejčastěji 50- 75 %, výška někdy 170- 200 cm), porosty plně zapojené, na 

středních až velkých plochách. 

DSI: Průměrný počet druhů 21, I ± 6,0 V - M. albus, Artemisia vulgaris, IV - Achillea 
millefolium, Cirsiurn arven.se. Daucus carota, Solidago canadensis, 111 -Elytrigia repens, 
Tussilago farfara, Taraxacum ofjicinale. Potentilla anserina, Poa palustris. M edicago 
lupu lina. 

Ek: Málo živná deponia, zřejmě s vyšším pH, obvykle s vysokým podílem štěrku , 

hydricky průměrné až mírně vysýchavé. 

Syng: Porosty se vytvářejí ve 2.-3. roce po skončení zemních prací, jejich životnost j e 
od 2 do cca 5 let, často přecházejí ve společenstva s Tussilago fQlfara . 

Rozš: Na okraji sídlišť, na rozsáhlých staveništích i v komplexu důlních a prt"1myslových 

navážek. dosti hojně. často na velkých plochách. 

Syntax: Vymezeno 6 fytocenóz specifického složení, pravidelně, avšak slabě zastoupen 
sv. Dauco-Melilotion. dále jednotky tř. Molinio-Arrhenatheretea , ojediněle tř . Galio
-Urticetea a řád Sisymhrietalia . M. o.fficinalis přítomna jen ve 4 snímcích (22 %) . 

Typ: bs. Melilotus albus-[Dauco-Melilotion/Arrhenatheretalia], sn. 2/4 . 
Lit: Hadač ( 1978) popisuje z Broumovska asociaci Artemisio-Melilotetum albae, kterou 

řadí do svazu Arction lappae . Podobná, avšak mezofilnější společenstva, hodnocená na 

úrovni odd. Convolvulo-Ch.enopodiea, resp. tř . Molinio-Arrhenatheretea až Galio
-Urticetea se vyskytují na Liberecku (Višňák 1992). Kopecký ( 1978) uvádí z podhůří 

Orlických hor os . Melilotus alhus-Daucus carota-[Arrh enath.erion], tvořící s ilni č ní 

doprovody. V porovnání s ostravskými porosty jde o přirozenějš í typ, bli žší lu ční vegetaci. 

2.4 Společenstva z okruhu svazu Dauco-Melilotion (Echio-Melilotetum, 
Berteroetum incanae aj.) (8 sn.) - sl. 11. 

Fyz: Jde o komplex méně běžných společenstev s nevýraznou dominancí Daucus carota, 
Berteroa incana, Echium vulgare a Medicago sativa. Jsou to dvouvrstevné, středně vysoké 

porosty, se zápojem bylinného patra od 65 do I 00 %. 
DSI : Průměrně 27.1 ± 5.3 druhl'1, V - Daucus carota, Artemisia vulgaris. Medicago 

lupulina , IV - Lolium perenne, Stenactis annua, Pastinaca sativa. Taraxacum ofjfrinale, 
Solidago canadensis, Achillea millefolium , Ill - Cirsium arvense. Tussilago farfara. Poa 
compressa , Festuca rubra, Trifolium pratense, Lotus corniculatus , Crepis hiennis, 
Malricaria maritima, Poa palustris, Tanacetwn vulgare. 
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Ek: Troficky chudé, skeletnaté a silně vysýchavé půdy na plně osluněných stanovištích, 
patrně s vyšš ím pH , antropogenní pl'1dy včetně dl'1lních hlušin . 

Syng: Vzhlede m k omezeným trofickým poměrům jde o společenstva, kte rá mohou 

přežívat po řadu let. 
Rozš: Dosti zřídka po celém měs tě. většinou na komunikačních náspech (zvl. při 

že l eznič ních tratích a vlečkách). 
Syntax: Vymezeny 3 hlavní typy na úrovni sv. Dauco-Melilotion a řádu Arrhenathere

talia. ve 2 případech indikace řádu Plantaginetalia a v jednom výrazný podíl řádu 
Sisymbrietalia. 

Typ: as . Echio-Melilotetum Tx. 1947 (lze sem případně řadit i spol. s Daucus carota), 
Sil . 2/5 . 

as . Be rteroětum incanae Siss. et Tidemann in Siss. 1950. sn. 2/6. 
bs. Daucus carota-[Dauco-Melilotion/Arrhenatheretalia], sn. 217 . 
Lit: Asociace Echio-Melilotetum je v literatuře obvykle uváděna pod jmé ne m 

Melitotetwn albae-qffic inalis Siss. 1950 (p.p.). Kopecký ( 1978) uvádí z podhůří Orlických 
hor os. Cichorium intybus-Daucus carota-[Arrhenatherion]. Jedná se o přirozenější typ 
společenstva s převahou lučních druhů . Asociace Berteroětum incanae je často uváděna 
z oblasti te rmofytika. především z Moravy (vi z Kopecký et Hejný 1992). 

2.5 Společenstva s vůdčím druhem Pastinaca sativa (13 sn.) - sl. 12 

Fyz: Dvou- až třívrstevné porosty s nevýraznou převahou P. sativa (většinou kolem 
50-60 % ), která v době květu dosahuje výšky 90-150 cm, porosty většinou dokonale 
zapojené, lemového rozšíření. 

DSI : Průměrný počet druhů 21.2 ± 4,9, V - Pastinaca sativa, Achillea millefolium. 
Loliwn perenne, Cirsium arvense, IV - Artemisia vulgaris. Taraxacum ojjicinale. Daucus 
carota, TrUólium pratense, Ill - Heracleum splwndyliurn, Arrhenatherwn elatius. 
Medicago lupulina, Solidago canadensis, Stenactis annua, Potentilla anserina, Plantago 
major. P. lanceolata , Elytrigia repens. 

Ek: Troficky prí'1měrné až chudší půdy. mírně vysýchavé, někdy skeletnaté, zfejmě 
s vyšší hodnotou pH. na plně osluněných stanovištích. 

Syng: Poměrně stabilní, sukces ně nezralá společenstva „ luč ních " l emů, při častějš ím 

sečení však P. sativa ustupuje. 

Rozš: Hojně po celém městě v doprovodu silni c, chodníkí'1 a v méně udržovaných 
trávnících . 

Syntax: Pl'1vodně vymezeno 9 fytocenóz specifického složení. převažuje ř. Arrhena
theretalia, popř. sv. Arrhenatherion, méně často ř. Plantaginetalia a sv. Dauco-Melilotion . 
Společenstvo tvoří vlastně ji ž přechod k lučním společenstvům - skupina 6. 

Typ: os. Pastinaca sativa-IArrhenatheretalia(/Plantaginetalia majoris)l, sn. 2/ 8. 
os. Pastinaca sativa-lDauco-Melilotion!Arrhenatheretalia/Plantaginetalia majoris] , 

sn. 2/9. 

Lit: Přirozeněj š í společenstva s Pastinaca sativa j sou řazena pod as. Arrhenatheretwn 
elatioris (cf. Oberdorfer 1983), porosty ruderálního charakteru nejsou autorovi z literatury 

známy. 
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2.6 Teplomilná společenstva s vůdčími druhy Carduus acanthoides, 
Amaranthus retro.flexus a Sisymbriwn altissimum (6 sn.) - sl. 13 

Fyz: Většinou vysoké, dvou - až třívrstevné porosty s dominancí Carduus acanthoides. 
Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigeios. Sisymbrium altissimum, Amaranthus 
retroflexus. Zapojenost E

1 
se pohybuje od 70 do I 00 %. 

DSI: Průměrný počet druhů 13,8 ± 5,9, V - Matricaria rnaritima , IV - Artemisia vulxaris. 
Carduus acanthoides, Sisymbrium loeselii. Senecio viscosus, Solidago canadensis, 
III - Conyza canadensis, Fallopia convo/vulus, Poa palustris. 

Ek: Specifické průmyslové substráty s výhřevným a výsušným režimem, často ovlivněné 
ohříváním z okolních hutních, koksárenských a chemických výrob, skeletnaté, troficky 
chudé. s vyšším indexem kontinentality. 

Syng: Vývoj společenstev nejasný. v extrémních podmínk'"l.ch může jít o dlouhodobě 
blokovaná stádia, jindy o cenózy přetrvávajfcí kolem 5 let. 

Rozš: V areálech velkých průmyslových podniků a že lezničních nádraží, poměrně zřídka. 
Syntax: Převažují druhy řádů Onopordctalia a Sisymhrietalia nebo alespo1í tř . Chen.o

podietca , místy indikátory sv. Dauco-Melilotion. 
Typ: bs . Carduus acanthoides-Artemisia vulgaris-[ Onopordetalia acanthii], Kopecký 

1980. Sil . 2/ I O. 
bs . Calaniagrostis epigeios-1 Onopordeta!ia acanthiil (var. s Carduus acunthoides), sn. 

2111. 
(os.) Sisymbrium a/tissimwn-[Dauco-Melilotion], sn . 2/ 12. 
(os .) Amaranthus retro.flexus-[Sisymbrietalia], sn. 2/ 13. 

Lit: Bazální společenstvo s Cardu u s acanthoides a Artenzisia vulgaris popisuje z Prahy 
Kopecký ( 1980), příbuzné společenstvo s vůdčí Calamagrostis epigeios uvádějí z Kladna 
Kopecký, Holub et Čechová ( 1986). Porosty se Sisymbrium altissimum jsou v literatuře 
n ěkdy označovány jako as . Lactuco -Sisyrnbrietum altissimi Lohm . in Tx. 1955 

(sv. Sisymbrion ofjicinalis). V případě jediného doloženého porostu z Ostravy však druhy 
svazu chybí. naopak jsou výrazně zastoupeny druhy řádu Onopordetalia a svazu 
Dauco-Melilotion. Porosty s převažujícímAmaranthus retroflexus uvádí z Prahy Kopec ký 
( 1982) pod označením bs . A. r.-lPolygono-Chenopodietalia] Kepczynski 1975. Ve dvou 
porostech z Ostravy jsou indikátory řádu Polygono-Chenopodietulia zastoupeny méně , 

v jednom z nich je pak přítomen i Amaranthus albus . 

2. 7 Další, méně běžná společenstva 

K zřídka se vyskytujícím společenstvům náleží především porosty teplomilných trav 
ze svazu Bromo-Hordeion murini Hejný 1978. Na několika lokalitách v průmyslové zóně 
byly zjištěny porosty as. Hordeetum murini Libb. 1932 em. Eliáš 1979 a bs . Anisantha 
sterilis'~·[Bromo-Hordeirm l (Gors 1966) Kopecký in Kopecký et Hejný 1992. 

V silničním příkopu v Kunčičkách bylo zaznamenáno také odvozené společenstvo 
Puccinellia distans -[Sisymbrietalia/Dauco-Melilotion]. Vůdčí P distans je poměrně 
častým druhem doprovázející krajnice ostravských silnic, zpravidla však v méně 
vyhraněných společenstvech ř. Agrostietulia, popř. jen odd. Convolvu.lo-Chenopodiea . 

Vzácností je rovněž společenstvo se Salsola australis (viz kap. 5.8.). 



278 Preslia 67 ( 1995):26 1- 299. 1996 

Tab. J . - Nitrofilní spo l ečenstva přev;.lžnč více letých druhů z okruhu třídy Calio-Urticetea. 
Tab. J . - Nitrophile Pflanzengeselbchaftcn vorwiegcnd mehrjiihriger Arten der Klassc Golio-Urticetea . 
I ) bs . Aew1podium podagraria -ICalio -Urtice tea] 
2) hs. Aego1wdi 11111 />0tlag1w·ia-[Lw11io -Che11opodietalial 
J) hs . Aegopodit1111 podagrarir1-[Afftion /appať') 

4) bs. /\egopodiu111 podagrnria-[Calio -Urticetea/Arrhe11lltherellllial 
5) bs . Urtirn tlioirn -[Calio -Urticetell) 
6) bs. Urtica dioirn-[/,t1111io - Cl1ť11opodie/a/iaj 

7) hs . Urtirn dioirn - f/\rctio11 lappae] 
8) hs . Caly.\·fl'J.:Ía .\'l1pi11111 -[Galio-UrtiateaJ 
9) bs. Clu1erophyl/11111 oro111r1tiu 1111 -[Galio -Urticereol 
10) os . Rey11011tria ja1>011ica (.mclwline11sis) -[Galio -Urticerea] 
11) os . /111patie11s parvi/lom-[Galio -Urt1ce1ea] 
12) (os .) /111pmie11s glr111d11/ifero-[Ca/io-Al/iario11] 
I J) (os.) ll//fl<lliens glr111d11/iféra-[/\rctio11 /appael 
14) os . Helim11hu.1· tuhem.rn.1· s.1. -[Calio -Urticetell] 
15) as. Tá11aťe/O -/\ rte111isict11111 

Čís lo snímk u: I 2 4 

Rok 88 85 89 88 
Městsk<1 č:Ist 1 por vil hul pus 
Plocha snímku 20 12 20 18 

5 6 
89 89 
hul mar 
25 JO 

7 
88 
pol 
20 

8 9 IO li 12 I J 14 15 

85 88 84 88 92 85 85 84 
kce tre mug por pol her kce sin 
25 16 15 15 15 15 2 1 20 

Pokryvnost I 00 I 00 I 00 I 00 95 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 

Druhy tříd y Calio-Urticetea 

Unil'll dioica 4 2 4 4 
Aego1>odi11111 podagraria IO 9 8 9 
Crd v.1·teJ,1 ia sepi11111 6 I 
Chaerophyl/11111 am111atic11111 2 2 5 
Ga/i11111 aparine 
Hemcleu111 spho11dyliu111 
R11/J11.1· caesi11s 
Glffho11/(/ h edemťea 
forilis japonica 

Druhy ř:Idu Lwnio albi-C/1e11opodict(f/ia boni-henrici 

Elvtrigio rť'pens 
/\ rrl1owthť' n1111 elati11.1· 

2 5 
2 

Druhy svazC1 Arction lapprte a Galio-Alliarirm 

/111patie11 .1· 1wrv(flora 
L(f/>.1·mw co1111111111is 
Arcti11111 latJ/W 

J 
2 

J 
5 

I 
J 

8 

2 

J 
2 

J 
4 

2 
4 

2 

Druhy !řídy Mo/i11io-/\rr/1enatheretN1 a ni žších jednotek 

Poa triviolis 
Dacty /i.1· J.:fomeralll 
Ac/1iller1 milleťoli11111 

Fe.1·t11ťa rubra 

O!--tatní dru hy 

/\rtemisio vulgori.1· 
Solidof!o r:wuule11si.1· 
Planlllgo 11u~jor 
Cir.1·i11111 arven.H' 
t;quiset111n arve11.1·e 
fútllll//Cllfll .1' /'ť/J <' llS 

Sy111phy111111 <!ffici11ale 

4 4 
J J 2 

m 
2 

m 
3 

2 
+ 4 

2 
2 2 

3 
J 
2 

2 
I 

+ 
J 

2 

2 

+ 

2 

9 
4 
5 

4 

5 
J 

m 

8 6 5 5 6 4 4 4 
J 7 5 4 m 4 

J 9 J I 2 
m IO 4 I Ill 

J 2 2 6 2 
I 4 2 2 

J 4 m 
3 3 3 
3 

6 5 2 s 

8 4 

2 s 

2 4 6 J 3 
4 2 2 

2 
3 

5 4 6 3 2 6 
2 3 

2 
4 2 6 

I 
J 
4 J 
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Číslo snímku : 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Poa p{{fL1.1·1ris 3 3 4 
M_1·0.rnto11oq11a1in1111 2 3 2 
Tc11wce1U111. v11lgare 4 2 8 
Sten{l(:tis m1111w 5 
R11111ex ohtusi(olir.1.1· 2 3 2 
Potentilla <111se1'ilw 3 2 2 

V je<lnom nebo ve <lvou snímcích: 
Sn . č. I : Gewn urhw111111 2, Sonclurs o/emreus I. Clu111wep/i1w1 o/jici110/e I. !\cer {J.l'eudopllltr11111s jv. 2. 
Epilobiu111 11w11101111111 2. Sll111hun1.1· nigm jv. 3, Acer plawnoidcs jv. I ; Sn . č. 2: !\mwmcia m .1·tirn110 3. 
Cre11is /Jie1111i.1· I, Phleum pratense I ; Sn . č. 3: Tomx{[(:wn officinale 3, Pastinorn .1·ativa 2, Dauc11s C((/'Of(( 3. 

So11l.'h11s oleraceu.1· +. Acer pserulop/((fanus jv. + . .lal.'eo plrrygia 2, Cemsti11111 /10fo.1·1coides I . Mentlra 
<ll'vensis I. Po(( co11117res.1·0 I. Cre11i.1· tectomn1 2, Fmxi1111.1· excdsior jv. 2, Rhus typ!ti110 j v. 3 ; Sn . č . 4: 
!\gmsti.1· u117illari.1· 3, E17ilohium mo11tmu1111 2, Agro.1·Li.1· stolmri/era 2, Loli11111 pere1111e 4, Ra111.111<:u/u.1· acri.1· 3. 
Bf' lli.1· pere1111i.1· I , Sonc/111s arvensi.1· 2. Hyperin1111 pe1fomtum +. Cm11pm11.tla 1mdre/iu111 2: Sn . č. 5: Lmni11111 
111ac1do111111 6, Veronic:o persica I , F((l/opio convolvulu .1· 2, R11h11s .fi'uticos11.1· agg. 2, Solix co11rea .i v. 3, 

Parthe11ocis.rn.1· quinqueťolia 7; Sn . č . 6: Lo111iu111 album J, Galium mol/ugo 2: Sn. č . 7: Carduus crisp11.1· 2, 
A111/triscu.1· sylveslris J, Mela11driu111 pmtense 2, Festuca f'l'lllensi .1· 2, Swc!ty.1· .1ylvatica 3; Sn . č. 8: Lonúu111 
111ontlotu111 2, !\gmsti.1· stolonifem I. Festuca gigrmtea m; Sn. č . 9: Hu111ulu.1· lupu/11.1· m, Galeo11si.1· specio.1·0 
m: Sn . č . I O: Reynoutria ja17011ica IO, C!to111aepliu111 of/icinale 4, Si11((pis arve11si.1· I : Sn. č . 11 : Gc11111 
11rhm111m 3, Fe.rtuu1 gif?<lllfea J. Persicaria !tydropiper 2, /3ide11.1· frondosa 2, A trip/ex patula 4. t/1ilohi11111 
lrirsutmn 3; Sn . č. 12: /111patie11s glwululi(era 9, Persicaria lrydmpiper 3, Galin.wga ciliata I, C11e11opodi1.1111 
fici(olium 2, Cirsium oleraau111 5: Sn . č . 13 : /111p<1lie11. .1· glandulifúa 9, R1.1111ex crispu.1· 5. Sw11/m1:u.1· nigrn 
jv. 2, Persicaria !tydropiper J, Bide11sfro11do.rn J, G{(/eopsi.1· tetrnhit 4, Arctiu11111ú11us J: Sn . č . 14: Helia111/ru .1· 
111hero.rns IO, P((sfinau1 .rntiva m, Lolium pere1111e m, Sisymhrium striclissimr.1111 2. So/id((go [?igwll ea 3; 

Sn . č . 15 : Ru111ex crispu.1· I. Da11c1,1.1· camta I . Arctium sp. I. Lew:a11the111um vulf?<lre m, Aet/11.1sa c:y1wpiu111 1. 
!\gmstis gigmttea I . Campanula rapu11culoide.1· I , Card11u.1· acw11/wide.1· I , Eu1wtoriu111 cw11whi1111111 I , 
Cala111agrosti.1· epigeios 2. Oe11ot!tera /Ji e11.11is 2, Tussi/{(go fwfara 4. Rorippa pa/usrris m, Vaha.1·cw11 
flÍf?J 'Ufl/ ITI . 

:vysvětlivky viz tab. 

3. NITROFILNÍ SPOLEČENSTVA PŘEVÁŽNĚ VÍCELETÝCH DRUHŮ Z OKRUHU 
TŘÍDY GAL/0-URTICETEA. 

Syntaxonomicky vyhraněná skupina společenstev s příslušností ke třídě Galio-Urticetea 
a jejím nižším jednotkám (zvl. řádu lamio-Chenopodietalia a svazu Arction lappae). 
Ústřední postavení v této skupině zaujímá komplex společenstev s vůdčími Aegopodiwn 
podagraria a/nebo Urtica dioica. Vedle společenstev s dalšími apofytními dominantami 
(Arctium sp., Calystegia sepium, Chaerophyllum aromaticum aj.) jsou v tomto okruhu 
pojednána i společenstva s dominantními neofyty, resp. ergasiofyty - Inzpatiens parviflora. 
I. glandul~fera, Reynoutriajaponica. Naopak zde chybí společenstva vlidčích druhů, ktení 
jsou dominantami cenoticky různorodých společenstev, jako je Artemisia vulgaris č i 

Solidago canadensis. 
Porosty této skupiny jsou vázány na živné, dusíkem bohaté pí'.1dy, většinou dobře 

zásobené vláhou, na polostinných až stinných stanovištích. V Ostravě jsou poměrně hojně 
rozšířeny ve staré zástavbě a v okrajových čtvrtích venkovského rázu. Přirozenější formy 
se vyskytují v pobřežních houštinách při vodotečích. 
Vypočtené indikační hodnoty dokládají ekologickou a biologickou vyhraněnost tohoto 

okruhu. Porosty se vyznačují převahou hemikryptofytí'.1 (53,6 % ) při relativně nejvyšším 
podílu geofytů ( 18,8 % ), terofyty jsou zastoupeny méně (12A % ), poměrně vysoký je 
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však podíl chamaeťytů (7,4 %). Z hlediska strategií zcela převládá typ C, který spo l ečně 

s typem CS dosahuje podílu 66,9 % (tj. nejvíce ze všech okruhů) . Ruderální strategie 
jsou jen málo zastoupeny. Ekologicky se spo l ečenstva okruhu vyznačují nejmenšími 
nároky na svět l o (nejnižší hodnota u bs.Aegopodium podagraria-[Arction lappae] a spol. 
s Jmpatiens parvijlora), prl'1měrnými požadavky na teplo, relativní oceánitou, nad
průměrnou vlhkomilností (nejvíce u spol. s lmpatiens glandul(fera) a především zvýšenými 
požadavky na obsah živin, zv l. dusíku v půdě. Z hlediska floristického složení je nápadné 
vysoké zastoupení čeledi Apiaceae a relativně nejvyšší podíl če l edi Lamiaceae . 

3.1 Společenstva s vůdčím druhem Aegopodium podagraria ( 19 sn.) 
sl. 14 až 17 

Fyz: Dvou- až třívrstevné, středně vysoké porosty s nadpolovičním zastoupením vt°1dčího 
druhu, porosty dokonale zapojené. 

DSI: Průměrný počet druhů podle typu od 13,5 do 22,3 (celkově 16 ± 5,3 ). 
Typ Galio-Urticetea (8 sn.): V - Aegopodium podagraria, IV - Urtica dioica.Artemisia 

vulgaris , Elytrigia repens, Ill - Calystegia sepiurn. Chaerophyllwn aromaticum. 
Ranunculus repens. Dactylis glomerata. Poa trivialis, Cirsium arvense (sl. 14 ). 

Typ Lamio-Chenopodietalia (5 sn.): V - Aegopodiwn podagraria, Urtica dioica. Poa 
trivialis , IV - O, I II - Artemisia vulgaris. Taraxacum ojjicinale, Arrhenatherwn elatíus, 
Calystegia sepium. Chaerophyllum aromaticum (sl. 15) . 

Typ Arction (2 sn.): v obou snímcích - Aegopodium podagraria. Dactylis glomerata. 
Lap.mna communis, Poa trivialis, Urtica dioica (sl. 16) . 

Typ Galio-Urticetea /Arrhenatheretalia (4 sn.): V - Aegopodiwn podagraria. Achillea 
millefoliwn. Dactylis glomerata, Urtica dioica, IV -Solidago canadensis. Elytrigia repens. 
Ranunculus repens, Ill - Cirsiurn arvense, Festuca ruina, Ranunculus acris, Arrhena
therum elatius, Taraxacum officinale. Crepis hiennis, Jacea phrygia, Calystegia sepium. 
Heracleum sphondylium, Chaerophyl/um arornaticum, Rumex ohtusifolius. Annoracia 
rusticana, Lolium perenne, Plantago major. Potentilla anserina, Stenactis annua (sl. 17). 

Ek: Troficky bohatší, svěže vlhké půdy zastíněných stanovišť, s vyšším obsahem dusíku . 
Syng: Stabilizovaná společenstva stinných stanovišť, podmíněná alespoň občasnými 

disturbancemi (zvl. sečením), pravidelnější sečení se projevuje vyšší přítomností druht°1 
ř. Arrhenatheretalia a nižší vita litou dominanty. 

Rozš: Převážně ve starší zástavbě městských i venkovských čtvrtí, ve stinných 
komunikačních lemech, parcích aj., jen výjimečně v průmyslových a dt°1lních areálech . 

Syntax: Pt°1vodně vymezeno 7 fytocenóz specifického složení ( + 3 další, v nichž je 
jako druhá dominanta zastoupena Urtica dioica), nejpočetněji zastoupena tř. Galio 
-Urtic etea . dále řád Lamio-Chenopodietalia, sv. Arction lappae a řád Arrhenatheretalia . 

Typ: bs . Aegopodium podagraria-[ Galio-Urticetea l (vč . var. s Urtica dioica) , sn . 3/1 . 
bs. Aegopodium podagraria-[Lamio-Chenopodieta/ia] (vč . var, s Urtica dioica), sn . 3/2. 
bs. Aegopodiwn podagraria-[Arction /appae] (vč. var. s Urtica dioica), sn . 3/3 . 
bs. Aegopodium podagraria-[Galio -Urticetea/Arrhenatheretalia], sn. 3/4. 

Lit: V tradičním pojetí j sou porosty s Ae. podagraria hodnoceny v rámci svazu 
Aegopodion podagrariae, jako as .Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx . 1967, 
resp . Urtico-Aegopodietum Oberd . 1964. Z Broumovska popisuje příbuzné porosty Hadač 
( 1978) jako asociaci Agropyro-Urticetum dioicae. Deduktivní metodou byla popsána celá 
syntaxonomická derivační řada společenstev třídní, řádové a svazové úrovně (Kopecký 
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et Hejný 1971, Kopecký 1974a a pozdější práce). Jako dominanta cenoticky nenasycených 
společenstev je obvykle označována nejen Ae. podagraria , ale současně i Urtica dioica. 
Kopecký (I 984b) v této souvislosti hovoří o komplexu s polečenstev (Gesellschaťts

komplex). Jednu z výjimek představuje os. Aegopodium podagraria-[Arrhenatheretalia l 
Kopecký 1978, charakteristické pro osluněmí. nitrofilní stanoviště pod vlivem mírných 
disturbancí (silniční příkopy) . 

3.2 Společenstva s vůdčím druhem Urtica dioica (21 sn.) - sl. 18- 20 

Fyz: Obvykle dvouvrstevné, až 120 cm vysoké porosty s pokryvností Urtica dioica 
nad 50 % (až 90 %), druh Aegopodium podagraria zastoupen v 9 snímcích, většinou 

s menší pokryvností. 
DSI: Druhově chudší, podle typů průměrně I 0,8 až 15,3 druhů. nejchudší j e typ 

Galio-Urticetea, nejbohatší typ Arction lappae . 
Typ Galio-Urticetea (6 sn.): prí'im. 10,8 druhů ; V - Urtica dioica: IV - Poa trivialis. 

Aegopodium podagraria. Galium aparine; Ill - Artemisia vulgaris, Solidago canadensis. 
Elytrigia repens, Arrhenatherum elatius, Calystegia sepium. Chaerophyllum aromaticum 
(sl. 18). 

Typ Lamia albi-Chenopodietalia boni-henrici (5 sn.): prť1m . 13,0 druhť1 ; V - Urtica 
dioica; IV - Elytrigia repem1. Poa trivialis, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius : 
Ill - Calystegia sepiurn, Galium aparine. Cirsium arvense (sl. 19). 

TypArction lappae (6 sn.): prům . 15.3 druhů; V - Urtica dioica , Poa trivialis, Elytrigia 
repens; IV - 0, 111 - Artemisia vulgaris, Galium aparine, Glechoma hederacea. Carduus 
crispus, Rumex obtus(folius, Arctium Zappa (sl. 20). 

Ek: Svěže vlhké. troficky bohaté, silně nitrofilní půdy (nejvyšší indikační hodnota 
nitrofilie ze všech sledovaných společenstev), humózní, neutrální až mírně zásadité, 
částečně až plně zastíněná stanoviště. 

Syng: Obvykle stabilizovaná společenstva, která přetrvávají na příhodných stanovištích 

až desítky let (podmínkou je zastínění. organický substrát a vyloučení disturbancí). 
Rozš: Většinou v okrajových čtvrtích venkovského typu , někdy i v městské zástavbě 

a průmyslových areálech ve stinných zákoutích, příkopech, při zdech aj„ roztroušeně až 
hojně. 

Syntax: Vymezeny 3 hlavní typy v rámci syntaxonomické derivační řady, dále několik 

ojediněle zastoupených typů (Galio-Alliarion, Molinietalia aj .). 
Typ: bs . Urtica dioica-[Galio-Urticetea] (Kopecký et Hejný 1971 ), sn. 3/5. 
bs. Urtica dioica-[Lamio -Chenopodietalía] (Kopecký et Hejný 1971 ) , sn. 3/6. 
bs. Urtica dioica-[Arctžon lappae] (Kopecký et Hejný 1971 ), sn . 317. 

Lit: Společenstva s U. dioica jsou v literatuře uváděna s poleč n ě s Aegopodium 
podagraria (viz výše) . 

3.3 Společenstva s vůdčím druhem Calystegia sepium (7 sn.) - sl. 21 

Fyz: Obvykle dvouvrstevné porosty s „překryvem" Calystegža sepium, jejíž pokryvnost 

se pohybuje většinou nad 75 %. 
DSI: Prům . počet druhů 12 ± 2,52; V -Calystegia sepium. Urtica dioica; IV - Elytrigia 

repens ; III - Artemisia vulgaris. Cirsium arvense, Dactylis glomerata. Arrhenatherum 
elatius. Symphytum o.fficinale, Galium aparine, Heracleum sphondyliunt 
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Ek: Vlhčí humózní půdy, často v oglejených depresích, humózní, výrazně nitrofilní. 
částečně nebo téměř zcela zastíněné. někdy i stinné skládky stavební suti a organického 
odpadu. 

Syng: Větš inou stabilizovaná sukcesně pokročilá společenstva. která při zachování 
vhodných stanovištních podmínek (dostatečné vlhko, polostín, absence disturbancí) mohou 
přežívat po řadu let; někdy jsou však rozrušena expanzí konkurenč ně silných bylin nebo 
rozvojem ťaneroťy t. 

Rozš: Mimo souvisle zastavěná území, obvykle ve sníženinách při potocích, strouhúch 
a příkopech, dosti roztroušeně . 

Syntax: Původně vymezeny 4 fytocenózy specifického složení. s pt-íslušností ke 
tř. Galio-Urticetea, sv. Arction lappae a ř. Arrhenatheretalia. v jednom snímku převaha 
Glechoma hedemcea, ve dvou kodominance Urtica dioica . Svaz Crmvolvulion sepii není 
kromě vl'tdčího druhu ve sledovaných porostech indikován, a proto jsou sledované porosty 
klasifikovány v rámci třídy Galio-Urticetea. 

Typ: bs . Calystegia sepiurn-íGalio-Urticetea], sn. 3/8. 
Lit: Ruderální fytocenózy s vl'1dčí C. sepium jsou hodnoceny v nímci as. Agmpyro 

repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967, případně as. Urtico-Convolvuletun1 Gbrs 
et MUiier 1969, popř. jako Urti<:a dioica-Calysteg ia sepium - Gesellschaťt. U nás byla 
vymezena subasociace calysfef?ietosunz sepium v rámci as . Chaerophylletum ammatici 
(Neuhauslová-Novotná, Neuhausl et Hejný 1969). Na úrovni odvozeného (popř. bazálního) 
společenstva, s příslušností ke tř. Galio-Urticetea popisuje liberecké porosty Višfták ( 1992). 
Kopecký ( 1985) hodnotí společenstva s Calystegia sepium v nímci sv. Convolvuhon sepii , 
jako as. Cuscuto europAeae-Convolvuletum. sepium Tx. ( 1947) 1950 nom. inv. Jedná se 

o společenstva spíše přirozených stanovišť, se zastoupením dalších indikátorů svazu, jako 
je Cucuba/us haccÍ;fer. Cuscuta europaeea. Humulus lupulus. lamium maculatum. Solanwn 
dulcarnara aj. Podobné cenózy jsou na Ostravsku rovněž místy vyvinuty. Příbu zným. avšak 
méně vyhraněným typem je bs . Urtica dioica-[Convolvulion sepiwn] (Kopecký I. c.). 

3.4 Společenstva s vůdčím druhem Chaerophyllum aromaticum (7 sn.) -
sl. 22 

Fyz: Dvouvrstevné, zpravidla lemové porosty s naprostou převahou Ch. aro111aticum 
(od 75 % pokryvnosti výše) . 

DSI: Prl'11něrně 13,6 ± 2,6 druhů; V - Chaerophyllwn aromaticum, Urtica dioica, 
IV - Arteniisia vulgaris, Elytrigia repem·. Poa trivialis, Aegopodium podagraria , 
Ill - Heracleum sphondylium. Calystegia sepium, lolium pere111ie. Dactylis glomerata, 
Stenactis annua. Poa palustris. 

Ek: Živinami bohaté nitrofilní půdy, svěže vlhké až mírně vysýchavé, na částečně 
zastíněných stanovištích. v lemech zdí, v příkopech silnic. v parcích aj . 

Syng: Stabilizované společenstvo na živnějších stinných biotopech, které se udržuje 
nepravidelnými disturbancemi , bez nich přežívá cca I O let. 

Rozš: Roztroušeně až zřídka, převážně v okrajových částech města, v plochách, které 

nejsou pravidelně udržovány. 
Syntax: Původně vymezeno 5 fytocenóz specifického složení, s příslušností ke 

tř. Galio-Urticetea, ř. Lamia alhi-Chenopodietalia honi-henrici, sv. Arction /appae , 
ř. Arrhenatheretalia a tř. Chenopodietea. Všechny porosty však vykazují alespoň třídní 

přís lušnost. 
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Typ: bs. Chaerophyllum aromaticwn-1 Galio-Urticetea I Kopecký et Hejný 1971. sn . 3/9. 
Lit: Společenstvo pí'1vodně hodnoceno jako subas . v rámci as . Agropyro repentis-Aego

podietum podagrariae Tx . 1967, jako samostatná asociace Chaerophylletum aromatici 
je uvádí Neuhausl, Neuhauslová et Hejný 1969. Kopecký et Hejný ( 1971) popsali celou 

syntaxonomickou derivační řadu cenóz s krabilicí Zť1pašnou. V Přehledu (Kopecký e t 

Hejný 1992) je hodnoceno pouze na řádové úrovni (Lamio albi-Chenopodietalia 
boni-henrici). Společenstva se svazovou úrovní jsou zde přiřazována k některým z asociací 
sv. Arction lappae. 

3.5 Společenstva s vůdčím druhem Reynoutria japonica (6 sn.) - sl. 23 

Fyz : Nápadné, až 250 cm vysoké porosty s dokonalým zápoje m ví'1dčího druhu. 

v dí'1sledku zastínění a silné kompetice je přízemní patro redukováno: jsou zde pojednány 

i porosty s vůdčí R. sachalinensis. 
DSI: Průměrně pouze 6,5 druhů; V - Reynoutria japonica, Ill - Arte111isia vu lgaris. 

Solidago canadensis. Calystegia sepium, Aegopodium podagraria. 
Ek: Živinami bohaté, nitrofilní půdy, svěže vlhké až mírně vysýchavé, někdy s hojným 

skeletem. 

Syng: Dlouhodobě stabilizovaná společenstva konkurenčně zdatného antropofyta, kte rá 

lze potlačit jedině pravidelným sečením, popř. herbicidem . 
Rozš: Roztroušeně spíše ve staré zástavbě a na zanedbaných plochách, též jako doprovod 

vodotečí, porosty s R. sachalinensis se vyskytují jen vzácně (např. v Radvanicích) . 

Syntax: Vymezeny dvě cenózy s příslušností ke tř. Galio-Urticeteaa sv. Arction lappae. 
Typ: os. Reynoutriajaprmica ( sachalinensis)-rGaliu-Urticeteaj Višňák 1986. sn. 3/ I O. 
Lit: Oberdorfer et al. (I 967) hodnotí porosty s křídlatkou jako samostatnou asociaci 

Polywmetum cuspidati. Kopecký ( 197 4) zmiňuje os. Reynout ria japonica -[ Arction lappae I 
a dále (Kopecký 1985) os . Reynoutriajaponica -[ Cunvolvulion sepium]. Druhy uvedených 

jednotek se až na jednu výjimku v zaznamenaných porostech nevyskytovaly. Společenstvo 

s R. japonica jsou běžně rozšířená při vodotečích a silnicích v některých pohraničních 

oblastech státu, kde vykazují zpravidla příslušnost ke tř. Galio-Urticetea. popř. k ř. Petasito
-Chaerophylletalia (Višňák 1986, 1992). Ze zahraničí jsou uváděna např. z Dolního Saska 

(Brandes 1981 ), kde jsou hodnocena jako odvozená společenstva na úrovni svaz li Arction 
lappae a Aegupodion podagrariae. 

3.6 Společenstva s vůdčím druhem lmpatiens parv~flora (8 sn.) - sl. 24 

Fyz: Dvouvrstevné, spíše maloplošné, zpravidla dokonal e zapojené porosty s nad

polovi č ní pokryvností lmpatiens parv~flora. 
OSI: Prl'1měrně 13,75 ± 3,2 druhy; V - Jmpatiens parvijlora , IV - Artemisia vulgaris, 

Poa tri vialis, Urtica dioica. Aegopodium podagraria. Galium aparine; Ill - Samhucus 
nigra. Anth.riscus sylvestris, Ch.aerophyllum aromaticwn. Tussilagofwfara. 

Ek: Výrazně nitrofilní, někdy skeletnaté pí'1dy (demoliční s uť) , hydricky prí'11něrn é, 

pod vlivem výraznějšího zastínění. 

Syng: V zastíněném prostředí poměrně stabilizovaná společenstva , též jako sy nu zie as. 

Samlntcetum n.igrae, v otevřenějších polohách je / . parvijlora postupně vytlačena 
konkurenčně silnými apofyty (Aegopodium podagraria, Chaerophyllwn aromaticum aj .) . 

Rozš: Roztroušeně, zejména v ruderalizovaných lesících, ve stinných příkopec h 

a krajnicích , vesměs v okrajových částech města, někdy i na zbořeništích ve staré zástavbě . 
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Syntax: Původně vymezeny 4 cenózy specifického složení, v rámci tř. Galio-Urticeten 
a nižších jednotek. většina zachycených porostů však vykazuje přítomnost pouze ke 
tř. Galio-Urticetea. 

Typ: os. lmpatiens parvijlora-l Galio-Urticetea] Kopecký et Hejný 1973, sn . 3/11 . 
Lit: Společenstva s /. parv(flora jsou většinou uváděna jako cenoticky nenasycená 

společenstva. Kopecký et Hejný ( 1973 ), a Kopecký (I 984a, I 985b) uvádějí celou 
syntaxonomickou derivační řadu těchto společenstev. Společenstva jsou hodnocena jak 
na úrovni svazu Arction lappae, tak i svazu Galio-Alliarion. V zahraniční literatuře se 
fytocenózám s netýkavkou malokvětou věnuje např. Brandes ( 1981 ), který z Dolního 
Saska uvádí tři bazální společenstva, odpovídající v podstatě tř. Galio -U rticetea 
a sv. Galio-Alliarion. 

3.7 Společenstva s vůdčím druhem /mpatiens glandulifera (3 sn.) - sl. 25 

Fyz: Statné a v době květu dominanty nápadné porosty s výraznou převahou 
I. glandul(fera, která dosahuje výšky až ke 3 metrům . 

DSI: Prl'tměrně 15 druhů, ve všech třech snímcích/. glandulifera, Poa trivialis, Urtica 
dioica; ve dvou Artemisia vulgaris. Aegopodium podagraria, Galium aparine, lmpatiens 
parv(flora, Myosoton aquaticum, Bidens frondosa a Persicaria hydro pipet: 

Ek: Nitrofilní, humózní půdy, svěže vlhké až vlhké, v aluviálním pásmu vodotečí nebo 
na vlhkých deponiích. na stinných stanovištích. 

Syng: Blokovaná stádia, která mohou být potlačena jen dokonalým zápojem stromových 
korun , dominantou je invazní neofyt, který se šíří v břehových doprovodech vodotečí. 

Rozš: Roztroušeně, zvláště v okrajových čtvrtích - při vodotečích, lesních okrajích. 
příkopech. silnicích a železničních tratích . 

Syntax: Vymezeny dvě specifické cenózy. s příslušností ke sv. Gaho-Alliarion a sv. 
Arction lappae. Alternativně lze porosty hodnotit na úrovni tř. Galio-Urticetea. Ve dvou 
snímcích je indikován i řád Bidentetalia tripartiti. 

Typ: (os .) lmpatiens glandulijera-l Galio-AlliarionJ. sn. 3/12. 
(os .) bnpatiens glandulifera-[Arction lappae], sn. 3/ 13 . 
Lit: Společenstva byla původně řazena do komplexu lmpatienti-Solidaginetum Moor 

1958; porosty na přirozených aluviálních stanovištích do as . lmpatienti -Convolvuletwn 
Hilbig 1972. Kopecký (I 974a, 1985) vymezuje odvozené společenstvo s příslušností 
k ř. Convolvuletalia (resp. ke sv. Convolvulion). na druhotných stanovištích ke tř . Galio 
-Urticetea. Tomu odpovídá i popis fytocenóz s I. glandulifera z okolí Blanska (Griill et 
Vaněčková 1982). Ze starší literatury se porostl'1m s netýkavkou žláznatou (Royleovou) 
věnuje práce Lhotská et Kopecký ( 1966). 

3.8 Společenstva s vůdčím druhem Helianthus cf. tuberosus (6 sn.) - sl. 26 

Fyz: Nápadné, kolem 2 metrů vysoké, dokonale zapojené porosty s absolutní převahou 
blíže neurčeného druhu rodu Helianthus (snad H. decapetalus), pokryvnost dominanty 
se blíží ke 100 %. 

DSI: Průměrně 11 ,8 druhů; V - Helianthus cf. tuberosus, Elytrigia repens, Urtica dioica; 
IV - Artemisia vulgaris, Solidago canadensis, Poa trivialis; III - Poa palustris. 
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Ek: Nitrofilní, svěží půdy , obvykle s vyšším podílem skeletu (včetně cizorodých 
příměsí), na více méně osluněných stanovištích . 

Syng: Dlouhodobě stabilizované porosty, jejichž spontánní ústup nebyl pozorován . 
Rozš: Dosti roztroušeně na deponiích v průmyslové zóně. 

Syntax: Vymezeny 3 cenózy specifického složení, většinou s příslušností ke tř. Galio
-Urticetea až ke sv. Arction lappae: někdy druhovú garnitura s nízkou indikační hodnotou 
(odd . Convolvulo-Chenopodiea), v jednom případě indikován řúd Sisymbrietalia. 

Typ: os. Helianthus tuherosus s.1. -lGalio-Urticetea] Kopecký 1974, sn. 3/14. 

Lit: Společenstva s vůdčím H. tuherosus nejsou v literatuře příliš často zmiňována 
a většinou nejsou ani klasifikována (cf. Oberdorfer et al. 1983). Kopecký (I 974a) popisuje 
vedle výše uvedeného odvozeného společenstva i typy s příslušností ke sv. Arction lappa e 
a sv. Convolvulion. 

3.9 Společenstva s vůdčím druhem Tanacetum vulgare (4 sn.) - sl. 27 

Fyz: Obvykle třívrstevn é porosty, s výškou kolem 120- 160 c m. s nadpolovičním 

zastoupením dominanty. 
OSI: Průměrně 20 druhli: ve 4 snímcích - Cirsiwn arvense. Artemisia vulgaris, Solidago 

canadensis, Achillea millefolium. Tanacetum vu!gare; ve 3 snímcích - Elytrigia repens, 
Poa palustris. 

Ek: Troficky bohatší, hydricky pn°11něrné antropogenní plidy, často s vyšším podílem 
skeletu, pravděpodobně s vyšším pH, na převážně osluněných stanovištích. 

Syng: Poměrně stabilizované společenstvo, které je však na vlhčích a stinnějších 
biotopech záhy vystřídáno porosty víceletých nitrofilních druhli z okruhu sv. Arction 
lappae (Aegopodium podagraria, Arctium sp., Artemisia vulgaris aj.). 

Rozš: Dosti řídké společenstvo, rozšířené na zanedbaných plochách mimo zás tavbu . 
Syntax: Každý ze snímkl'1 vykazuje specifické druhové složení, indikující svazy Dauco

-Melilotion, Arction lappae, třídu Galio-Urticetea a řád Arrhenatheretalia. Tyto porosty 
lze hodnotit v rámci široce chápané as. Tanaceto -A rtemisietum. 

Typ: as. Tanaceto-A rtenúsietum Br. -Bl. 1949, sn. 3/ 15 . 

Lit: Široce rozšířený typ společenstva, který je uvúděn prakticky ve všech regionálních 
přehledech ruderální vegetace . Někdy je řazeno do svazu Arction lappae, jindy do sv. 
Dauco-M elilotion (mj. Kopecký et Hejný 1992). Jako cenoticky nenasycené společenstvo 
s příslušností k řádu Arrhenatheretalia a/nebo tř. Galio-Urticetea je uvádí z Vese lí nad 
Lužnicí a z Liberce Višňák ( 1989. 1992). 

3 .1 O Další, méně častá společenstva 

3.1 O. I Společenstva s vůdčími druhy Arctium sp. (4 sn.) 

Porosty hodnotitelné jako bs. Arctiwn sp.-[Arction lappae], s vl'.1dčím A. lappa , 
A. tomentoswn nebo jejich křížencem A. x amhiguum. Společenstva se vyvíjejí na 

skeletnatých, dusíkem bohatých a svěže vlhkých pl'1dách v zanedbaných prolukách aj . 

Na rozdíl od příbuzných porostl'1 popisovaných např. z Prahy jako bs. Arctium-Ballota 
nigra-[Arction lappae] (Kopecký 1984) jsou ostravské porosty cenoticky méně 
vyhraněné - zcela v nich chybí Baf lota nigra, Lamium album a Leonurus cardiaca. 



286 Preslia 67r1995) :261 - 299. 1996 

3.10.2 Společenstva s vůdčím druhem Carduus crispus 

Méně běžné společenstvo těžších a mírně vlhkých antropogenních půd, s těžištěm 

rozšíření v severní, méně zastavěné části města. Syntaxonomicky jde o odvozená 
společenstva s dobře vyjádřenou příslušností ke svazu A rction lappae, popf". jen řádu 
Lamio albi-Chenopodietalia honi-henrici. Příbuzné bs. Carduus crispus-[ Convolv111ion 
sepium] Zaliberová et Mucina 1983 ms. (sec. Kopecký 1985) představuje přirozenější 
typ říčních aluvií. 

3.10.3 Společenstva s vůdčím druhem Sisymbrium strictissimum 

Byl zjištěn jediný porost náležející ke svazu Arction lappae. 

3.10.4 Společenstva s vůdčím druhem Anrhriscus sylvestris 

Byl zaznamenán pouze jeden porost na kompostu. Složením odpovídá hí.du Lamin 
albi-Chenopodietalia boni-henrici (Kopecký I 974a, 1984). 

3. I 0.5 Společenstva s vůdčím druhem Heraclewn sphondylium 

Byly zapsány dva snímky porostt".1, první s účastí druhů tř. Galio-Urticetea a 
ř. Agrostietalia, druhý s nevyhraněnou druhovou garniturou, hodnotitelnou nejspíše jen 
na úrovni oddělení Convolvulo-Chenopodiea. Podobné porosty vystupují někdy jako 
sukcesní stádia nesečených trávníků. 

3.10.6 Jiné fytocenózy 

Vzácně se vyskytujícím společenstvem je os. Mentha long~folia-[ Galio-Urticetea] 
(Hilbig 1972). Ojediněle (pod vrchem Landek) byl pozorován porost Sambucus elmlus, 
hodnotitelný jako os. S. ebulus- [ Galio -Urticetea]. Na venkovské periférii se zřídka 
vyskytují porosty as. Lamio-Conieturn Oberd. 1957. 

4 . SPOLEČENSTVA ŠLAPANÝCH PLOCH Z OKRUHU TŘÍDY PLANTAGJNETEA 
MAJOR/S. 

Čtvrtý okruh zahrnuje ekologicky i syntaxonomicky vyhraněná společenstva, jejichž 

druhová garnitura inklinuje k řádu Plantaginetalia, popř. ke svazu Polygonion avicularis. 
Menší část sem zařazených fytocenóz náleží k řádu Agrostietalia stolonU'erae a svazu 
Lolio-Potentillion anserinae. Jako dominanty se uplatf1ují především Lolium perenne. 
Poa annua. Polygon.um aviculare s. I. a Potentilla anserina. 

Porosty tohoto okruhu jsou nízkého vzrůstu, často maloplošné a druhově chudé. Obvykle 
se vyznačují značnou homotonitou druhového složení. Všechna sem zařazená společenstva 

jsou různou měrou formována sešlapem: nejvíce spol. s Polygonum aviculare s. I. a Poa 
annua, nejméně spol. s Potentilla anserina a P reptans (resp. Ranunculus repens). 
Společenstva tohoto okruhu náleží v Ostravě k nejběžnějším. Těžiště jejich výskytu 

spočívá v sídlištní zástavbě, hoj mi jsou však i ve starších městských čtvrtích . 

Podle vypočtených průměnC>1 v porostech okruhu výrazně převažují hemikryptofyty 
(60,8 % ), při vyšším podílu terofytl'1 (21,3 % ) a relativně nejnižším podílu geofytl'1 (8,8 % ). 
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Z hl edi ska strategií mírně převažuj e typ C (včetně typu CS 42.3 % ) nad typem CS R 
(31,6 % ). Porosty okruhu jsou výrazně svět l omilné, indikují mírně podprůměrné termické 
podmínky (výjimku tvoří společenstva s Polygonum arenastrum) a průměrnou vlhkost. 
Z hl ed iska půdní reakce jsou zastoupeny méně náročné i nároč nější porosty (nejnižší 
hodnoty ukazatele R dosahují spo l ečenstva s Pnlygonum are11astrwn) . Podle ukazate le N 
(trofie) je většina porostů mírně nadprúměrná. velmi nízkou hodnotu však vykazuje bs . 
Lolium perenne-l CynosurionJP!antag inetalia J. Floristická skladba je nápadná vyšším 
zastoupením če l edi Fahaceae a če l ed i Poaceae . 

4.1 Společenstva s vůdčím druhem Lolium perenne (37 sn.) - sl. 28 až 32 

Fyz : Nízké, j edn o- až dvouvrstev né porosty, obvy kl e s plošnou převah o u trav 
a s pokryvností lolium perenne od 30 do 90 %, další dominanty tvoří Plantago majOJ~ 

Achillea rnillefolium aj .; pokryvnost se většinou blíží ke I 00 %. 
DSI: Typ Plantagine talia (9 sn. ): prí'11n ěrn ě 15,0 druhů ; V - loliu111 perenne ; 

IV - Taraxacurn o.fficinale, Amoria repens, Medicago lupulina. Plantago !anceolata ; 
III - Trifólium pratense. Matricaria 111aritima. Tussilago f ar.fara (sl. 28). 

Typ Polyp,onion avicularis (5 sn.): průměrně I 1,6 druhů ; V - Loliwn perenne. Plantago 
major; IV - Amoria repens, Poa annua. Chamomilla suaveolens. Taraxacwn o.fficinale; 
lil - Achillea millefolium, Pnlygonum arenastrum (sl. 29). 

Typ Cynosurion/Plantaginetalia (8 sn. ): průměrně 19.4 druhy; V - lo li um perenne, 
Plantago lanceolata, Achillea 111illefá lium, Taraxacum ofjh:inale, Anioria repens, 
Scorz.oneroides autumnalis: IV - Bellis perennis, Dactylis glomerata. Tr~foliwn pratense, 
Plantago major. Potenti!la anserina: 111 - Prunella vulgaris. Medicago lupulina (sl. 30). 

Typ Agrostietalia/Plantaginetalia (6 sn.): průměrně 19,6 druhů; V - l nlium perenne, 
Potentilla anserina, Taraxacum r~fjicinale; IV - Amoria repens, Achillea millefolium, 
Plantago major. TrUólium pratcnse. Tussilago farfara, Ill - Plantago lanceolata. Poa 
pratensis, Scorzoneroides autumnalis, Cynosurus cristatus. Ag ros tis stolonifera. Artemisia 
vulgaris. Arctium lappa. Conyza canadensis. Daucus carota, Medicago lupulina, Cirsium 
vulgare (sl. 31 ). 

Typ Plantagineta lia/Arrhenatheretalia (7 sn.): průměrně 20,9 druhC1 ; V - lolium 
perenne, Amnria repens. Taraxacum qfficinale. Trifolium pratense; IV - Cirsium arvcnse, 
Plantago maj or; III -Artemisia vulga ris, Elytrigia repens, Plantago lanceo /ata , Achillea 
millefoliurn, Poa pratensis, Tussi!ago farfara, Medicago lupulina, Festuca ruina. Dactylis 
glomerata, Phleum pratense, Potentilla anserina, Ranunculus repem·. Daucus carota 
(sl. 32). 

Ek: Lehké i těžš í pl'1dy, mírně vysýchavé, trofi cky spíše chudší, osluněné, pod vlivem 
pravidelného sešlapu; jednotlivé typy se od sebe výrazněji neli ší, pC1dy typl't Polygonion 
avicularis a Cynosurion/Plantaginetalia jsou zřejmě s nižším pH . 

Syng: Přež ív ~í.ní společenstev je podmíněno pravidelným sešlapem, po jeho ústupu se 
podle podmínek porosty mění v převážně travní nebo bylinné typy rí'1zné cen otické 
přísluš nosti. 

Rozš: Jeden z nejběžnějších typů synantropní vegetace ve měs tě, s těž i š těm výskytu 
v obvodu nových s ídli šť, dosti hojně i ve staré zástavbě . 

Syntax: Původně vymezeno I I cenóz specifického složení, s p řís lu š nos tí k řádům 

Plantaginetalia , Agmstietalia, Arrhenatheretalia, svazí'1m Cynosurion, Polygonion 
avicularis, Arrhenatherion a tř. Molinio-Arrhenatheretea. Zařazení do výše uvedených 
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Tah. 4. - Spolcčenst va šlapaných ploch z okruhu třídy Plwztaginetea. 
Tah. 4 . - Gesell schaften der Tritttlachen der Klassc Plantaginetea. 
I ) hs. Lo/i um pere1111e-í Pla11tagi11 etalia maioris] 
2) bs. Lolium pere1111 e-[Polygmzio11 avic:ularis] 
3) hs. Lolium pere1111e-[Cy110.rnrio11/P/0111<1gi11etalia 11u~ioris] 

Pres/ia 67 ( 1995):26 1- 299. 1996 

4) hs. Lolium perc'lll1 e-íAgrostietalia stoloniferae/Pla11tagi11ellllia nu~ioris] 
5) os . Loliu111 peren11e-[Plonwgi11 et<1Lia/Arrhe11atherew/ia] 
6) bs. Poa a111111a -[Plm1tagi11 etolio 111qjori.\'] 
7) hs. Po/_)•go1111111 are11a.1·tm111 -[Polygonio11 avic:11/arisl 
8) bs. Porenti/la <111seri11a -[Lolio-P01rntillio11 w1seri11<1e] 
9) os. Potenti/la a11seri11<1-[Polygo11io11 aviculoris] 
I 0) hs. Pote11ti/1<1 re11tw1s-[Lolio -Pote11tillio11 w1seri11<1 e] 

Čís l o snímku : 
Rok 
Měs t ská čúst 1 

Pl ocha snímku 
Pokryvnost 

I 
89 

mar 
24 
75 

2 
89 

mos 
12 
100 

3 
88 
por 
15 

100 

Druhy třídy Pla11togi11etea a řádu Pla11fl/gi11etali<1 

Tomxon1111 ofllcinale 
Loliwn pere1111e 
Plw1tago major 
Poa w1111u.1 
Planwgo lan c:eolata 

Druhy svazu Polygo11io11 avicularis 

Polygo1111111 ore11a.1·tmm 
C/w1110111i/la .rnaveolens 

3 
7 

2 
7 
5 
I 

2 
I 

4 
9 
3 
2 
4 

4 
89 

mar 
15 

100 

4 
7 
3 

2 

Druhy řúdu Agrostieta/ia a svazu Lolio -Potentillion m1seri11ae 

Pote11till<1 <111seri11a 6 m 3 

Druhy třídy Moli11io -Arrhe11atheretea a řádu Arrhawtheretalia 

Ac:hillea 111illť,/Í>liu111 

Dactylis g/0111eraw 
Da11c11.1· n 1m10 
Agmstis c:opillari.1· 
Pastin{/(:a sativo 

Druhy svazu Cy11osurio11 

A11wria repens 
Sc:oruJ11 eroi<les ou1111n11alis 

Ostatní druhy 

Medin1go /11p11/i11a 
Cir.1·i1t111 orvense 
T11ssil<1go fwfam 
Artentisia vu /gari.1· 
Melilotu .1· a/hus 
Twwc:etu111 vulgare 
Arctiu111 /appa 
So lidago ca11w/e11.sis 
Poa pa/11stris 

4 

3 
I 
5 

2 

Druhy v jednom nebo ve dvou snímcích: 

3 
3 

2 

4 
3 
2 

5 
3 

I 
2 

2 

2 

3 
6 
3 

3 

2 

+ 
4 

5 
89 

mar 
25 
100 

3 
6 
2 

5 

6 
2 

3 
m 

4 
I 

3 

6 

6 
89 

mos 
15 
80 

5 
5 
6 
7 

3 
2 

+ 
I 
4 

7 
88 
por 
IO 
90 

3 
5 
4 
5 

9 
5 

6 

3 

4 
I 

+ 

8 
84 
kce 
30 
95 

9 

+ 

3 
I 

9 
85 
hka 

8 
100 

2 
5 
4 
3 

2 
2 

9 

m 

4 

IO 
85 
kce 
9 

100 

2 

2 

2 
I 

I 
2 

Sn . č . I: Tr!fáli11111 pratense 2, Matri c:aria 111ariti111<1 4, A111oria hybrida 2: Sn. č . 2: Agrosti.1· gigantea m, 
So11dw.1· olcrnceus m, Puccinellia distan s 2; Sn . č . 3: Arrhenathemm e/ati11s 2, Poa 011g1.1sti(olia 4. Cn·11is 
hienni.1· I ; Sn. č . 4: Agrosti.1· sto/011ifera 2, Ra11unc1.1/11s repens 3,A rrhenatherum e/ati11s 3, R1.1111ex ohtusif(,fius 3, 
Poa prntensis 2, Cy110.rnru.1· cristatus 2. Sy111phytu111 officinale), Poa 11 e111ora/i.1· 2; Sn . č . 5: Tr(fáliL111111rate11 .1·e 2. 



Višií<ik : Synatropní vegetace Ostravy I. 289 

Vi<:ia cracca m, Cerastiu111 lwlosteoides 3, Trisetu111 .flavesce11s 2, Stdlaria gmminea I , Crepis tectoru111 3, 

Hordeu111 1nuri11um 2; Sn. č . 6: Poo co111pressa I. Co11yw rn11ade11si.1· + ; Sn . č . 8: Agmsfis stolonifera 2. 
Ranunculus repens I. Elytrigia repens I, Poa w1g11stifália 2, Vicia cracut I . Matricaria mariti11ut I . Equisetum 
arve11se I, Rumex crispus2, Sterwctis m1nu<16,An:tiu111 sp. +. Cirsi11111 vulgare +;Sn . č . 9: Ruml'X obtusifr>lius 2. 
Aegopodium podagroria 2. Armorw:ia rusticmlll 2. Clwnlllepli11111ofjicinale2; Sn . č . I O: Potentilla reptans I O. 
Elytrigia repe11.1· 8. Equisetum arvense I. Heracleu111 splumdyli1.1111 2. Meli/0111.1· r~fllci11<1lis 2. Po<1 triviali.1· 2. 

1 vysvětlivky viz tab. I 

kategorií je podmíněno zejména intenzitou sešlapu v přibližné řadě Polygonion--7 
Plantaginetalia--7Cynosurion--7Agrostietalia--7Arrhenatheretalia. 

Typ: bs. Lolium perenne-[Plantaginetalia majoris] P. Pyšek et A. Pyšek 1988. sn . 4/ I 
bs . Lolium perenne-[Polygonion avicularisj, sn . 4/2 
bs . Loliwn perenne-[ Cynosurion/Plantaginetalia majoris], sn. 4/3 
bs . Lolium perenn.e-lAgrostietalia stoloniferae/Plantaginetalia majorisl, sn. 4/4 
os . Lolium perenne-[Plan.taginetalia nzajoris/ArrhenatheretaliaJ, sn. 4/5 
Pozn.: Zjednodušeně lze porosty s Lolium perenne hodnotit pouze na úrovni řádu 

Plantaginetalia. jehož druhy jsou zastoupeny téměř ve všech porostech. 
Lit: Společenstva s L. perenne jsou prakticky nejběžnějšími typy ruderální vegetace 

v našich sídlech. Tradičně jsou hodnocena na úrovni asociace Lolio-Plantaginetum majoris 
Beger 1930, nověji především jako odvozené společenstvo Lo li um perenne-[ Planta
ginetalia majoris] P. et A. Pyšek 1988. Kopecký (in Kopecký et Hejný 1992) zmiňuje typ 

s přítomností druhů řáduAgrostietalia. Přirozenější (luční) společenstva jsou popisována 
v rámci svazu Cynosurion. 

4.2 Společenstva s vůdčím druhem Poa annua (6 sn.) - sl. 33 

Fyz: Přízemní jednovrstevné porosty s převažující Poa annua. s průměrnou pokryvností 
87 %. často vyvinuté jen na malých plochách. 

DSI: Prl'11n ěrně 14 druhli; V - Poa annua , Plantago maj01; Amoria repens: IV - Tara
xacum ofjlcinale. Chamomil/a suaveolens; lll - Dactyhs glomerata, Lolium perenne. 

Ek: Zpravidla těžší, udusané, hydricky pn"tměrné až mírně vlhké pl'1dy. s dobrou zásobou 

živin. na částečně zastíněných a eutrofizovaných stanovištích . 
Syng: Společenstva se udržují pod vlivem silného sešlapu, po jeho odeznění se přeměiíují 

na rl'tzné travní i bylinné cenózy. tř. Chenopodietea , ř. Agrostietalia. sv. Arction lappae aj . 
Rozš: Dosti roztroušeně při staré zástavbě . často pod vlivem domácích zvířat. 

Syntax: vymezeny 3 cenózy specifického složení, s příslu š ností k řádu Plantaginetalia , 
sv. Polygonion avicularis , popř. tř. Chenopodietea. 

Typ: bs. Poa annua-[ Plantaginetalia majorís] (Gams 1927) Oberd . et al. 1988 sn . 4/6 . 
Lit: Široce rozšířené a poměrně často uvc.íděné společenstvo, pl'1vodně hodnocené jako 

asociace Poětum an.nuae Gams 1927. 

4.3 Společenstva s vůdčím druhem Polygonum arenastrum (5 sn.) - sl. 34 

Fyz: Přízemní jednovrstevné porosty s převažujícím Polygonum arenastrurn, popř. 

dalšími druhy agregátu P aviculare s.I„ prl'11něrná pokryvnost 84 %. 
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OSI: Prí'1měrně 15,4 druhy; V -Polygonum arenastrum, Poa annua; IV -Amoria repens ; 
III - Taraxacum officinale, Lolium perenne. Plantago major. Potentilla anserina, 
Chanwmilla suaveolens. 

Ek: Výsušné, často skeletnaté půdy se spíše dobrou zásobou živin, na plně osluněných 
stanovištích, pod vlivem mimořádně silného sešlapu. 

Syng: Přežívání porostů je podmíněno trvalým a silným sešlapem, při jeho ústupu se 
rychle mění na jiné typy, nejčastěji na porosty s Lolium perenne, popř. s Poa annua. 

Rozš: Roztroušeně v blízkosti osídlení i mimo ně, nejčastěji jako „krajnice" úzkých 
nezpevněných cest, kde mívá charakter ekotonu, poměrně zřídka na větších plochách . 

Syntax: Porosty vykazují zřetelnou afinitu ke svazu Polygonion avicularis. V některých 
případech je indikován i řád Sisymbrietalia (Atriplex sagittata, Chamaeplium ofjicinale, 
Chenopodium sp. aj.). 

Typ: bs. Polygonum arenastrum-[Polygonion avicularisl (Gams 1927) P. Pyšek et 
A. Pyšek 1988, sn . 417. 

Lit: Často uváděné společenstvo, hodnocené obvykle jako as. Polygonetum avicularis 
Gams 1927 em . Jehlík in Hejný et al. 1979. 

4.4 Společenstva s vůdčím druhem Potentilla anserina ( 14 sn.) - sl. 35 a 36 

Fyz: Jedno- až dvouvrstevné nízké porosty s výraznou převahou Potentilla anserina. 
lemové i plošné, s průměrnou pokryvností blížící se I 00 %. 

OSI: Typ Lolio-Potentillion anserinae (5 sn .): prí'11něrně 16,4 druhy; V - Potentilla 
anserina; IV - Agrostis stolonifera. Loliwn perenne, Elytrigia repens, Amoria repens; 
III - Artemisia vulgaris, Cirsiwn arvense. Achillea millefolium. Medicago lupulina (sl. 35). 

Typ Polygonion (8 sn.): průměrně 14,3 druhů: V - Potentílla anserina. Loliurn perenne: 
IV - Poa annua, Plantago major: II I - Achillea millefolium. Taraxacum r~fjicinale, Amoria 
repens, Chamaeplium officinale, Matricaria maritima. Plantago lanceolata (sl. 36) . 

Ek: Zpravidla těžší, hydricky prí'1měrné až svěže vlhké pí'1dy, s mírně zvýšenou zásobou 
dusíku, na polostinných až osluněných stanovištích, pod vlivem mírného sešlapu . 

Syng: Společenstva, která se udržují disturbancemi, často za přispění pasoucí se drí'1beže, 
po odeznění vlivu rychle přecházejí do společenstev tř. Molinio -Arrhenatheretea. 

Rozš: Poměrně časté cenózy v extravilánu města. ve čtvrtích venkovského typu 
i v sídlištních trávnících, nezřídka jako lem pěších cest, vzácněji jako „husí pastvina" , 
porosty se udržují i na netypických stanovištích díky specifickým pí'tdním poměrům 
Ostravské pánve. 

Syntax: Původně vymezeno 6 fytocenóz specifického složení, s příslušností ke sv. 
Lolio-Potentillion anserinae, ř. Arrhenatheretaliaa, Plantaginetalia, sv. Polygonion 
avicularis aj. Převažují druhově ochuzené cenózy bez indikátorí'1 sv. Lolio-Potentillion 
a ř. Agrostietalia . 

Typ: bs . Potentilla anserina-[Lolio-Potentillion anserinae] (Felfoldy 1942) Oberd. et 
al. 1983, sn. 4/8 . 

os. Potentilla anserina-[Polygonion avicularis], sn . 4/9. 
Lit: Mizející společenstva, uváděná z celého území státu a hodnocená většinou v nimci 

as. Potentilletum anserinae Felfoldy 1942. Méně nitrofilní, sušší a sešlapávané typy jsou 
někdy označovány jako Lolio-Plantaginetum majoris subas. potentilletosum anserinae 
Krippelová 1972 - tomu odpovídá zde popsaný typ Polygonion. 
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4.5 Společenstva s vůdčím druhem Potentilla reptans (5 sn.) - sl. 37 

Fyz: Přízemní jednovrstevné porosty, s výraznou převahou Potentilla reptans , 
s pokryvností blízkou I 00 %, většinou vyvinuté na malých plochách . 

DSI: Pn~1měrně 13,6 druhů: V - Potcntilla reptans: IV - Taraxacum o.fficinale; 
II I -Arte misi.a vulgaris, Elytrigia repens. Equisetum arvense. 

Ek: Skeletnaté, mírně vysýchavé půdy, většinou s menší zásobou živin , na polostinných 
stanovištích, pod vlivem mírného sešlapu . 

Syng: Přežívání společenstev je podmíněno občasným sešlapem , po jeho odeznění 
pf"echází do společenstev tř. Molinio-Arrhenatheretea , při zesílení sešlapu do porostli 
s Lolium perenne aj . 

Rozš: Ve zpustlých plochách, včetně průmyslových areálů roztroušeně, na malých 
plochách poměrně často i v obytných čtvrtích . 

Syntax: Značně variabilní společenstvo, inklinující nejčastěji ke svazu Lolio-Potentillion 
anserinae, někdy ke tř. Chenopodietea, popř. jen k odd. Convolvulo -Chenopodiea . 
V některých porostech je hojné zastoupení indikátorů řádu Arrhenatheretalia . V jednom 
ze zapsaných porostů vystupuje jako druhá dominanta Elytrigia repens . 

Typ: bs. Potentilla reptans-[Lolio-Potentillion anserinae l, sn . 411 O 
Lit: Ze Slovenska je uváděna as . Potentilletum reptantis Eliáš 1974 (sec . Kopecký et 

Hejný 1992), s poněkud odchylnou druhovou skladbou než mají ostravské porosty. V české 
literatuře se tento typ neobjevuje, i když maloplošné porosty s dominantní P reptans jsou 
hojně rozšířeny v mnoha částech státu. Z Podunajské nížiny zmiňuje Mucina ( 1982) 
odvozené společenstvo P reptans-[Plantaginetea] . 

4.6 Další společenstva 

4.6. I Společenstva s vl'1dčím druhem Plantago major (3 sn.) 

Roztroušeně se vyskytující společenstvo na silně sešlapávaných, těžších a svěže vlhkých 
půdách . Spíše maloplošné porosty, často nedokonale zapojené, se zřetelnou inklinací ke 
sv. Polygonion avicularis. Výskyt na hřištích a na povrchu méně používaných cest. 

4.6.2. Společenstva s vůdčím druhem Chamomílla suaveolens 

Vzácnější typ fytocenóz na méně sešlapávaných, nitriťikovaných pt°1dách. Inklinuje ke 
svazu Polygonion avicularis, za přítomnosti indikátorů tř. Chenopodietea a nižších 
jednotek. Jediný doložený porost. 

4 .6.3 . Společenstva s vůdčími druhy Tr(folium pratense-Lolium perenne 

Zřídka se vyskytující typ společenstva na těžších deponiích. Jedná se pravděpodobně 
o uměle založené porosty (výsevy), vyvíjející se pod vlivem disturbancí (sečení, někdy 
i sešlap). Společenstvo zaujímá hraniční postavení mezi řády Arrhenatheretalia 
a Af?rostietalia. 

4.6.4. Společenstva s vůdčím druhem Agrostis stolonifera subsp . prorepens 

V Ostravě méně běžné fytocenózy, vyvíjející se v prostředí kalužin (často na uhelném 
kalu) . Porosty jsou cenoticky málo vyhraněné, inklinující k řáduAgrostietalia . Odpovídají 
bazálnímu společenstvu, které z jihozápadní části Prahy uvádí Kopecký ( 1983). 
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4.6.5. Společenstva s ví'tdčím druhem Ranunculus repens 

Společenstva s dominantním pryskyřníkem plazivým se vyznačují různorodou druhovou 
garniturou, která sahá od druhí't ř. Bidentetalia přes sv. Lolio-Potenti/lion anserinae až po 
řád Molinietalia . Roztroušeně se vyskytující porosty, spíše maloplošné, vyvíjející se 
v zamokřených aluviích . Příbuzné porosty uvádí pod označením R. repens-[Agrostietalia 
stolon(ferae] z Podunajské nížiny Mucina ( 1982). 

4.6.6. Společenstva s vůdčím druhem Amoria (Trif'olium) repens 

Porosty s dominantním jetelem plazivým zaujímají hraniční postavení mezi řádem 
Plantaginetalia a jednotkami tř. Molinio -Arrhenatheretea. Jsou pojednány v kapitole 
6 .2.5. 

4.6.7 . Jiné cenózy 

Vzácně se vyskytujícími společenstvy jsou cenózy s Lepidium ruderale , klasifikovatelné 
jako bazální společenstva na úrovni sv. Polygonion avicularis, popř. řádu Sisymhrietalia. 
Zaznameminy byly tři porosty v Koblově a ve Výškovicích . 

Nepříliš běžným typem společenstva na antropogenních, výhřevných a humusem 
chudých půdách železničních násypí't a hald je as. Eragrostio-Polygonetum avicularis 
Oberd . I 954. Charakteristická je především pro osluněné expozice tzv. hořících hald 
(nejlépe vyvinuta na haldě bývalého dolu Vítězný únor v Přívoze); ve společenstvu jsou 
zastoupeny teplomilné druhy Eragrostis minor. Digitaria cf. sanguinalis (dominanta) 
a Amaranthus a/hus. 
Ojediněle (Hošťálkovice) byl pozorován také porost s vůdčím druhem Anthemis cotula, 

inklinující k řádu Plantaginetalia (cf. Matricario-Anthemidetum cotulae Di horu ex Mucina 
1987). 

Na malých plochách ve staré zástavbě, na zbořeništích, humózních skládkách aj . se 
vyvíjejí porosty s vůdčím druhem Alsinula (Stellaria) media, hodnotitelné na úrovni 
tř . Chenopodietea a ř. Plantaginetalia. Jsou příbuzné porostům s vl'1dčím druhem 
Tithymalus peplus (kap . 1.4.4.). Podobné fytocenózy popisuje ze západních Čech pod 
označením Stellaria media-Gesellschaft Šandová ( 1981 ). 

Souhrn. 

Synantropní vegetace Ostravy má řadu specifických rysů, jimiž se liší od vegetace dalších 
velkých měst v naší zemi. První příčinou jsou přirozené stanovištní podmínky, které jsou 
dány kombinací poměrně vlhkého a mírně teplého klimatu s výskytem troficky bohatých, 
aluviálních a hydromorfních půd v rozsáhlé karbonské pánvi. Tato skutečnost se projevuje 
mj . vyšším zastoupením druhl'1 řádu Agrostietalía stoloniferae a svazu Lolio-Potentillion 
anserinae, na přirozenějších stanovištích řádu Molinietalia nebo i svazu Alno-Ulmion. 

Druhou příčinou je silné ovlivnění území těžkým průmyslem (doly, hutě, strojírenské 
a chemické podniky), které co do rozsahu nemá v ČR nikde obdobu. Výsledkem je vznik 
obrovských rozloh antropogenních půd, které vytvářejí pro rostlinstvo neobvyklé 
a nezřídka i extrémní stanovištní podmínky. Nejpozoruhodnější jsou dl'Iiní a hutní odvaly 
a haldy, které jsou s ohledem na omezené trofické a hydrické poměry jen velmi pomalu 
osidlovány vegetací. V druhové skladbě se tu uplatňují některé méně běžné druhy 
( Chamerion dodonaei, Chenopodium botrys), vitalita většiny rostlin je snížena. 
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Výše uvedené příčiny se při formování městské vegetace prolínají: rozsáhlé plochy 
jsou osídlovány specifickou antropoge nní vegetací. v níž se při le pš ích stanovištních 
podmínkách prosazují i druhy z přirozené „aluvi ální" vegetace. Antropicky narušená 
polopřiroze n á až přirozená vegetace je pak ko ntaminována š ířením synantropofyt 
(Artemisia vu.lgaris, Cirsium arvense. Solidaf?o canadensis, Stenactis annua aj.), která se 
mohutně reprodukují na antropogenních pi'1dách. Významnou roli přitom sehnívá také 

intenzívní doprava (zvl. automobilová) a častý přes un zemin v území. Uvedené s kuteč nost i 

dokl ádá i hodnocení městské flóry z hlediska nejv íce zas toupe ných druhů (viz kap . 
Vyhodnocení četnos ti druhů ve snímkovém materiálu) . 

Vegetace je v tomto přehledu pojedn ána v šesti eko log icko-cenologickýc h okru zích, 
v této části j sou rozebrány čtyři z nich :. 

I . Iniciální společenstva terofytů. Jde o nej mladší sukcesní stádia. zpravidla druhově 
bohatá a vývojově nezralá. Převažují indikátory tříd Ch.enopodietea, Secalinetea a ni žš ích 
j ednotek . Nejčas těj š ími dominantami (vůdčími druhy) společenstev jsou Chenopodium 
alhwn s.l. a Matricaria maritirna. Jsou vázána na n ejrůznější deponia. zejména na 
stave ni štích. Jejich výskyt je přechodný, záv islý na provádění ze mních prací. 

2 . Relativně xerotermní s pol eče n stva z okruhu řádů Sisymbrietalia a Onopordetalia. 
Okruh zahrnuj e sukces ně mladé porosty výhřevných a výsušných stanovišť . Vůdčími 

druhy porostů j sou nej častěji Sisynibrium loeselii. Melilotus albus. dá le Conyza canadensis, 
Lactuca serriola, Daucus carota aj. V podmínkách Ostravské pánve jde o re l ativně vzácné 
fytoc enózy, vázané na zvláštní antropogenní stanoviště - že lezni č ní nás py, pri'1myslová 

deponia aj . 
3 . Nitrofilní společenstva převážně víceletých druhů. Okruh zahrnuje cenologicky dobře 

vyhraněná společenstva, odpovídající třídě Galio-Urticetea. Nejobvyklejš ími dominantami 
jsou Aegopodium podagraria a Urtica dioica, méně časté j sou Impatiens parv(flora, 
Calystegia sepium a Chaerophyllum arornaticum. Vyvíjejí se na přirozeněj š ích stanovištích, 
s dobrými trofi c kými a zpravidla i hydrickými poměry, č asto pod vlivem zastínění. 
V městské vegetaci nehrají dominantní roli : čas těji je nacházíme ve staré zástavbě, ve 
č tvrtíc h venkovského typu , v lemech komunikací a na eutrofn ěj š íc h, ne udržova ných 

plochách. 
4 . Společenstva šlapaných ploch. Jedná se o kompl ex společenstev, klas ifikovate lných 

na úrovni řádu Plantaginetalia a svazu Pnlygonion avicularis. Nejběžněj š ím vl'1dčím 

druhem j e Lolium perenne . Na méně sešlapávaných plochách inklinují tyto poros ty 
k řádl'1mAgrostietalia stoloniferae aArrhenatheretalia . Jedn á se o s ukcesně pokroč il ejší, 

blokovan á společenstva s vyhraněnou druhovou garniturou . Jsou dosti hojně rozšířena 
na celém území města, především v obytné zás tav bě. 

Zbývající dv a okruhy - 5 . s pol eče n stva konkure n č n ě s iln ýc h druh l'1 s š irok o u 
ekologickou valencí a 6. relativně přirozená s polečen stva (vč . trávníků ) - budou pojednány 
v druhé čás ti tohoto přehledu . 

Zusammenfassung. 

Diese Arbeit ste llt erste z u sammenťassend e Ahhandlung liber die sy nanthrope Vegetation vo n 
nordmahri scher Stadt Ostrava (Ostrau) vor. Fi.ir di e Bearheitung wurde ctwa 680 Vegetatiosnsauťnahmen 
von flinť Jahren. seit 1984 bi s zu 1992, genutzt. 

Synanth ropc Vcgetation im Bereich von Ostrava (Flache von 2 15 km 1
, 327 Tausend Ei nwohner irn Jahre 

1991) ist mit ganze r Reihe von spezi fi schen ZUgen gekenn ze ichn et, di e sie von der Vegetati on and erer 
grosserer Stadte in Tschechischer Republik unterschi eden. Am ersten Platz sind das natUrli che Standorts
hedin gun ge n: eine Kombinati on von relativ feuchtem und m~iss i g warmem Klima mil Auftreten vo n 
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Tab. 5. - Indikace stanovi štních poměrli podl e Ell enberga ( 1979, prC11něrné hodn oty podle stálos tních tabulek) . 
Tab. 5. - Ind i kation der Standortsverhal!ni sse nach Zahl en von Ell enberg ( 1979. durchschnittliche Werle nach 
Stetigkei tstabel len). ln A ufsc hriťt Jer Tabelle : Nummer der sy nthetischen Au ťnahme. ges amte Artenzahl . 
A uťn ahmenza hl . 

Syntetický snímek č. I 2 3 4 5 6 7 8 IO li 12 13 14 15 16 17 18 19 
Poče t druhli 102 108 74 54 49 21 26 79 62 106 86 89 56 53 51 20 52 33 14 
Počet ana lyz. snímkC1 18 15 6 3 3 l i 8 18 8 13 8 2 4 

Svétln (L} 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9 7.4 6.8 7,4 7J 7.2 7.4 7J 7.5 6.7 b.6 6J 6.9 6.6 (J.8 
Teplo (T) 5.8 5.6 5.6 5.8 5.5 6.1 5.7 5.9 5.9 5.5 5.6 5.5 6.1 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.2 
Kon tinen talita (K) 4.2 4.0 4.1 l9 4.0 4.9 18 4.6 4.5 4.2 4.2 4.0 4.9 3.9 18 l9 l8 3.8 l8 
Vlhkost (F) 5,4 5J 5.5 5J 5,8 5J 5J 5.0 4.9 5.2 4.8 5.1 4.6 5.7 5.6 5.6 5.2 6.0 6.0 
PC1dn í reakce (R) 6.4 6.4 6.5 6J 6J 6.6 6.4 6.9 6.4 6.9 7.1 7.0 6.4 6.5 6.7 6.6 6.9 6.7 6.7 
Trofie (nitrofilic. N) 7.0 6.6 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 6.7 6.5 6.2 5.6 6.2 6.4 7.0 7.2 7.2 6.7 7.5 7.4 

Syntetický snímek č . 20 21 22 2J 24 25 26 27 28 29 30 31 32 J3 J4 35 36 17 
Počet druhli 52 49 48 18 59 35 40 57 61 28 61 57 76 51 41 46 63 49 
Počet analyz. snímkli 6 7 6 8 3 5 6 6 8 5 

Svétlo (Ll 6.8 6.8 6.8 7J 6J 6.5 7. 1 7.0 7.2 7J 7.1 7J 7.2 7.4 7.5 7.1 7.1 6.9 
Teplo (T) 5.5 5.5 5.4 6J 5.4 5.6 5.8 5.5 5.5 5. 1 5.2 5J 5J 5.5 6.0 5J 5J 5.6 
Kontinentalita (K) 4.0 4. 1 l7 3.9 3.7 l5 l9 3.7 l9 17 JJ 1.8 4.1 lX 4.4 4.0 18 4.1 
Vlhkost (F) 5.7 6.0 5.6 6.0 5.6 6J 5.9 5.5 5.0 5. 1 5.0 5. 1 5.2 5.4 5.0 5J 5.5 5.2 
Pl1dn í reakce (R) 6.8 6.7 6.7 6.4 6.5 6.5 6.7 7.0 6.8 5.9 6.0 6.8 6.8 6.7 5.8 6.5 6.5 6.8 
Trofi e ( nitroťilie. N) 7.5 7J 7.1 7. 1 7J 7J 7. 1 6.6 6.4 6.5 5.7 6.2 6J 6.7 7.0 6J 6.8 6J 

Tab. 6. - Procentické zas tou pení životních forem (průměrné hodnoty pod le st<ilostních tabulek ). 
Tab. 6. - Prozentanteil e Jer Lebe nsťormen (durchschnittli che Werte aus der SWti gkeilstabell en) . 

Syntetický snímek č. IO li 12 13 14 15 16 17 18 19 

Terofy t 50.5 42.0 52.2 41.5 49.4 34.9 43.5 J3J J4.2 15.8 15.4 11 .6 313 11 .4 4.4 14 .0 X. I 8.4 7.0 
Geofyt 8.1 9.4 9.6 10.9 6.2 12.0 7.1 11 .9 9.2 11 .2 9.8 12.7 11 .4 21.4 20.4 14.0 18.4 22. 1 17.4 
Hemikryptofyt 33.8 41.0 28.7 J7 .2 34.0 J7J 42.4 47.8 48J 60.5 61.7 64.6 45.5 52 .9 61.1 64.0 65.4 48.4 57.0 
Chamaeťyt 4.0 4.7 3.4 7.1 4J 10.8 4.7 4.4 4.1 5.2 6.5 6.8 4.9 7.1 8.0 8.0 4J 8.5 8.1 
Kerc a stromy 0,0 O.O 0.6 2.2 2.4 O.O 2.4 1.2 0,8 2.8 3J 0.5 O.O 2.9 0.9 O.O O.O 1.2 2J 
Li<ína 15 2.8 5.6 I .I 1.2 4.8 O.O IJ 3J 4.7 2.8 3.2 4.9 4J 5J O.O l8 l)j 8.1 

Sy ntetický snímek č . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Terofyt 10.9 12J 8.6 10.7 26,6 29.4 10.2 14. 1 20.4 31.9 li.O 12.8 14J 29.0 45. 1 12.5 24 .1 20.2 
Geofyt 16.4 19.7 17 .2 30.4 11.9 li.I 20.4 16J 11.7 1.4 5.5 IO.X 8.9 5.6 4.9 12.5 10.5 14.6 
Hemikryptofyt 57 .8 50.8 62. 1 42.9 46.9 44.4 51.0 56.5 59.1 59.4 73.8 67 ,6 66.7 56.1 43.9 62.5 58.6 52.8 
Chamaef yt 9.4 4.9 7.8 8.9 6J 8.7 9.2 4.9 6.6 7.2 6.9 6.8 7. 1 9J 6.1 7.7 4.5 5.6 
Keře a stromy 0.8 1.6 0.9 O.O 2.8 3.2 2.0 3.3 O.O O.O O.O 0.7 0.6 O.O O.O O.O O.O :u 
Liána 4.7 9.8 3.4 7.1 5.6 12 7. 1 4.9 2.2 o.o 2.8 1.4 2.4 O.O O.O l8 2J 1.4 

Legenda k tab. 5-8: I - spo l eče n s t va s Cltenopodium alh11111 ; 2 - s pol ečen s t va s Mutri caria 11e1forata : 

3 - s pol eče n s t va se Sinapis arvensis ; 4 - s pol eče n stva s Clw111aepliu111 o/jic:inole ; 5 - spol ečen s t va s Persin1rio 

lopathif'olia ; 6 - spo l ečen s t va s Atriplex sag itlata ; 7 - s po l ečenstva s Tithy111alu.1· 11eplus; 8 - spo l eče n s t va se 

Sisymhriu111 loeselii ; 9 - s pol ečen s t va s Conyw ca11ade11sis a Lacruca se rriola : IO - společen s t va s Melilotu .1· 

allms; 11 - společen stva svazu Dauco-Melilotion (Echio-Melilotetum aj .): 12 - s polečenstva s Pasti1utc<1 .1·ativa ; 

I} - s poleče n s tva s Carduu.1· acwztl10ides. i\marantltus re1roflex11s. Sisymhrium altissimum; 14 - bs . Aegopodi11111 

podagmria -[Galio -Urticetea]; 15 - bs. Aew>podium fJ<lllagrnria -[Lamio -Cl1enopodietalia]; 16 - bs. i\egopodi11111 

podagraria-[Arction lappae]; 17 - bs. Aegopodium podagmriu-[Galio -Urticetea!Arrhenatheretalia] : 18 - hs. 
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Tah. 7. - Procentické zas toupení životních strategií (Grime 1979) . Jsou uvedeny prům ~rn é hodnoty vypočtené 

ze stálostních tabul ek. 
Tab. 7. - Prozenlanteile der Stralegienl ypen sensu Grime ( 1979). (clurchschnitt liche Werle aus der Sfatigkeits 
lahell en) . 

Syntetický snímek č. IO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

C a CS -strategie 
SR a R-strategie 
CR -strategie 

27.2 29.2 27.7 31.0 I 9J 30.4 29.0 40.8 40. 2 55.9 50.6 5l8 14.9 62.5 70.1 64J 67 .2 74 .2 79 .0 
15.8 15 .5 17.7 15 .1 18.5 .1.6 15 .9 6.6 9.2 5.6 5.6 3.5 I 0.5 4.2 2.6 8.6 O.O 12 O.O 
46. 2 41.0 47.5 45J 45.4 55.4 37.7 40.U 46.0 19.9 22.2 17 .2 44. 2 115 6.5 11 .4 11.9 1 IJ 6.5 

CS R-strateg ie 10.8 14J 7.1 8.6 16.8 10.7 17.4 12.5 4.6 I X.(1 21.6 25.5 10.5 19.8 20.8 15 .7 20.9 1 IJ 14.5 

Syntetický snímek č . 

C a CS-stratcgie 
SR a R-strategie 
CR-strategie 
CSR-strategie 

20 21 22 23 24 25 26 27 2X 29 30 31 12 31 \4 35 16 37 

617 74.2 72. I 78.4 45 . 7 46J 72. 1 62J HO 36.0 43.4 48 .2 54 . 9 30.8 22. 7 55 .2 HI 40J 
5.S 1.2 4.7 2.7 6.7 6.5 I .S O.O 6.0 26.0 6.1 l6 3.8 20.5 25.8 2.6 6.9 7.5 

15.4 18.8 11.6 115 :11.4 15.s 16.2 no n o 6.o 6.1 14J 15.o 15.4 2s.8 9.o 22.s 21.9 
IS.4 5.9 11 .6 5.4 16.2 11.8 IOJ 14.8 29.0 32.0 44J l\.9 26J :BJ 25.8 l\J 27.5 28.4 

Tah. 8. - Procentické zas toupení vyhraných čeledí (prí'1m ě rné hodn oty podle stúlostních tabulek) . 
Tah. 8. - Prozentanteile ausgewahlter Familien (durchsc hnittli che Werle aus der Stati gkei tstahell en). 

Sy ntetický snímek č. IO li 12 I 3 14 15 16 17 18 19 

Che1111pocliaceať 9.8 4,7 li.I S.2 112 19.6 2.7 8.5 2.2 O.O o.s IJ 14 o.o O.O O.O O.O O.O O.O 
P11/y.i;o11ac:eae 9.8 S.X li . I S.2 IO. I O.O 5J l9 2.2 1.7 I.I 0.7 5.7 l9 l7 O.O 2. 1 li lO 
Bras.l'icac:l'lll' 6.7 7,6 li.I 7.2 6.2 7.1 6.7 8.5 7.6 15 4.4 IJ 6.9 I.O l7 O.O 2. 1 O.O O.O 
Ro.1·aceae 1.2 1.2 2. 1 o.o 1.6 O.O 8.0 1.6 I.I l5 2.7 2.7 O.O 6.8 2.4 7.9 2.1 1.5 7.6 
Fahareať 6.1 7.6 6J l9 l i o.o O.O l i 2.2 14.5 13.7 114 I. I I.O 1.2 O.O 4.1 1.5 O.O 
ApiWťť{/{' 2.4 2J 2.1 5.2 4.7 o.o SJ 2J 3J S.8 s.s 9.4 1.4 116 14 .6 IO.S 11.6 15.4 116 
Lamiaaae l7 1.8 6J O.O l I o.o O.O 1.6 I. I 1.7 0.5 IJ O.O 4.9 .U 19 1.4 4.6 10 
A.1·reraceae 23.8 12. 7 20.8 30.7 22.5 41.1 28 .0 38 .0 38.0 28J 26.9 32.9 42.5 21.4 114 26J 25J ll8 7.6 
l'naceať I I.O 12.9 8J 15 .0 10.9 17 .9 l\J 16J 14.1 19.7 19 .8 21.5 14.9 16.5 25.6 21.1 21.9 21.5 lU 

Syntetický snímek č . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 31 32 :n 34 3S 36 37 

Che11opocliarea11 o.o 2J O.O O.O 2.7 2.2 1.4 1.5 0.9 O.O O.O O.O 0.7 IJ 11.6 O.O o.o 1.4 
Polr.i;111111ceae 3.2 4.5 I . I 15.0 4.5 6.5 2.8 2.9 1.9 1.8 O.O 1.7 2. 1 6.4 S.8 2.5 S.X 2.9 
Bm.1· s /c11cťae l2 O.O 2.2 7.5 4.5 4J 2,8 2.9 2.8 7.0 1.6 1.7 4.2 3.8 4J 2.5 S.8 2.9 
Ro.rnceae 2.1 14 2.2 o.o 1.8 4J 1.4 1.5 1.9 3.5 4.0 6.7 lS IJ 4J 6J 5.8 11 .6 
FalJ11ce11e O.O 3.4 I.I o.o O.O o.o o.o 1.5 16.7 12J 11 7 12.S 13.4 !OJ 5.8 17.S 8.7 IO. I 
Apiac:eae 10.5 10.2 15.4 7.S llS 8.6 1 IJ 12.4 2.8 O.O 4.8 S.O 4.2 O.O O.O 2. 5 4.8 7.2 
L11111iaceae 8.4 5.7 4.4 O.O 3.6 2.2 5.6 I .S o.o o.o 3.2 0.8 1.4 IJ O.O 1,3 1.9 O.O 
;\,1' / ('/'ll('ťl/l' 18.9 17.0 25J 27.5 22.5 2S.8 26.8 36.5 12.4 22.8 29.0 30.0 24.6 \4 .6 33J 22.5 26.0 26. 1 
P1111ce11l' 22. 1 19J 26.4 IO .O 12.6 11 .8 23.9 19.7 17.6 29.8 18.5 22.5 27.5 24.4 18.8 30.0 23. 1 17.4 

Urtica dioica-[G(l/io -Urticetea ]; 19 - bs. Urtica dioica -[Lonúo-Chenopodieto/i({]; 20 - bs . Urtico dioica

IAn:tion lappae]; 2 1 - společenstva s Caly.1·tegia sep iu111 ; 22 - spo l eče n stva s Clwero1,hyl/11111 w ·11111a ticu111 : 

23 - spo l ečenstva s Reynoutrio japo11ica ; 24 - s po l ečens tva s /111p(lfie11s /}{l rviflora ; 25 - s po l eče nstva 

s l111J1alie11s g{1111d11li/'em: 26 - s pol ečens t va s Heliw1thu.1· tuherosu.1·; 27 - as. Ta11w:eto -Artenúsietu111 ; 28 -

bs. Loliu111 perenne-[Pla11tagi11 elllli(/ 111.ajoris]; 29 - bs. Lofiw11 pere1111e-[Polygmlio11 avicularis]; 30 - hs . 

Lofium 17eren11e- [Cy110.1·1.1rion/Planto1: illetalill 11wjoris]; 3 1 - bs. Loliu11117ere11ne-[A vostietali11 stofoni/ernel 

Plant({gineta/ia majoris]; 32 - os . Loli11m peren 11 e- f P/antagi11 etalia lll(ljoris/A rrh e1wtlteretalia] ; 33 -

společen stva s Poa a1111ua; 34 - s po lečen s tva s Pofygo11u111 arena.1·1rn111 ; 35 - bs. Potentifla m1.\'eri1w-[Lolio 

Pote11tillion anserin(le ]; 36 - os . Potentillo {l/1 .\' ť' l'i11a - [Pofygo11ion avicularis]: 37 - s pol ečen s t va s Potentil/11 

reptans. 
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nahrstofťreichen alluvialen bzw. hydromorphen Bbden im Raum von umťangre icher Karbon-Bec ken. Diese 
Tatsache kommt zum Ausdruck u.a. mit hoherem Yorkommen von lndikationsarten der OrdnungAgrostietolia 
stolonifeme und des Yerhandes Lolio-Pote11tillio11 w1seri11ae, auť nati.irlicheren Standorten. weiter der Ordnung 
Molinietalia oder auch des Yerbandes Alno-Ul111ion . 

Al s zweite Ursache ze igt sich starke Becinfluss un g der Landschaft mít Schwerindustrie (Steinkohlcngruhen, 
Eisenhlillen, Stahlwerke, Maschinenbau - und chemische Betriebe} , di e nach seinem Umfang keine Analogie 
in diescm Lami hat. ln Ostrava und se iner Umgebung flnd et man riesige Ausmasse von anthropogenen 
Boden. di e fUr Pílanzendecke ungewohnliche und nicht sellen extreme Standortsbedingungen hilden. Die 
interessanteste sind Berg- und Hi.ittenhalden. die mil Hinsicht auf beschr~inkt e trophische und hydri sche 
Yerlúiltnisse und hesonders auť spez iťi sche thermische Regime nur sehr langsam mit Vegetation hes iedelt 
sind . lm Artcnzusammensetzung machen sich einige weniger gewbhnliche Arten wie z. B. Clw111erio11 
dodonw.: i und Che11opodiu111 bollys geltend . Auch Yitalitat von Mehrzahl Ptlanzenarten ist erni edri gt. 

Die ohen genannten Ursachen wirken bei Bildung der srndti schen Yegetation zusa mmen: ausgedehnte 
anthropogene Boden sincl mil spczifischer Yegetation besiedelt . in die sich in hesseren Standortshedingungcn 
auch Arten mehr weniger .,alluvial en Vegetation" se tze n durch. Anthropisch zerstorte halhnatiirli che hi s 
nati.irli che Pflanzen gese ll schaťten sinu dann kontamini ert mil Ausbreitung von synanthroper Arten (Artemisia 
v11lgoris, Cirs ium arvense, Solidago cmuulensis. Stenactis m11nw usw.). welche sich auť anthropogenen 
Standorten nliichti g rcproduzie ren . Als wichtig scheint s ich dab e i intensives Yerkehr (beso nd e rs 
Strassenverkehr) und hi:iuťige Úberschiehungcn der Erdmassen im Gebiet. 

Ober di e Artenzusammensetzung entscheiden dann natlirliche , sowie anthropogene Einthisse. Durch 
statisti sche Auswertung von Aufnahmematerial wurde ťes t ges tellt. dass im Gebiet ( mit Ausnahme des Acker
und Waldhodens) ťolgende ťi.inf Arten (in alphahetischer Ordnung) ganz i.iherwi egen: Achilll'a 111illefá li11m. 
A rtemisia vulgaris. Cirsi11111 vu /g{lre. Loli11111 pere1111 e. Solidago cwuulensis . Weitere, gc mein verhreitete 
Arten sind AeRopodi11111 podagmria. A111oria /"C'{Jl'll.I". Dacty lis glo111emw. Ely trigia rcpcns. Poa tri violis. 
Potcntilla m1.l'erina. Stenactis an11uo. Tarax{ICU/11 otfici110/e und Tussilago farf(tra . Bemerkenswcrt ist auch 
(unter anderem) haufiges Yorkommen vo n lndikationsarten der Ordnung Arr/i e11ath l'reta lia , sowie 
untergeordneter Einheiten. di e sich mil hober Frequenz in ruderale r und besonders in halhnatlirli cher 
Yegetation gelte nd machen. 

Die Yegetationsi.ibersicht ist in dieser Arbeit in ni cht traditionell er Auffassung vorgelegt. Mit Ri.ick sicht 
dazu. dass Rucleralgesellschaťten im Gehiet von Ostrava bahen sehr unbesUindi ge Artenzusammensetzun g. 
was einen Eindruck des Yegctationskontinuums macht , war es unmogli ch die Pflanzengcse ll sc hafl en auf der 
Ebe ne von Assoziationen zu klassi ťi z i e re n . Damit miiglichst viel Ruclcralbes tande sy ntaxonomisch hewertct 
waren, wurde hi er di e dedukti ve Methode nach Kopecký und Hejný benutzt. ln Folge dem wurden zuerst dic 
670 Yegetationsaufnahmen zu etwa :BO eng bcgrenzten Vegetationseinheitcn ein ge rciht , nach Vercinigung 
von verwandten Phytozonosen .,nur" etwa 100 Type entstanden (zum grossen Tcil es handelt sich um schon 
fri.iher heschriebene Einhcitcn) . 

Yegetalionsi.ihcrsicht ist in sechs bko logisch - zbnologisc hcn Umkreisen geteilt , wo die Gcscllschaťtstypen 
meisl nach Leitartcn abgehandclt siml. Bci jedem h iiuťi ger vorkommenden Typ sind folgende Angahen 
cingcťi.i hrt : Physiognornie. Artenzusammensetzung (Arten mil hober Stetigkeit). /\ntcil der Lebensťonnen. 
Anteil der Strategietypen, Ókolog ie. Syndynamik. Yerbreitung in Ostrava, Syntaxonomie. Klass iťikation s 
vorsch lag (als „Typ" bezeichnet), Literaturvergleich . 

ln ťolgendem Text wird eine kurze Charakteri stik e inzelner Yegetationsumkreise angebotcn: . 
I. lnitialgescllschaťten der Thcrophytenarten. Die jlingsle Ent wick lun gs tadi en. gcwó hnli ch artenrcich 

unci vori.ibergehend. Am hauťigsten sind lndikatore n der Klassen C'1 e11 opodiete((, Sernlinetea und ni edrigercr 
Ei nheiten vcrtreten. Die gewohnli chsten Leitarten sind Che111111odi1.1111 allm111 s.I. und Matrirnri(/ J1/(/riti11u1. 
Ali e Gesel l schaťten dieser Gruppe sind au f vcrsc hi ede ne Deponien gehunden , hesnndcrs auť den Baustellcn . 

2. Relativ xerotherm e Gcsellschaťten aus Umgehung der Ordnungen Sisy111brietalia und 011oporrletalia . 
Dicse Gruppe umťasst sukzessionsj unge Bes tande auf Heiz- und Trockenstandorten. Als Leitarten lrete n am 
lúufigsten Sisymbriu111 loeselii. Mdilotus a/hus, weiter Co 11yw cw1wle11sis. Lact11rn serriola, D(l11cus c:(lro/o 
u. a. ln Bedingungen vo n Ostrava - Becken handelt s ich cher um sc ltenerc Typen. di e auť spez iťi sc h c 

anthropogene Standorte , wie E i senhahnd ~i.rn me und lndustri edeponi en gehunden sind. 
3. Nitrophil e Gcscllschaťten vorwiegend mehrj iihri gcrA rten. Diese Gruppe schlicss t cine Reihe zo nolog isc h 

gut ge pragter Phytozonosen ein, di e der Klasse Ca /io-Urticetea entsprechen. Die gcwo hnli chste Dorninanten 
(Leitarten) sind Aegopodium pocla~raria und Urtica clioic:a, weniger oft !111patien.1· parviflom. Calysteg ia 
sepium und Chaero11hyl/u111 ltro 111llficu 111 . Die Gesellschaften entwi ckeln sich auť rclati v nallirli chen Stand orten. 
mil guten trophischen und zurn e ist auch hydri schen Yerhaltnisse, oft irn Ha lbsc hallen hi s Schatten . ln 
Stadtvegeta tion von Os trava spic len sie kein e domini erencle Rolle: man ťindel sic htiuflgcr in Altsiedlungen , 
weiter in Stadtvierteln , als Wegsaume und auf eutrophi sierten, ni cht erhallenen Flachen . 
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4. Trittflachengesellschaťten . Zonoti sch ganz. ausgeglichene Gesellschaťten. bewerte te in Rahme n der 
Ordnung Plantaginetalia majoris und des Verbandes Poly~onion a vicularis . Di e me ist vertretene Leitart ist 
loliu111 pere1111e . Auf weniger be tretenen Flachen inklini eren di ese Bes tande zu <len O rdnun gen A~mstie talia 

stoloni/erae und Arrhenatheretalia . Gesellschaťten <li ese r Gruppe sind sukzess iv mehr fortgeschritten und 
blockiert. mil g ut gepragte r J\rt engarnitur. Sie ko mmen genug hauťig auf ganzem Stadtgebie t, besonders in 
Wohnverbauun g vor. 

Ubri ge zwe i Vegetati o nsumkre ise (5 . Gesell sc haťt e n vo n ko nkurre nzkri.ifti ge n A rt e n mil breiter 
okologischen A mplitude, 6 . re lativ natiirli che Zonosen, e insc hl. Rasengesell schafte n) werde n in zweitem 
Teil di eser Studie behandelt. 
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