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Synantropní vegetace na území města Ostravy. 2. část 

Synanthropc Vcgetation im Gehict der Stadt Ostrava (Nordmahrcn). 2. Tcil 

Richard Višňák 

Mlýnská 271. CZ-47 I 27 Stráž pod Ralskem. Česká repuhlika 

Úvod 

Yišiíák R. (1996) : Synanthropic vegetalion of lhe Ostrava city arca . Part 2. - Prcs lia. Praha . 
68 :59- 94 . [ln Czech] 

Two groups of ru<leral communities are di scussed in lhi s part of thc stud y: (5) communities nf 
co rnpetitive species with wide ecological arnplitude and (6) n:lativcly natural stands. Both are 
charactcristic for thc tcrrilory of Ostrava and occur vcry frequcntly. Rudcral communilies wilhout 
di stincl syntaxonomical relevance co nstitut e the ťorrne r group. so mc oť thcrn can bc cl ass iťi cd 

on ly al the lcvel oť divisio Co11vo lvulo· C11e11opodie<1 Krippc lov:í 1978 . Thc stan<l s with prevai ling 
i\rtemisia v11l).!aris. Solidago cmwdensis. Ca/r111wgrostis epige ios. Elrrrigia rl'pe11 .1· and 7/issilr1go 
fárfúro play the most important rol e. This group also includcs vcgctalion on dumps ťrom black 
coal mining and iron works. These habitats harbour rather s pec iťi c stands with . amon g othcrs . 
Clu1111eno11 dodonaei an<l Che11opodi11111 hotrys . The latter group includes mostl y se mi -natural 
grasslands an<l herb co mmunities, hclon ging to thc class Molinio -Arrhe11athcretea. <lominated 
hy Arrh e11atlil'l'11111 l'l<11ius. Fe.1·11.1n 1 mina. ;\111orio repcns. Trif i, fi11111 pml l' Jl .l'e. Stenoni.1· a111111<1 . 

Communiti cs of other vegetation units including woodlan<ls are al so hri e ll y rnenti oned. 

Ke y w o rd s: Ru<leral plant communitics. ph ytosocinlo gy. sy ntaxo nomical c lass iťication . 

deductive metho<l, Ostrava, Czech Rcpublic 

Tento příspěvek je pokračováním a dokončením první Č<Ísti přehledu synantropní vegetace 
měs ta Ostravy (Višňák 1996). Práce podáv<í výčet ruden11ních a polorudere:ílních 

společenstev zji štěných na území vymezeném kastrálními hrani cemi Ostravy. 

První čás t obsahuje obecné a metodi c ké kapitoly, vysvětlivky zkratek a přehl ed č tyř 

probíraných okruhů vegetace města (I . spo l ečenstva terofytl'1 na obnažených pl'1d ác h. 2 . 
relativn ě xerotermní pionýrsbi společe nstva, 3. nitrofilní společenstva z okruhu tř. Galio
Urticetea, 4. společenstva šlapaných ploch z okruhu třídy Plantaginetea) . V předkléklaném . 

textu jsou popsány zbývající dva vegetač ní okruhy. 

Přehled zjištěných jednotek 

5. SPOLEČENSTVA KONKURENČNĚ SILNÝCH DRUHŮ 
S ŠIROKOU CENOTICKOU VALENCÍ 

Pátý okruh je co do počtu zastoupených spo l ečenstev nejrozsáhlej š í a pro synantropní 

vegetaci Ostravy zce la charakteristický. Jsou sem zařazena s polečenstva , jejichž 

syntaxonomické hodnocení je nejednoznačné a v tradičním klasifikačním pojetí i nesnadné . 
Jedná se o porosty dominantních (vl'1dčích) druht'.'1 s širokou ekologickou a cenotickou 
amplitudou . 
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Tab. I . - Společenstva konkure nčně silných druhů s š irokou cenotickou valencí - čás t A . 
Tab . I . - Gescllschaften von konkurrcn zkrliftigen Arlen mil bre ite r oko log ischen Amplitudc - Tcil A . 

I ) os. Artemisia vulgaris-lAn:tion lappae] 
2 ) os. Arte111isio v11l~aris - [Galio-Urtic :e tea] 

3) os. Arte111isia vulgaris -1 Daw:o-Melilotio11] 
4) os. Arte111isia v11lgari.1·- IArrlie11atlieretalial 
5) OS. A rte111i.1"ia vulgaris -1 Cli e11opodietea/Seca li11<'tea I 
6) os. Solitlago cw1cu/e11sis -[Galio -Urticeteal 
7) os. Solidago cwwde11si.1·- f Galio -Urticetea/Arr/Je11atheretalia] 
8) os. S<1lidag<1 co11ade11.1·is -IA rrh r! 11atheretr1lia] 
9) os. Solidago rnnwlensis -[ Co11volv11/o-Chc11opor/iea!A rrhcrwtherewlia I 

10) bs. Soli<lago cwwdensis -1 Co11volvulo -Che11opodiea] 
11 ) os. So lidago ca11ade11 .1·is -[Dm":r1-Melilotio11] 
12) os. Calanwgmstis epigeios-l Co11volvulo-C/Je11opodieal 
I 3) (OS . ) Ca la111agmsti.1· epi;:eios- f Convolvulo-Clienopodiea/A rrhe11atheretalia] 
14) os. Calamagro.l"ti.1· epigeios-[Arrlu:11atheretaliaj 
15) (os .) Ca/anwgmstis epi}{eios-[Galio -UrticetevJ 

íslo snímku : I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 
Ro k 84 85 85 84 84 84 85 85 84 84 89 84 88 85 89 
Měs t ská část kec vys zab s lo mu g s th vil kce kky lan nv kky pus her pel 
Plocha snímku 25 14 15 IO 15 :rn :rn 30 25 50 42 30 30 25 42 
Po kryv nos t 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 65 100 100 100 100 

Druh y oddělení Ct111 vo lv11lo -Chenopodier1 

Arte111isio v11/garis 8 9 8 7 9 2 I 3 I + 
So lidaw1 co11r1de11sis 2 2 2 5 IO IO 9 9 IO 7 + 4 
Cirs i11111 c11ve11se 7 3 3 3 3 2 I 2 2 3 3 
Elyfl ·i;:ia repr!ns 5 6 6 5 4 2 4 I 
fo ssi lago fi11fam 8 2 4 4 
Ca/a111agrosti.I' epi;:eios 4 IO 9 l) 9 

Druh y j edn otek tříd y Go lio-Urticetea 

Calysteg io sepi11111 6 2 2 3 
Urfi('(/ dioica 3 2 

Druhy svazu Dauco-Melilotio11 

Dt111< ·11s camttt 2 4 5 2 
PO.\'/Í/I (/('(/ ,\<l/ÍVO 2 I 

Druhy jednotek třídy Pla11tagi11 etea 

Potentilla w1seri11a m 2 m 
Agrostis .1·w/011(fero 2 4 5 3 
Loli11111 pere1111 e 4 6 + 2 
R11111ex crispus 3 2 + 

Druh y tříd Clienopodietea a Sec:alin.ete(I 

Fallopia convolvulus 3 4 
Matricaria 11writi11w 2 2 
L<1 ct11 ca serriola + + 

Druhy jednotek třídy Molinio -A rrl1e11alheretea 

Achilleo 111ille(oli11111 3 3 6 3 2 2 5 :?. 
/)(l('(y /is glo111 erata 3 5 2 
Vic:w cra1:ca 3 2 2 2 
Po(I tri viufi.1· 4 4 2 3 
Festuca rubm 4 3 4 3 
Arrft e11atheru111 e/a/ÍU.\' 3 2 
.lacea pratensis 2 2 2 
Plile11111 1>rltte11se m 3 
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Čís l o snímk u: 2 3 4 s 6 7 8 . 9 IO 11 12 I ~ 14 15 

Ostatní druh y 

Poo pofustris 3 m 2 2 
Tml(u:etum vulgore 2 3 
l<u111 ex ohtus(/á fiu .1· 4 5 2 
Ste11octis m111110 3 2 4 + 
Hypericu111 per(ornt11111 + I I 2 Ill 

Sy11111hvt11111 ofjici11ole Ill I 4 4 
Tornx(/1:11111 o/jicinale 2 2 

Druhy v jednom nebo ve dvou snímcíc h: 
Sn . č . I : Agrosti.1· g iga 11t ea }, Melandri11111 pmte11.1·e 4. Persicaria lapothi f'olio 3. A1Cti11111 111i1111.1· 1 . 

Lcuc(ln fh e111u111 vulgare m. Cirsiw11 olemce111n 4. Querc11 .1· ruhm j v. 2. Salix ntpreo jv. I : Sn. č. 2: Go fiu111 
apori11e l Crepi.1· hienni.1· I, Herw:le11111 s11ho11dy fiu111 3. Alsi11u la mcdio 4, Apem spic:a-ve11ti I . ;\trip /e,\ 
potu/a I , Capsello hursa-pastori.1· I ; Sn. č . } : Mefilotu .1· olfms 6, Pla11togo 111t1ior 2. Persicariu laputhif'olia 2. 
Cu'11i.1· hi('lf11i.1· 2 . Cirsium vulgare 4 . Mediutgo .rntivo 2. R(lnunculu.1· repe11.1· 2 ; Sn. č. 4 : Mefo11dri11111 pmte11se 
+. Pfanf(/go 11wior 5. P/(111/ago lanceolota 2. E11patoriu111 cannahi1111111 I. An:titlfll sp. 1. Amorio l'l' /l l' ll .1 S. 
Poo ongusti(olia 6. Medicagll lupulin(/ 6; Sn . č. 5: Convolvulus arvensis I . Pla11wgo lo11 ccolatc1 I . Cm11w11111fu 
mpunculllide.1· 4. Poa mmua 2. Che11opodi 11111 al/mm S. Persicuria sp. 4. Chw 11 0111i/lo recutiw l Sil/(t/JÍ .1 
orvc11si.1· I . S11crgula arvensi.1· +. 5ite llaria g1w11inea 4, Holn1.1· la 11 a t11 .1· } . Cemstiu111ho/osteoide.1·2 . A<'etosel/a 
v1tfgori.1· I , Betonica oflici11u/i.1· I . Fifagine/la 11/igino.\'(/ 1. Raplw11u.1· mplw11istru 111 +: Sn. č . 6: R11/m.1'fi·utico.1·11s 
agg . 4 . Clwemphyllw11 amnwtic1.1111 6. A11thri.1·cus svlvestris 5. Alliaria pctiolata I ; Sn. č. 7 : Eq1ti.1·c111111 
arve11se 6. Aego1wc/;um podagraria }, Arc:ti11111 fap/ )(t m. Festuco prnlensi.1· m. Tmgopogon pmte11si.1· 2: Sn . 
č . 8: Convolvulus arve11si.1· 2. Aew1podiu111 11odagrnria 2. R11ln.1.1· Játtico.rns agg. 3. Cord11u .1· acanthoidt.1 I , 
Hiemci1.1.111 fa cviga/1.1111 I . Knautia orvensis I . Swicla .rn11gui11ea jv. 2. Latliyrn.1· 111/Jem.1·11.1· I . Silc'11 e 111.tfgari.1· I ; 
Sn. č . 9: Hernclc- 11111 splw11dy liu111 4. Lathyrns pmtensi.1· 2. Rorippa sy/vestris I : Sn. č . I O: E1111<t1ori11111 
1·w11whi1111111 2. Ca111panula rapu11culoide.1· +, Poa 11 e11wmli.1· S, Vicia hir.1·1.1w +. R11/n1.1· idon.1.1· 3: Sn. č . 11 : 
Melilotu .1· a /hus 3. Cir.1·iw11 vulRare +. Picri.1· l!iemcioide.1· +. Triťoliw11 prme11 .1·e 3. Arenaria .l'<!lfJ.)'llijálio 6 . 
Clw111erio11 dodonaei +: Sn. č . 12: Sisymhrium loeselii +: Sn . č . 13: ARrosti.1· gigmllea 111 . Plw/amide.1· 
ttr111u/i11acea 5, Poa co111pres.1·a 111 , Ah:hemilla sp. J. Fraxi1111.1· excelsior j v. I : Sn. č . 14: E<11.fisc tu111 <irvc1t.\'l' 4, 
Poa 11 e11wrali.1· 2. Ga lium 111olh1Ro 4. A!irosti.1· capillaris l Poa pmtensi.1· 2. Cen1<1 11ri11111 erythmea 2. 
Lysi111<.1<"/lia v1.1/gori.1· 2. Carlina vulRaris I, Viola cf. riviniana I ; Sn. č . 15: Galium rtparine 2. Lathyru.1· 
prnte11si.1· I , Phalamide.1· arwu/iruu:ea 4. R11/n1.1· c'oesiu.1· 3. Persirnria w11phihia 3. Vicia sylvn tico I , Su fix 
vi111ina/i.1· j v. + . 

m = druh vysky tující se mim o snímkovou plochu 
m = Art, deren Vorkommen ausser der AufnahmefHic he ist 

Zkra tk y m~s l ských čás tí (Abki.irzungen der Stadtvíerteln) : her - Heřmani ce , hk a - Hrahlivka . hos -
Hošfa lkovice. hru - Hrušov. hul - Hulváky. kce - Kunčice . kky - Kunči čky. mar - Mari ánské hory. mos -
Moravská Ostrava. mti - Ma1tinov. mug - Mu glinov, nv - Nová Ves , pet - Petřkovice , pol - Polanka. por -
Poruba. prí - Přívoz , pus - Pustkovec, slo - Slezská Ostrava. sth - Stará Bělá . svi - Sv in ov. tre - Třl~ hovi cc, 

vit - Vítkovice. vys - Výškovice. zab - Zábřeh . 

Nej s lož itějš í a současně nejvýznamnější komplexy představují společenstva s převažující 
A rtcmisia vulgaris a Solidago canadensis. Neméně významné jsou však i porosty dal ších 
dominant - Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Tussilago farfara . Samostatnou 
kapitolu představuj e vegetace důlních odvalt°1. která je v rámci tohoto okrnhu rovněž 
pojedn ána. 
Společenstva pátého okruhu zahrnují většinou ťyziognomicky nápadné porosty středně 

vysokých až vysokých druhů, které se vyskytují na mnohdy velmi rozsáhlých plochách. 
Druhová garnitura těc hto stejnorodých porostů bývá nezřídka velmi chudá, což j e 
podmíněno nepříznivými stanovištními podmínkami a velkoplošným os ídl ením sterilního 
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substrátu v re lativně nedávné době . Pro tyto „průmyslové ce nózy" je charakte ri s ti c ká 

ceno ti c k á nevyhraněnost , pro níž je lze obvykle hodnotit j e n na úrovni oddě l e ní 

Convolvulo-Chenopodiea. Vedle nich jsou zde poj ednána i specializovanějš í s po l ečen stva 

méně narušenýc h biotopů , která lze hodnotit i na svazové úrovni. 

Porosty té to skupiny se vyvíjejí nejčastěj i na n°iznorodých substrátech pn°1mys lové zó ny 

(deponia, zvrstvené a obnažené půdy, dl'ilní. popř. hutní odvaly a haldy ). Typicbí jsou 

především pro druh ý, čás tečně i tře tí a první ostravský obvod. v me nš ím rozsahu se ale 
vyskytují prakti cky všude, včetně čtvrtí venkovského rázu a zčás ti i s ídli šť (sem a le 

nezasahují ,,pr t".1myslové cenózy"). 

Příslušnost k řadě n".izných syntaxonl'1 se odráží i v nejednotné s tanov ištní charakte ri s tice 

t ěc hto porostů . Jako celek je skupina charakterizována výraznou převahou hemikryptoťy t l'1 

(56,5 % ) nad geoťy ty ( 16,5 % ) a terofyty (I I A%) . Z hlediska ž ivotních strateg ií (Grime 

et a l. 1988) j e výrazně zasto upe n typ C (společně s CS 64, I % ) ; jeho podíl j e srov nate ln ý 

se spo lečenstvy z 3. okruhu (nitrofilní vegetace tř. Galio-Urticetea) . Celkově j e nápad nú 

podobnost bi o log ických a ekol ogických charakteristik obou okrnhli . Pátý okruh však 

zahrnuje na rozdíl od třetího světlomilnější fytoc e nózy. vyšší j e též indikace tep lo tních 

poměrů a kontinentality, vyšší je indikovaná pl'.1dní reakce a naopak ni žš í je podíl du s íku 

v plidě. Do okruhu jsou ovšem zařazena ekolog icky různorod é.1 společenstva. včetně 

ext ré mních typli . Ve lk é rozdíly se objevují v indikac i vlé.lhových poměrli (nejni žší hodn o ta 

os. Solidago canadensis-[Dauco-Melilotion], nejvyšší spol. s Cirsium arvense) a v obsahu 

ž iv in , resp. dusíku (nejnižší hodnota os. Calamagrostis epige ios- IArrh enatlzere talia l; 
naopak nejvyšší Ca lamagros tis epige ios- lGalio-Urticetea] a os. Artemisia vu lgaris

-[Arction lappael) . Z hl edi ska zas toupených če l edí ne ní skupina nijak vyhraněna , zvýšený 

je pouze podíl če l ed i Astemceae, kte rý je u okruhu č . 3 naopak vlibec nej ni žší. 

5.1 Společenstva s vůdčím druhem Artemisia vulgaris ( 47 sn.) - sl. 1-5* 

Fyz: Trojvrstevné. až přes 2 metry vysoké porosty s pokryvností vlidčího druhu 

A rtcmisia vulgaris od 40 do I 00 %, prliměrná celková pokryv nos t se bl íží I 00 %. porosty 

často vyvi nuté na ve lkých plochách. 

DSI : Typ Arction lappae (14 sn .) : prl'1měrně 19, 1 druh l'.1; V - Artemisia v1t!garis ; 

l V - Solidago canadensis, Ca lysteg ia sepium. Urtica dioica. Elytrigia rcpens. Tussilago 
farfára. Achillca millefoliwn; lil - Cirsium arvense. Poa trivia/i.\', Rw11ex ohtus(ťolius, 
Arctium lappa, Ranunculus repens, Stenactis annua (sl. I *) 

Typ Galio-Urticetea (7 sn.): prúměrně 23, I druhli: V - Artemisia vu lf?ctr is. E lytrigia 
repens. Cirsium arvense: IV - Tussi!ago fwjara. Calystegia sepium. Rumcx ohtus(ťolius, 
Tanace tum vulgare: ll 1- Poa trivialis. Lolium perenne. Poa palustris, Achi/1('(1 111illcfo liu111 , 

Crepis biennis, Symphyturn officinale, Urtica dioica, Galium aparinc, Potentilla anseri11a. 
Rumcx crispus. Lactuca serriola, Fallopia convo lvulus, S tenactis anrzu(I (sl. 2) 

Typ Dauco-Melilotion ( 13 sn .): pr l'.11něrně 22,5 druh l'.1; V - Artcmisia vulgaris, Ac/1illea 
millefoliwn. Daucus carota; IV - Cirsium arvense, Elytrigia repem>. So lidago canade11 sis. 

Loliwn perenne, Tussilagofarfara . Tanacetwn vulgare; 111 - Melilotus a/hus. Tciraxacurn 

o.fjicinalc, Potentilla anserina. Matricaria maritinza. Poa palustris (sl. 3) 

TypArrhenatheretalia (4 sn.): průměrně 20.3 druh t".1: ve 4 snímcích - Artemisia vulgaris, 
Cirsium arvense. Elytrig ia repens, Achillea millefolium; ve 3 snímcíc h - Solidago 

"' uctívú čís l o ~ loupce v tab. 5- 8, str. 90-9 1 
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canadensis, Tussilago far/ara. Stenactis annua. Dactylis glomerata: ve 2 snímcích -
Plantago lanceolata. Festuca ruhra , Vicia cracca. Crepis biennis. A.moria repens aj . (sl. 4) 

Typ Chenopodietea/Secalinetea (incl. Sisymhrietalia) (5 sn. ): průměrně 23,2 druhů; 
V - Artemisia vulgaris; IV - Solidaf?o canadensis. Elytrigia repens, Aegopodiu111 
podagraria. Rumex obtus(folius. Lactuca serriola; III - Sisymhriwn loeselii, Carduus 
acanthoides. Conyza canadensis. Matricaria maritima. Urti ca dioica . Arctium lappa . 
Cirsium arvense (sl. 5) 

Ek: Antropogenní p1"idy nhného charakteru (převrstvené a zraněné plidy. <leponia) . 
většinou skeletnaté, hydricky průměrné až mírně vysýchavé, s průměrným až zvýšeným 
obsahem živin, obvykle s vyšším pH, na osluněných stanovištích. 

Syng: Vývojově zralejší ruderální cenózy, s výjimkou živnějších a vlhčích bíotopí'.1 
dlouhodobě stabilizovaná společenstva, která jsou často rozklád~í.na až expanzí pionýrskýc h 
dřevin . n ěkdy ale i š ířením Solidago canadensis. 

Rozš : Obec ně rozšířená společenstva, s těž ištěm výskytu v průmyslových čús tech města . 

zejména v rozsáhlých zanedbaných prolukách, někdy na zbořeništích ve starších obytných 
čtvrtích. dále na deponiích n"izného charakteru, vč. odvalů hlušin (zde řidčeji) . 

Syntax: Všechna společenstva jsou hodnocena jako cenoticky nenasyce ná (převážně 
odvozená). i když je někteří autoři pojímají v rámci různých asociací - viz níže . Od 
některých těchto asociací se liší tyto porosty vyšš ím stupněm urbanoťili e a výraznější 
převahou dominantní A. vulgaris. Původně bylo vymezeno 2 1 cenóz specifického složení. 
s příslušností k níže uvedeným syntaxonům a dále k ř. Agróstietalia a ke sv. Galio-Alliarion . 

Typ: os. Artemisia vulgaris-lArction lappae I (Passarge 1964) Kopecký 1984. st1. I /I * 
os . Artemisia vulgaris-l Galio-Urticetea J Strijbosch 1976, sn . I /2 
os. Artemisia vulgaris-!Dauco-Meli/otirml, sn. 1/3 
os. Artemisia vulgaris- IArrhenathcretalia I (Strijbosch 1976), sn. l /4 

os . Arternisia vulgaris-[ Chcnopodietea/Secalinetea] (Sisylllbrietalia) , sn. I /5 
as. Tanaccto-Artemisietw11 Br.-BI. 1949 

Lit: Fytocenózy s převažujícím pelyňkem černobýlem jsou tradič ně pojítrn1ny v rámci 
asociací - především as. Tanaceto -Artemisietum Br.- 81. 1949, as . Arctietum lappae 
Felťóldy 1942 ( Lappo-Bal/oretum nigrae), as. Arctio-Artemisietum vulgaris Oberd . ex 
Seybold et Muller 1972, as . Urtico -Artemisietum vulgaris Hadač 1978. Pro klasifikaci 
ostravských porostů jsou uvedené asociace většinou nepoužitelné, pouze n ěkteré porosty 
svazů Arction a Dauco -M e/ilotion lze zahrnout do as . Tanaceto-A rtemisietum (Tanacetun1 
vulgare v ni ch má ale vždy ni žš í pokryvnost) . Jako cenoticky nenasycená jsou společenstva · 
s A. vulgaris v domácí literatuře popisována předev ším Kopeckým (Kopecký l 984. 
Kopec ký et Hejný 1990, 1992). Vi š ňák ( 1992) uvádí z Liberce řadu výše jmenovan ýc h 
vegetačních typů . 

Pozn .: Do výčtu společenstev s A. vu/garis nebylo zahrnuto bs . Carduus acanthoides 
Artemisia vulgaris-1 Onopordetalia acanthii], které je pojednáno v kapitole 2.6. 

5.2 Společenstva s vůdčím druhem Solidago canadensis (52 sn.) - sl. 6-11 

Fyz: Nápadné, většinou 150-200 cm vysoké porosty s výraznou převahou Solidago 
can.adensis (ojediněle S. gigantea , která je na rozdíl od S. canadensis neoindigenoťytem 
a vystupuje v přirozenějších společenstvech, zejména ve stinných vlhčích lemech). 
s celkovou pokryvností kolem I 00 %, porosty na chudých štěrkovitých půdách odvalů 

* snímek č . I v tah. 1 
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aj . mnohem nižší. rozvolněné; z velkého množství snímků byly pro statistické hodnocení 

vybrána jen cenoticky vyhraněná společenstva: porosty se vyvíjejí často na velmi 

rozsáhlých plochách. 

DSI: Typ Galio-Urticetea (8 sn. ): pn'.'nněrně 16, I druhů; V - Solidago canadensis, 
A rtemisia vulgaris, Urtica dioica; IV - Calystegia sepium; 111 - Galium aparine, 
Eupatorium cannabinum, Stenactis annua. Poa trivialis. Cirsium arvense, Calarnagrostis 
cpigeios (sl. 6) 

Typ Galio-Urticetea/Arrhenatheretalia (I O sn.) : prl'm1ěrně 18,2 druhl'1; V - Su/idago 

canadensis. Cirsium arvense, Achillea millefolium; IV - Artemisia vu/garis. Calystexia 
sepium; Ill - Arrlzenatherum elatiu.\', Stenactis annua, Vicia cracca. Elytrigia repens. 
Urtica dioica. Fcstuca ruhra. Jacea pratcnsis. Ranunculus repens. Tanacctu111 vulgarc 
(sl. 7) 

Typ Arrhenatheretalia (5 sn. ): průměrně 16,6 druh Ci: V - Solidago canadensis. Aclúllea 

millefolium: IV - Poa palustris; Ill - Calamagrostis epigeios. Festuca ruhra. Arrhena
thernm elatius. Stenactis annua. Hypericum perforatum (sl. 8) 

Typ Convolvulo-Chenopodiea/Arrhenatheretalia (9 sn.): prliměrně 15.0 druhli: 

V - Solidago canadensis, lV - Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Poa trivialis . Achillea 
millefolium, Calamagrostis epigeios; 111 - Dactylis gfom.erata, Elytrigia repens. Festuca 
ruina. Arrhcnatherum elatius, Poa palustris. Tanaceturn vulgare (sl. 9) 

Typ Convolvulo -Chenopodiea (7 sn.) : prliměrně 15,9 druhli; V - Solidago canadensis. 

Arte111isia vulgaris; IV - Cirsium arvense. Calamagrostis epigeios. Achillea mil/ej(J/ium ; 
Ill - Tana cetwn vulgare. Tussilago farfara. Festuca ruhra, Vi cia hirsuta. Carduus 
ocanthoides. Stenactis annua, Poa palustris (sl. I O) 

Typ Dauco-Melilotion (4 sn. ): průměrně 2 1.5 druhů: V - Solidago canadensis. Artemisia 
vulgaris. Achillea millefoliwn. Tanacetum vulgare, Matrica ria maritinw, IV - Stelllu:tis 
annua, Calamagrostis epif!,eios. Oenothera biennis. Taraxacwn qfficinale , Ill -A?,rosti.\· 
gigwttea. Arenaria serpyll(f'olia. Cirsium arvense. C. vulgare. Conyz.a canadensis. Doucus 
carota. Medicago lupulina. Melilotus albus. Poa compresssa. P pa/ustris. Populu.\· x 

canlulensis. Vicia hirsuta (sl. 11 ) 
Ek: Různorodé antropogenní pťkly, zpravidla hlinité a těžší s příměsí skeletu, mírn ě 

vysýchavé až svěže vlhké , s prlim ěrnými trofi c kými poměry , na osluněných až 

po los tinných stanovištích; méně vitální porosty se vyvíjejí na nepfíz nivých stanovištích 

vysýchavých a humusem chudých půd . 

Syng: Dlouhodobě blokované sukcesní stadium, s ž ivotností až ně kolik a des íte k le t. 

které je vystřídáno te prve formacemi pionýrského lesa: za urč itých podmínek m t1že bý t 

potl ačeno i š ířením Calamagrostis epige ios (méně ž ivné, sušší substráty). 

Rozš: Obecně rozšířemí. ruderální společenstva. zas toupená řadou velkoplošných i méně 

rozlehlých porost t1, předevš ím v průmyslových areálech a na důlních odvalech, ale i ve 

s tave bních prolukác h , jako lem ces t a silnic, v zanedbaných zahradách, dlouhodobě 

ne udržovan ýc h trávnících aj., místy zasahuje i do sídlištní zástavby. S výjimkou typu 

A rrh e11atheretalia jsou všechny uváděné sociotypy pf"ibližn ě rovnocenn ě rozšířené. 

K vZé.lcnějš ím ce nózá m výsušných stanovišť patří typ Dauco- Me/ilotirm. zde blíže 

nepopisovaný. 

Syntax: Hodnocení obtížné - pl'1vodně vymezeno 16 cenóz specifického slo7.ení (z toho 

jen jeden porost se S. J< igantca) , porosty jsou často cenoticky m :.11o vyhraně né a dosti 

var iab ilní, ve většině z ni c h však bývají zas toupe ny indikátory řádu Arrhenathcrctalia. 
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popř. až sv. Arrhenatherion. Vedle jednotek. uvedených v označení typl'1 , jsou dále 
indikovány svazArction lappae. řády Agrostietalia a Sisymbrietalia , třídy Chenopodietea 

a Secalinetea , vzácně i dal ší jednotky. 
Typ: os. Solidago canadensis-[Galio-Urticetea] Kop~cký 1974, sn. 1/6 
os. Solidago canadensis-[ Galio-Urticetea/Arrhenatheretalia], sn. I /7 
os. Solidago canadensis-[Arrhenatheretalia l Višňák 1991, sn. I /8 os. 
Solidago canadensis-[ Convolvulo-Chenopodiea/Arrhenatheretalia l. sn . I /9 

bs. Solidago canadensis-[ Convolvu lo-Chenopodiea] Vi šňák 199 1. sn. I I I O 
os. Solidago canadensis-[Dauco-M elilotionl GrUll 1982. sn. I I 11 
Lit: Porosty se severoamerickými celíky jsou tradičně označovány jen jako „spo le

čenstva" , bez bližšího pojmenování, popř. jsou řazeny do komplexu Irnpatienti 
-Solidaginetum Moor 1958, ev. š iroce vymezené „asociace" Solidaginetum serotino-
-canadensis Oberd. in Oberd . et al. 1967. Nověji byla u nás popsána cenoticky nenasycená 
s polečenstva s oběma druhy celíků (v některých oblastech státu. zv l. na přirozeněj š ích 

stanovištích potoč ních niv je častější S. gigantea)- viz Kopecký 1974, GrUll 1982, Pyšek 

e t Pyšek 1988. Višňák 199 1 (posledně jmenovaná práce je věnována právě porostům 
v Ostravě) . Dal š í cenózy uvádí z Liberce Vi šňák (I 992). V zahrani č ní literatuře se 
společenstvům se S. canadensis a S. gigantea věnuje Godde ( 1986); většinu studovaných 
porostů hodnotí na úrovni sv. Dauco-Melilotion a tř. Artemisietea sensu Lohm .. Preis ing 
e t Tx. in Tx . 1950 (tj . včetně tř. Galio-Urticetea) . Porosty přirozených stanovišť (častěji 
se S. gigantea) uvádí z Dolního Saska Brandes ( 198 I), jako bs. S. canadensis-1.Galio

-Calystegietalia]. Současně uvádí neofytní formy as. Tanaceto-Artemisietum, v nichž 
dominují oba druhy celíků . Jedná se o společenstva , která autor často pozoroval jak 
v Ostravě , tak na Liberecku. 

5.3 Společenstva s vůdčím dmhem Calamngrostis epigeios (20 sn.) - sl. 12-15 

Fyz: Vysokostébe lné ruderální „trávníky" s absolutní převahou C. epige ios. která dorůstá 
až do výšky 150 cm, porosty většinou dokonale zapojené, pouze na extrémně nevýživných 
stanovištích odvalL1 ni žší a rozvolněn é. vyvíjejí se často na rozlehlých plochách. 

DSI: Typ Convolvulo-Chenopodiea (7 sn.): průměrně 11 ,4 druhy ; V - Calamagrosti.s 
epigeios; IV - Cirsium arvense, Solidago canadensis. Poa palustris ; Ill - Artemisia 
vulgaris. Stenactis annua. Tanacetum vulgare, Cirsium vulgare (sl. 12) 

Typ Convo lvu lo -Chenopodiea/Arrhenatheretalia (4 sn.) : prL11něrn ě I 6,5 druhů ; ve . 

4 snímcích - Calamagrostis epige ios : ve 3 snímcích -Artemisia vulgaris, Cirsiwn arvense. 
Solidago canadensis. Festuca rubra, Hypericum perforatum; ve 2 snímcích - Tussilago 
far.fara. Lathy rus pratensis, Achillea millefolium. Taraxacum 4/icinale. Syrnphy tum 
o.fficinale. Potentilla anserina. Poa palustris (sl. 13) 

Typ Arrhenatheretalia (4 sn.): pn~1měrně 17,5 druht"1 ; ve 4 snímcích - Calamagrostis 
epigeios. Solidago canadensis, Achillea millefolium, Tanacetum vulgare; ve 2 snímcíc h -

Poa compressa. Festuca rubra, Poa pratensis, Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, 

Lysimachia vulgaris. Rubus caesius, Poa palustris. Hypericum perforatum, Eupatoriurn 
cannabinum (sl. 14) 

Typ Galio-Urticetea (3 sn.): průměrně 13 druhů: ve 3 snímc ích -Calamagrostis epigeios, 
Cirsium arvense, Urtica dioica , Phalaroides arundinacea; ve 2 snímcích - Elytrigia 
repens, Rubus caesius, Fallopia convolvulus (s l. 15) 
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Ek: Antropogenní půdy různého původu, obvykle skeletnaté, hydricky a troficky 
průměrné, na osluněných stanovištích. 

Syng: Relativně stabilizovaná společenstva. která jsou často vystřídána až formací 
pionýrských dřevin, na příhodných stanovištích jsou ovšem vytlačena porosty se Snlida1;0 
canadensis. 

Rozš: Dosti hojně v průmyslových areálech a zejména při odvalech hlušin , vzácněji 
v prolukách starších obytných čtvrtí. 

Syntax: Původně vymezeno 7 cenóz specifického složení, v nichž je vedle jednotek 
uvedených v označení typů zastoupen svaz Dauco-Melilotřon a tř. Chenopodietea. Typ 
Arrhenatheretalia lze po zpracování obsáhlejšího materiálu snad přičlenit k typu 
Convnlvulo-Ch enopodi ea/ A rrhenathe re ta! ia . 

Typ: os. Ca/amaf?rostís epígeins-[ Convolvulo-Chenopodiea] Kopecký 1986. sn . I I 12 
os. Calamaxrostis epigeíos-[Arrhenatheretalia] Kopecký 1978, sn. I /13 
(os .) Calanzagrostis epřgeios-l Cnnvolvulo-Chenopodiea/Arrhenatheretalia I, sn. I I 14 
(os.) Calamagrostis epigeios-lGalin-Urticeteaj, sn. 1115 
(os. Calamagrostis epigeios-[ Onnpordetalia acanthři] Kopecký, Holub et Čechová 1986) 
Lit: Synantropní společenstva s vt".1dčí třtinou křovištní se ve větším rozsahu objevují 

až v posledních desetiletích a do regionálních přehledů nejsou často zahrnov<.ína. 
Calamagrostis epigeios vystupuje, zejména v teplejších oblastech státu, jako expandující, 
konkurenčně zdatná tráva. která vytváří dlouhodobě blokovaná sukcesní stadia na 
nejrt".1znějších, většinou antropogenních stanovištích . Kopecký et Hejný ( 1992) uvádějí 
tři typy společenstev s C. epigeins - první s příslušností k oddělení Convolvulo 
-Chenopodiea (Kopecký 1986). druhý s příslušností k řádu Onopordetalia acanthii 
(Kopecký, Holub et Čechová 1986: srovnatelné porosty se v Ostravě ojediněle vyskytují 
na nejteplejších stanovištích) a třetí indikující řád Arrhenatherctalia (Kopecký I 978b). 

Mimo prt".11nyslové aglomerace zasahuje C. epigeios i do relativně přirozené vegetace 
a vytváří zde odvozená společenstva s příslušností k ř. Magnocaricetalia. sv. Molinion 
a Bmmion erecti a tř. Festuco-Brometea, popf·. ke tř. Epilohietea angustifólii a sv. Ca!thimz 
(cf. Husáková. Pivničková et Chrtek 1988. Yišň<lk 1992). 

5.4 Společenstva s vůdčím druhem Cirsium arvense (8 sn.) - sl. 16- 18 

Fyz: Dvou- až třívrstevné porosty s převažujícím C. arvense (u typu Convolvulu
-Chenopodiea pokryvnost dominanty podpoloviční). dokonale zapojené, vyvinuté na 
středně velkých plochách . 

OSI: Typ Convolvulo-Chenopodiea (3 sn . ): průměrně 16.7 druht".1: ve 3 snímcích: Cřrsium 
arvense; ve 2 snímcích - Elytrigia repens. Solidago canadensis, Lolium perenne. Potentilla 
anserina. Rumex ohtusifolius. Matricaria nzaritima (sl. 16) 

Typ Galio-Urtřcctea (2 sn.): průměrně 18 druhů; ve 2 snímcích - Cirsřum arvense. 
Ranunculus repens. Urtica dioica. Galium, aparine. Poa palustris (sl. 17) 

Typ Arrhenatheretalia (3 sn .): prliměrně 18.3 druhů; ve 3 snímcích - Cirsiwn arvense, 
Achillea mille.folium; ve 2 snímcích - Elytrir;ia rcpens, Equisetum arvense. Festuca rubra. 
Vicia cracca. Lathyrus pratensis. Taraxacu111 ojficillale. Veronica chanzaedtys, Potentilla 
anserina, Poa angust~fnlia. P palustris. Tanacetum vulgare. Symphytum officinale (sl. 18) 

Ek: Různorodé antropogenní půdy. obvykle s vyšším obsahem dusíku , hydricky 
prt".1m ěrné až výrazně vlhké (zvl. u typu Galio-Urticetea), na plně osluněných 1 čústečně 
zastíněných stanovištích. 
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Syng: Vývojově nejednotná společenstva. zpravidla přechodného trvi:lní. která se po 
několika letech rozpadají a jsou vystřídána porosty konkurenčně silnějších druhl'1 
(Artemisia vulgaris. Solidago canadensis): Cirsiwn arven.se v nich ale dlouhodobě pI-ežív~í 
jako subdominanta. 

Rozš: Dominanta náleží k n ejběžnějším druhům městské flóry, jako vlidčí druh 
spo lečenstev se však uplatňuje poměrně zřídka, spíše v okrajových částech města a mimo 
prl'1myslové areály, na deponiích v prolukách a při okraji zdevastovaných vlhkých luk. 
někdy též v neudržovaných záhonech . 

Syntax: Vymezeny 3 typy, se zřetelnou příslušností k odd. Con.volvulo-Che11opodiea, 
tř. Galio-Urticetea a ř. Arrhenatheretalia. ojediněle vyznačen přechod k ř. Plantagú1etalia 

Typ: os. Cirsium arvense-f Con.vo lvulo-Chenopodiea] Višiíák 1989, sn. 2/ I 
os . Cirsium arvense-1 Galio-Urticetca l Višňák 1986, sn. 2/2 
(os.) Cirsium arvense- IArrh enatheretalia], sn. 2/3 
Lit: Méně běžná a obvyk le přehlížená spol ečenstva. doložená z jižních a severních 

Čech (Kopecký et Hejný 1992. Višňák 1986, 1989, 1992). Teplomilnější porosty jsou 
označov;:lny jako os . Cirsiu111 arvense-1 Sisyrnbrion qfjicinalis I Gri.i ll 1982. 

5.5 Společenstva s vůdčím druhem Elytrigia repens (8 sn.) - sl. 19 

Fyz: Vyšší „ruderální trávníky" s nadpoloviční převahou Elytrigia repens . obvykle 
dobře zapojené, z hlediska floristického složení velmi různorodé, zde pojednané souborně. 

DSI : Prl'11něrně 15,8 druhů (8 až 31 ): V - E!ytrigia repens: IV - Dactylis glomcroto. 
Artemisia vulgaris; III - Cirsium arvense. Taraxacum o,fjicinale. Achillea millefolium. 

Ek: Rthnorodé antropogenní pl'1dy. spíše těžší i skeletnaté, mírně vysýchavé. s mírně 
zvýšeným obsahem živin, na převážně osluněných stanovištích. 

Syng: Sukcesně pokročilejší. stabi lizované cenózy. které mohou být za určitých 
okolností narušeny pozvolným šířením Solidago canadensis. popř. pionýrských dřevin . 

Rozš: Dosti roztroušeně , převážně v okrajových, venkovských Čé:lstech města. na 
úhorových stanovištích a jako lemové společenstvo polních cest, 1-idčeji v doprovodu 
si lni c a v prl'1myslových areálech. 

Syntax: Celkem vymezeno 7 cenóz spec ifi ckého složení (z 8 snímků!), s příslušností k 
odd. Convolvulo-Chenopodiea. ř. Arrhenatheretalia. Agrostietalia, Plantaginetalia, 
tř. Ga!io-Urticetea, Chenopodietea, Secalinetea a sv. Arrhenatherion. porosty jsou natolik 
rl'1znorodé, že je nelze roztřídit do méně než 4 skupin. 

Typ: s ohledem na málo obsáhlý snímkový materiál je vymezení „typt°1" jen orientační: 
bs. Elytrigia ( Agropyron) repens-f Convolvu!o-ChenopodieaJ Kopecký 1986. sn . 2/4 

os . Elytrigia (Agropyron) repens-IArrhenatheretalia] Kopecký 1978. sn . 2/5 
(os .) Elytrigia repens-lGa!io -Urticetea/Arrh enatheretaliaJ. sn . 2/6 
(os.) Ely1rigia repens-[ Chenopodietea/Plantagin.etalia 111ajoris]. sn . 217 
Lit : Společenstva s převažujícím pýrem plazivým jsou ve starších pracích popisována 

v rámci široce pojaté asociace Agropyretum repentis Felfoldy 1942, popř. jen jako 
„s polečenstva" v rámci problematické třídy Agmpyretea repentis . V Přehledu (Kopecký 
et Hejný 1992) je uváděna ce lá řada odvozených společenstev s Elytrigia repe11.s : 

s příslušností ke sv. Sisymhrion o.fflcina/is, sv. Dauco-Melilotion , ř. Onopordetalia + 
tř. Festuco-Brometea, odd. Con.volvulo-Chenopodiea, tř . Molinio-Arrhenatheret ea 

a ř. Arrhenatheretalia. S výjimkou dvou výše uvedených typů nebyla tato spo l ečenstva 

na území Ostravy zjištěna. 
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Tab. 2. - Společenstva konkurenčně si lných druhů s širokou cenotickou valencí - čúst B. 
Tab. 2. - Gesellschaťten von konkurrenzkraťtigen Arten mit breiler okologischen Amplitll(le - Teil B. 

I ) os. Cirsium arve11se- f C011volvulo-Che11opodielll 
2) os. Cir.\·i11111 arve11.,·e -[Galio-Urti<:etea] 
3) (os.) Cirsi11111 arvense-[Arrhe11atherewlia] 
4) bs. Ely11·igia (Agropyron) repe11s-[Convolvulo-Che11opodiea] 
5) (os.) Elytrigi(I repe11.~ - [G<1lio- Urtic.:eteo./Arrhe11(1fhal'tll/i(lj 

6) os. Elytrigia (Agmpyro11) repens-fArrl1enatheretalia] 
7) (os.) Elytrigia repens-[Che11opodietea/Plc111tagi11etalia majorisl 
8) os. 7i1ssilago fwfaru -[ Co11volvulo-Cl1e110podiea] 
9) os. 7i1.\·si/(lgo fwfaru -[Che11opodiele(ll 

I 0) os. Tlls.,·ihtgo fwfara-[Agrostietalia .woloniferae l 
11) os . Rubu.,· fi ·utic.:o.\·lls -[Galio-Urti<:eteaj 
12) hs. R. caesius-1 Galio-Urtic:etea] 
13) os. R. C(lesius -[Arrl1enat/1eref(l/iaj 
14) os. R. caesius-[Co11volv1tlo -Che11opodieaj 
15) os. C/w111erio11 dodonaei -1 Co11volvulo-Cl1enopodiea I 
16) os. Eupatori11111 cm1nohi1tw11-[ Co11volv11 /o-Chenopodil'a] 

Čís l o snímku : I 2 3 4 5 6 7 8 
Rok 84 88 88 84 88 88 88 84 
Městská čúst 1 kky pol pus kky SV sv i hos kky 
Rozloha 15 6 24 8 20 16 15 2 1 
Pokryvnost 100 100 100 100 100 80 100 50 

Druhy oddělení Co11volvulo -Che11opodiell 

Cirsi11111 arvense 7 8 3 
Elytrigia repell.\· 4 IO 9 7 9 
Artemisia v11lgc1ris 2 3 5 4 
Solidllgo c:a11adensi.\· 2 3 
Calamagroslix epigeios I 
Tussiltigo farf"ara 3 6 
Poa co111pres.rn 4 

Druhy jednotek třídy Galio-Urticetea 

Urtica dioica 4 4 2 
Galium aparine 3 2 
Ruh11.\· caesius 5 
('fwťrophyllu111 am111aticum 4 2 

Druhy jednotek třídy Moli11io-Arrhenathererea 

Aťhillell millefolium 2 4 111 

Galium 1110/lugo 3 4 
Po(I pratensis 2 4 2 
Arrhe/1(1//ierum elatiu.\' 3 2 
D(l(:tylix glomerata 3 2 I 
Pastill(IC<t .rnriva I 2 
Vici(/ crac:ca 2 2 
Lathyn.1s prate11sis 5 

Druhy jednotek třídy Plantaginetea 

Taraxac:um ofj-f<:inale 3 3 + 
Loliu111 pere1111e 8 3 
Pote11tilla a11seri11a 2 6 
Poa llllmw 4 

Druhy tříd Chenopodietea a Secalinetea 

M(ltri c:aria maritima 6 3 

9 IO li 12 13 
88 88 85 89 88 
sv i por kce nv tre 
15 15 IO 16 12 
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Číslo snímku: 2 3 4 5 6 7 8 9 IO li 12 13 14 15 16 

Ostatní druhy 

Poa pa/11.\·tris 4 2 4 
Ste11<1ctis w1111w 3 I m 
Tm1ac:C'tt1111 vt1IRare 2 m 2 
S<1lix c:aprrn juv. 2 
Se11ecio vi.ffo.\'t.t.\' 4 2 
Per.\·ic:aria ampltihia 2 
P11cci11ellia dist<lllS 2 5 
Epilohium <:iliatum + 3 
Ue11tla pe11dula juv. I 
R11111l'X oht11siťoli11s 3 2 
Swida st111.Ruinea 2 3 
Rulms .fi·111ic:osus agg . 8 
Cl1<1111erio11 dodo1wei 8 
E11patoriu111 ct11111ahi11u111 9 

Druhy v jednom nebo ve dvou snímcích: 
Sn . č . I: Agrostis 1-:iga11tea 4. Ra11u11rnl11s lit .Tis I: Sn . č . 2: Equi.\"etu111 arve11se 2. Rm11111c:u/11.\' re/J<'llS 3. Vicio 
hirsuta 1 Fallopill c:onvolv11lus 2. Cartl1111s c: rispu.\· 5. Carex ltirta 4. Myosoton aq1.wtic11111 l Symphyt11111 
offit:i11llle 3. Lysimac:ltia 1111/Raris 2. Stad1ys palustris 2; Sn . č. 3: Agm.\'tis gigc111tea 4. Eq1tiser11111 arve11se I , 
Fest11u1 mhra 7, Persirnria aml1ihia 2. Vero11ica clta11wedry.1· 5. Cy110.n1111s aisl<ttus 3; Sn . č . 4: Co11volvu/11s 
ll/W'11sis 4. Glec:l1011w ltederacea +. P11 cc:i11ellia dista11.1· 2: Sn . č . 5: Co11volv11/us arvensi.\· m , Vic:ia sepi11111 5. 
Stellaria grw11i11eo 2. Per.\'icaria lllltpltihia l Jacea plt1y1-: ia 4, fťsruc:o pratensis 3, Pltle11111 prate11se 3. 
Pote11tillo replllns 3. Pic:ris ltiemcioides I ; Sn . č . 6 : So11d111s arvensis 4. Puc:c:i11ellia distw1s 5, Sc:orzoneroides 
t111t1111111alis 3: Sn . č . 7: Herw:le11111 spl10ndyliu111 I. !\pera .\·pic:a-ve11ti l Fallo/Jia co11volv11h1.\' 2. Lw:t11n1 
serriolo 5. Pasi caria lt.t1wtltifália 4. Cltenopodiu111 al/mm I. Polygo 11u111 are11a.\·t1w11 3. Capsellt1 
lmr.rn-pastoris 2. Polygo1111111 lteteropltyllum 2; Sn . č . 8: Ru111ex crispus 4. Apera spica-venti 3. Betula pend11la 
jv. I , Senec:io vulgaris I. Cltwnomilla .rnaveolens 2, Amoria ltyhrida I . Medicago /11p11/i11a I : Sn . č . LJ : 

Fallopia (.'(lllVolvu/11s m. Lactuca serriola 3, Per.rn:aria lapatliUália 3. Clte1111podiu111 alhum 2. Rumex 
oht11siťoli11s 3. Sm1cl1us olnaceus 3, Melandrium prmense I. Ecllinoc/J/oa crus-galli I. Persicaria mw:ulata I . 
Polygo1111111 avic11lare m. Reynoutria japonirn 4. Moeltri111::ia tri11ervio I. Oenotliera hien11is + ; Sn . č . IO: 
Rm11mrnlus repens 8. R1t111ex ohtusiťoli11s 2. Solidago gigantea 4. Caly.\·teRia sepi11111 2. Arcti11111 fappa I . Poa 
trivialis 4. Fest1u:a gigantell m ; Sn. č. 11 : Ruhu.\· fi ·uriw.rns agg. 8. Aego1wdi1.1m potlagraria I , Myo.wtis 
arvensi.\' m. Titliy11wfu.\· cypllris.\·ias I. Dip,\'llcus sylvestri.1· m. Silene vulgaris m: Sn. č . 12: Vicio scpiw11 I . 
Galeopsi.\' p11/Je.w:e11s 4; Sn . č . 13: Festuca ruhra 6. Steffaria gra111i11ea 5. Da11rns camta I, Vicill hir.rntc1 4, 

Sonc:ltm arvensi.\' m. Pfantago fwu:eolata 2. Torili.\· japonica 2. Crepis hie1111i,\' I. Jacea pratensis 3. Poa 
w1gusti(ofia 2. Querrns mhur jv. 4 . Galeopsis specio.rn 2; Sn. č . 14: Daucus rnrota 3. E11ilohium ciliatu.111 3. 
Swida .mnguinea 2, Cerastium /t()/(),\'feoitle.\· 4. Conyw c:a11ade11si.\· 4, Xa11tl10xalis fontanll 2. Sisy111hri1.t111 
llltis.\·i111u111 +;Sn. č . 15 : Clw111erio11 dodm1<1ei 8. Clte11opodiu111 hotrys 3, Illu/a co11yw 2, Rumex t:risp11s +. 
8t1 t1tlt1 11e11dulo jv. I . Cirsiu111 vulgare +. Hiem cium sp. +. Pop11/u,\· cw1<1de11sis jv. +: Sn. č . 16: E11patoriu111 
cw111ahi11u111 lJ . Glecho111a hederw:ea 5,Plantago major m. Hyperirnm perťomtum m. Valerit11w officinalis m. 

' vysvětlivky viz tab. I 

5.6 Společenstva s vůdčím druhem Tussilago farfara (19 sn.) - sl. 20-22 

Fyz: Dvou-, někdy až tří vrstevné porosty, s převažující T farfara ve střední, resp. vyšší 
vrstvě, pokryvnost dominanty vždy zřetelně nadpoloviční, celková pokryvnost kolísá od 
50 do I 00 %. v průměru však přesahuje 90 %, porosty jsou vyvinuty na středně velkých 

i větších plochách. 
DSI: Typ Convolvulo-Chenopodiea (9 sn .): průměrně 17,4 druhů; V - Tussilagofarfara. 

Artemisia vulgaris, Elytrigia repens; IV - Matricaria maritima, Stenactis annua, Medicago 
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lupulina. Cirsium arvense; III - Taraxacum o.fficinale. Amoria repens. Lolium perennc. 
Agrostis stolonifera (sl. 20) 

Typ Chenopodietea (5 sn.): pn'.'tměrně 18,8 druhí't: V - Tussilagofwjára: IV - Elytrigia 
repens, Chenopodium album, Persicaria /apathifólia, Loliwn perenne: Ill - Cirsium 
arvense. Potentilla anserina. Urtica dioica. Matricaria maritima (sl. 21) 

Typ Agrostietalia (3 sn.): průměrně 22,3 druhy; ve 3 snímcích - Tussihlgo farfara. 
Cirsium arvense, Matricaria maritima, Stenacti.'I annua. Artemisia vulgaris. Elytrigia 
repens. Solidago canadensis, Lolium perenne. Potentilla anscrina. Ranunculus repens: 
ve 2 snímcích - Amoria hybrida. Poa trivialis. Agrostis stolon~ťera. Rwnex crispus. 
Calystegia sepium, Meli!otus a/hus. Poa palustris (sl. 22) 

Ek: Většinou těžší hlinitá deponia, hydricky prl'1měrná až mírně vlhká, s různým obsahem 

živin (nejbohatší je typ Chenopodietea, u typu Agrostietalia zřejmě vyšší pH). 

Syng: Pionýrská společenstva navážkových pl'td, která následují iniciální stádia 
s převahou jednoletých druhl'1, případně spol. s Melilotus a/hus, někdy vznikají na místě 

nově založených a neudržovaných travních výsevl'1. při pravidelném sečení však Tussilago 
fwfara ustupuje a je nahrazeno travními drnhy; životnost porostli. do nichž není 

zasahovúno, je asi 5 let (někdy méně). rozpadají se expanzí Artemisia vulgaris. Elytrigia 
repens, Cirsium arvense, Solidago canadensis aj . 

Rozš: Dosti hojně rozšířené cenózy, především tam. kde se provádějí rozsáhlé stavební 

práce. dále i na menších navážkách zeminy, v obvodu nových sídlišť i v prl'1myslových 

areálech a v prolukách staré zástavby. 

Syntax: Původně vymezeno 8 cenóz specifického složení, s příslušností k f·áclltm 

Agrostictalia, Plantaginetalia, Arrhenatheretalia, Polygono-Chcnopodictalia, Břdcntc
ta/ia, třídám Chenopodietea. Secalinetea a oddělení Convolvulo -Chenopodiea. Ve 

3 snímcích jsou slabě zastoupeny druhy sv. Dauco-Melilotion . Vedle níže uvedených 

typů vymezeno ještě společenstvo Tussilago far.fara-[Arrhenatheretalia/Crmvolvulo
-Chcnopodiea l. 

Typ: os. Tussilago farfara -[ Convolvulo-Chenopodieaj, sn. 2/8 
os. Tussilagofwfara -[ Chenopodietea], sn. 2/9 
os . Tussilago fwfara-IAgrostietalia stolon~ferae J, sn. 2/ I O 

Lit: Ve starší literatuře jsou porosty s převládajícím podbělem hodnoceny na úrovni 
asociace Poo cmnpressae-Tussilaginetumfwjarae Tx. 1931 (Tussilaginetum O berel . 1949). 
méně často jako as . SenecionJ viscosi-Tussilaginetum fwfarae Graeber-Mbller 1955. 
Kopecký ( 1982) hodnotí pr-íbuzné porosty v Praze 5 jako odvozené společenstvo 

s příslušností ke svazl'11n Dauco-M elilotion a Agropyro-Rumicion crispi (Lolio -Potentillion 
unserinae). 

5.7 Společenstva s vůdčími druhy Ruhus caesius a R. fruticosus agg. 
(20 sn.) - sl. 23-26 

Fyz: Skupina společenstev s převládajícím Rubu.\· caesills ( 15 snímkl't) a R. fi"uticosus 
agg . (5 snímkl'1), k nimž jako druhá dominanta místy přistupuje Elytrigia reprns, Galium 
aparine, Humulus lupulus, Calystegia sepium a Phalaroides arundinacea; dokonale 

zapojené porosty, mající někdy charakter „živých plotl'1" s účastí lián. šplhajících po opof-e 

(pl ot, zeď). porosty lemové i plošné. 

DSI: os . Ruhusfruticosus-[Galio-Urticeteal (4 sn.): průměrně 12,3 drnhů; V - Ruhus 
.fi'uticosus agg„ Elytrigia repens; IV - Cirsium arvense, Aegopodium poda~raria: 
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Ill - Solidago canadensis. Artemisia vulf?aris. Calamagrostis epigeios. Urtica dioica. 
Galium aparine, Poa pratensis. Loliurn perenne. Potentilla anserina (sl. 23) 

bs. R. caesius-[Galio-Urticetea] (8 sn .): průměrně 13,0 druhů : V - Rubu.,· caesius. 
Elytrigia repens. Urtica dioica; IV - Calystegia sepium. Galiun1 aparine, Cirsiurn arvense, 
Poa palustris (sl. 24) 

os. R. caesius-[Arrhenatheretalia l ( 4 sn. ): prliměrně 20,5 druhů: V - Ruhus caesius. 
Cirsiwn arvense. Arrhenatherum elatius. Galium mollugo: IV - Vicia cracca. Lathyrus 
prate1Lsis. Achillea millefolium. Artemisia vulgaris. Solidago ca11ade11 sis. Poa palustris; 
111 - Elytrigia rep ens. Agrostis gigantea. Plantago lanceolata. Festuca rubra, F pratensis. 
Dactylis glomerata, Heraclewn sphondyliu111, Crepis biennis, Phleum pratense. Tanacetum 
vulgare. Galeopsis speciosa (sl. 25) 

os . R. caesius-[ Convolvulo-Chenopodieaj (2 sn.): průměrně 17 druhit ve 2 snímcích -

Ruhus caesius. Cirsium arvense. Solidago canadensis. Achillea millefolium. Conyz.a 
canadensis (sl. 26) 

Ek: Různorodé antropogenní plicly, často skeletnaté, mírně výsušné. s výjimkou typu 

Arrhenatherion bohaté živ inami , převážně na osluněných stanovištích. 

Syng: Pokročilá. konkurenčně si lná sukcesní stádia. která mohou být nahrazenajedin ě 

formací pionýrského lesa. 

Rozš : Dosti často v okrajových částech města. většinou mimo obytnou zás tavbu. 
v polostinných i otevřených lemech silnic a tratí, při cestách a plotech. v doprovodu 
stromové a keř"ové vegetace. 

Syntax: Pí'.1vodně vymezeno I O cenóz specifického složení. při respektování výs kytu 

dvou dominant v jednom porostu: porosty indikují tř. Galio-Urticetea. odd. Convolvulo
Chenopodiea. ř. Arrhenatheretalia (často i sv. Arrhenatherion) a f·. Atjmstietalia. 

Typ: os. Ru hus .fi·uticosus-[ Galio-Urticetea], sn. 211 I 

bs . R. caesius-[ Galio-Urticetea] Višúák 1989 n.n .. sn. 2112 

os . R. caesius-[Arrhenathereta/ia l Višňák 1989, sn . 2/ 13 

os. R. caesius-[ Convolvulo-Chenopodieaj Višňák 1989 n.n „ sn . 2/14 

Lit: Společenstva s ostružiníky jsou obvykle popisována z pasekových stanovišť a řazena 

clo tř. Epilohietea angust(folii. Jednou z mála výjimek j e popis odvozeného společenstva 

Ruhus caesius-[Galio -Urticetea/Arrhenath eretalia] z Prahy 5 (Kopecký l 985a). Vi š iíák 
( 1989) uvádí ce lkem pět typů spo l ečenstev s vl'.1dčím Ruhus caesius , mimo ji ž zmíněných 

též porosty indikující řády Onopordetalia/Arrhenatheretalia . Porosty s dominantním 
R. idaeus jsou obvykle klasifikovány v rámci sv. Sarnhuco-Salicion capreae jako · 

as . Ruhetum idaei Pfeiff. 1936. Pyšek ( 1980) z milíuj e z obce Srbsko v Českém krasu 

společenstvo s maliníkem, které řadí do sv. Aegopodion podagrariae . Řadu nových 

společenstev s R. idaeus (převážně jako asociace) popisuje z Be lansk ýc h Tater Hadač et 
al. ( 1969) . Porosty s ostružiníky jako méně běžné „cílové společenstvo" uvádějí z důlníc h 

deponií Pyšek e t Pyšek ( 1988). 

5.8 Vegetace důlních odvalů 

Vegetace dtilních deponií je pro Ostravu typická a v širším územním kontextu výjimečná; 

proto bude pojednána detailněji. Jedná se o komplex společenstev, která jsou vázána na 
spec i ťická stanoviště hald a odvall'.1 po hlubinné těžbě černého uhlí. Současně sem mližeme 

řadit i vegetaci obdobných terénních tvarů z hutních odpadů (strusek, popílků aj .), kte ré 

mají příbuzné eko logické rysy. 
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Prostředí odvalů a hald nepředstavuje jediný, zřetelně vyhraněný biotop, ale celé 
kontinuum stanovištních typů, lišících se trofickými a hydrickými poměry půd , reliéfem, 
výhřevností substrátu a zřejmě i obsahem toxicky působících látek . Vedle vysloveně 
extrémních stanovišť, na něž jsou vázána velmi svérázná společenstva, zde nalezneme 
i stanoviště „průměrných" vlastností. Obecně lze říci, že největší vitalitu vykazuje 
rostlinstvo na úpatí hald, nejnižší pak na vrcholových plošinách, velkou roli však sehrává 
i petrografické složení substrátu (především jeho zrnitost), které se místo od místa může 
lišit. 

Stanovištním poměrům hald se podrobně věnují Havrlant, Kincl et Gerlich ( 1967), 
dále např. Stalmachová et Smolík (I 990). Autoři první práce uvádějí, že v celém OKR se 
tehdy vyskytovalo asi 120 hald nhné velikosti a tvaru (kuželová, kupovitá. tabulová, 
plochá aj.), z toho 78 se nacházelo na území dnešní Ostravy. Na základě provedených 
analýz autoři usuzují, že trofické i hydrické poměry hald jsou pro růst vegetace v zásadě 
příznivé, i když vykazují značné místní a časové odlišnosti. Za nejvýznamnější faktor 
ovlivňující vegetaci považují termický režim, který se vyznačuje silným prohříváním 
pl'.1dy (insolací i prohoříváním uhelných lupků) a větší denní i roční amplitudou teplot. 
Podle tepelného režimu se rozlišují haldy (odvaly) prohofolé, hořící a teplotně neaktivní 
(těch je nejvíce). 

U tzv. hořících hald znemožňují vysoké teploty půdy (více než 40°C) uchycení 
rostlinstva, v lepším případě se uplatní jen mechová synuzie s převažujícím Ceratodon 
purpureus. Dalším významným faktorem je výron plynů z nitra haldy (S0

2
• CO, vodní 

pára). Místně se uplatňuje i zasolení půdního povrchu (výskytAmaranthus albus. Atriplex 
pmstrata, Chenopodium glaucum. C. rub rum, Puccinellia distans aj .). Vegetace na haldách 
je zřetelně diferencována podle expozic a s tím souvisejících tepelných a vlhkostních 
poměrl'.1 (Stalmachová 1994). 

Nejobvyklejší biotopy (stanovištní typy) lze zjednodušeně rozdělit do následujících skupin : 

I) extrémní vysýchavé substráty s nízkou zásobou živin na úbočích hald a odvalů , 

popř. na jejich vrcholových plošinách 
2) svahy termicky aktivních („hořících") hald se spec ifickým teplotním režimem 
3) příznivější stanoviště stinných (severních a východních) svahí'.1 hald a odvalí'.1 
4) náhorní plošiny odvalů a hald s poněkud lepšími trofickými a hydrickými poměry 
5) bohatší úpatí hald a odvalů (deluvia) 
6) povrchy rekultivované navážkou humózní zeminy 
7) pánevní polohy a zamokřené deprese s relativně příznivou stanovištní nabídkou 
8) pobřeží odkalovacích nádrží 
9) starší odvaly a haldy (více než 30 let) , zpravidla s dobře zapojenou bylinnou nebo 

i dřevinnou vegetací 
I 0) převážně maloplošm1 deponia troficky a mnohdy i hydricky příznivějších substráti'1 
I I) jiná stanoviště, která se vyskytují i mimo areály hald a odvalí'.1 (komunikační náspy, 

antropogenní až přirozené půdy různých vlastností) 

Uvedené č lenění je pochopitelně schematické a nemůže postihnout celou variabilitu 
stanovišť. v níž sehrává významnou úlohu i časový faktor, tj. vývojová zralost pí'.1dního 
substrátu . 
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Na popsané stanovištní typy je vázáno celé spektrum společenstev. Jedná se především 
o následující společenstva (v závorce je vždy uveden typ stanoviště, podle výše zmíněného 
přehledu) : 

os . Solidago canadensis-[Convolvulo-Chenopodiea] - obecně. s různou vitalitou podle 
stanoviště. porosty nízké a mezernaté i vzrůstné a zapojené (4. 5. 6. 9); viz kapitola 5.2. 

os. Calamagrostis epigeios-f Convolvulo-Chenopodiea] - velmi hojně (3, 4, 5, 7. 9): viz 
kapitola 5.3. 

os. Chamerion dodonaei -[Convolvulo-Chenopodiea] - dosti hojně (I, 4) - sn. 2115 
Charakteristické společenstvo nej ex trémněj š ích stanovišť, čas to s velmi nízkou 
pokryvností; s vysokou stálostí vystupují druhy Chamerion dodonaei, Eupatorium 
cannabinum, Calamagrostis epigeios, lnula conyza. dále Senecio viscosus a Cirsium 
vulgare, méně často Solidago canadensis a Chenopodium botrys. Stalmachová ( 1994) 
tyto cenózy označuje jako „s poleče nstvo s Chamerion dodonaei a Reseda lutea" 
(v porostech studovaných autorem se R. lutea vyskytovala jen výjimečně). Chamerion 
dodonaei, který je na území ČR méně běžným druhem, má u nás těžiště výskytu právě na 
severní Moravě , resp. Slezsku (Slavík 1986). 

Příbuzné společenstvo, avšak na přirozených písč itý ch náplavec h střed ního Váhu 
studoval Slavík ( 1978). Společenstvo pod označením Epílohio dodonaei-Melilotetum albi 
se vyznačuje zejména vysokým zastoupením druhů svazu Dauco-Melilotion , indikován 
j e ale i svaz Epilobion .fleischeri a svaz Salicion elaeagni. Ve l 2 zveřejněných snímcích 
vystupují s nejvyšš í stálostí druhy Chamerion dodonaei. Artenzisia vulgaris. Conyza 
canadensis. Echium vulgare. Melilotus albus, Saponaria qfficinalis. Silenc vu lgaris, 
Erysimum hieraci(folium, Galeopsis angust~folia a řada dalšíc h druhl'1 z jednotek 
tř. Molinio -Arrhenatheretea a sv. Dauco-Melilotion . Porosty asociace jsou - na rozdíl od 
jejich antropogenních derivátů v Ostravě - druhově velmi bohaté (pn°1měrně 44 druhl'1) 
a vyznačují se značnou homotonitou . 

'! as. Chaenarrhino-Chenopodietum botryos Sukopp 1971 - roztroušeně (I, 4) 

Společenstvo extrémních stanovišť, zejména vrcholových pl oš in odvalů, které do jisté 
míry splývá s předchozím typem. Vzhledem k absenci druhů třídní , řádové a často i svazové 
příslušnosti je však označení těchto porostů jménem asociace sporné. 

Jmenovanou asociaci z našeho území uvádí Kopecký, Holub et Čechová ( 1986) 
z výsypky popílku na Kladensku, GrUll ( 1980) z nádraží v Brně a Pyšek et Šandová · 
( 1979) z prl'1myslového deponia u Plzně. Z přístavu v Budapešti dokládají asociaci Jehlík 
et Erdos ( 1985) - tyto poros ty jsou cenologicky vyhraněnější , s indikací i·ádu 
Eragrostietalia a tř. Chenopodietea. 

as. Funarietum hygrornetricae HUbschmann 1957 - roztroušeně (I, 2) 

Ini c iální společenstvo s převažujícími mechy, zejména Ceratodon purpureus, na 
nejex trémněj š ích , obvykle přehřívaných stanovištích, které Stalmachová (1994) přirovnává 
ke společenstvu Funaria hygrometrica-Marchantia polymorpha Grabherr 1936, facie 
Ceratodon purpureus. 

os . Eupatorium cannabinum-[Convolvulo-Chenopodiea] (4, 5, 6, 7) - sn. 2/16 
Společenstvo živnějších stanovišť a zralejších sukcesních stadií, v druhové skladbě se 
uplatňují též indikátory tř. Galio-Urticetea 
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bs. Populus x canadensis-Betula pendula-[Epilobietea angustifolii] a další typy 
pionýrského lesa - běžně (3, 5, 6, 7, 9) 

as. Eragrostio-Polygonetum avicularis Oberd. 1954 (2, násypová tělesa vleček a tratí) -
dosti zřídka, viz kapitola 4.6.7. 

os. Salsola australis-[Sisymbrion officinalis] - velkoplošný výskyt tohoto společenstva 
byl zjištěn na hutní haldě ve Vítkovicích 

spol. s vůdčím druhem Artemisia vulgaris - porosty různého složení, poměrně často (5 , 

6, 7, 8, I 0): viz kap. 5. 1. 

bs. Sisyrnhrium loeselii-[Sisymbrion officinalis] - roztroušeně ( 1 O); viz kap . 2.1. 

bs. Carduus acanthoides-Artemisia vulgaris-[ Onopordetalia acanthii] - ojediněle (IO) ; 

viz kapitola 2.6. 

bs . Atriplex sagittata-[Sisymbrietalia] - dosti roztroušeně (8, I O); viz kapitola 1.4.3. 

bs . Melílotus albus-[Dauco-Melilotion/Arrhenatheretalia 1- roztroušeně, místy hojně (3, 
6, 7, I 0): viz kapitola 2.3. 

os . Solidago canadensis-[Dauco-Melilotion] - dosti zřídka (4, 5, 10); viz kapitola 5.2. 

as . Echio-Melilotetum albi - dosti roztroušeně (I O); viz kapitola 2.4. 

Vedle uvedených společenstev se v areálu důlních, resp . hutních deponií nachází řada 
dalších cenóz, jejichž úplný výčet není možný. Jsou to mj . i pol opři rozené aluviální louky 
a mokřadní lada s mladou keřovou vegetací, která navazuje na nivy říčních toků . 

Syngeneze a srovnání s literaturou 

Dynamika vegetace v prostředí důlních odvalů a příbuzných stanovišť je závislá především 
na trofických, hydrických a termických poměrech substrátů . Na tomto místě je třeba 
připomenout. že areály odvalů představují často složitou stanovištní mozaiku, podmíněnou 
reliéfovými poměry a charakterem deponovaného substrátu. Typická stanoviště odvall'1 , 
která nejsou rekultivována vrstvou jílové zeminy, se vyznačují kritickými podmínkami 
pro růst rostlin. Sukcesní řada zahrnuje nejčastěji společenstva (I) Chamerion dodonaei
[ Convolvulo-Chenopodiea] ( Chaenarrhino-Chenopodietum botryos), (2) porosty s vlidčím 
Solidago canadensis nebo Calamagrostis epigeios a (3) pionýrské stromové formace 
s Populus x canadensis. Betula pendula aj. Stadium (2) je dlouhodobě stabilizovaným 
typem „antropogenního klimaxu". Zdá se, že společenstva s vůdčí Calamagrostis epigeios 
se častěji diferencují na sušších a teplejších substrátech, kde předcházejí pionýrským 
formacím s převládající Betu/a pendula, zatímco společenstva se Solidago canadensis se 
formují na méně výhřevných a vlhčích substrátech, kde se vyvíjejí v pionýrské porosty 
s Populus x canadensis, P tremula a Salix sp. 

Na teplotně aktivních haldách tvoří iniciální společenstvo mechová synuzie s pi·eva
žujícím Ceratodon purpureus , kterou lze hodnotit v rámci asociace Funarietum 
hygrometricae Htibschmann 1957 (var. Ceratodon purpureus). 

Charakteristické je, že se druhová garnitura jednotlivých sukcesních stadií obvykle 
významněji neliší - rozdíly spočívají spíše v pokryvnosti jednotlivých druhů. Dřeviny 
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jsou v porostech přítomny často již od prvních let, nezřídka však jako vysázené. Na 
zvláště nepříznivých substrátech jsou porosty často i po 20 letech nezapojené, mezernaté 
a rostliny mají zakrslý růst. To je podmíněno nevýživností substrátu, jeho vysýchavostí 
a vysokými teplotami na povrchu půdy a často i pod ním . S podobnými růstovými 
podmínkami se v přírodě - snad s výjimkou extrémních protorankerů - nesetkáváme. 

Na živnějších substrátech, různých deponiích, včetně rekultivačních vrstev ornice je 
vývoj odlišný a sleduje běžné sukcesní schéma na antropogenních půdách: iniciální 
společenstva terofytů ( Chenopodietea. Secalžnetea) ~ pionýrská společenstva se směsí 
terofytů, dvouletých a vytrvalých druhů (Sisymhrietalia, Dauco-Melilotion aj .) ~ 
stabilnější cenózy s převahou hemikryptofytů ( Convolvulo-Chenopodiea. A ret ion lappae, 
Arrhenatheretalia aj.) ~ formace pionýrského lesa (Epilobietea angustU'olii) . Protože 
porosty nejsou obvykle vystaveny disturbancím, chybí zde cenózy z okruhu tř. Planta
ginetea. 

Vegetaci důlních a hutnických odvalů v zájmovém území se soustavněji věnuje 
Sobotková ( 1992. 1993. I 994a, b aj.). Její práce jsou zaměřeny spíše na lokality mimo 
Ostravu . Tím lze do jisté míry vysvětlit i to. že se její závěry od pozorování autora v Ostravě 
poněkud liší. Za „poslední stupeň sukcese" označuje Sobotková (I 994a) os. Ca/amagrostis 
epigeios-[Onopordetalia], které je v Ostravě poměrně vzácné, stejně jako os. Solidago 
canadensis-[Dauco-Melilotion] . Při hodnocení vegetace antropogenních substrátl'1 se 
autorka přidržuje již popsaných typů, přičemž se dopouští řady závažných omyl li: doložené 
porosty neodpovídají popisovaným typům nejen co do zastoupených syntaxonl'1, ale často 
i samotných vůdčích druhů (cf. Sobotková 1992). Pozoruhodné jsou rovněž časté údaje 
o Crepis foetida subsp. rhoead~folia. která má těžiště rozšíření v nejteplejších oblastech 
státu . 

Odlišné pojetí synantropní vegetace a její dynamiky podává z OKR Stalmachová ( 1994). 
V krátkém příspěvku hodnotí vývojová stádia na odvalech podle následujícího schématu : 

I . iniciální stadium s Ceratodon purpureus 
2. jižní a západní expozice: společenstvo s Oenothera biennis 

severní a východní expozice: společenstvo s Betu/a pendula 
3. společenstvo s Chamerion dodonaei a Reseda lutea 
4. porosty vysokých bylin a mladých dřevin 
5. porosty zoochorních fanerofytů, vývoj bylinného patra 
6. společenstvo podobné as. Betulo-Quercetum Tx . 1937 

Také toto pojetí se odlišuje od autorových poznatků z Ostravy. Porosty s Oe. biennis 
nebyly autorem ve větším rozsahu pozorovány. stejně tak ve společenstvech s Chamerion 
dodonaeijen zřídka vystupovalaReseda lutea. Je tedy zřejmé, že se liší nejen klasifikační 
přístup jednotlivých zpracovatelů, ale mimo vší pochybnost i charakter vegetace 
v jednotlivých částech OKR. Zatímco doc. Sobotková a ing . Stalmachová věnují pozornost 
i karvinské části revíru, autor tohoto pojednání se zaměřil pouze na Ostravu. Ta má oproti 
východní části revíru určité specifické rysy - fenomén Ostravské pánve, zvl. pak Ostravské 
nivy s přirozeně převažujícím tvrdým luhem a d'lle převahu starších a starých hald a odvall'1 , 
zčásti rekultivovaných a zčásti spontánně zarl'1stajících. Iniciální stádia jsou tak ve větší 
míře zastoupena jen na nejmladších. dosud nasypávaných odvalech. V Ostravě se jedná 
především o areál v Hrušově a Heřmanicích (bývalé doly Rudý říjen a Vítězný únor), 
o smíšený hornicko-hutnický odval při Hrabl'1vce a o komplex deponií mezi Mariánskými 
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Horami a Přívozem (důl Jan Šverma aj.), popř. o komplex deponií v Kunčičkách (dťil 
Zárubek. Alexandr). Ostatní lokality se vyznačují již konsolidovaným vegetačním krytem, 
s vůdčími Solidago canadensis a Calamagrostis epigeios, nebo s porosty pionýrských 
dřevin . 

Lze konstatovat. že charakter vegetace na karbonských haldách OKR a průběh sukcese 
se do jisté míry liší od poměrť1 na deponiích jiných dolů v ČR. Prach ( 1989 aj .) uvádí 
z hnědouhelných výsypek v Podkrušnohoří následující sukcesní schéma: 

I. iniciální stadium terofytů (Persicaria lapathifolia, Senecio viscosus. Chenopodium sp.) 
II. stadium s převažující Atriplex sagittata (4-6 let) 
111. stadium s Carduus acanihoides a Sisymhrium loeselii (7- 12 Jet) 
IV. stadium vysokých bylin a nastupujících dřevin, zvl. Sambucus nigra ( 13- 19 let) 
V. stadium s převahou trav (Arrhenatherum elatius. Calamagrostis epigeios) 

a s dřevinami (20 a více let) 
Z uvedeného schématu je zřejmé, že sukcese na mosteckých výsypkách probíhá v méně 

extrémním prostředí a v odlišných etapách (stadium II a III se na Ostravsku vyskytuje jen 
na nejpříznivějších stanovištích a také ostatní stadia mají odlišný charakter). 
Přehled floristických a vegetačních poměrů na deponiích nejrůznějších dolů na 

92 lokalitách v Čechách podávají Pyšek et Pyšek ( 1989). Jako nejčastější typy vegetace 
jsou uváděny porosty s dominantními druhy Betula pendula a Salix caprea (51 ), Tussilago 
farfara (27). Calamagrostis epigeios (24 ), Melilotus alba ( 19), Daucus carota ( 11 ). Atriplex 
sagittata (I 0), Artemisia vulgaris ( l O) - v závorce je uveden počet lokalit. V přehledu 
nejsou uvedena společenstva, která jsou na Ostravsku nejčastější - tj. porosty 
s Chenopodium bot rys a Chamerion dodonaei a zejména porosty se Solidago canadensis. 
resp . Calamagrostis epigeios-Solidago canadensis. Také „cílová společenstva" vykazují 
odlišnost - na Ostravsku se v pionýrských lesících vedle Betu/a pendula hojně uplatňuje 
i Populu.\· x canadensis. 

Určitou příbuznost s vegetací ostravských hald vykazuje rostlinný kryt úložiště popílku 
při obci Dříň na Kladensku (Kopecký, Holub et Čechová 1986). Autoři odsud uvádějí as . 
Chaenarrhino-Chenopodietum botryos v několika variantách a as. Lactuco-Sisymbrietunz 
altissimi Lohm. apud Tx. 1955, jejíž porosty jsou na Ostravsku rovněž lokálně vyvinuty. 
Jako „cílové společenstvo" je uváděno os . Calamagrostis epigeios-[Onopordetalia] . 

5. 9 Další, méně běžná společenstva 

Vedle porostů s výše uvedenými dominantami existuje řada společenstev s nevyhraněnou 
druhovou garniturou, která lze hodnotit na úrovni odd. Convolvulo-Chenopodiea. Jsou 
to porosty buď druhově velmi chudé nebo porosty, v nichž je zastoupena řada druhť1 
s nejrůznější cenotickou příslušností. Zaznamenán byl výskyt odvozených společenstev 
s vůdčími druhy Agrostis gigantea. Dactylis glomerata, Heracleum sphondyliwn a Festu ca 
rubra. Jedná se buď o více méně konsolidovaná společenstva na specifických prlimyslo
vých substrátech (nezřídka rozsáhlé porosty) nebo o zanedbané (jetelo)travní výsevy, 
které prorť1stají antropofyty. 

6. POLOPŘIROZENÁ AŽ PŘIROZENÁ SPOLEČENSTVA 

Do posledního okruhu je zařazena velmi široká skupina společenstev, která většinou 
nepředstavují ruderální vegetaci v tradičním pojetí. Největší pozornost je tu věnována 
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bylinotravním společenstvům z okruhu třídy Molinio-Arrhenatheretea. Jsou zde pojednány 
všechny běžné cenózy, počínaje travními výsevy jednoho druhu a konče relativně 
přirozenými mezofilními loukami s úplnou druhovou garniturou, odpovídající asociacím 
ze svazl'1 Arrh.enatherion či Cynosurion. V porovnání s předchozími kapitolami je ovšem 
tento oddíl méně detailní - snad jen s výjimkou společenstev s převažujícím druhem 
Amoria repens. Platí to zvláště o skupině hygrofilní přirozené až ruderální vegetace, 
která je zmíněna jen okrajově. Orientační význam má také kapitola věnovaná lesní vegetaci. 
Vypočtené průměry dokládají výjimečné postavení tohoto vegetačního okruhu: podíl 

hemikryptofytů činí 68,9 % aje tak absolutně nejvyšší z celého souboru snímkl'1, naopak 
nejnižší je podíl terofytů ( 10.8 % ). Z hlediska strategií sice převažuje typ C (společně 
s CS 55,7 % ), avšak vysoký je i podíl strategie CSR (27, I % ). Z hlediska stanovištní 
indikace není tento okruh nijak extrémní a jako celek je poměrně vyrovnaný. Společenstva 
okruhu jsou relativně světlomilná. teplotně spíše podprůměrná, s nejnižší hodnotou 
kontinentality, vlhkostně prl'11něrná, s půdní reakcí průměrnou (výjimku tvoří relativně 
bazifilní os. Stenactis annua-[Dauco-Melilotion/Arrhenatheretalial) a s nízkými 
požadavky na obsah dusíku v půdě. Floristicky se společenstva okruhu vyznačují relativně 
nejvyšším podílem čeledi Poaceae a čeledi Fabaceae. Výše uvedené hodnocení se však 
dotýká jen vegetace „trávníků" a společenstev s vůdčím druhem Stenactis annua. 

6.1 Hygrofilní přirozená až ruderální vegetace 

Tato společenstva byla sledována spíše namátkově a jejich výčet proto není zdaleka úplný. 
S ohledem na omezený snímkový materiál jsou jen velmi stručně popsána. 

6.1 .1 Bidention tripartiti 

Nejčastěji byla pozorována společenstva s vůdčím druhem Bidens frondosa, jejichž 
druhová garnitura inklinuje ke svazu Bidention tripartiti nebo tř. Galio-Urticetea (vzácněji 
ke tř. Chenopodietea). Jedná se v podstatě o pionýrské (až iniciální) společenstvo, které 
se šíří jednak na vlhkých deponiích a v silničních příkopech, jednak při různých vodotečích 
a na pobřeží vodních nádrží. kde může představovat stabilizovanou cenózu. 

Příslušnost ke svazu Bidention vykazují i některé porosty s Persicaria sp., které jsou 
pojednány v rámci kap. 1.4.2. 
Méně častým společenstvem je bs. Alopecurus aequalis-[Phragrnition/BidentionJ, místy 

inklinující k řádu Agrostietalia stoloniferae. 

6.1 .2 Ph.ragmition. Convolvulion 

Jedná se o společenstva vysokých trav a bylin na eutrofních stanovištích břehl'1 vodotečí 
a vodních nádrží. popř. na trvale zamokřených plochách. V Ostravské pánvi jde o poměrně 
časté cenózy, vázané na přirozená (rybníky, říční pobřeží) i antropogenní stanoviště 
(zatopené poklesy a štěrkovny). 

V území byla pozorována společenstva s Phragmites australis (as. Phragmitetum 
commun.is (Gams 1927) Schmale 1939 sensu lato), Glyceria aquatica (as. Glyceržetum 
maximae Hueck 193 l) a Typha lat(folia (as. Typhetum lat~foliae G. Lang 1973). 

Samostatnou skupinu představují porosty s Phalaroides arundinacea, hodnotitelné 
nejspíše na rozhraní sv. Convolvulion sepium a ř. Molinietalia (zařazení do sv. Phalaridion 
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Tab. 3 . - Polopřirozená až přirozená společenstva . 

Tab. 3 . - Halbnallirli che bi s nattirli che Pllanzcngesdl schaťten . 

I ) os. Stenac:IÍ.\' a1111ua - [Arrlienatherťflllia] 

2) os. Ste11acti.\' <1t111ua- fDau co-Melilotio11/Arrlie11atheretalial 
3) as. Arr//e11atheretum elatiori.\' Br.-BI. 1915 
4) bs. Arrhe11athernm elati11s -[Arrlienath erio11] 
5) bs. Arrhe11ather11m elatius- fArrh enathercta/ia] 
6) os. A rrhe11at/1erum elatius-[ Convolvulo-Clienopodie<1/A rrhe11atlieret<1/ia] 
7) bs. Fe.1·ttu:a ruhra- fCy110.rnrio11] 
8) bs. Fe.1·tuc:a rnhra -[A rrhe11atlierio11] 
9) os. P'1/e11m prate11 .1·e- [A rrhe11<1therl'talia/Agrostiet<1/ia stoloni/erae] 

10) (bs.) Phleu111 prate11se-l Cy110.rnrio11] ( Lo/io-Cy11osuret11111 . facie Phle11111 prntense) 
I I ) bs. Triťolium prate11se- [A rrhe11atherio11/Cy11n.1·urio11] 
12) bs. A111oria repe11s-[Cy11osurio11] 
13) os. A111oria repe11.\· -[Plm1ta1: i11 etalia majori.1·] 
14) os. Amoria repe11s- [A 1: m .1·1iellllia stoloniferae ] 
15) os. Amoria hyhrida-[Arrh e11atherewlia/A1: m .1·tiewlia .1·ro/011Uerae] 
16) <L'i . Lolio-Cy11osuretu111 Tx. 1937 

Číslo snímku : I 2 3 4 5 6 7 8 9 JO I I 12 13 14 I 5 16 
Ro k 88 89 92 89 92 88 88 88 85 88 89 89 88 85 85 85 
Měs t s ká čás t 1 sv i rnar pe l hos s lo sv i pus por vys por hos rnar por zab zab mu g 
Rozlo ha 24 36 20 16 24 I 5 2 1 I 8 36 20 20 20 20 35 35 2 1 
Po kry vn os t 80 100 100 JOO 90 JOO 100 100 JOO JOO JOO JOO JOO 95 100 100 

Druh y třídy Moli11io-Arrhe1wtheffte<1 

P/<111/(lgo la11<:eo/<1t<1 3 2 4 3 2 m 2 2 4 
Tornxarnm of.fici11ale 3 5 4 4 5 4 3 2 
Ho/ct i.I' l<111at11 .1· 4 2 4 3 5 I 5 
Fes t11 u 1 ruhra 3 6 3 8 7 3 3 s 
Poli pmtensi.\' + 3 2 2 3 3 4 
R{l 11L111culu.1· mTÍ.\' 3 4 2 2 
Festun t pratensis .1 4 3 3 3 
Vicio c:mc:ca I 4 4 4 
Lathym .1· p rnte11 .1·is 2 Ill 3 
Amoria hyhrid{I 6 2 3 8 
Ceras ti11111 lwlosteoides 2 3 3 
Stellaria gmminea + 3 2 

Druh y řádu Arrhe11<1theretalia 

Achillea 111 illef'o li11111 3 3 2 5 4 4 3 4 2 4 3 3 5 2 
fri(o /i1.1111 f'Wlť ll .1'<' 3 2 5 7 4 2 I 2 5 
Dw:tylis 1: lo111 erata 3 4 I 6 m 2 2 
Lotus c·omict.1/atu.1· 4 7 4 6 2 5 5 
D<1uc11.1· camtlt 3 3 3 4 
Tri.1·er11111 .flavescens 4 5 4 
Vem11ica clwmaedry.1· I 2 2 
Agrostis capillari.1· 4 4 3 
.lt1cea pmte11si.1· s .I. 6 5 5 

Druh y svazu Arrhl'1wtherio11 

Arrhenatherum elatius 7 7 9 7 8 7 6 4 
Crepis hien11is + 2 + 3 2 
Cali11111 11w ll11go 3 3 3 I 3 
Hemc/<!11111 s1>l1011d_vli11111 + I 2 I 
P<1.l' li11<1ca .rntiva I 4 4 
Cltry.rnspis dubia 3 4 3 

Druh y svazu Cyn.osurion. 

A 111o ri<1 repe11.\· 4 5 2 7 8 8 5 6 
Phle1 1111 11rate11 se 2 3 4 8 8 3 
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Číslo snímku : 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 

Sc ·orzonemidť'.\' autu11111ali.1· 4 4 2 
Cy110.rnr11.1· cri.1·tar11s 4 4 2 8 

Druhy jednotek třídy Pla11ra1.:i11etea 

Potentilla <mserina 4 2 3 3 2 6 3 
Ra11u11c:ulu.1· repe11s 2 -~ 4 4 6 I 2 
Loliw11 pere1111e 3 5 3 5 6 3 5 
Pla11rago ma;or 3 I 2 2 2 2 
A1:m.1·ti.1· srolo11i(era 3 2 

Druhy ocJcJělení Co11volv11lo -Cl1e11ofJodiea 

Cirsi11111 <1rve11.1·e 2 3 I 3 2 2 m m 
Arte111i.l'ia vulgari.I' 3 4 2 2 I I 4 + 
Solidc1go cwuu/e11 .1·is 4 Ill 4 2 3 3 
Elytrigia l'l'fJe11.1· 2 3 3 2 
Eq11iser11111 arve11se 2 3 2 
Tu.1·silago Iarf'ara 2 4 2 4 

Oscatní druhy 

Poa pal11stri.1· 5 5 3 4 
Ste11ac:ti.1· w111ua 7 6 2 
M e/i/0111 .1· al/Ju.1· 2 2 4 4 2 
Sy111phyt11111 olfic: i1wle 2 2 2 
Cir.1·i11111 v11l1.:are I 
Marricaria 111ariti111a m + 
AeJ:Op(}di11111 podagmria . 2 2 2 
Hy11eric: 11111 pe1foratu111 2 
Rumex (}hfu.l'if'oliu.1· I 3 
M edica1:(} lupulina 3 I 3 
Rumex c: ri.l'pu.1· 4 m 

Druhy v jednom nebo ve dvou snímcích: 
Sn . č . I : Hiertu:i11111 .rnhaudu111 m. Caly.1·te1:i<1 sepiw11 2. Fesluca lmchyplty lla m: Sn . č . 2: Agm.1·1i.1· g igclllfC'CI 6. 
( ala111c1gm.1·1is epi1:ei(/.\' I. Poa co111pre.1'.1·a 3. P(}p11lu.1· c:a11ade11.1·is j v. 2. Arctiu111 la1111a 3: Sn. l:. 3: Poa 

a11g11.l'fif()/ia 4. Alopec11ru.1· pralťll.l'Í.I' 4. Clwemphy /111111 c11w1wlic: 11111 3. La111i11111 111aculat11111 +. Lot11.1 

11/igi110.1·11.1· 3. Pi111pi11ella 11u~;or 2. Vig11e<1 111uricata I: Sn . č . 4: Pic: ri .1· hiernr:ioides 2. l..í lťlil<'<I serriola 4. 
So11c/111.1· o/em<'eu.1· 2. D esclu11111J.l'ia C'l'.l'fJÍlo.rn 2: Sn . č . 5: P(}a a11g11 .1·t(ťolia 4 . .lacea p/11y gi<1 2. Ca lm11<1gmsti.1· 

<'fJigáo.1· 3. Hieraci11111 .\'lllu111d11111 +.Aster 1wvi -he/gii 3. Ml'lilot11s (/ffici1wlis 3. Se11l'C'ioja<'ohaea I: Sn. č . 6: 
Calysteg ia sepi11111 2. Cic:lwri11111 i11ry /J11s I. P11cci11e/lia di.1·tw1s 3. Sa111-:ui.rnrh<1 oflici11ali.I' I : Sn . č. 7: A1.:msti.1· 

gigmlfea 6. Epilo/Ji11111 ltir.rntw11 I. Vic'ia ltir.\'llta 4: Sn . č . 8: A/11U.1· g/11ti11(/.\'ll jv. 3. T(}rilisj<1po11irn 2: Sn . č. 9: 
Cirsi11111 oleraa11111 3. Lythm111 s<1licaria 4: Sn. č . IO: Pnmella v11/1:<1ris 4. Vi<:i<1 sepiu111 I : Sn. č. 11 : .lacea 

11hryg ia 2. Leo11todo11hispid11s3. Gll'clw111<1 liederacea +, Picri.1· hieracioide.1· 3: Sn . l" . 12: Pn.111ella v11l1-:ori.1· I . 
Bl'lli.1· 11ere1111is 2, Persicaria w11phihia I : Sn. č . 13: Poo m11wo 4: Sn . č. 14: Poa co111pre.1·.1't1 3. Pop11/11.1· 

cw1<ulc•11.1·i.1· jv. 2. Lactuca serriola I. So11ch11.1· olerac:eus I. Co11ym c:t11wde11sis I, l:,"pilo/Ji11111 ciliclf11111 .l : 
Sn . č. 15: Tt111cu:etw11 vulgare I. Vicia 1e1ra.1pemu1 2: sn. č . 16: Leo11todo11 /11spid1.1.1· 4. Bellis pae1111i.1· 2 . 
.!11111 ·11.1· te1111is 2. 

1 v ysvč1livky viz tab. I 
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arundinaceae je problematické). P arundinacea roste nezřídka i na vysloveně druhotných 
stanovištích, jako jsou báze důlních a hutních odvalů. 

6. 1.3 Molinietalia, Calthion 

Porosty tohoto zařazení jsou soustředěny do říčních aluvií, především při Odře a Opavě. 
Z velké části jde o hospodářsky nevyužívané cenózy, mající ráz mokřadních lad podsvazu 
Filipendulenion. K nejrozšířenějším náleží as . Angelico-Cirsietwn oleracei Tx. 1937, 
dále as . Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal .-Tul. 1978, roztroušeně se vyskytuje as. 
Epilobio hirsuti-Filipenduletum Sougnez 1957. 

6.2 Přirozená a poloruderální společenstva třídy Molinio-Arrhenatheretea 

6.2.1 Společenstva s vl'1dčím druhem Stenactis annua ( 15 sn .) - sl. 27-28 

Fyz: Třívrstevné, až 120 cm vysoké porosty, často nedokonale zapojené. většinou však 
s pokryvností blížící se I 00 %, dominanta zaujímá obvykle 50 až 80 % plochy, vyvíjí se 
zpravidla plošně, méně v lemech. 

DSI: Typ Arrhenatheretalia (8 sn.) : prl'1měrně 23,0 druhy; V - Stenactis annua ; 
IV - Artemisia vulgaris. Solidago canadensis, Achillea millefolium. Taraxacum officinale; 
Ill - Cirsium arvense. Elytrigia repens. Heracleum sphondylium. Crepis biennis, Anwria 
repens. Ranuncu/us repens. Medicago lupu/ina (sl. 27) 

Typ Dauco-Melilotion/Arrhenatheretalia (5 sn.) : průměrně 18,4 druhl'.1; V - Stenactis 
an11ua. Achillea millefoliwn. Artemisia vulgaris; IV - Solidago canadensis, Daucus carota. 
Pastinaca sativa, Matricaria maritima; lil - Elytrigia repens. Poa compressa. Taraxacum 
officinale. Amoria repens, Lolium perenne. Cichorium intyhus. Poa pa/us1ris (sl. 28) 

Ek: Antropogenní pl'1dy rlizného druhu, mírně až si ln ěji vysýchavé, propustné 
a skeletnaté, s průměrným až sníženým obsahem živin, u druhého typu patrně s vyšším 
pH, na převážně osluněných stanovištích. 

Syng: Středně pokročilá sukcesní stádia, jejichž delší přežívání umožňují méně výživné 
a vysýchavé půdy, při zlepšení poměrů jeStenactis annua postupně vytlačena konkmenč ně 

zdatnějšími druhy, jako Soli dag o canadensis, Calarnagrostis epigeios, Artemisia vulgaris, 
u sečených porostů se postupně rozšíří travní druhy. 

Rozš: Dosti často po celém obvodu města , v zanedbaných prolukách, antropogenních 
terasách při silnicích a tratích i mimo ně, často na větších plochách . 

Syntax: Pl'.1vodně vymezeno 8 cenóz specifického složení, s příslušností k řádům 
Arrhenatheretalia , Plantaginetalia a Agrostietalia, třídám Chenopodietea. Sccalinetea, 
Galio-Urticetea , svazům Dauco-Melilotion, Arction lappae a oddělení Convolvulo
-Chenopodiea . S výjimkou 2 snímkl'.1 je ve všech zapsaných porostech indikován řád 
Arrhenatheretalia. 

Typ: os . Stenactfa annua-[Arrhenatheretalia], sn. 3/1 
os. Stenactis annua-[Dauco-Meli/otion/Arrhenatheretalia l. sn . 3/2 
Lit: Společenstva s vůdčím druhem Stenactis annua nejsou z ČR dokladována. snad 

i proto, že jde o relativně novodobý ajen pomístně rozšířený typ vegetace. Pouze Kopecký 
et Hejný ( 1992) uvádějí os. Erigeron annuus-[Dauco-Melilotion] (Mucina 1981 , 1983 
n.n.) Godde 1986 z východních Čech. Fytocenózy s vůdčí hvězdovnicí roční jsou poměrně 
často zmiiíována v německé literatuře (cf. Brandes 1981 ). 
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6.2.2. Společenstva s vůdčím druhem Arrhenatherum elatius (28 sn.) - sl. 29- 32 

Fyz: Vysokostébelné trávníky s převahou travních druhů, obvyk le třívrstevné. dobře 

zapojené. se zastoupením dominanty od 40 do téměř I 00 % (většinou 50- 75 % ). 
spo l ečenstva lemová i plošná. 

DSI : Typ Arrhenatheretum (3 sn.) : průměrně 24.3 druhy; ve 3 snímcích - A. elatius. 
Achilfea millefolium, Trisetum.flavescens. Galium mollugo, Crepis hiennis. Chaerophyllum 
aromaticum; ve 2 snímcích - Holcus /anatus, Lathyrus pratensis. Festuca praten.sis, 
Stellaria graminea. Poa angustifolia. Vemnica chamaedrys. Pimpi11ella nul;jor. Jacea 
subjacea. Heracleum sphondylium, Poa palustris (sl. 29) 

Typ Arrhenatherion (9 sn.): průměrně 18,7 druhů; V - A. e/atius; IV - Achillea 
millefolium, Plantago lanceolata. Festuca ru/Jra, Pastinaca sativa ; I II - Artemisia vulgaris, 
Solidago canadensis. Taraxacum o.fficinale. Dactylis glomerata. Galium mollugo. Phleum 
pratense (sl. 30) 

Typ Arrhenatheretalia (2 sn.): pn~1měrně 14,5 druhů; ve 2 snímcích - A. e/atius. Dactylis 
glomerata. Trisctum.flavescens (sl. 31) 

Typ Convo /vulo-Chenopodiea/Arrh enatheretalia ( 14 sn.): průměrně 17 .6 druhí'i: 
V - Arrhenatherum elatius; IV - Artemisia vulgaris, So/idago canadensis. Achillea 
millefolium; lII - Cirsiwn arvense. Elytrigia repens. Equisetum arvense. Taraxacum 
officinale. Pastinaca sativa. Urtica dioica, Calystegia sepium (sl. 32) 

Ek: Antropogenní i přirozené půdy, s průměrným obsahem ž ivin. hydricky prl'1měrné 
až mírně vysýchavé . 

Syng: V případě as. Arrhenatheretum jde o dlouhodobě obhospodařované travní porosty, 
jejichž reprodukce je podmíněna méně častým sečením (2x ročně), u cenoticky 

nenasycených spo l eče n stev jde o rl'1zně stad stádia, rovněž pravidelně sečená, při 

zanedbání dochází k expanzi některých bylin - např. Solidago canadensis. Artemisia 
vulgaris. Pastinaca sativa. Crepis biennis a potlačení lučních druhl'1. 

Rozš: Častá společenstva. rozšířená na méně pozměněných stanovištích po celém městě. 
zejména v jeho okrajových čtvrtích a mimo starou zástavbu. 

Syntax: Původně vymezeno 9 cenóz specifického s ložení, s příslušností ke sv. Arrhena
therion, ř. Arrhenatheretalia. sv. Cynosurion, odd. Convolvulo-Chenopodieaaj.; as . Arrhe
natheretum elatioris je oddělena od bazálního spo l ečenstva se svazovou příslu š ností na 
základě těchto znaků: (I) v druhové skladbě zcela převažují typické ,,luční druhy ' ' I část 
„ lučních druht."1 " je nahrazena druhy ruderálními, (2) porosty na přirozených lučních . 
stanovištích I porosty častěji na druhotných stanovištích. (3) plošné porosty I lemové porosty ; 
vymezení na základě asociačních druhů (Arrhenatherum elatius, Galium mollugo. 
Geranium pratense, Pastinaca sativa) je nespolehlivé a z hlediska floristického lze oba 
typy do jisté míry ztotožnit: poslední uváděný typ Convolvulo-Chenopodiea/Arrhena
theretalia zahrnuje poměrně různorodý soubor cenóz s vyšším podílem ruderálních druh li. 
někdy na úrovni dalších syntaxonů ruderální vegetace. 

Typ: as. Arrhenatheretum elatioris Br.-BI. 1915, sn. 3/3 

bs . Arrhenatherum elatius-lArrhenatherion] Kopecký 1978, sn. 3/4 

bs . Arrhenatherum elatius-IArrhenatheretalia l Kopecký 1978, sn . 3/5 
os. Arrhenatherwn elatius-1 Convolvulo-Chenopodiea/Arrhenatheretalia], sn . 3/6 
Lit: Porosty s Arrhenatherum elatius jsou hojně diskutovány v literatuře n ·-;·,,..~těji 

jako as . Arrhenatheretum e/atioris . Jako bazální společenstva je popisu · 
9 .t{A 

i '1.J -o 
1 :-:. l,,.,,,t oVN t1 .l 
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hor a jejich podhůří Kopecký ( l 978a). Podobné klasifikace se u porostů v Liberci přidržuje 
Višňák ( 1992). 

6 .2.3 Společenstva s vůdčím druhem Festuca rubra ( 12 sn.) - sl. 33-34 

Fyz: Krátkostébelné i vyšší trávníky, s podílem Festuca rubra od 40 do 90 %. zpravidla 
plošné. méně lemové. 

DSI: Typ Cynosurion (3 sn.): průměrně 25.7 druhů: ve 3 snímcích - Festuca rubra. 
Cirsium arvense. Taraxacum č~fficinale, Daucus carota, Achillea millefolium. Tr~fólium 
pratense, Ph.leum pratense: ve 2 snímcích - Agrostis gigantea. Plantago lanceolata, Poa 
pratensis, Holcus lanatus, lotus corniculatus, Amoria repen.\', Cynosurus cristatus. 
Scorzoneroides autumnalis, Rumex obtus~folius. Vicia hirsuta, Syrnph.ytum (~fficinale . 

Medicago lupulina, Cirsium vulgare, Hypericum perforatum (sl. 33) 
Typ Arrh.enatherion (9 sn .): průměrně 20,8 druhí'i: V - Festuca rubra, Achillea 

millefolium, Taraxacum oificinale: IV - Crepis hiennis. Arrhenatherum elatius, Plantago 
lanceolata. Vicia cracca, Daucus carota, Dactylis glomerata, Medicago lupulina ; 
111 - Cirsium arvense. Artemisia vulgaris. Trifolium pratense. Lotu.\· corniculatus. Pastinaca 
sativa, Poa pratensis, Cerastium holosteoides, Amoria repens. Plantago majo1~ Poa 
palustris (sl. 34) 

Ek: Antropogenní i přirozené pt1dy, troficky prt1měrné, mírně vysýchavé, na osluněných 
stanovištích. bez vlivu sešlapu. 

Syng: Vývojově různorodá společenstva, mající obvykle původ v travních výsevech, 
mnohdy i trávníky staré desítky let; v případě pravidelného sečení jde o stabilizovaná 
stádia, jejichž druhové složení podléhá fluktuacím. 

Rozš: Dosti často zejména v mladší obytné zástavbě (sídliště) , ale i v doprovodu 
novějších silnic . 

Syntax: Původně vymezeny čtyři cenózy specifického složení. se zas toupením svazt1 
Arrhenath.erion a Cynosurion a odd. Convo/vulo-Chenopodica. Dvě níže uvedené cenózy 
se odlišují v zastoupení diagnostických druhů svazů Arrhenatherion a Cynosurion. Některé 
porosty typu Arrhenatherion lze hodnotit jako as . Tr~fólio-Festucetum rubrae - jedná se 
ovšem o uměle založené porosty na antropogenních půdách, na rozdíl od „klasických" 
porostt1 této asociace (podhorské krátkostébelné louky). Podle Oberdorfera et al. ( 1983) 
je as . Trifolio -Festucetum vymezena vůči blízké as. Arrhenatheretum především negativně , 

absencí druhu Arrhenatherum elatius. Proto je možná vhodnější hodnotit uváděné porosty 
jako bazální společenstva sv. Arrhenatherion. 

Typ: bs. Festuca rubra-[Cynosurion], sn. 317 
bs. Festuca ruhra-[Arrhenatherion] Kopecký 1978, sn. 3/8 
(as. TrUolio-Festucetum ruhrae Oberd . 1957) 
Lit: Kopecký (I 978a) popisuje z Orlických hor a jejich podhl'.1ří dvě bazální společenstva 

s dominantní F ruina - jedno s příslušnosti k řádu Arrhenatheretalia a druhé ke svazu 
Arrhenatherion. Příbuzné porosty přirozených stanovišť jsou hojně uváděny v pracích 
jiných autorů. 

6 .2.4 Společenstva s vůdčím druhem Phleum pratense (5 sn.) - sl. 35 

Porosty s převažujícím bojínkem lučním byly s ohledem na omezený snímkový materiál 
pojednány souborně. 
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Fyz: Plně zapojené travní porosty s vyšš ím zastoupením bylin , vysokostébelné nebo 

středně vysoké. se zastoupením dominanty od 40 do 70 %, vyvíjí se na středně velkých 
i větších plochách. 

DSI : Průměrně 22,6 druhů ; V - Phlewn pratense. Poa pratensis; IV - Cirsiurn arvense. 
Plantaxo lanceolata. Vicža cracca. Cerastium lwlosteoides, Achillea núllefo lium. 
Taraxacum officinale, Crepis biennis, Potentilla anserina; Ill - Elytrigia repens. Festuca 
rubra, Holcus lanatus, Lathyrus pratensis. Festuca pratensis, Trifolium pratense, 
Cynosurus cristatus. Scorzoneroides autumnahs. Lolium p erenne, Plantago mq j01: 

Ranunculus repens. Agrostis stolonifera. 
Ek: Antropogenní půdy pnC>1měrnýc h vlastností, často j e n autochtonní illimeri zova né 

půdy povrc hově narušené č i převrstvené, někdy těžší a přechodně zamokřen é, s prt"tměrnou 

až ni žš í zásobou živin . na polootevřených až otevřených stanovištích. 
Syng: Jedná se o starší travní výsevy, j ejichž přežívání je podmíně n o sečným režimem 

(nejvýše 2x ročně). Při častěj š ím sečení nebo při trval é m seš lapu přechod k poros tl'1m 

ř. Plantaginetalia , při ústupu expanze statných bylin ( Cirsium arvense, Artemisia vulgaris) 
nebo trav ( Elytrigia rep em;) . 

Rozš : Roztroušeně , převážně v novýc h obytných č tvrtích (Poruba, Ji žní Město ). 

Syntax: Pl'1vodně vymezeny 4 cenózy spec ifi ckého s ložení, s přís lu š nos tí k řádt"1m 

Arrhenatheretalía a Agrostietalia. svazu Cynosurion a oddělení Convolvulo-Chenopodiea . 
Dvě níže uved ené cenózy se od sebe liší především v přítomnosti druht"1 sv. Cynosurion -
v obou j sou různou měrou zastoupeny diagnosti cké druhy řádu Agrostietalia. 

Typ: os . Phleurn pratense- [Arrh enatheretalía!Agmstietalia stoloniferae J, sn. 3/9 

(bs.) Phleum pratense-[ Cynosurion] (Lolio-Cynosuretum, fac ie Phleum praten.\·e) , 
Sil . 3/10 

Lit: Popis podobných porostli v tuzemské literatuře není autorovi znám . Mimo městské 

aglomerace jsou příbuzné typy řazeny obvykle pod as. Lolio-Cynosuretum. 

6.2.5 Spo l ečenstva s vůdčím druhem Tr(f'oliwn pratense ( 11 sn.) - s l. 36 

Fyz: Dvou i třívrs tev né porosty s výrazným zas toupe ním Tr~foliu111 pratense v přízemní 

vrstvě (pokryvnost od 30 do 70 %). podíl trav a bylin je přibli žně vyrovnaný, porosty 

jsou dobře zapojené, vyvíjejí se na prl'1měrně velkých plochách . 

DSI : Prl'11něrně 17.6 druhlt : V - Trifolium pratense. Achillea millefolium. foraxacwn 
officinale. Lolium perenne; IV - P/antago lanceo!ata, Dactylis glomerata, Arrhe11atherw11 
elatius. Scorzoneroides autumnalis: Ill - Amoria repens, Cirsium arvense, Cerastiu111 
holosteoides, Daucus ca rota, Trisetum .flavescens. 

Ek: Trofi cky průměrné až chudší, mírně vysýchavé antropogenní i re l at i v ně přirozené 

pl'1dy, někdy zbavené humusu č i jinak porušené a s vysokým pod íl em skeletu . 

Syng: Různě staré travní porosty, pl'1vodně jetelotrav ní výsevy, ovlivněné čas tým 

sečením nebo i seš lape m, jej ichž přežívání je záv islé na těc hto pravidelných disturbancích. 

Rozš : Roztroušeně v novýc h obytn ýc h č tvrtíc h a na periférii venkovského charakteru. 

Syntax: Vymezeny 4 typy se zastoupe ním svazů Arrhenatherion. Cynosurion, popř. 

tř . Chenopodietea. Část porostů lze hodnotit na úrovní as. Lolio-Cynosuretum nebo 

Tr(folio-Festucetwn rubrae (méně sečené č i seš lapávané nebo sukcesně vyzrálejší porosty) . 

Typ: bs . Tr~folium pratense-[Arrhenatherion/Cynosurion J, sn. 3/11 
Lit : Jed ná se o antropogenní variantu mezofi lních tráv níkl'1 , které j so u vě tš inou 

popisovány mimo městské aglomerace. 
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6.2 .6 Společenstva s vůdčím druhem Amoria (Tr(folium) repens (23 sn.) - sl. 37-39 

Fyz: Nízké, obvykle dvouvrstevné porosty s převažujícím jetelem plazivým (pokryvnost 
od 30 do 90 %, většinou 60- 75 %). převážně dobře zapojené, vyvíjející se na malých až 
středně velkých plochách. 

DSI: Typ Cynosurion ( 13 sn. ): průměrně 18,3 druhů; V -Amoria repens, Scorzoneroides 
autumnalis. Taraxacum (~fficinale. Loliwn perenne, Tr(folium pratense; IV - Achillea 
millefolium, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, P major: III - Tussilago farfara. 
Daucus carota. Potentilla anserina (sl. 37) 

Typ Plantaginetalia (7 sn.): průměrně 12, I druhů; V - Amoria repens. Loliwn perenne, 
Plantago major. Poa annua, Achillea millefoliwn. Taraxacum o.fficinale: IV - Scorw
neroides autumnalis; III - Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Artemisia vulgaris. 
Potentilla anserina. Polygonum arenastrum, Chanwmilla suaveolens (sl. 38) 

TypAgrostietalia (3 sn.): průměrně 25,0 druhů; ve 3 snímcích - Amoria repens. Plantago 
lanceolata, Taraxacum officinale, Plantago lanceolata, P major. Artemisia vulgaris. 
Matricaria maritima, Tussilagofarfara; ve 2 snímcích -Cirsium arvense. Elytrigia repens, 
Solidago canadensis, Poa pratensis, Trifolium pratense. lotus corniculatus. Loliwn 
perenne. Poa annua, Potentilla anserina. Ranunculus repens, Agrostis stolon(f'era. Rumex 
crispus. Conyza canadensis. Medicago lupulina. Epilohium ciliatwn (sl. 39) 

Ek: Antropogenní pí'1dy rí'1zného typu, troficky chudé i s vyšší z~ísobou živin. mírně 
vysýchavé i slabě zamokřené, často pod vlivem sešlapu, na převážně osluněných 
stanovištích. 

Syng: Jedná se o různá vývojová stádia - mladé výsevy, jen málo ovlivněné sešlapem. 
starší šlapané plochy nebo často sečené trávníky, někdy i spontánně vzniklá společenstva 
po ústupu pionýrských teroťytů; další vývoj je závislý na režimu distmbancí a na plidních 
poměrech . 

Rozš: Běžný typ trávníkí'1 rozšířený ve všech městských částech, především v nových 
obytných čtvrtích a v prolukách uvnití" staré zástavby. 

Syntax: Pí'1vodně vymezeno 9 typí'1. s příslušnosti k ř. Arrhenatheretalia, Agrostietalia. 
Plantaginetalia, sv. Cynosurion a Polygonion avicularis a ke tř. Ch.enopodietea. Některé 
vývojově zralejší porosty lze hodnotit jako as. lolio-Cynosuretum. Intenzivně sešlapL1vané 
porosty náleží v tradičním pojetí k as. Lolio-Plantaginetum majoris. 

Typ: bs . Amoria repens-[ Cynosurion], sn. 3/12 
(Lolio-Cynosuretwn plantaginetosum Tx. et Preising 1951) 
os . Amoria repens-[Plantaginetalia majoris], sn. 3/ 13 
os . Amoria repens-[Agrostietalia stolon~ferae], sn. 3/14 
Lit: Společenstva s převládajícím jetelem plazivým jsou obvykle pojímána v rámci 

sv. PolYf?Onion avicularis (as. lolio-Plantaginetum. lolio-Polygonetum avicularis), popř. 
sv. Cynosurion cristati (as. lolio-Cynosuretum). Oberdorfer ( 1971) a Oberdorfer et al. 
( 1983) uvádí v rámci asociace lolio-Polygonetum subasociaci tr(f'olietosum repentis , 
v rámci as. lolio -Plantaginetwn příbuznou subas. plantaginetosum a v rámci svazu 
Cynosurion společenstvo bez asociační úrovně pojmenované Plantago major-TrUólium 
repem; (viz též Višňák 1992). Višňák ( 1989) označuje příbuzné porosty z jižních Čech 
jménem as. Trifolio repenti-Lolietum perennis Krippelová 1967. Toto označení je ale 
nevhodné, neboť v originálním popisu jde o subhalofilní pastevní společenstvo panonského 
rozšíření, jehož indikační skupinu druhů tvoří mj . Cynodon dactylon, Eryngium campestre 
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a Festuca pseudovina . Problematice společenstev svazu Cynosurion na Slovensku se 
podrobně věnuje Jurko ( 1974 ). V české literatuře jsou tyto fytocenózy opomíjeny. 

6.2 .7 . Společenstva s vůdčím druhem Amoria (Tr~folium) hybrida (5 sn.) - sl. 40 

Fyz: Dvou- až tří vrstevné porosty s vůdčím jetelem zvrhlým v přízemní vrstvě, obvykle 
dobře zapojené, pokryvnost dominanty zpravidla nad 50 %, porosty na různě velkých 
plochách. vzácněji v lemech. 

DSI: Průměrně 25,6 druhů ; V - Amoria hybrida, Poa pratensis. P. pa/ustris : 
IV - Plantago lanceolata. Vicia cracca. Taraxacum ojjicinale. Achillea 111illefo liu111, 
Tr(folium pratense, Loliwn perenne, Matricaria maritirna: 111 - Cirsium arvense, Solidago 
canadensis. Festuca pratensis, Potentilla anserina. Ranunculus repens, Agrostis 
stolon(fera. Rumex crispus. Tanacetwn vulgare. Medicago lupulina. 

Ek: Naváž.kové a zraňované pl'1dy, obvykle těžší , hydricky prl'11něrné nebo příležitostně 
zamokřené, s mírně zvýšenou zásobou živin. na spíše osluněných stanovištích. 

Syng: Spíše mladší vývojová stádia, založená výsevem. někdy snad i sponté\nně vzniklá, 
neudržovaná i sečená. další vývoj závisí na způsobu využití - při pravidelném seče ní 
pozvolný přechod k druhově nasyceným společenstvům řádu Arrhenatheretalia. 

Rozš: Dosti roztroušeně na okraji nových obytných čtvrtí (staveniště). místy v prl'tmyslo
vých areálech, při nových komunikacích aj . 

Syntax: Původně vymezeny 4 cenózy specifického složení - ve všech zastoupen řád 
Arrhenatheretalia, s výjimkou jednoho snímku i ř:ld Agrostietalia. Druhová garnitura 
poměrně různorodá . 

Typ: os. Anwria hybrida-[Arrhenatheretalia/Agrostietalia stoloniferae], sn. 3/16 
Lit: Literární údaje o podobných společenstvech nejsou autorovi známy. Pouze Vi š ťhík 

( 1989) uvádí z Veselí nad Lužnicí příbuzné společenstvo, s indikací svazu Cynosurion. 

6.2 .8 Společenstva z okruhu asociace Lolio-Cynosuretum (7 sn.) - sl. 41 

Fyz: Krátkostébelné trávníky s méně výraznou dominancí Cynosurus cristatus a/nebo 
Lolium perenne. vyvinuté na středně velkých a menších plochách nebo v lemech: do 
tohoto přehledu jsou zahrnuty jen porosty s vyšším zastoupením Cynosurus cristatus 
a Lolium perenne. Další porosty asociace jsou uvedeny v následující kapitole. 

DSI: Průměrně 20,4 druhy: V -Cynosurus cristatus. Lolium perenne. Trifóliwn pratense. 
Taraxacum r~fficinale, Amoria repens; IV - Cirsiwn arvense, Dactylis glomerata. 
Chrysaspis dubia: III - Plantago lanceolata, Festuca rubra, Artemisia vulgaris, Poa 
pratensis. Vicia cracca. Daucus carota, Lotus corniculatus. Agrostis sto/onUera. 
A. capillaris. Scorzanemides autwnnalis. Potentilla anserina. Tussilago farfara. Elytrigia 
repens. Tanacetum vulgare, Symphytum officinale. 

Ek: Antropogenní až přirozené půdy prt"1měrných vlastností, s přiměřenou zásobou 
humusu (bez větší eutrofizace), na převážně osluněných stanovištích. 

Syng: Vývojově zralé travní společenstvo, porosty často sečené a jen málo sešlapávané, 
při zachování režimu využití nepodléhají větším změnám. 

Rozš: Roztroušeně po celém obvodu města, především však v nové obytné zástavbě, 

popř. v udržovaných zahradách rodinných domků. 
Syntax: Druhovou nasyceností lze prakticky všechny zachycené porosty hodnotit na 

úrovni asociace Lolio-Cynosuretum. U dvou snímků je zřetelněji naznačen přechod ke 
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sv. Lolio-Potentillion anserinae. u jednoho je pak vyšší podíl ruderálních druhi'1 z odd. 
Convolvulo-Chenopodiea. 

Typ: as. Lolio-Cynosuretum Tx . 1937. sn. 3/16 
Lit: Jedná se o polopřirozené společenstvo pěstěných trávníkC1, luk a pastvin, které 

obvykle není pojednáno v domácí literatuře o synantropní vegetaci . 

6.2.9 Další společenstva z okruhu tř. Molinio -Arrhenatheretea (35 sn.) 

Sem spadají vzácnější nebo málo vyhraněné cenózy, hodnocené převážně na úrovni řádu 
Arrhenatheretalia a podřízených jednotek . Jedná se o poměrně častá. avšak velmi 
rC1znorodá bylinotravní společenstva. která se udržují sečením. Některé porosty představují 
neudržované trávníky. v nichž převládá bylinná složka. Společenstva jsou rozšířena 
především v nových obytných čtvrtích (Poruba. Jižní Město) a v okrajových čtvrtích 
venkovského charakteru. Vyskytují se také v doprovodu silnic a v travnatých prolukách. 

A. Společenstva s převážnou příslušností k hídu Arrhenatheretalia nebo svazu 
Arrhenatherion (8 sn.). V tradičním pojetí je lze většinou hodnotit jako facie as . Tr(fólio 
-Festucetum ruhrae . Vl'tdčími druhy společenstev jsou Achillea millefoliw11, Aegopodium 
podagraria, Chaerophyllum aromaticum. Galium mollugo, Jacea pratensis . Lotus 
corniculatus a Vicia cracca. 
(K méně běžným společenstvům patří porosty s dominancí Convolvulus arvcnsis, 
Coronilla varia. Equisetum arvense, Poa compressa, Vicia hirsuta. V tctrasperma aj .) 

B. Společenstva bez zjevných dominantních druhů, s hraničním zastoupením druhi't svazli 
Arrhcnatherion a Cynosurion (I I sn.). V tradičním pojetí je lze hodnotit na úrovni 
as . Lolío-Cynosuretum a Tr~folio -Festucetum rubrae. 

C. Společenstva se zřetelnou příslušností ke svazu Cynosurion ( 13 sn.). Jedná se zčásti 
o porosty as. Lolio-Cynosuretum, v nichž převažují jiné druhy než Cynosurus cristatus 
a Lolium perenne (např. Taraxacum ojficinale nebo Plantago lanceolata) . Dále sem náleží 
cen oticky nenasycená společenstva s vůdčími druhy Chrysaspis duhia, Lathyrus pratensis 
a LotLtS corniculatus. 

D . Ojedinělé porostní typy se zastoupením jiných syntaxonů. 

6.3 Lesní vegetace 

Lesní spo lečen stva nebyla v záj movém území soustavněji sledována a proto jsou zde 
jenom okrajově zmíněna. Na území města se nachází řada lesních porostl'1 , z nich ž některé 

mají relativně dochovanou pl'irozenou sk ladbu. Výrazně však převažují lesy druhotné 
a zejména mladé porosty pionýrských dřevin . 

Relativně přirozené lesy 

Nejvýznamnějšími lo kalitami jsou lužní lesy při Odře , zejména Polanský a BIUcherův 

les , které jsou zčúst i chráněny jako přírodní rezervace. Převažují dochované typy tvrdého 
luhu, as . Ficario -Ulmetum campestris . Skladba stromového patra je dn es ovšem 
pozměněna ve prospěch jasanu, hojně je zastoupen habr, lípa srdčitá, v příměsi vystupuje 
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javor mléč a javor klen. Roztroušeně se dosud vyskytuje Ulmu.\· laevis , dub je proti 

přirozenému stavu potlačen. V druhově pestrém bylinném patře se vyskytuje mj . Allium 
ursinum, Anthriscus nitida. Galanthus nivalis. Iris pseudacorus. Isopyrum thalictroides, 
Prirnula elatior. Významný je výskyt karpatských prvků Dcntaria xlandulosa a Hacquetia 
epipactis. 

Zbytky relativně přirozeného lesa jsou dochovány i na vrchu Landek. V současnosti se 

jedná o habrové doubravy. v nichž lze vytušit dřívější vysoký podíl buku a jedle. Bylinné 

patro neodpovídá sv. Carpinion. ale daleko spíše sv. Fagion sylvaticae. bli žší hodnocení 
(na úrovni asociace) je nejisté. Geobotanická mapa zde uvádí as. Carici -Quercetw11 , 
z informační tabule v terénu se lze ale dočíst. že na konc i 18. století byl zdejší les tvořen 

50 % jedle, 20 % buku. 15 % smrku. 5 % dubu atd. 
Podobný obraz nabízí jeden z nejvýznamnějších městských lest1 - Bělský les na Ji žním 

Městě . Nachází se opět v pásmu rekonstrukčních dubo- buč in as . Carici-Qucrcetu111. Místy 

jsou dochovány relativně přirozené partie s dubem. bukem. smrkem. kl e ne m a olší. 
Z bylinného patra lze opět vytušit, že pl'tvodní podíl buku a zejmé na jedle byl mnohem 

vyšší. Zastoupeny jsou většinou jen druhy řádu Fageta/ia , popř. svazu Alno-Ulmivn 
(fragmenty as. Pruno-Fraxinetum) . 

Kulturní typy lesa 

Většina lestt na přirozených (tj. nikoliv antropogenních) stanovištích má výrazně 

pozměněné složení stromového patra. Namísto původního buku , dubu, jedle a zřejmě 

i přimíšeného smrku dnes většinou převažuje smrk. zatímco výše uveden é dfev iny 

(s výjimkou jedle, která chybí) jsou jen slabě přimíšené až vtroušené. Pěstován je i modřín. 
borovice a klen , místy je posílen dub le tní. Lokálně j e také vyšší podíl jeřábu a břízy. 

V kef-ovém patře je hojně rozšířen Sanzbucus nigra, v E
1 
převažují Rubus sp .. Seneci<> 

ovatus. Impatiens parviflora, I. noli-tange re. Vignea hrizoides, Urtica dioica, Athyrium 
.filix~femina . Tyto a dal ší druhy indikují příznivé trofi cké poměry a mírné oglejení až. 
zamokření, což odpovídá stanovi štní charakteri stice as. Carici-Qucrcetum Neuhausl in 

Mikyška et al. 1968. 

Porosty pionýrských dřevin 

Porosty pionýrskýc h listnatých dřevin jso u rozšířeny především na antropogenních 

formách reliéfu na odvalech a haldách, při komunikacích, v průmys l ových areálech aj . · 

TU. i š tě j ej ich rozšíření tedy spadá do 2. a částečně i 1. a 3. měs tského obvodu . Převažují 

porosty s Populus x canadensis, méně čas té j sou porosty s Betu/a pendula. Druhovou 
skladbu doplňují dřev iny vysázené v rámci rekultivací - vedle druhů domácích Uasan, 

javor, olše, lípa) to jsou i druhy exotic ké (Ncgundo aceroides. Swida cf. se ricea, 
Physocarpus opulifolius aj.). Na podmáčených stanovištích jsou hojné vrbiny, tvořené 

celou řadou druhl'1 rodu Salix a jejich kříženců. Bylinné patro zahrnuje druhy předc hozích 
sukcesních stadií, a tedy neodpovídá lesnímu společenstvu. Tento nezralý vzhled s i 

zachovávají porosty na haldác h i po více než 50 letech od jejich nasypání. Na haldovině 

extrémníc h vlastností jsou i s tarší h ~íje bez zapojeného bylinné ho patra a lze v ni ch 

pozorovat erozní jevy. 

Do pionýrských typl't lze zahrnout i roztroušeně se vyskytujíc í houštiny se Samhucus 
1lis:ra, popř. Salix caprea, hodnocené v rámci sv. Sambuco-Salicion capreae. 
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Rozšíření lesů na území Ostravy a jejich kvalitu, zejména s ohledem na rekreační využití 
popisují Gerlich et Havrlant ( 1974 ). Z pnice vyplývá, že podíl lesů je s ohledem na hustotu 
osídlení a stav životního prostředí nedostatečný, přičemž většina lesů má jen omezenou 
rekreační využitelnost. 

Souhrn 

Ve druhé č;\s ti přehledu synantropní vegetace města Ostravy jsou pojednána společenstva zhývajících dvou 
okruhů : 

5. Společenstva konkurenčně silných druhů s širokou ekologickou valencí. Jedná se o rozsáhlý soubor 
fytocenóz. jejichž syntaxonomické ř:!šení představuje značný problém . Dominantní postavení v rámci okruhu 
zaujímají společenstva s vůdčími druhy Arremisia vulgaris a Solidago cwwdensis . K dalším významným 
dominantám porostů náleží Calamagro.\'fis l'/Jigeios. Ely11·igia repens a Ttt.\',\'ilago far/lim. Ekologicky jde 
o velmi n'.'tznorodou skupinu. která zahrnuje jak porosty relativně přirozených stanovišť s vyzrálými piklami . 
tak i stanovišť antropogenních. s primitivní a neúživnou půdou . Převažují ovšem cenózy výrazně 
antropogenních substrátů - porosty často plošně rozsáhlé . druhově chudé. monotónní a cenologicky 
nevyhran ě n é. Tato společenstva mohou být č asto klasifikována jen na úrovni oddělení Convolvulo
-Chenopodiea . Vegetace pátého okruhu je v zájmovém území zastoupena nejrozsáhleji a pro Ostravu jť 

urč ující. Jej í porosty zaujímají nezřídka so uvisl é plochy o několika hektarech a v různých podob:.ích vystupují 
po celém městě (nejvíce ovšem v pri'tmyslových zónách). V rámci tohoto okruhujsou pojednána i společenstva 
dCdních odvalC1 

6. Re lativně pr-irozená společenstva . Do této obsáhlé skupiny je zahrnut rozsáhlý soubor společenstev. 
počínaj e cenózami svazu Bidenlion Trip((rtili a konče lesní vegetací. Detailněji je pojednána pouze skupina 
.,lučních společenstev ". řazených do třídy Moli11.io -A rrhena1hcrelca. Jedná se většinou o sukcesně pokročilé 
typy. které jsou dlouhodohě blokovány sečením, v některých případech i mírným sešlapem . Jsou tu rozehrána 
převážně hylinná (Sll'nactis {//'l/lllll , Tri(oli11111 pmlense) i přev<ížně travní společenstva (většina porostl'1 
s dominantním Arrhe11athen1111 elatius, Fc.\'//(( 'll ruina . Plile11111 prn1e11se) . Významnou součástí okruhu jsou 
porosty s vi'tdčí A111oria (Triťolium) repens . která tvoří přechod ke společenstvC11n řádu Planl<tMinetalia . 

Ostatní skupiny (lesy. vegetace hydrofyt s .I. a mokřadní louky) jsou zmíněny jen orientačně, protože již 
nebyly blíže studovány. 

V tah. 4 jsou uvedena nejběžn ěj ší společenstva synantropní vegetace v Ostravě, s krátkou charakteristikou 
jejich rozšíření . 

Přehledné zhodnocení popisovaných společenstev (nebo jejich skupin) z hl ediska životních forem, strategií, 
indikace stanovi štních faktorů a zastoupených čeledí poskytují tabulky prC1m ěrných hodnot , zařazené do 
obou č:.ís tí této prúce. Souhrnné porovnání popisovaných vegetačních okruht'.'1 je uvedeno v ohr. I. I když se 
jedn:.í o průměrné hodnoty (vážené počte m snímků). je z nich zřejmá biologickú a ekologickú odlišnost 
jednotlivých okruhC1. Jestliž,e považujeme okruh 6 za relativně blízký přirozen ým poměrům, mliže me sledovat 
odchylky jednotlivých okruhí'.1 od tohoto „normálu". Z hledi ska faktoru „teplo" se jako nadnonrnílní jeví 
okru hy I . 2 a 5. z hl ed iska faktoru „vlhkost " je nadnormální okruh 3 a 5 (popř. i I. okruh 6 s:.ím ovšem 
indikuje hydricky omezená stanoviště), z hl ediska faktoru .,plidní reakce" je nadnorm <ílní okruh 2. čús t eč n ě 

i okruh 5. z hl ed iska faktoru „trofie (nitrot11ie)" jsou nadnormální okruhy I, 3 a 5. Významnou indikační 
hodnotu m:.í i faktor „kontinentalita' '. kt erý dokl:.ídá posun od termicky a hydri cky vyrovnané.ho prostf-edí 
k ex trémn ějším podmínkám. což je typické především pro pri.lmyslová deponia . Současné je Lato hodnota 
i odrazem vyšší účasti antropofytů . jejichž oblast pi.hodu leží hlouběj i ve vnitroze mí. 

Zusammenfassung 

ln zwei tcm Teil der Uhcrsicht der synanhropen Pflanzcngescllschaften von Ostrava si nd iihergehliebcne 
zwei Vegetationsgruppcn heschri ehen : 

5. Gesel lsc haften der konkurren zkrafti gen Atten mít hreiter ókologischen J\mplitude . Diese Gruppe um ťasst 
ein sehr umfangreiche Gesamtheit von Gesellschaťten, dcren sy ntaxonomische LiJsung ist zie mli ch sc hwierig. 
Eine dominierende Ste llung im Rahmen di eses Umkreises nehmen di e Gesellschaťtcn mil le it enden Ane111isia 
vulr.: aris und Solidago canadensisein . Zu weiteren hede ut enden Dominanten gehiiren Calw1u1Mros1i.1· l'/Jigl'ios. 
El_\'frigia repe/1.\· und Tussilago far/ám . Es handelt sich um aus dem i)kologischen Gesichtspunkt zicmlich 
un gleicharti ge Gruppe. die die Bestande von re lativ natiirlichen Standorten mit reiťen Bóden sowie der 
anthropogenen Standorte mil primitiven , nahrstoťťannen Boden schliesst. Entscheidende Roll e spi elen jedoch 
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Typen von ausdrucksvoll anthropogener Suhstrate - o ťt gross tltichi g cntwickelte. artenarme. monotone und 
zonoti sch ni cht ausgepr~igte Besttinde. Man kann di csc Gesell schaft en klass iťi zi e re n oťt nur auť Ni veau V<' ll 

Ahteilung Convolv11lo-Cltenopodiea Krippelová 1978. 
Ruderal gcsellschaťten der flinft en Gruppe sind im Stadtgehi ct vertretcn am hreites ten uml s ind ťlir Ostrava 

kenn zeichnen<l . Sie nehmen ni cht selten FHichen von einigen Hektaren cin und in verschi edenen /\u shildun gen 
kommen in gan zer Stadt vor (am oťtes ten ahcr in lndustri ezonen ). 

I m Rahm en di eser Gruppe ist auch Yegetation der Berghalden ahgehan<lelt . 
ó. Relati v natlirli che Phytozonose n. Umfangreichc Gruppe. di e schl iess t sehr verschiedene Gese ll sc haťten . 

anfan gend mil Bestanden aus dem Yerhand Bidť'llti1111 tripartiti und mil Waldgese ll sc haťte n endend . Jedoc h 
nur Gruppe von „Wi esc n gese ll sc haťten ". ge horend er der Klasse Moli11io -A rrh e11athere1l' <1 . ist niihcr 
besc hri ehen. Es geht meistens um suk zessiv fort gcschrittcne Typcn. die durch Mahdregime. in ein ige n Fii lle n 
auch mil massige m 13etreten langfri stig hlockiert sind . Hier sind krautreiche (mil Stenalťfi .1· lllll/LUI , Trifáli11111 
pmtense) . sowic grasreiche Gese ll sc haťt e n (Mehrheit vo n Typen mil vorhcrrschcnden Arrltc11athen1111 clotius. 
Festtt<.'(t rttlmt und Pltle11111 pn11e11 .H' ) beschri ehen. Ein wi chtiger Bestandt eil di eses Umkreises hilden Bes ti.inde 
mil leitender /\rt Amoria ('frifi1liu111) repe11s . welche ein Úhergan gscharakt er zur Ordnung Plo111a~ i11c•wlia 
111oj11ris Auťwe i sen . 

Úhri gc Yegetationstypen (Walder. Hydrophytcn-Gesell schaft en und Feucht wiescn) sind nur am Rand 
erw;ihnt - sic waren ni ch! niiher studi crl. 

Tah. 4 . - Nejht!žnčj š í společen stva (podle dominantn ích druh l'1) sy nant ropní vegetace v Os t ravč. s krátk ou 
charakt eri stikou jejich rozš íře n í. 

Tah. 4. - Die h i.iuťi gs ten Gese ll schaťte n der Rudcral vegctation der Stadt Ostrava. 

Dominanta porostC1 

Aegopodi11111 11oda~mria 
A11wria re/)(' 1t .1· 
A rrlt 1'1tatlte n1111 elati11.1· 
Artl'lllis itt vulgari.1· 
Ca la11w~mst i.1· l'f'Í~eio.1· 

Clt1'1topodiu111 allm111 s. I. 
Fl'.1·1111:<1 n1 /J ra 
Loli11111 JJ l're111ll' 
Matrica ria 111arit1111(/ 
Meli/0111.1· a /h11 s 
/>(fs /i1u11:r1 .rntiva 
/lote11tilla ct1t .l'l' ri11 a 
J<11ht1 .\' ('(fl' .\' Ítl .\' 

ct R. j i'fllico.111s 
S11 /idag11 1·w 1{(( fe11 sis 
SI C' ll ttc·tis m111110 
7itssi lag 11 fo r/itm 
Unica tlioin t 

Příslu š nos t k syntaxonům Charakter rozš ffení 

ChS SO DM GU PA MJ\CCh sz síd vč do pa žtv sil p ř 

19 4 2 
23 3-4 1-2 
28 4 2 
47 6 3 
20 4-5 
18 2 3 
12 2-:< 2 
37 s 1-2 
15 2 3 
18 2-3 I 
13 2 2 
14 2 I 

20 4 
52 6 
15 2 
19 3 
2 1 3 

2 
3 
2 1-2 
2 I 

1-2 

1-2 

1-2 
I 

3 2 
2 2-3 

3 2 
2 2-3 2 2 
I 2 1-2 2 2 
I 2 

I 
2 2 

2-3 
3 3 
3 2 

3 2 2 
1-2 2-3 2 2 
2 1-2 2 

2 2 2 
1-2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 

2 3 
3 2 
2 3 
2 I 
I 
2 I 
2 2 
3 2-3 
2 I 
2 I 
2 2 
2 3 

2 2 2 
2 1-2 I 

1-2 2 2 
2 2 
2 3 

2 
1-2 

2 2 2-3 2 
2 3 2 2 
3 2-3 2 1-2 

1-2 1-2 1-2 I 
I 2 
I 2 1-2 
2 

2 2 2 

2 
I 

1-2 3 
I 2 

2 
2 

2 2 

2 
2 
2 

2 
1-2 

3 
2 
2 

Vysvčtli v k y : /\ - poče t zapsan ýc h snímkli; B - poče t sam ostatn é hodn oce nýc h s po l eče n s t ev („ typ(1''): 
C - velikost pornstl'1 ( I - vě t š in o u jen do IO 111

2
, 2 - včtš in ou 10- 100 rn 2• 3 - čas t o nad 100 111

2
); Přís lu š nost 

k sy nta xo11 í'1m : 3 - vždy, 2 - jen n č kt c ré porosty. I - spíše úídk a: ChS - Cft ť1t 11p11die t eo . Sern linetrn, SO -
Sis_rnth ril' talia. 0 11 11p11rdeta lio. DM - Ow 1co-Mdilo tio 11 . GU - Go lio-Urticetl'a. PJ\ - Plr111t a~ ie 11 etea . 

AgrnstieWlitt. MJ\ - M11 /i11 io -A rr!te11 at/1 eretea. CCh - jen na úrov ni odd. C1J11volv 1tlo -Cft ť 1t opodil'a: Charakter 
rozšíl'c ní : 3 - t č7.iš t č výs kytu . 2 - čas t ý výskyt. I - mé nč ohvy kl ý výs kyt: sz - star:i óslavba. síd - sídli š tě. 

vč - ve nkovs ké č t v rti . do - dfiln í odvaly. pa - pr li m ys l ov~ areály. živ - i.elc l11i č ní tratl: a v l ečky . si l - s i l ni č n í 

le my. p ř - re l ati v n ě p ř i rozen <Í stannv ištl: . 
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Tab. 5. - Indikace stanovištních poměrů . Josu uvedeny průměrné indikační hodnoty podle Ellenherga (Ellenberg 
1979) vypočtené podle stálostních tabulek (blíže viz text) . 
Tab. 5. - lndikation der Standortsverhiiltnisse nach lndikationswerten (Ellenberg 1979); <lurchschnittliche Werte 
nach Stetigkeitstabellen. ln Auťschriťt der Tabelle: Nummer der synthetischcn Auťnahme, gesamte Artenzahl. 
Auťnahmenzahl 

Syntetický snímek č. 

Počet druhů 

Počet analyz. snímků 

Světlo (L) 
Teplo (T) 
Knntinentalita (K) 
Vlhkost (Fl 
Pť1dní reakce (R) 
Trofie (nitroťilie . N) 

Syntetický snímek č. 

Počet druhů 

Počet analyz. snímkt'1 

Světlo (L) 
Teplo (T) 
Knntinentalita (K) 

Vlhkost (F) 

Pt'1dní reakce (R) 

Trofie (nitrnfilie. N) 

I 3 4 S 6 7 8 9 IO 11 12 
96 84 107 48 73 79 7S 66 64 67 48 Sl 
14 7 13 4 S 9 IO 9 7 4 7 

13 14 I S 16 17 18 19 20 21 
so S2 30 41 33 40 73 74 61 
4 3 3 8 s 

7.1 7.1 7.2 7.1 7J 6.6 6.9 7.0 7.0 7.0 7.S 7.2 6.9 6.9 7.1 7.2 6.8 7.() 7.1 7.1 7.0 
S.S S.S S.6 S.S S.8 5.5 5.5 5.5 S.7 5.6 5.7 5.6 5.5 S.S 5.5 S.S 5.4 5.4 5.5 5.4 5.5 
l9 4.0 4.1 l9 4.6 3.9 4.0 4J 4J 4J 4.5 4.7 4.2 3.9 4J l9 3.4 3.6 l8 4.1 17 
5.5 5.6 5.2 5J 5.1 6.0 5.5 5.4 5.5 5.4 4.7 5.6 5.5 5.4 6.0 6.2 6.5 5.5 5.4 5.4 5.6 
7.0 6.5 6.7 7.1 6.0 6.7 6.8 6.4 7.1 6.8 6.9 6.8 6.9 6J 6.8 6J 6.8 7.0 6.5 6.7 6.5 
7.0 6.8 6J 6.4 6.7 6.9 6.5 5.8 6.2 6J 5.9 6J 6J s.s 7.0 6.7 6.6 6J 6.5 6J 6.6 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 16 37 38 39 40 41 
40 46 53 53 42 91 46 S4 81 26 106 49 69 47 79 84 36 50 60 S6 
4 s 3 7 9 9 9 5 li 13 7 5 7 

7.2 7.0 7.0 7.0 7.2 7.0 7.4 6.8 7.0 7.2 7.0 7.1 7.0 6.9 7.1 7.1 7J 7.1 7.1 7.1 
5.5 5.S S.S S.5 5.7 S.5 S.7 5.4 S.5 5.5 5.5 5.6 5.4 S.2 5.4 5.4 S.4 5.6 5.S S.4 
4.1 l9 4.0 3.8 4J 4.0 4.5 3.S l9 3.9 3.9 3.7 3.8 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 4.0 3.5 
S.6 S.2 6.2 S.4 5.4 S. I 4.8 SJ 5J 4,9 5J 5.2 S. I 5.5 S.O S.2 S.O SJ 5.5 5J 
7 .2 6.5 6.9 6.8 6.1 6.5 7 J 6.4 6.8 6.4 6.8 6.6 6.8 6.4 6.2 6.4 6.6 6.5 6. 7 6.1 
6J 6.5 6.9 6.0 6.2 6.0 5.8 6.1 6J 6.0 6.1 5.8 5.8 5.9 5.8 5.9 6.6 6.2 5.8 5.8 

Tab. 6. - Procentické zastoupení životních forem (průměrné hodnoty podle stálostních tahulek) . 
Tab. 6 . - Prozentanteile der Lehensťormen (durchschnittliche Werte aus der Sttitigkeitstabellen). Stromy a keře -
Baume und Straucher (Nanophanerofyt + Phanerofyt) . 

Syntetický snímek č . 

Teroťyt 

Geofyt 
Hemikryptofyt 
Chamacťyt 

Stromy a keře 
Li<ína 

I O I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 I 

12) 18 ,6 15.4 6.4 24.5 6.1 1.9 l7 lS 6.7 14.5 8.0 7.8 7.7 9.8 IOJ 12J 1.5 19 .9 21.9 38 .2 
15 .2 117 12 .0 17.9 14.1 19.0 17 .8 13.3 16.8 19J 14.0 21.0 16J 15 .5 27.0 21.4 18 .8 20.8 12.1 15 .5 14.5 
58J 52.5 62.0 64.7 46.6 52.0 62.4 64.4 60.1 54.0 S9.2 57.0 62.1 63.9 35 .2 56.4 52.2 63.8 56.7 52 .9 40.0 

6.4 6.9 5J 6.4 6.7 5.6 5.7 7.4 8.4 7J 5.6 10 5.2 :u 4.9 l4 6.5 3.1 5.0 5.8 2.7 
2.5 lO 1.5 IJ 1.8 10.6 3.8 S.2 4.9 6.7 3.9 7.0 3.9 4.5 6.6 1.7 2.2 O.O 0.7 0.6 O.O 
5.4 5.4 3.8 12 6.1 6.1 7 .6 5.9 6J 6.0 2.8 4.0 4.6 5.2 14.8 6.8 8.0 9 .2 5.0 3.2 4.) 

Syntetický snímek č . 22 2~ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 li 34 35 36 37 38 39 40 41 

Tcrnfyt 
Genfy1 
Hemikryptofyt 
Chamaef yt 
Stromy a keře 
Liána 

7.4 IO.S 8.7 6.2 ISJ 8.7 9.6 7.6 12.4 6.1 5.9 11.6 8.0 3.1 11.9 13.4 22.0 24.7 14J 6.7 
18.1 14.7 18J 9.6 13.7 13.9 10.5 7.6 10.7 15 .2 15.1 7.5 9.7 6.2 5J 9.1 4.0 I IJ 6,5 9.4 
63.1 54.7 50.8 65.0 55.7 63.9 67.5 70.7 66J 72.7 61.3 74.0 71.6 76.7 73.5 67 .7 65 .0 56.5 69.5 71 .0 

7.4 5J 5.6 7J 6.9 S.R 7.9 7.6 4.7 3.0 7.0 2J 5.7 6.2 6.7 6.7 8.0 S.4 4.5 6.7 
O.O 5.3 5.6 3.9 5J 1.5 2.6 O.O O.O O.O 3.8 O.O 0.6 O.O 0.7 O.O O.O O.O O.O 0.7 
4.0 9.5 11 .1 7.9 1.5 6J 1.8 5.4 4.7 lO 6.5 4.6 4.5 7.8 2.0 1.8 I.O 2.2 5.2 3.4 

Legenda k tab. 5-8: I - os . Arte1nisia vulgaris-[Arction lappae] 2 - os . Artemisill vulgllris-[Galio -Urtiareal; 
3 - os . Artemisia vulgaris-[Dauco -Melilotio11) ; 4- os . Arre111isia vu/1-:aris-[ArrhenatheretaliaJ; 5 - os . J\rte111isia 
v11/garis-!Chenopodi<!tea!Seca /i11 eteaj; 6 - os. Solidago cmwdensi.\· -[Ga/io -Urticeteal ; 7 - os . So/idago 
rn11wle11sis -[Galio-Urticc:tea/Arrhe1wtheretalill]; 8 - os . Solidago rn11adensi.1·- [Arrhe11at/J eretalia]; 9 - os . 
Solidago cmuulensis- f Convolvulo-Chenopodiea/Arr/Jenatheretalia]; 10 - bs . Solida1-:o cwwde11sis -f C011volvulo 
-Che11 opodie<1]; 11 - os . Solidago ca11adensi.1·- [Dt111 co- Melilotio11] ; 12 - os . Cala111agrosti .1· ť{Jigťi11s -

-[Co11volvulo -Chenopodiea]; 13 - (os.) Calamagm.1·1i.1· cpigeios-[Co11volvu/o -Che11opodiea/Arrhe11.atltl'retalial: 
14 - os . Cal<111wgrosti.1· epigeios- [Arrli enatlieretalia] ; 15 - (os .) Cala111agm.1·1i.1· epigeio.1·- [Galio -Urticcteal : 
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Tab. 7 . - Procentické zastoupení životních strateg ií (Grime et al. 1988) Jso u uvede ny prí'1m ť rn é hodnoty 
vypočtené ze st:.ílostních tabulek . 
Tab. 7. - Proze ntanteile der Strategientypen (durchschnittliche Werle aus der Stiitigkeitstahellen) . 

Sy nteti cký snímek č. I O 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C a CS-strategie 
SR a R-strategie 
CR-s trategie 
CSR-strategie 

65 .1 54 .6 58.1 70.2 49.6 7l7 71.5 ól6 81.4 66.0 51.6 72.4 69.8 6J8 77.0 71.4 62J 72.0 52J 46.5 .15.6 
2.0 1.4 1.7 O.O 6.0 0.8 O.O I.O O.O 1.9 2J IJ 1.7 1.4 5.1 2.2 O.O 2.0 IO J 6.2 7.8 

16.1 25.7 20.4 8J 34.8 13.2 6.9 J J.1 6.9 15 .1 26.6 18.4 6.9 6.7 12.8 I I.O 21.7 4.0 19.6 24.6 41.1 
16.8 17.8 17J 21.5 8.7 12.4 21.6 24.2 11.8 17 .0 19.5 7.9 21.6 26. 1 5.1 15.4 16.0 22.0 17.8 22.8 15 .6 

Syntetický snímek č . 22 23 24 25 26 27 28 29 .10 1. 1 12 33 1.4 1.5 36 37 J8 39 40 41 

C a (S-strategie 
SR a R-strateg ie 
CR-strategie 
CS R-strategie 

64.0 65.7 81.6 75.9 61. 2 58.7 62 .2 6l6 60.5 64 .2 65.2 51.4 55.8 H l 50.4 46.71.7J 39.0 55.8 518 
O.O lO O.O O.O 8.1 4.5 I. I 1.4 l i 17 2.9 O.O 1.5 I.O 5.6 5J 16.0 8.5 1.6 l4 

11.7 16.4 ll8 9.8 18.4 11 .6 15 .6 12J 20.2 I I. I llO 17.9 11.8 6.8 ll6 12.8 8.0 20.6 15.8 7.6 
24J 14.9 4.614J 12.2 25.2 21.1 22.6 16J 21.0 18.8 30.7 30.9 29. 1 30.435J 38.7 31.9 26.7 35 .3 

Tab. 8. - Procentické zastoupení vybraných če l e<lí (prC1měmé hodnoty po<ll e stúlosrních tahul ek) 
Tab. 8. - Prozentanteile ausgcwahlter Famili en (durchschnittliche Wen e aus de n SHitigkcitstahdlcn) 

Syntetický snímek č . IO li 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

(he11111J11diaceae 0.7 l2 1.2 O.O 4J O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O 1.8 0.8 6.4 
P11/rg1111t1cc' ae l9 8.4 l7 li 8.6 0.8 0.8 O.O J.9 0.9 O.O IJ )J O.O 7.7 8.4 O.O 1. .7 5J 5.0 13.8 
Bras.1·icaceae 0.7 1.9 lO 2.4 6.0 0.8 O.O I.O 1.9 1.8 1.5 IJ O.O 1.6 2.6 O.O O.O 1.9 :u 5.0 6.4 
R11.H1< ·eae 2.6 3.2 lO 19 1.7 3.1 3J 4.9 l7 l6 O.O l9 7.5 7.4 7.7 4.2 5.5 3.7 4.4 1.7 4.1 
f'i1ht1 fť1'(/l' 7.2 6.5 I 0.4 9.4 0.9 li 8.2 9.8 9J 10.9 8J 5.1. 9.2 14.8 12.8 6J li .O 11.0 6. 1 11.. 2 4J 
Apioi:eae 8.6 5.8 6.7 6J 2.6 9J 7.4 5.9 4.7 4.5 l8 2.6 IO.O 1.6 5.1 O.O 5.5 7.4 7.0 O.X 2.1 
La111iace 11e 4.6 1.9 1.8 O.O 2.6 6.2 2.5 l9 0.9 0.9 o.o l9 l1. 1.6 O.O 8.4 5.5 o.o 1.8 3J I. I 
A.\'/erareae 1.1.61.1 .6 31 .1 1. 1.51.9.7 26.4 29.S 27.529.0 1.6.4 41.7 18.2 20.8 27.9 16.7 30.5 26.6 22 .2 27.2 40„'i 28.7 
Pnaceae 19.1 17.4 20.126.815.5 16J 20.5 26.5 29.9 17J 20.5 22.4 26.7 2l8 2l l 23.2 15 .6 25 .9 28.1 20.7 14.9 

Syntetický snímek č . 22 23 24 25 26 27 28 29 1.0 1.1 32 1.3 1,4 1.5 1.6 37 1,8 1,9 40 41 

Che1111p111/ia1 ·eae O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O 1.5 O.O o.o O.O O.O O.O 0.8 O.O O.O 2. 8 O.O O.O 
P11lrK1111aceae 5.2 2.8 O.O O.O O.O 2.6 1. 2 O.O 4.5 O.O 2.8 4.0 2.8 1.8 0.8 5.8 IJ 8J :u 1.6 
BraJ.1· ic1ll · ťl1e 1.7 O.O O.O O.O 1.9 O.O O.O O.O 0.7 o.o 1.4 IJ O.O O.O 2.4 2.9 IJ 5.5 O.O 1.6 
Rornr:l'Ol' 4J 11.J 6.4 4.9 6.7 4.6 1.2 O.O 2.2 16 4.9 2.7 l4 l<i 2.4 2.9 4.0 2.8 2.5 2J 
Fahaceae 118 5.6 5J 21.0 l8 Ill 16.5 12.2 6.7 10.7 10.5 19.5 18.6 17.1 14.2 13.9 17J 18.6 22. 1 21. 1 
Apiaceae l4 9.7 8.5 4.9 7.7 5.9 9.4 14.2 8.2 16 7.0 4.7 7.6 1.8 óJ l6 O.O 1.4 2.5 2J 
Lamiareae O.O 1.4 5J 2.1 O.O 2.6 o.o 2.7 1.5 7.1 0.7 O.O 1.4 2. 7 2.4 2.2 O.O O.O 0.Íl O.O 
A.l'femc:eae 32.8 15J 17 .0 24.5 1.5.6 27.5 40.0 21.6 26.9 39J 27J 22 .J 2l4 20.7 29. 1 25.5 37J 1.4.5 27.9 29.7 
floaceae 27.61.0.6 24.5 28.7 17J 19.6 24.7 25. 7 2l9 35.7 18.9 25.5 26.2 31 .5 26.0 24.8 22.7 12.4 21..0 28. I 

16 - os . Cirsium llťV<'n.l'e - f C011volv11lo-C/1e11opodiea]: 17 - os . Cirsium arve11.1·e-[Galio-Urticetea]; 18 -
(os. ) Cirsium arvense-[Arrhenatherl'talia]: 19 - společenstva s Ely11·igia repe11s : 20 - os . Tu.1·silagofmfara
-l C011volvulo -C/1e11opocliea] : 21 - os . Tussilago f<11farn -[C!te11opoclietea]; 22 - os . 71.tssilago f(//f<1ra 
· [Agrostietalia stolon(ferae] ; 2J - os . R11/m.1'./Ú1tico.1·11s-[Ga/io -Urticetea]: 24 - bs . Ruhu.1· cae.1·i11s -[Calio 
-Urtic:eteaj; 25 - os . Ruhu.1· coe.1·i11s -[Arrhe11athaetalia]; 26 - os . Rulms c11e.1·i11s -[ Co11volv11/o-Che11opodieal; 
27 - os . S1e1uu:ti.1· <111111.w -[Arr!tenatheretalia] ; 28 - os . Ste1wctis m111ua-[Dauco-Melilotio11/Arr/11'11a1/iaetalia] : 
29 - as . Arrhe11atheretum elatioris Br.- 81. 1915 ; JO - hs . Anhl'nat/1eru111 elatius-[Arrhe11atherio11 I: J I - hs . 

Arrhe11atheru111 elatius-[Arrhenatheretolio]: 32 - os . Arrhe11atheru111 elati11s -[Co11 volvulo -C/ie11opot!iea/ 
Arr/1e11atlu:retalia]; JJ - hs . Festw:a ruhra-[( 1·no.1·urion]; J4 - bs. Fe.1·1uca ruhra-[/\rr/1 e11atherio11j; JS -
s polečen stva s Phleum pratense; J6 - společenstva s Triťoli11111 praten.1·e; J7 - bs. Amoria repe11s-[Cy110.rnrio11] ; 
J8 - os . Amoria repe11s-[Pla11taginetalia majoris] ; J9 - os . Amoria repe11s-[Agrostietalia sto/011if'erae]; 
40 - os . Amoria hyhrida-[Arrhenatheretalia/Agmstietalia stoloni/éral'] ; 41 - as . Lolio-Cyno.1·1.1retum. 
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