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Úvod ke čtvrtému dílu
Vegetace České republiky
Introduction to the fourth volume of
Vegetation of the Czech Republic
Milan Chytrý

Náplň čtvrtého dílu
Čtvrtý, poslední díl fytocenologického přehledu vegetace České republiky se zabývá vegetací přirozených a polopřirozených lesů a křovin. Les je potenciální přirozenou vegetací převážné většiny
území našeho státu s výjimkou vrcholových částí
nejvyšších sudetských pohoří, nejsušších svahů ve
srážkově chudých nížinách a pahorkatinách severozápadních a středních Čech a jižní Moravy, strmých skal, vodních ploch i mokřadů v jejich okolí
a některých rašelinišť (Mikyška et al. 1968, Neuhäuslová et al. 1998). Část rozlohy uvedených přirozeně nelesních stanovišť by byla v člověkem nezměněné krajině porostlá různými typy křovin.
Na příznivých místech u nás lesy rostly i v poslední době ledové, ačkoli tehdejší krajina byla převážně bezlesá (Jankovská & Pokorný 2008, Kuneš et
al. 2008a). Po oteplení a zvlhčení klimatu v pozdním
glaciálu a zejména na přelomu pleistocénu a holocénu před asi 11 600 lety došlo k výraznému rozšíření
lesa na původně nelesní plochy (Ložek 2007, Pokorný
2011). Již v té době však v nížinách a pahorkatinách
mezolitičtí lovci a sběrači z různých důvodů šíření lesa
omezovali (Kuneš et al. 2008b). V teplém a vlhkém
období atlantiku sice vznikly klimaticky velmi příznivé
podmínky pro další šíření lesa, současně se však
u nás v 6. tisíciletí př. n. l. rozšířilo neolitické zemědělství, které vytvořilo mnohem silnější tlak na udržování
bezlesých ploch. Naše nížiny a pahorkatiny tak byly
s největší pravděpodobností po celý holocén mozaikou lesa a bezlesí, i když vzájemný poměr obou složek této mozaiky výrazně kolísal v závislosti na klimatických změnách a hustotě osídlení v různých
obdobích. Naopak podhorské a horské oblasti zůstaly
v pravěku převážně neosídleny, a les zde proto pokrýval téměř souvisle celou krajinu až do středověké
kolonizace, která vytvořila krajinnou mozaiku lesa
a bezlesí i ve vyšších polohách. Dnes pokrývají lesy
34,9 % rozlohy České republiky (ÚHÚL 2007).

Všechny naše lesy jsou dlouhodobě silně ovlivňovány člověkem: nížinné lesy po několik tisíciletí,
horské lesy po několik staletí. Přímý i nepřímý lidský
vliv se odráží v dnešním zastoupení dominantních
dřevin, struktuře porostů i druhovém složení bylinného patra (Nožička 1957). Nížinné lesy se tradičně
obhospodařovaly buď jako lesy výmladkové, nebo
lesy pastevní. V prvních byly zvýhodňovány stromy
se schopností snadné vegetativní obnovy z pařezových výmladků (např. habr), v druhých se udržovaly
konkurenčně slabé světlomilné dřeviny (např. dub).
Lesní hrabanka běžně sloužila jako stelivo do stájí,
což ochuzovalo půdu o živiny a podporovalo šíření
oligotrofních druhů. Od těchto tradičních způsobů
hospodaření se postupně upouštělo už od 18. století
a definitivně zanikly kolem poloviny 20. století.
V podhorských a horských lesích, které středověká
kolonizace zastihla ve víceméně přirozeném klimaxovém stavu, se výběrově těžily některé dřeviny, například buk na pálení dřevěného uhlí v milířích. To
vedlo k výrazné změně druhové skladby porostů,
zejména k šíření smrku na úkor buku. Od přelomu
18. a 19. století se u nás začaly pěstovat monokultury jehličnanů, zejména smrku ztepilého (Picea
abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris), v menší
míře modřínu opadavého (Larix decidua). Ze současné plochy lesů je smrk zastoupen na 47,7 %, borovice 13,9 % a modřín 3,8 % plochy (ÚHÚL 2007).
Fytocenologická klasifikace lesní vegetace se
tradičně snažila klasifikovat hlavně porosty odpovídající předpokládané přirozené vegetaci ve stadiu klimaxu. Vzhledem k dlouhodobým vlivům lesního hospodaření však není ve střední Evropě vždy s jistotou
známo, jak by vypadaly klimaxové lesy na určitých typech stanovišť. Zejména v nížinách a pahorkatinách
dnes na některých typech stanovišť lesy odpovídající
klimaxu vůbec neexistují, a to ani v rezervacích. Naopak jsou dosti rozšířeny typy lesů s vyhraněným
druhovým složením a zřetelnou stanovištní vazbou,
někdy i velkou diverzitou a výskytem vzácných druhů
11
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původní květeny, které však vznikly pod vlivem hospodaření. Tyto lesy jsou ve schématech fytocenologické klasifikace běžně rozlišovány jako samostatné
jednotky a někdy jsou i mapovány jako potenciální
vegetace (Neuhäuslová et al. 1998). Velká část asociací lesní vegetace rozlišovaných ve čtvrtém dílu Vegetace České republiky odpovídá hospodářsky ovlivněným porostům, tedy aktuální vegetaci. V mnohých
případech může být aktuální lesní vegetace velmi podobná vegetaci potenciální, tj. klimaxové, ale často
tomu tak není. Zvláštním případem jsou smrkové kultury v horách a některé borové kultury, které vznikly
výsadbou, ale podle druhového složení jsou v praxi
nerozlišitelné od přirozených smrčin nebo borů. Podobně jako Willner & Grabherr (2007) ve fytocenologickém přehledu rakouských lesů jsme tyto kultury
klasifikovali do asociací vymezených pro přirozené
smrčiny a bory. Toto řešení odráží nejen absenci floristické diferenciace, ale také skutečnost, že uvedené
výsadby byly provedeny na stanovištích odpovídajících přirozeným lesům s dominancí téže dřeviny. Výsadby jehličnatých i listnatých stromů na stanovištích,
která jsou velmi odlišná od jejich přirozených stanovišť, byly také některými autory pokusně začleněny
do fytocenologického systému (Jurko 1963, Hadač &
Sofron 1980, Zerbe 1994, Zerbe & Sukkop 1995).
Ve Vegetaci České republiky je však neklasifikujeme,
protože bylinné patro těchto výsadeb se obvykle dosti
liší od bylinného patra přirozených lesů dané dřeviny,
a tak lze přirozené lesy od výsadeb velmi dobře rozlišit. Klasifikujeme však výsadby nebo spontánně
vzniklé porosty nepůvodního trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), který podporuje vznik bylinného
patra nápadně odlišného od podrostu přirozené lesní
vegetace na daném stanovišti (Jurko 1963, Hadač &
Sofron 1980, Vítková & Kolbek 2010). V souladu s návrhy uvedených autorů přebíráme fytocenologické
jednotky akátových lesů a křovin, což odpovídá koncepci samostatných jednotek pro vegetaci s dominancí nepůvodních druhů, kterou ve Vegetaci České
republiky uplatňujeme například v případě ruderální
vegetace (Chytrý 2009), ale také u vodní a mokřadní
vegetace (Chytrý 2011) a křovin s nepůvodními
druhy, jako jsou Acer negundo a Lycium barbarum.
Vegetaci zahrnutou v tomto dílu rozdělujeme
do dvou formačních skupin: křovinná vegetace je
označována kódem K a lesní vegetace kódem L.
Hranice mezi těmito skupinami však není ostrá,
protože některé vegetační typy s podobným druhovým složením a stanovištní vazbou, které klasifikujeme do jediné třídy, mohou mít zčásti strukturu křo12

vin, zčásti strukturu lesa. Týká se to zejména tříd
Salicetea purpureae, Rhamno-Prunetea a Alnetea
glutinosae. Tyto třídy jsme zařadili do formačních
skupin podle toho, zda převážnou část jejich náplně
tvoří křoviny, anebo lesy.
Kromě zpracování lesní a křovinné vegetace
obsahuje tento poslední díl monografie také popis
tří asociací plevelové a mokřadní vegetace jako dodatky ke druhému a třetímu dílu, celkový seznam
vegetačních jednotek České republiky v monografii
rozlišených a přehled nomenklatorických změn
a návrhů uveřejněných ve všech čtyřech dílech.

Vývoj a současný stav výzkumu
lesní a křovinné vegetace
České republiky
Lesní vegetace je velmi nápadnou součástí krajiny,
plní významné ekologické funkce a jsou od ní odvozeny různé typy náhradní nelesní vegetace. Proto
se stala přirozeným předmětem zájmu badatelů
už v pionýrských dobách evropské fytocenologie
(Imchenetzky 1926, Issler 1926, Koch 1926, Luquet
1926, Pawłowski et al. 1928, Malcuit 1929).
Na území dnešní České republiky se výzkumu
lesní vegetace věnovali už od dvacátých a třicátých
let 20. století průkopníci naší fytocenologie Alois Zlatník (Zlatník 1925, 1928a, c) a Jaromír Klika (Klika
1928, 1932, 1933). Jednotlivé fytocenologické práce
zabývající se mimo jiné lesní vegetací napsali i Karel
Domin (Domin 1928), Franz Firbas (Firbas & Sigmond 1928) a Alfred Hilitzer (Hilitzer 1932). Tito první
badatelé prozkoumali hlavně vybrané typy lesů v Českém středohoří a Českém krasu, Zlatník také v Krkonoších a Hilitzer v jihozápadních Čechách. V následujícím období se objevilo větší množství dílčích
studií od různých autorů, z nichž významnější byla
Klikova práce o lesích na Křivoklátsku (Klika 1941),
studie Rudolfa Mikyšky o lesích na Plzeňsku (Mikyška 1944b) a popis vegetace Hrubého Jeseníku od
Jana Šmardy (J. Šmarda 1950). Klika se také snažil
o syntetické shrnutí poznatků o lesní vegetaci, které
se postupně hromadily terénním výzkumem: syntaxonomický systém zpřesňoval v jednotlivých vydáních přehledů vegetačních jednotek Československa
(Klika in Klika & V. Novák 1941: 53–71, Klika &
Hadač 1944, Klika 1948, 1955) a na sklonku života
věnoval samostatnou práci shrnutí diverzity našich
teplomilných doubrav (Klika 1957).
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Izolovaně od českých fytocenologů prováděl ve
třicátých a čtyřicátých letech fytocenologický průzkum horských lesů v Sudetech lesník německé
národnosti Friedrich K. Hartmann, který se však po
válce musel nuceně vystěhovat do Německa. Svoje
výsledky publikoval v několika přehledových studiích a zejména v rozsáhlé monografii středoevropských lesů uveřejněné až v šedesátých letech
(Hartmann & Jahn 1967).
V roce 1954 byla v Průhonicích založena Geobotanická laboratoř Biologických ústavů Československé akademie věd (pozdější Botanický ústav),
vedená Rudolfem Mikyškou, jejímž hlavním cílem
bylo zpracování geobotanické mapy českých zemí.
Ve spolupráci s pracovníky sesterské Geobotanické
laboratoře v Brně bylo provedeno rozsáhlé terénní
mapování, jehož výsledkem byla publikace mapy
rekonstruované přirozené vegetace v měřítku
1 : 200 000 v letech 1968–1972 a knihy s popisem
mapovacích jednotek (Mikyška et al. 1968). Terénní
práce pro mapu provedli hlavně badatelé nové generace fytocenologů Jaroslav Moravec, Robert
a Zdenka Neuhäuslovi a Miroslava Husová. Geobotanické mapování bylo doprovázeno systematickým fytocenologickým snímkováním, které výrazně
přispělo k poznání do té doby méně známých typů
lesní vegetace. Manželé Neuhäuslovi zpracovali
shrnující přehled vegetace acidofilních doubrav
(Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967) a sérii
studií o vegetaci dubohabřin (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1968, 1969, 1972b), Z. Neuhäuslová se systematicky věnovala vegetaci lužních lesů (Z. Novotná
1958, Neuhäuslová-Novotná 1965, 1972, 1974,
1975, 1977, 1979), J. Moravec vegetaci bučin (Moravec 1974, 1977, 1979) a M. Husová vegetaci suťových lesů (Husová 1982). Tato etapa výzkumu
byla završena souhrnnou knižní publikací o diverzitě vegetace mezofilních opadavých lesů České
republiky (Moravec et al. 1982), která definovala
koncepci klasifikace těchto lesů (v našem pojetí
třídy Carpino-Fagetea), přebíranou s drobnými
úpravami ve všech navazujících přehledových pracích o české vegetaci v následujících třech desetiletích (Moravec et al. 1983a, b, 1995, 2000, Neuhäuslová et al. 1998, Chytrý et al. 2001, 2010b).
Fytocenologický výzkum v dalším období se už
mohl opírat o data z řady podrobných regionálních
studií, které uveřejnili například Rudolf Mikyška pro
východní Čechy (Mikyška 1963, 1968, 1972), manželé Neuhäuslovi pro Železné hory a další oblasti

(několik prací od konce padesátých let), Jaromír
Sofron a Jaroslava Nesvadbová pro západní Čechy
(několik článků a regionálních monografií od šedesátých let), Miroslava Husová pro různé oblasti (několik prací od šedesátých let), Tomáš Sýkora pro
severní Čechy (několik prací ze sedmdesátých
a osmdesátých let), Marie Sedláčková pro severovýchodní Moravu (několik článků od sedmdesátých
let), František Pišta pro Šumavu a Pošumaví (Pišta
1982), Milan Chytrý a Jiří Vicherek pro jižní Moravu
(Chytrý & Vicherek 1995, 1996, Vicherek et al.
2000) a kolektiv vedený Jiřím Kolbekem pro Křivoklátsko (Kolbek et al. 2003a).
Kromě regionálních studií pokračoval od 80. let
i syntetický fytocenologický výzkum zaměřený na
dosud málo známé vegetační typy, jehož cílem bylo
vytvoření podrobného přehledu veškeré naší lesní
a křovinné vegetace. Vegetací jedlových lesů se zabývala Miroslava Husová (Husová 1983, 1998).
První souhrnný přehled diverzity našich poříčních
vrbin zpracovala Zdenka Neuhäuslová (Neuhäuslová 1985, 1987). Vegetaci mezofilních a xerofilních křovin popsal v neuveřejněné disertační práci
Jiří Sádlo (Sádlo 1991). Vegetaci smrčin zpracoval
Sofron (1981) pro západní část Čech, první souhrnný přehled pro celé území České republiky však
připravil až Jaroslav Jirásek (Jirásek 1996a), který
rovněž shrnul variabilitu vegetace kosodřeviny na
našem území (Jirásek 1996b). Vegetaci teplomilných doubrav, které nebyla od dob Klikových věnována větší pozornost, ačkoli se hromadila data
z regionálních studií (např. Blažková 1962, 1997),
nověji souhrnně zpracoval Milan Chytrý, částečně
ve spolupráci s lesnickým typologem Jaroslavem
Horákem (Chytrý 1997, Chytrý & Horák 1997). Tyto
studie byly shrnuty ve čtyřech svazcích nedokončené monografické série Přehled vegetace České
republiky, kterou redigoval Jaroslav Moravec (Moravec 1998, Moravec et al. 2000, Husová et al.
2002, Neuhäuslová 2003). Klasifikaci vegetace mokřadních olšin a lužních lesů revidoval Jan Douda
(Douda 2008). Poznatky o vegetaci jedlin na území
České republiky systematicky shrnul a významně
doplnil Karel Boublík (Boublík 2010a) a diverzitu vegetace akátin na území Čech souhrnně zhodnotili
Michaela Vítková a Jiří Kolbek (Vítková & Kolbek
2010). V souvislosti s pracemi na projektu Vegetace
České republiky byly provedeny experimentální studie s formalizovanou klasifikací vegetace pomocí
metody Cocktail a publikovány první verze expertního systému pro identifikaci asociací u vybraných
13
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typů lesní vegetace (Boublík et al. 2007b, Roleček
2007a, Douda 2008, Boublík 2010a), které byly
v původní nebo upravené verzi převzaty do této monografie.
Výzkum lesní vegetace v poválečném Československu byl víceméně nezávisle prováděn jednak
geobotaniky (fytocenology), jednak lesnickými typology. Obě skupiny badatelů měly odlišné cíle,
poznatky si vyměňovaly jen omezeně a vytvářely
odlišné systémy klasifikace vegetace. Lesnicko-typologický průzkum byl orientačně prováděn od roku
1947 a systematicky od roku 1952. Koordinoval
jej Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL,
Lesprojekt) v Brandýse nad Labem, kde lesnicko-typologický systém vytvořili Alois Mezera, Karel
Mráz a Věroslav Samek. Tito vůdčí lesničtí typologové zpracovali i významné regionální studie lesní
vegetace (např. Samek 1957, 1960, 1962, 1964,
K. Mráz 1959, 1963) nebo monografické studie
o vybraných typech lesů (Mezera 1956, 1958,
K. Mráz 1958a, b). Na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně vytvořil Alois Zlatník odlišný lesnicko-typologický systém, založený na podrobném výzkumu karpatských lesů na Slovensku (Zlatník
1959), který byl použitelný zejména v karpatské
části Moravy. Významnější práce vytvořené v duchu
Zlatníkova systému na území České republiky uveřejnil zejména Jaroslav Horák (Horák 1960, 1969,
1979a, b, 1980, 1981, 1983). Oba lesnicko-typologické systémy byly v roce 1971 sjednoceny Karlem
Plívou a Eduardem Průšou do „Jednotného typologického systému ÚHÚL“, podle kterého byly zmapovány všechny lesy v České republice v měřítku
1 : 10 000. Zlatníkův typologický systém byl transformován do tzv. systému geobiocenologického
(Zlatník 1976), jehož přehled podávají Buček & Lacina (1999). Významným dědictvím lesnicko-typologického průzkumu ÚHÚL jsou fytocenologické
snímky z tzv. typologických zápisníků, které byly několika desítkami lesnických typologů pořizovány
převážně v padesátých až sedmdesátých letech.
Největší počty snímků zaznamenali Z. Bednář,
P. Březina, J. Buršík, J. Cipra, J. Gregor, J. Jiráček,
J. Král, F. Pišta, J. Prchal, Z. Prudič, A. Rejmond,
M. Satora, J. Skuhrovec, J. Strejc, J. Togner, J. Vokoun a R. Vondráček. Výsledky výzkumu těchto
autorů byly publikovány jen výjimečně (např. Březina 1975, Pišta 1982) a zůstaly uchovány pouze v rukopisné formě. Pracovníci ÚHÚL převedli
tato data nedávno do elektronické databáze v programu TURBOVEG (Zouhar 2012), která obsahuje
14

49 458 zápisů z lesnicko-typologických ploch
(zčásti opakovaných zápisů na stejné ploše). Tento
cenný datový soubor byl vedle České národní fytocenologické databáze hlavním zdrojem dat pro přípravu čtvrtého dílu Vegetace České republiky.
Dalším dlouhodobým projektem, který významně upřesnil znalosti o lesní a křovinné vegetaci našeho území, zejména o ochranářsky cenných typech, je mapování biotopů probíhající od
roku 2001 (Härtel et al. 2009), jehož výsledky byly
zčásti shrnuty ve druhém vydání Katalogu biotopů
České republiky (Chytrý et al. 2010b). Rozsáhlá terénní zkušenost některých mapovatelů se zúročila
i ve speciálních fytocenologicky zaměřených publikacích, z nichž nejvýraznějším příkladem je podrobná monografie lesní vegetace Jizerských hor
(Višňák 2012).

Realizace projektu,
podíl jednotlivých autorů
a poděkování
Příprava čtvrtého dílu monografie Vegetace České
republiky byla financována převážně grantem Grantové agentury České republiky 206/09/0329 Vegetace České republiky: dokončení národního
přehledu rostlinných společenstev (2009–2011)
a doplňkově z prostředků institucionální podpory výzkumu na Masarykově univerzitě (MSM0021622416)
a v Botanickém ústavu AV ČR (RVO 67985939).
Tento díl byl zpracován v letech 2009–2011 a tisková příprava proběhla v letech 2012–2013.
Projekt byl řízen na Ústavu botaniky a zoologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně a spolupracující institucí byl Botanický ústav
AV ČR. Autoři textů rovněž navrhli sami nebo ve
spolupráci s editorem monografie formální definice
jednotlivých asociací. Dana Michalcová spravovala
Českou národní fytocenologickou databázi a spolu
s Kristýnou Žákovou editovala a připravovala data
pro analýzy. Václav Zouhar připravil ve spolupráci
s kolegy z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
databázi fytocenologických snímků z lesnických typologických ploch. Jiří Danihelka pomohl při taxonomické interpretaci některých rostlinných druhů
a druhových skupin a jazykově revidoval český text.
Kristýna Žáková se podílela na technické editaci
textů. Lubomír Tichý zajišťoval softwarovou podporu. Ondřej Hájek připravil všechny mapy použité
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v této publikaci, David Zelený nakreslil grafy a Martin Kočí zpracoval rejstřík. Editor je zodpovědný za
koncepci a obsahovou i formální integritu celého
díla, konzistenci a návaznost dílčích klasifikací vytvořených jednotlivými autory, za funkci expertního
systému pro automatickou identifikaci vegetačních
jednotek, synoptické tabulky, obsah grafů, správnost syntaxonomické nomenklatury a anglické souhrny popisů vegetačních jednotek.
Projekt Vegetace České republiky využívá obrovského množství uveřejněných i neuveřejněných
fytocenologických snímků a poznatků získaných
v terénu stovkami českých botaniků a lesnických
typologů za uplynulých více než osm desetiletí.
O vznik této knihy se tedy zasloužili nejen její bezprostřední autoři, ale všichni badatelé, kteří se podíleli na vytvoření silné tradice výzkumu lesní vegetace u nás nebo tuto tradici udržují. Myšlenkovou
a technickou podporu pro celý projekt Vegetace
České republiky poskytli kolegové z pracovní skupiny European Vegetation Survey při Mezinárodní
společnosti pro výzkum vegetace (IAVS), zejména
John Rodwell (Lancaster), Stephan Hennekens
(Wageningen), Helge Bruelheide (Halle), Ladislav
Mucina (Perth) a Milan Valachovič (Bratislava). Neocenitelnou aktivní pomoc při opatřování těžko dostupné literatury nám poskytly knihovnice Ústavu
botaniky a zoologie PřF MU v Brně Iva Gajdošová,
Lucie Jarošová a Petra Šolcová a také Andraž
Čarni (Ljubljana), Jürgen Dengler (Bayreuth), Attila
Lengyel (Budapest) a Wolfgang Willner (Wien).
Konzultace k nomenklatuře některých syntaxonů
poskytl Jean-Paul Theurillat (Genève a Champex-Lac). O funkčnost hardwaru a softwaru velké části
autorského kolektivu se neúnavně staral Jiří Rozehnal z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně.
Seznamy mechorostů a lišejníků v synoptických
tabulkách laskavě přehlédli a revidovali Eva Mikulášková (Brno), Ondřej Peksa (Plzeň) a Toby Spribille (Graz). Fotografie vegetačních typů poskytli
kromě autorů textů také Pavel Dřevojan, Libor Ekrt,
Veronika Kalníková, Veronika Kalusová, Martin
Kočí, Pavel Lustyk, Josef Navrátil, Zdeněk Patzelt
(spodní část obálky), Pavel Šamonil, Milan Šenkýř,
Lubomír Tichý a Alena Vydrová. Anglické texty důkladně revidoval Toby Spribille. Rukopis knihy podrobně přečetli a množství cenných poznámek
k němu poskytli recenzenti Karel Prach a Karol
Ujházy; vybrané kapitoly připomínkovali také Veronika Kalníková a Martin Kočí. Na korekturách textu
se podílel Pavel Dřevojan.

Náš dík patří rovněž všem spolupracovníkům,
kteří nezištně přispívali velkými i menšími objemy
dat do České národní fytocenologické databáze
nebo se podíleli na editaci těchto dat. Kromě fytocenologických snímků získaných z literatury nebo
dodaných a zpracovaných členy autorského týmu
byly v tomto dílu Vegetace České republiky použity
také snímky, které poskytli nebo pomohli zpracovat
do databázové podoby zejména Irena Axmanová,
Lýdie Bartoňová, Kateřina Bubíková, Tomáš Černý,
Pavel Dřevojan, Libor Ekrt, Karel Fajmon, Michal
Gerža, Tomáš Grulich, Vít Grulich, Handrij Härtel,
Helena Havránková, Monika Hejdová, Eva Hettenbergerová, Lucie Hradilová, Jaroslav Hruban, Markéta Chudomelová, Jaroslav Jirásek, Blanka Jírů,
Jan Juřica, Veronika Kalníková, Veronika Kalusová,
Ilona Knollová, Michal Krátký, Lucie Kratochvílová,
Tomáš Kučera, Jarmila Kudělová, Martin Lepší,
Hana Lukšíková, Samuel Lvončík, Michal Mazák,
Vladimír Melichar, Jiří Němec, Jana Nová, Jan
Novák, Ivan Ostrý, Marcela Paloudová, Helena Paroulková, Sylvie Pecháčková, Ondřej Peksa, Jan
Pergl, Tomáš Peterka, Zuzana Plesková, Marie Popelářová, Romana Prausová, Zdenka Preislerová,
Petr Pyšek, Marie Rafajová, Eva Rozehnalová,
Marcela Řezníčková, Hana Sekerková, Zbyněk
Sovík, Milan Šenkýř, Lucie Šigutová, Táňa Štechová, Jitka Štěrbová, Jana Tkáčiková, Adam Veleba, Jiří Vicherek, Ondřej Vild, Richard Višňák, Jaroslav Vojta, Alena Vydrová a Tomáš Vymyslický.
Zvláštní dík patří lesnickým typologům Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů a pracovníkům tohoto
ústavu, kteří se podíleli na převodu rukopisných lesnicko-typologických zápisníků do Databáze lesnické typologie.
Floristická data pro doplnění potenciálního rozšíření asociací poskytli správci příslušných floristických databází, a to Jiří Danihelka a Jan Wild
(Databanka flóry České republiky, portál www.florabase.cz), Jan Štěpánek (databáze FLDOK Botanického ústavu AV ČR), Karel Chobot (Nálezová
databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)
a Milan Štech (floristická databáze Jihočeské pobočky České botanické společnosti). Mapy rozšíření druhů sestavené z těchto dat laskavě revidovali
Jiří Danihelka a Vít Grulich.
Knižní podoba všech čtyř dílů Vegetace České
republiky vznikla díky skvělé spolupráci pracovníků
nakladatelství Academia, zejména odpovědného
redaktora celé série Josefa Smažíka, a grafičky
Michaely Blažejové.
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Vymezení vegetačních jednotek
a jejich interpretace
Delimitation and interpretation of vegetation units
Milan Chytrý

Podrobný popis metodiky vymezení vegetačních
jednotek a poznámky k jejich interpretaci jsou
obsaženy v prvním dílu Vegetace České republiky
(Chytrý in Chytrý 2007: 19–34). Zde opakujeme
nejdůležitější informace v zestručněné podobě pro
čtenáře, kteří budou používat jen čtvrtý díl. Současně doplňujeme několik poznámek vztahujících
se specificky ke zpracování lesní a křovinné vegetace a k drobným metodickým úpravám, které
byly provedeny na základě zkušeností získaných
během předchozí práce na projektu Vegetace
České republiky.

Pro účely vegetačního mapování a kódování
v databázích jsou všechny použité vegetační jednotky označeny unikátními kódy, např. LBD01, případně LBD01a. V těchto kódech:
–

–
–
–
–

Jednotky klasifikace vegetace
a jejich hierarchie
Fytocenologická klasifikace rozeznává vegetační
jednotky na čtyřech hlavních hierarchických úrovních, které se liší příponami svých latinských jmen.
Od nejnižší po nejvyšší úroveň jsou to asociace
(koncovka -etum), svaz (-ion), řád (-etalia) a třída
(-etea). Tyto úrovně používáme i v předloženém
zpracování, avšak s výjimkou řádů, které v národním měřítku hierarchii spíš zbytečně komplikují.
Kvůli udržení přehlednosti a relativní jednoduchosti
fytocenologického systému vypouštíme vedlejší
hierarchické úrovně, jako jsou podsvazy, podřády
a podtřídy. U některých asociací, které jsou vnitřně
heterogenní, používáme neformální členění na varianty. Subasociace nepoužíváme, protože tato formální jednotka podléhá na rozdíl od varianty nomenklatorickým pravidlům Mezinárodního kódu
fytocenologické nomenklatury (Weber et al. 2000),
současně však je zatížena množstvím dřívějších
formálních popisů jednotek s lokálně omezenou
platností. Tyto jednotky podléhají principům fytocenologické nomenklatury, ale často jsou obtížně
interpretovatelné v širším než regionálním kontextu.

první písmeno odráží název formační skupiny,
kde K znamená vegetaci křovinnou a L vegetaci lesní;
druhé písmeno označuje třídu v rámci formační
skupiny;
třetí písmeno označuje svaz v rámci třídy;
dvojmístné číslo označuje asociaci v rámci
svazu;
malé písmeno označuje variantu v rámci asociace.

Klasifikace použitá v monografii Vegetace
České republiky byla vytvářena tak, aby do značné
míry přebírala tradičně používané vegetační jednotky, zejména jednotky přijaté v posledním vydání
přehledu rostlinných společenstev České republiky
(Moravec et al. 1995) a v přehledech vegetace jiných evropských zemí. Cílem nebylo vytvořit novou
klasifikaci, ale kriticky revidovat dosavadní klasifikaci, na kterou jsou čeští a středoevropští uživatelé
zvyklí. Tato revize byla založena na analýze velkého
souboru fytocenologických snímků z České národní
fytocenologické databáze (Chytrý & Rafajová 2003)
a v tomto čtvrtém dílu také Databáze lesnické typologie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (Zouhar 2012) a jejím smyslem bylo zejména (1) odstranit překryvy ve vymezení dosud rozlišovaných
vegetačních jednotek, (2) vyloučit ze systému jednotky, jejichž rozlišování v terénu je obtížné až nemožné kvůli nevýrazné floristické diferenciaci oproti
jiným jednotkám, a (3) přizpůsobit vymezení vegetačních jednotek České republiky koncepcím, které
se většinově prosazují v okolních zemích a nejsou
v rozporu s variabilitou vegetace existující na
našem území.
17
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Vymezení asociací
metodou Cocktail
Pro klasifikaci vegetace v projektu Vegetace České
republiky byla použita řízená klasifikační metoda
Cocktail (Bruelheide 1995, 2000) v modifikaci, kterou
popsali Kočí et al. (2003). Celá klasifikace včetně editace dat a parametrizace vegetačních jednotek byla
provedena pomocí programu JUICE (Tichý 2002).
Metoda Cocktail využívá sociologických skupin
druhů a pomocí nich napodobuje klasifikační postup
tradiční fytocenologie. Vytváří formální definice vegetačních jednotek, pomocí nichž lze o každém,
i nově získaném fytocenologickém snímku rozhodnout, zda do určité jednotky patří, anebo nepatří.
Cocktail kvantifikuje míru společného výskytu druhů
na základě velkých souborů fytocenologických
snímků a vytváří sociologické skupiny z druhů se silnou tendencí společného výskytu ve fytocenologických snímcích. Při tvorbě sociologických skupin je
možné výchozí druhy subjektivně vybrat tak, aby
dobře charakterizovaly tradičně rozlišované vegetační jednotky; pro přiřazování dalších druhů do skupiny však existuje statistická kontrola, zda se do ní
uvažovaný druh skutečně hodí lépe než jiné druhy.
Sociologické skupiny se označují jménem jednoho
z druhů skupiny. Kromě sociologických skupin byla
zejména u druhově chudé vegetace používána jako
klasifikační kritérium pouhá dominance vybraných
druhů, ať už ve stromovém a keřovém, nebo bylinném patře. Dominance druhů stromového nebo keřového patra byla použita jako klasifikační kritérium
u většiny asociací lesní a křovinné vegetace.
Sociologické skupiny druhů vytvořené metodou
Cocktail byly převzaty z prvních tří dílů Vegetace
České republiky a doplněny o nové skupiny specifické
pro vegetační typy pojednávané ve čtvrtém dílu. Pro
tvorbu nových skupin byl použit stejný stratifikovaný
soubor 43 814 fytocenologických snímků, obsahující
všechny vegetační typy České republiky, jaký byl použit k tvorbě skupin pro druhý a třetí díl Vegetace
České republiky (Chytrý 2009, 2011). Výběr snímků
byl proveden stejným způsobem jako při tvorbě analogických souborů použitých pro tvorbu sociologických skupin druhů využitých při klasifikaci vegetace
v prvních třech dílech Vegetace České republiky
(Chytrý 2007: 24). Většina nově vytvořených sociologických skupin druhů obsahuje tři až pět druhů, stejně
jako dříve vytvořené skupiny. Přehled sociologických
skupin druhů použitých ve všech čtyřech dílech Vegetace České republiky je uveden v tabulce 1.
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V další fázi byly metodou Cocktail vymezeny
asociace, a to prostřednictvím formálních definic,
které pomocí logických spojek AND, OR nebo NOT
přesně určují přítomnost nebo nepřítomnost sociologických skupin nebo jednotlivých dominantních
druhů ve snímcích, které do těchto asociací patří.
Příkladem může být formální definice asociace
Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae:
Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND (Sesleria
caerulea pokr. > 5 % OR skup. Cephalanthera
damasonium OR skup. Geranium sanguineum OR skup. Lathyrus niger) NOT skup.
Carex pilosa NOT Carex pilosa pokr. > 25 %,
což znamená, že snímek je zařazen do této asociace
v případě, že obsahuje druh Fagus sylvatica s pokryvností větší než 50 % a zároveň obsahuje druh
Sesleria caerulea s pokryvností větší než 5 % nebo
některou ze sociologických skupin Cephalanthera damasonium, Geranium sanguineum nebo Lathyrus
niger a zároveň neobsahuje sociologickou skupinu
Carex pilosa ani druh Carex pilosa s pokryvností větší
než 25 %. Sociologická skupina je chápána jako zastoupená ve snímku tehdy, když se v něm vyskytuje
alespoň polovina všech druhů skupiny.
Formální definice jsme vytvářeli pouze pro asociace, nikoliv pro svazy, třídy nebo varianty. U asociací jsme je sestavili tak, aby jimi vymezené
skupiny snímků co nejlépe odpovídaly tradičně rozlišovaným asociacím. Přitom jsme analyzovali také
variabilitu zkoumané vegetace pomocí numerických
klasifikací shlukovou analýzou a programem TWINSPAN (Hill 1979, Roleček et al. 2009), které nám
daly představu o vyhraněnosti tradičních asociací
a jejich pozici v kontextu podobných typů vegetace.
Během procesu tvorby formálních definic jsme se
pokusili definovat všechny asociace uvedené v posledních přehledech lesní a křovinné vegetce
České republiky (Moravec et al. 1995, 2000, Moravec 1998, Husová et al. 2002, Neuhäuslová 2003)
a také některé asociace z našeho území dosud neuvedené, zpravidla však rozlišované v přehledech
vegetace sousedních zemí.
Asociace definované metodou Cocktail jsou vymezeny subjektivně, stejně jako asociace v tradiční
fytocenologické klasifikaci. Oproti té však mají podstatnou výhodu v tom, že jsou definovány pomocí
jednoznačných kritérií, která umožňují konzistentní
přiřazování fytocenologických snímků k definovaným asociacím.
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Tabulka 1. Přehled sociologických skupin druhů (případně poddruhů, druhů v širším pojetí a druhových agregátů)
použitých pro tvorbu formálních definic asociací metodou Cocktail v prvním až čtvrtém dílu Vegetace České
republiky. Skupiny použité ve čtvrtém dílu jsou označeny hvězdičkou.
Table 1. Overview of sociological species groups (including subspecies, species sensu lato, and species
aggregates) included in formal definitions of associations using the Cocktail method in Vegetation of the Czech
Republic Vols 1–4. Groups used in the fourth volume are marked by an asterisk.
* Skupina Acer campestre: Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, Ulmus minor
* Skupina Acinos arvensis: Acinos arvensis, Echium vulgare, Sedum acre
Skupina Aconitum plicatum: Aconitum plicatum, Carduus personata, Epilobium alpestre, Viola biflora
Skupina Adonis aestivalis: Adonis aestivalis, Camelina microcarpa, Cota austriaca
Skupina Agrostis alpina: Agrostis alpina, Hieracium villosum, Sedum alpestre
* Skupina Alliaria petiolata: Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Geum urbanum
Skupina Allium schoenoprasum: Allium schoenoprasum, Bartsia alpina, Selaginella selaginoides, Swertia
perennis
Skupina Amaranthus retroflexus: Amaranthus powellii, A. retroflexus, Chenopodium hybridum, Solanum nigrum
Skupina Andromeda polifolia: Andromeda polifolia, Carex pauciflora, Empetrum nigrum agg.
* Skupina Anthoxanthum odoratum: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum agg., Festuca rubra, Luzula
campestris agg.
Skupina Aphanes arvensis: Apera spica-venti, Aphanes arvensis, Centaurea cyanus, Matricaria chamomilla,
Vicia angustifolia, V. hirsuta
Skupina Arabidopsis thaliana: Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Myosotis stricta
Skupina Arabis auriculata: Arabis auriculata, Minuartia rubra, Saxifraga tridactylites, Veronica praecox
Skupina Arctium tomentosum: Arctium minus, A. tomentosum, Ballota nigra, Chenopodium bonus-henricus,
Lamium album, Leonurus cardiaca
* Skupina Armeria serpentini: Armeria elongata subsp. serpentini, Myosotis stenophylla, Noccaea montana,
Potentilla crantzii
Skupina Arnoseris minima: Aphanes australis, Arnoseris minima, Hypochaeris glabra, Teesdalia nudicaulis
Skupina Arrhenatherum elatius: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Galium mollugo agg.,
Knautia arvensis agg.
* Skupina Asarum europaeum: Asarum europaeum, Campanula trachelium, Polygonatum multiflorum,
Pulmonaria officinalis agg.
* Skupina Asplenium adulterinum: Asplenium adulterinum, A. cuneifolium, Frullania dilatata, F. tamarisci
Skupina Asplenium ruta-muraria: Asplenium ruta-muraria, Gymnocarpium robertianum, Preissia quadrata
Skupina Atriplex sagittata: Atriplex patula, A. sagittata, Lactuca serriola
* Skupina Aurinia saxatilis: Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis, Hieracium schmidtii
* Skupina Bazzania trilobata: Bazzania trilobata, Lepidozia reptans, Sphagnum girgensohnii
Skupina Betula carpatica: Betula carpatica, Prunus padus subsp. borealis, Ribes petraeum, Salix silesiaca
Skupina Bidens frondosus: Bidens frondosus, Myosoton aquaticum, Persicaria hydropiper, P. mitis
* Skupina Brachypodium pinnatum: Brachypodium pinnatum, Centaurea scabiosa, Festuca rupicola, Salvia pratensis,
Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca
Skupina Brachythecium rivulare: Brachythecium rivulare, Chiloscyphus polyanthos, Conocephalum conicum,
Rhizomnium punctatum
Skupina Bromus tectorum: Bromus sterilis, B. tectorum, Hordeum murinum
* Skupina Buglossoides purpurocaerulea: Buglossoides purpurocaerulea, Cornus mas, Ligustrum vulgare,
Quercus pubescens agg.
Skupina Bupleurum vapincense: Bupleurum longifolium subsp. vapincense, Pleurospermum austriacum,
Thesium alpinum, Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
* Skupina Caltha palustris: Angelica sylvestris, Caltha palustris, Galium uliginosum, Myosotis palustris agg.,
Scirpus sylvaticus
* Skupina Calystegia sepium: Calystegia sepium, Phalaris arundinacea, Solanum dulcamara
* Skupina Cardamine amara: Cardamine amara subsp. amara, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium
alternifolium, Crepis paludosa
* Skupina Carex acuta: Carex acuta, C. vesicaria, Lythrum salicaria
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Carex canescens: Carex canescens, Eriophorum angustifolium, Juncus filiformis
Carex caryophyllea: Carex caryophyllea, Carlina acaulis, Thymus pulegioides
Carex digitata: Campanula persicifolia, Carex digitata, Clinopodium vulgare, Tanacetum corymbosum
Carex elongata: Calamagrostis canescens, Carex elongata, Lysimachia thyrsiflora, Peucedanum
palustre
Carex flacca: Carex flacca, C. tomentosa, Lotus maritimus
Carex lasiocarpa: Carex diandra, C. lasiocarpa, Eriophorum gracile, Hamatocaulis vernicosus
Carex limosa: Carex limosa, Scheuchzeria palustris, Sphagnum cuspidatum, Warnstorfia fluitans
Carex otrubae: Carex hordeistichos, C. otrubae, C. secalina
Carex panicea: Carex nigra, C. panicea, Cirsium palustre, Valeriana dioica
Carex pilosa: Carex pilosa, Euphorbia amygdaloides, Galium intermedium, Hacquetia epipactis
Carex remota: Carex remota, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Stachys sylvatica
Carex rostrata: Carex rostrata, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata
Caucalis platycarpos: Bifora radians, Caucalis platycarpos, Conringia orientalis, Galium tricornutum
Centunculus minimus: Anthoceros agrestis, Centunculus minimus, Hypericum humifusum
Cephalanthera damasonium: Cephalanthera damasonium, C. rubra, Corallorhiza trifida, Epipactis
helleborine agg.
Cerastium dubium: Cerastium dubium, Lythrum hyssopifolia, Myosurus minimus, Ranunculus sardous
Chaerophyllum bulbosum: Carduus crispus, Chaerophyllum bulbosum, Cuscuta europaea
Chenopodium glaucum: Atriplex prostrata subsp. latifolia, Chenopodium ficifolium, C. glaucum,
C. rubrum
Chenopodium polyspermum: Chenopodium polyspermum, Erysimum cheiranthoides, Galinsoga
quadriradiata, Oxalis stricta
Cicuta virosa: Calla palustris, Carex pseudocyperus, Cicuta virosa
Cirsium acaulon: Cirsium acaulon, Linum catharticum, Ononis spinosa
Cirsium arvense: Cirsium arvense, Elymus repens, Tripleurospermum inodorum
Cirsium oleraceum: Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Geranium palustre
Cirsium rivulare: Cirsium rivulare, Cruciata verna, Valeriana simplicifolia
Consolida regalis: Anagallis arvensis, Avena fatua, Consolida regalis, Euphorbia exigua, Lathyrus
tuberosus, Silene noctiflora, Sinapis arvensis
Corydalis cava: Adoxa moschatellina, Anemone ranunculoides, Corydalis cava, Gagea lutea
Corynephorus canescens: Corynephorus canescens, Spergula morisonii, Thymus serpyllum
Cynosurus cristatus: Cynosurus cristatus, Euphrasia officinalis, Scorzoneroides autumnalis, Trifolium
pratense, T. repens
Cyperus fuscus: Cyperus fuscus, Leersia oryzoides, Plantago uliginosa
Cytisus nigricans: Cytisus nigricans, Genista germanica, G. tinctoria
Eleocharis ovata: Carex bohemica, Coleanthus subtilis, Elatine hydropiper s. l., E. triandra,
Eleocharis ovata, Limosella aquatica
Epilobium angustifolium: Calamagrostis epigejos, Epilobium angustifolium, Rubus idaeus
Eragrostis minor: Digitaria ischaemum, D. sanguinalis, Eragrostis minor, Panicum miliaceum,
Portulaca oleracea, Setaria verticillata
Eriophorum latifolium: Bryum pseudotriquetrum, Campylium stellatum, Carex flava, Epipactis palustris,
Eriophorum latifolium, Fissidens adianthoides
Eriophorum vaginatum: Eriophorum vaginatum, Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum,
S. recurvum s. l., Vaccinium oxycoccos agg., V. uliginosum
Festuca pallens: Allium senescens subsp. montanum, Festuca pallens, Sedum album, Seseli osseum
Festuca supina: Carex bigelowii, Festuca supina, Hieracium alpinum agg.
Festuca dominii: Cynodon dactylon, Erysimum diffusum, Festuca psammophila subsp. dominii
Festuca versicolor: Festuca versicolor, Minuartia corcontica, Primula minima, Saxifraga oppositifolia
Filipendula vulgaris: Campanula glomerata, Filipendula vulgaris, Ranunculus polyanthemos,
Trifolium montanum
Frangula alnus: Betula pendula, Frangula alnus, Sorbus aucuparia
Gagea bohemica: Gagea bohemica, Veronica dillenii, V. verna
Galium odoratum: Dentaria bulbifera, Galium odoratum, Mycelis muralis, Viola reichenbachiana
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Skupina Geranium pratense: Crepis biennis, Geranium pratense, Heracleum sphondylium
* Skupina Geranium sanguineum: Anthericum ramosum, Geranium sanguineum, Polygonatum odoratum,
Vincetoxicum hirundinaria
* Skupina Geranium sylvaticum: Arabidopsis halleri, Cirsium heterophyllum, Crepis mollis, Geranium sylvaticum,
Phyteuma spicatum, Silene dioica
Skupina Gypsophila muralis: Gypsophila muralis, Juncus bufonius, Spergularia rubra
Skupina Helichrysum arenarium: Agrostis vinealis, Armeria elongata subsp. elongata, Helichrysum arenarium
* Skupina Hieracium sabaudum: Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Luzula luzuloides,
Melampyrum pratense
* Skupina Humulus lupulus: Fallopia dumetorum, Humulus lupulus, Silene baccifera
* Skupina Inula ensifolia: Aster amellus, Astragalus onobrychis, Dorycnium pentaphyllum agg., Inula ensifolia
* Skupina Iris pseudacorus: Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Sium latifolium
Skupina Iris pumila: Campanula sibirica, Crambe tataria, Inula oculus-christi, Iris pumila, Jurinea mollis,
Seseli pallasii
* Skupina Iris variegata: Carex michelii, Iris graminea, I. variegata
Skupina Isolepis setacea: Isolepis setacea, Juncus tenageia, Pseudognaphalium luteoalbum, Tillaea aquatica
* Skupina Jasione montana: Jasione montana, Pilosella officinarum, Rumex acetosella
Skupina Juncus bulbosus: Juncus bulbosus, Ranunculus flammula, Veronica scutellata
Skupina Juncus inflexus: Eupatorium cannabinum, Juncus inflexus, Mentha longifolia
Skupina Juncus ranarius: Juncus ranarius, Veronica anagalloides, V. catenata
Skupina Koeleria glauca: Festuca psammophila, Gypsophila fastigiata, Jurinea cyanoides, Koeleria glauca
* Skupina Koeleria pyramidata: Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Koeleria pyramidata,
Potentilla verna
* Skupina Lactuca perennis: Anthericum liliago, Erysimum crepidifolium, Lactuca perennis, Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica
Skupina Laserpitium archangelica: Aconitum lycoctonum, Campanula latifolia, Delphinium elatum,
Laserpitium archangelica, Scrophularia scopolii, Stachys alpina
* Skupina Lathyrus niger: Carex montana, Festuca heterophylla, Lathyrus niger, Melittis melissophyllum
Skupina Lathyrus palustris: Allium angulosum, Gratiola officinalis, Lathyrus palustris, Lythrum virgatum
* Skupina Lathyrus pannonicus: Asperula tinctoria, Lathyrus pannonicus, Melampyrum cristatum,
Silene nemoralis
* Skupina Lathyrus vernus: Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans
Skupina Leucanthemum vulgare: Campanula patula, Leucanthemum vulgare agg., Plantago lanceolata,
Trisetum flavescens
Skupina Ligusticum mutellina: Campanula barbata, Helictochloa planiculmis, Ligusticum mutellina, Viola lutea
subsp. sudetica
* Skupina Linaria genistifolia: Allium flavum, Genista pilosa, Linaria genistifolia
Skupina Lolium perenne: Lolium perenne, Plantago major, Poa annua
Skupina Lychnis flos-cuculi: Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis, Festuca pratensis, Holcus lanatus,
Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris, R. auricomus agg., Rumex acetosa,
Sanguisorba officinalis
* Skupina Lysimachia vulgaris: Galium palustre agg., Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris,
Scutellaria galericulata
Skupina Malva neglecta: Anthemis cotula, Malva neglecta, Urtica urens
Skupina Melilotus albus: Cichorium intybus, Melilotus albus, M. officinalis, Oenothera biennis s. l.
* Skupina Mercurialis perennis: Actaea spicata, Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum,
Mercurialis perennis
Skupina Meum athamanticum: Galium saxatile, Meum athamanticum, Viola tricolor
Skupina Nardus stricta: Carex pilulifera, Nardus stricta, Potentilla erecta
Skupina Oenanthe aquatica: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Oenanthe aquatica
Skupina Onopordum acanthium: Artemisia absinthium, Carduus acanthoides, Onopordum acanthium,
Sisymbrium orientale subsp. orientale
* Skupina Oxalis acetosella: Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis
agg.
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Skupina Palustriella commutata: Blysmus compressus, Gymnadenia densiflora, Palustriella commutata,
Philonotis calcarea
Skupina Petasites albus: Cicerbita alpina, Petasites albus, Stellaria nemorum, Thalictrum aquilegiifolium
Skupina Peucedanum oreoselinum: Noccaea caerulescens, Peucedanum oreoselinum, Rumex thyrsiflorus,
Saxifraga granulata
Skupina Phegopteris connectilis: Dryopteris dilatata, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis
Skupina Philonotis seriata: Dichodontium palustre, Epilobium alsinifolium, Philonotis seriata
Skupina Phleum phleoides: Helictochloa pratensis, Phleum phleoides, Veronica spicata
Skupina Plantago arenaria: Anthemis ruthenica, Filago minima, Lepidium densiflorum, Plantago arenaria
Skupina Plantago maritima: Carex distans, Centaurium pulchellum, Plantago maritima
Skupina Plantago media: Galium verum agg., Pimpinella saxifraga, Plantago media
Skupina Poa badensis: Jovibarba globifera subsp. hirta, Minuartia setacea, Poa badensis, Teucrium montanum
Skupina Polytrichum piliferum: Ceratodon purpureus, Cladonia rangiformis, Polytrichum piliferum,
Scleranthus perennis
Skupina Potentilla aurea: Campanula bohemica, Crepis conyzifolia, Phleum alpinum, Poa chaixii,
Potentilla aurea
Skupina Potentilla incana: Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Carex humilis, Centaurea stoebe,
Dianthus carthusianorum agg., Eryngium campestre, Koeleria macrantha, Potentilla incana
Skupina Prunus padus: Euonymus europaeus, Prunus padus subsp. padus, Ribes rubrum
Skupina Ranunculus sceleratus: Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex maritimus
Skupina Rhynchospora alba: Rhynchospora alba, Sarmentypnum exannulatum, Sphagnum inundatum
Skupina Salix caprea: Populus tremula, Salix caprea, Sambucus racemosa
Skupina Salvia nemorosa: Bromus inermis, Falcaria vulgaris, Rapistrum perenne, Salvia nemorosa
Skupina Scorzonera parviflora: Juncus gerardii, Mentha pulegium, Scorzonera parviflora
Skupina Serratula tinctoria: Betonica officinalis, Galium boreale subsp. boreale, Potentilla alba, Serratula tinctoria
Skupina Setaria pumila: Echinochloa crus-galli, Setaria pumila, S. viridis
Skupina Sonchus arvensis: Euphorbia helioscopia, Sonchus arvensis, S. asper
Skupina Spergula arvensis: Persicaria lapathifolia, P. maculosa, Raphanus raphanistrum, Scleranthus annuus,
Spergula arvensis
Skupina Sphagnum compactum: Sphagnum compactum, S. lindbergii, Trichophorum cespitosum
Skupina Sphagnum palustre: Drosera rotundifolia, Polytrichum commune, Sphagnum palustre,
Straminergon stramineum
Skupina Sphagnum papillosum: Erica tetralix, Sphagnum papillosum, S. tenellum
Skupina Sphagnum warnstorfii: Paludella squarrosa, Sphagnum contortum, S. teres, S. warnstorfii,
Tomentypnum nitens
Skupina Stachys annua: Ajuga chamaepitys, Anagallis foemina, Euphorbia falcata, Kickxia spuria,
Stachys annua
Skupina Stachys recta: Galium glaucum, Stachys recta, Teucrium chamaedrys
Skupina Stellaria media: Capsella bursa-pastoris, Fallopia convolvulus, Stellaria media agg., Thlaspi arvense,
Veronica persica, Viola arvensis
Skupina Stipa capillata: Bothriochloa ischaemum, Festuca valesiaca, Seseli hippomarathrum, Silene otites,
Stipa capillata
Skupina Succisa pratensis: Molinia caerulea agg., Scorzonera humilis, Selinum carvifolia, Succisa pratensis
Skupina Symphytum officinale: Glechoma hederacea agg., Lysimachia nummularia, Poa trivialis, Ranunculus
repens, Symphytum officinale
Skupina Tanacetum vulgare: Erigeron annuus agg., Solidago canadensis, Tanacetum vulgare
Skupina Thamnolia vermicularis: Alectoria ochroleuca, Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Thamnolia vermicularis
Skupina Trientalis europaea: Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Trientalis europaea
Skupina Trifolium arvense: Potentilla argentea, Trifolium arvense, T. campestre
Skupina Trifolium fragiferum: Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Trifolium fragiferum
Skupina Trifolium rubens: Cirsium pannonicum, Hypochaeris maculata, Traunsteinera globosa, Trifolium rubens
Skupina Tripolium pannonicum: Puccinellia distans, Spergularia media, Taraxacum bessarabicum,
Tripolium pannonicum
Skupina Ulmus glabra: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra
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* Skupina Urtica dioica: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Lamium maculatum, Urtica dioica
Skupina Utricularia minor: Drepanocladus trifarius, Scorpidium scorpioides, Utricularia minor
* Skupina Vaccinium myrtillus: Avenella flexuosa, Dicranum scoparium, Polytrichum formosum,
Vaccinium myrtillus;
* Skupina Vaccinium vitis-idaea: Calluna vulgaris, Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi,
Vaccinium vitis-idaea
* Skupina Veratrum lobelianum: Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Gentiana asclepiadea,
Ranunculus platanifolius, Rumex arifolius, Veratrum album subsp. lobelianum
Skupina Veronica maritima: Thalictrum flavum, T. lucidum, Veronica maritima
Skupina Veronica triphyllos: Lamium amplexicaule, Veronica hederifolia agg., V. triloba, V. triphyllos
Skupina Viola canina: Danthonia decumbens, Dianthus deltoides, Polygala vulgaris, Viola canina
* Skupina Viola palustris: Agrostis canina, Aulacomnium palustre, Carex echinata, Viola palustris
Skupina Viola pumila: Cnidium dubium, Scutellaria hastifolia, Viola pumila
* Skupina Viscaria vulgaris: Hylotelephium telephium agg., Silene nutans, Viscaria vulgaris

Významnou vlastností metody Cocktail je, že
některé fytocenologické snímky, obzvlášť ty, které
obsahují převážně druhy se širokou ekologickou
amplitudou, nejsou přiřazeny k žádné asociaci
a zůstávají neklasifikovány. Tato vlastnost dobře odráží tradiční fytocenologický přístup, podle kterého
většina porostů existujících v krajině není přiřaditelná k asociacím. Na druhé straně při některých
praktických aplikacích fytocenologické klasifikace,
například při vegetačním mapování, je nevýhodné,
když některé porosty nejsou přiřazeny ke klasifikačním jednotkám. Proto jsme vyvinuli dvoustupňovou
klasifikaci, kdy v prvním kroku jsou snímky přiřazeny k asociacím podle formálních definic. Ve druhém kroku mohou být ty snímky, které nevyhovují
formálním definicím žádné asociace, porovnány
s druhovým složením celých skupin snímků přiřazených předtím k jednotlivým asociacím prostřednictvím formálních definic a poté přiřazeny k nejpodobnější asociaci pomocí indexu FPFI (Kočí et al.
2003, Tichý 2005). Stejným způsobem mohou být
snímky, které byly pomocí formálních definic zařazeny do více než jedné asociace, přiřazeny k té
z nich, které jsou nejpodobnější.
Přijatá koncepce svazů a tříd se opírá převážně o statistickou analýzu kvality vymezení
svazů a tříd uvedených v publikaci Moravec et al.
(1995), kterou na základě dat z České národní
fytocenologické databáze provedli Chytrý & Tichý
(2003). Při této analýze bylo u každého svazu
a třídy hodnoceno, zda má dostatek diagnostických druhů a zda se svým vymezením nepřekrývá
s jinými svazy nebo třídami. Navíc se přihlédlo
k tomu, které svazy a třídy jsou většinově přijímány
v přehledech vegetace okolních zemí a v evropských nadnárodních přehledech. Asociace vyme-

zené metodou Cocktail byly následně sdružovány
do svazů na základě subjektivního posouzení jejich
podobnosti.
Varianty, tj. nižší vegetační jednotky uvnitř
asociací, byly stanoveny pomocí shlukové analýzy
(program PC-ORD 5; http://home.centurytel.net/
~mjm/) nebo pomocí programu TWINSPAN (Hill
1979), modifikovaného tak, aby vytvářel jakýkoliv
počet konečných shluků (Roleček et al. 2009).
Získané skupiny snímků byly interpretovány subjektivně s ohledem na jejich ekologický význam
a zpravidla dvě až tři, někdy však i více skupin na
nejvyšší hierarchické úrovni byly rozlišeny jako
varianty. Pokud byly takto vytvořené shluky jen nevýrazně floristicky diferencovány nebo neměly
jasný ekologický význam, nebyly v dané asociaci
varianty rozlišeny.

Datový soubor
Pro stanovení diagnostických, konstantních a dominantních druhů asociací, svazů a tříd a pro přípravu synoptických tabulek druhového složení
a map rozšíření asociací byl v lednu 2013 proveden
výběr fytocenologických snímků všech typů vegetace z České národní fytocenologické databáze
(Chytrý & Rafajová 2003), která jich v té době obsahovala 103 020, a současně výběr zápisů z lesnicko-typologických ploch uložených v Databázi
lesnické typologie Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů (Zouhar 2012), která takových zápisů obsahovala 48 978. Při výběru byly odstraněny všechny fytocenologické snímky zaznamenané na plochách
o velikosti < 1 m2 nebo > 1000 m2; dále byly odstraněny snímky lesní vegetace z ploch o velikosti
23
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< 50 m2, snímky křovinné vegetace o velikosti
< 10 m2 nebo > 100 m2 a snímky nelesní vegetace
z ploch o velikosti < 4 m2 nebo > 100 m2. U vegetace nízkých křovin byly ponechány i snímky
o velikosti 4–10 m2 a u vegetace vysokých křovin
s častým výskytem stromů i snímky o velikosti
100–400 m2. Konečně u vegetace skal, zdí a sutí,
vegetace vodní, jednoleté mokřadní vegetace, vegetace pramenišť a vegetace sešlapávaných stanovišť byly ponechány i snímky z ploch o velikosti
1–4 m2. Zůstalo tak 139 663 snímků (93 895 z České národní fytocenologické databáze a 45 768
z Databáze lesnické typologie). Z tohoto souboru
vybraných fytocenologických snímků byly odstraněny všechny údaje o výskytu juvenilních stromů
nebo keřů v bylinném patře, neboť někteří autoři je
zaznamenávali, zatímco jiní nikoliv. Údaje o výskytu
týchž druhů ve stromovém a keřovém patře byly
sloučeny. Stejně tak byly do jediného patra sloučeny údaje o výskytu nízkých dřevin nebo vyšších
bylin, které někteří autoři zaznamenávali v bylinném, jiní v keřovém patře, a údaje o výskytu lián,
které byly zaznamenávány ve stromovém, keřovém
i bylinném patře. Ve výsledném souboru tak byl
každý druh v jednom snímku zastoupen jen jednou.
Mechorosty, lupenité a keříčkovité lišejníky a makroskopické vodní řasy byly v souboru dat ponechány, přestože nebyly zaznamenány ve všech
snímcích. Druhy epifytických kryptogamů zaznamenané v několika snímcích však byly vyloučeny.
Taxonomické pojetí a nomenklatura druhů
a poddruhů byly upraveny podle standardních
národních seznamů cévnatých rostlin (Danihelka
et al. 2012), mechorostů (J. Kučera et al. 2012) a lišejníků (Liška et al. 2008). Kvůli použití aktuálních
seznamů vyšlých v roce 2012 se některá jména
rostlin a v menší míře i taxonomická pojetí použitá
ve čtvrtém dílu Vegetace České republiky liší od
jmen z předchozích tří dílů, sjednocených podle příruček Kubát et al. (2002) a J. Kučera & Váňa (2003).
Namísto zachování jednotného, dnes však už částečně zastaralého taxonomického pojetí i jmenosloví
pro všechny díly Vegetace České republiky jsme raději dali přednost tomu, aby čtvrtý díl odrážel aktuální stav znalostí české flóry a bryoflóry. Pro druhy
cévnatých rostlin nevyskytující se v České republice
byla jako zdroj nomenklatury použita databáze The
Plant List (www.theplantlist.org). Údaje o výskytu
úzce pojatých druhů nebo poddruhů byly sloučeny
do širšího pojetí ve všech případech, kde ve fytocenologických snímcích převládaly determinace široce
24

pojatých druhů nebo kde byla u údajů o výskytu
úzce pojatých druhů velká pravděpodobnost omylů.
Velkou výhodou nového Seznamu cévnatých rostlin
květeny České republiky (Danihelka et al. 2012)
oproti Klíči ke květeně České republiky (Kubát et al.
2002) je konzistentní vymezení druhových agregátů
(agg.), které jsou pro hodnocení dat z fytocenologických databází velmi dobře použitelné. Většinu
z nich přímo přebíráme. Z některých agregátů byly
vyjmuty druhy, které se při terénním výzkumu zpravidla rozlišují a jsou svými stanovištními nároky
nebo oblastí rozšíření výrazněji odlišné od jiných
druhů dotyčného agregátu. Z agregátů použitých ve
čtvrtém dílu Vegetace České republiky šlo o druhy
Achillea asplenifolia, A. pannonica a A. setacea
z agregátu A. millefolium agg., Chenopodium ficifolium z agregátu C. album agg. a Eleocharis uniglumis z agregátu E. palustris agg. V několika málo dalších případech, hlavně u mechorostů a lišejníků,
byly druhové skupiny vymezeny speciálně pro použití v monografii Vegetace České republiky a označeny jménem druhu a zkratkou „s. l.“, tj. v širokém
smyslu (latinsky sensu lato). Vymezení takových druhových skupin použitých v tomto dílu je následující:
Cladonia cervicornis s. l. – C. cervicornis a C. verticillata
Cladonia chlorophaea s. l. – C. chlorophaea,
C. cryptochlorophaea, C. grayi, C. humilis
a C. merochlorophaea
Cladonia coccifera s. l. – C. borealis, C. coccifera,
C. metacorallifera a C. pleurota
Cladonia pyxidata s. l. – C. monomorpha, C. pocillum a C. pyxidata
Cladonia rangiferina s. l. – C. rangiferina a C. stygia
Crataegus monogyna s. l. – C. monogyna, C. rhipidophylla a kříženci s účastí těchto druhů
Hieracium sabaudum s. l. – H. racemosum a H. sabaudum
Hypnum cupressiforme s. l. – H. andoi, H. cupressiforme a H. jutlandicum
Leucobryum glaucum s. l. – L. glaucum a L. juniperoideum
Oenothera biennis s. l. – všechny druhy a hybridy
podrodu Oenothera
Plagiomnium affine s. l. – P. affine, P. elatum, P. ellipticum, P. medium a P. rostratum
Sphagnum capillifolium s. l. – S. capillifolium a S. rubellum
Sphagnum recurvum s. l. – S. angustifolium, S. fallax a S. flexuosum
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Xanthoparmelia pulla s. l. – X. loxodes, X. pulla
a X. verruculifera
Xanthoparmelia stenophylla s. l. – X. angustiphylla,
X. protomatrae a X. stenophylla
Tyto širší koncepce některých druhů (agg. nebo
s. l.) byly použity pro analýzy datového souboru.
Pokud byl statistickou analýzou pro některou asociaci stanoven druhový agregát nebo druh v širším
pojetí jako diagnostický, konstantní nebo dominantní, a přitom je známo, že v dané asociaci je
převážně nebo výhradně reprezentován některým
konkrétním druhem, je ve výčtu diagnostických,
konstantních a dominantních druhů v textu uvedeno
širší pojetí a v závorce za ním konkrétní druh.

Zpracování dat pro prezentaci
výsledků klasifikace
Všechny fytocenologické snímky obsažené ve výše
popsaném souboru 139 663 snímků byly porovnány s formálními definicemi asociací vytvořenými
metodou Cocktail a přiřazeny do asociací. Toto porovnání bylo provedeno současně pro všechny asociace vymezené v projektu Vegetace České republiky včetně asociací nelesní vegetace.
Po přiřazení k asociacím následovala redukce
datového souboru, jejímž cílem bylo vybrat pokud
možno co nejkvalitnější podsoubor původního datového souboru, který by obsahoval spolehlivé
floristické údaje a byl reprezentativní z hlediska pokrytí území České republiky a diverzity její vegetace. Byly vyřazeny snímky z Databáze lesnické typologie, protože tato databáze jednak zachycovala
velké množství kulturních lesních porostů, jednak
obsahovala zápisy proměnlivé kvality z hlediska determinace druhů bylinného patra. Dále byly odstraněny snímky z ploch větších než 625 m2, aby se
omezil rozsah velikostí ploch a jeho potenciální negativní vliv na konstance v synoptických tabulkách
(Dengler et al. 2009). Nakonec byla provedena geografická stratifikace datového souboru s cílem omezit možný vliv nadměrného snímkování na některých lokalitách nebo v některých územích na odhad
parametrů dané asociace (Knollová et al. 2005).
Důvodem byla snaha charakterizovat každou asociaci jejími průměrnými vlastnostmi s obecnější
platností pro celé území České republiky, nikoliv
údaji zkreslenými podle lokálních podmínek v oblastech, odkud pochází větší počet fytocenologic-

kých snímků. V každé skupině snímků přiřazených
do stejné asociace byly vytvořeny podskupiny
snímků pocházejících ze stejných polí geografické
sítě o velikosti 1,25 minut zeměpisné délky × 0,75
minut zeměpisné šířky, tj. přibližně 1,5 × 1,4 km.
Z každé podskupiny byl náhodně vybrán jeden snímek a ostatní vyloučeny. U asociací, k nimž bylo
v celém datovém souboru z České republiky přiřazeno méně než osm snímků, však žádné snímky
vyloučeny nebyly. Zbylé snímky datového souboru,
tj. snímky nepřiřazené do asociací pomocí formálních definic, byly rozděleny do vegetačních jednotek podle jejich klasifikace původními autory.
V rámci každé vegetační jednotky byly následně vytvořeny geografické podskupiny stejným způsobem
jako u asociací vymezených metodou Cocktail
a v každé podskupině byl ponechán jen jeden náhodně vybraný snímek. Výsledný stratifikovaný soubor bez snímků z Databáze lesnické typologie obsahoval 59 496 fytocenologických snímků, z nichž
5402 bylo přiřazeno k asociacím lesní a křovinné
vegetace. Tento soubor byl použit pro tvorbu synoptických tabulek pro cévnaté rostliny a stanovení diagnostických, konstantních a dominantních druhů
cévnatých rostlin.
Stejným způsobem byl stratifikován podsoubor
snímků, ve kterých jejich autoři zaznamenali mechové patro (včetně snímků s explicitním údajem,
že mechové patro chybí). Těchto snímků zůstalo ve
výsledném stratifikovaném souboru 42 567, z nichž
3895 bylo přiřazeno k asociacím lesní a křovinné
vegetace. Tento soubor byl použit pro tvorbu fytocenologických tabulek pro druhy mechového patra
a samostatné stanovení diagnostických, konstantních a dominantních druhů mechorostů a lišejníků.
Je však nutno zdůraznit, že kvalita záznamů mechorostů a lišejníků ve fytocenologických snímcích
je obvykle horší než v případě cévnatých rostlin.
Autoři často zaznamenávají jen hojnější nebo
známé druhy, což je potřeba vzít v úvahu i při interpretaci těchto údajů.
Druhové složení asociací lesní a křovinné vegetace vymezených metodou Cocktail bylo porovnáno v synoptických tabulkách zahrnujících skupiny
podobných asociací, které byly vytvořeny pomocí
výše popsaných stratifikovaných souborů 59 496
snímků pro cévnaté rostliny a 42 567 snímků pro
druhy mechového patra.
Ve stejných stratifikovaných souborech byla pro
každý druh stanovena fidelita ke každé asociaci,
tj. koncentrace jeho výskytu ve snímcích dané
25
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asociace relativně ke všem snímkům obsaženým
v datovém souboru. Fidelita vyjadřuje diagnostickou
hodnotu druhu pro danou asociaci. Druhy s vysokou fidelitou mohou být považovány za diagnostické, tj. charakteristické nebo diferenciální. Pro
stanovení fidelity byl stejně jako v prvních třech dílech Vegetace České republiky použit koeficient phi,
který je mírou statistické vazby mezi výskytem
druhů a snímky přiřazenými k dané asociaci (Chytrý
et al. 2002). Protože hodnota koeficientu phi závisí
na podílu snímků patřících do dané asociace vzhledem k celkovému počtu snímků a současně je
každá asociace zastoupena jiným počtem snímků,
byl relativní počet snímků každé asociace virtuálně
standardizován na 1 % celkového počtu všech
snímků ve stratifikovaném souboru (Tichý & Chytrý
2006). V tomto stratifikovaném souboru byly pro
porovnání ponechány i snímky všech ostatních vegetačních typů, a proto diagnostické druhy takto
stanovené mají obecnou platnost ve srovnání s jakýmikoliv typy vegetace České republiky. Druhy
s hodnotou koeficientu phi vyšší než 0,25 byly považovány za diagnostické pro danou asociaci
a druhy s hodnotou vyšší než 0,50 za vysoce diagnostické. Tyto hodnoty byly stanoveny subjektivně
s ohledem na to, aby počty získaných diagnostických druhů nebyly ani příliš malé, ani příliš velké
pro praktické použití. Kromě koeficientu phi byla pomocí Fisherova exaktního testu (Chytrý et al. 2002)
vypočítána statistická významnost koncentrace výskytu každého druhu v každé asociaci před standardizací. Druhy, jejichž koncentrace výskytu se nelišila od koncentrace při zcela náhodném výskytu
na hladině významnosti P < 0.001, nebyly zahrnuty
mezi diagnostické, i když v některých případech
měly vysokou hodnotu koeficientu phi. Diagnostické
druhy jsou vyznačeny v synoptických tabulkách zeleným podbarvením, přičemž druhy vysoce diagnostické jsou podbarveny tmavším odstínem téže
barvy. Stejné druhy jsou uvedeny i ve výčtu diagnostických druhů v textu popisu asociací; druhy vysoce diagnostické jsou zde vysázeny tučně.
Diagnostické druhy stanovené uvedeným způsobem byly použity rovněž pro hodnocení kvality
vymezení jednotlivých asociací metodou Cocktail.
Pokud některé z asociací neměly žádné vlastní diagnostické druhy, tzn. nebyly rozlišitelné pomocí
pozitivní floristické indikace, nebyly v předloženém
systému vegetačních jednotek přijaty.
Pro dostatečnou charakteristiku fytocenologických asociací jsou kromě diagnostických druhů dů26

ležité také druhy konstantní, vyskytující se v porostech s velkou frekvencí, a druhy dominantní, dosahující velké pokryvnosti. Pro stanovení těchto druhů
byly použity stejné datové soubory jako pro stanovení druhů diagnostických. Za druhy konstantní, případně vysoce konstantní, byly považovány druhy
s frekvencí výskytu v dané asociaci vyšší než 40,
případně 80 %. Za druhy dominantní, případně vysoce dominantní, byly považovány druhy vyskytující
se s pokryvností větší než 25 % ve více než 5 %,
případně 10 % snímků. U asociací dokumentovaných jen několika málo snímky však druhy vyskytující se jako dominanta v jediném snímku nebyly
zahrnuty do seznamu dominantních druhů, přestože tento jednotlivý dominantní výskyt odpovídal
více než 5 nebo 10 % snímků.
Stejným způsobem jako pro asociace byly stanoveny diagnostické a konstantní druhy pro svazy
a třídy, a to na základě fytocenologických snímků
přiřazených do podřízených asociací. Relativní
počet snímků pro svazy však byl virtuálně standardizován na 3 % velikosti celého souboru snímků
a pro třídy na 5 %, což zohlednilo větší relativní
podíl snímků vyšších vegetačních jednotek v datovém souboru a umožnilo lépe stanovit diagnostické druhy vyšších vegetačních jednotek, které
jsou obecně hojnější než diagnostické druhy asociací (větší relativní velikost skupiny dává větší
váhu hojnějším druhům; Tichý & Chytrý 2006). Jelikož jsou skupiny diagnostických a konstantních
druhů založeny pouze na fytocenologických snímcích z České republiky, mají lokální platnost pro
naše území a je třeba počítat s tím, že při zohlednění poměrů v celém areálu tříd nebo svazů by
většinou doznaly určitých změn. U svazů s jedinou
asociací zaznamenanou na území České republiky považujeme diagnostické a konstantní druhy
těchto svazů za shodné s diagnostickými a konstantními druhy jejich podřízené asociace. Stejný
princip uplatňujeme u tříd s jediným svazem. Pro
svazy a třídy nebyly stanoveny dominantní druhy,
protože různé asociace do nich řazené mají často
různé dominanty.
Druhy vysoce konstantní a vysoce dominantní
jsou v textu vysázeny tučně. V synoptických tabulkách jsou v první části uvedeny druhy diagnostické
pro jednotlivé asociace a za nimi následují druhy,
které dosahují frekvence výskytu alespoň 10 % ve
všech snímcích tabulky nebo alespoň 20 % v nejméně jedné asociaci zahrnuté v tabulce. Vzácnější
a nediagnostické druhy byly vynechány, stejně jako
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údaje o pěstovaných plodinách u snímků z polních
mokřadů zahrnutých v doplňku ke 3. dílu Vegetace
České republiky.

stromového, keřového a bylinného patra. Snímky,
u nichž tento údaj chyběl, nebyly pro účely grafického zobrazení použity.

Grafická kalibrace asociací

Mapy rozšíření asociací

Pro lepší představu o stanovištní vazbě a fyziognomii jednotlivých asociací byly ve formě krabičkových diagramů zobrazeny Ellenbergovy indikační
hodnoty, nadmořské výšky výskytu a pokryvnost
vegetačních pater pro každou asociaci. Tyto diagramy byly vytvořeny na základě stratifikovaného výběru 5402 snímků přiřazených metodou
Cocktail k asociacím lesní a křovinné vegetace,
tj. snímků použitých pro tvorbu synoptických tabulek. Zobrazují medián (vodorovná čárka uprostřed
krabičky), dolní a horní kvartil, tj. rozsah, do kterého spadá 50 % pozorovaných hodnot (krabička),
a 5% a 95% kvantil, tj. rozsah obsahující 90 % pozorovaných hodnot (svislé úsečky). Pro snadné
srovnání hodnot mezi jednotlivými grafy, které používají různé číselné rozsahy na svislé ose, je na
pozadí každého z nich vynesen medián (barevná
vodorovná čára) a rozpětí mezi kvartily (barevný
pruh) pro všech 5402 fytocenologických snímků
lesní a křovinné vegetace z uvedeného stratifikovaného souboru.
Ellenbergovy indikační hodnoty (Ellenberg et al.
1992) vyjadřují v ordinální stupnici vztah rostlinných
druhů ke světlu, teplotě, kontinentalitě, vlhkosti,
půdní reakci a živinám. Pro vlhkost je tato stupnice
dvanáctičlenná, pro ostatní faktory devítičlenná. Pro
každý snímek ze stratifikovaného výběru přiřazený
metodou Cocktail k jednotlivým asociacím byl vypočten nevážený aritmetický průměr z Ellenbergových hodnot všech zastoupených druhů cévnatých
rostlin. Druhy, které v Ellenbergových tabulkách neměly přiřazenu příslušnou indikační hodnotu nebo
v nich chyběly, nebyly do výpočtu zahrnuty. Tím byly
získány indikační hodnoty pro každý snímek
a množina těchto hodnot byla zobrazena v krabičkových diagramech.
Nadmořské výšky byly převzaty přímo z průvodních údajů fytocenologických snímků. Pokud
údaj nadmořské výšky chyběl, byl doplněn v geografickém informačním systému ArcGIS 8.3
(www.esri.com) pomocí překryvu lokality snímku
s digitální výškopisnou mapou.
Z průvodních údajů fytocenologických snímků
byly převzaty také údaje o procentické pokryvnosti

Mapy rozšíření asociací byly sestaveny v geografické síti o velikosti polí 5 minut zeměpisné
délky × 3 minuty zeměpisné šířky, tj. přibližně
6 × 5,5 km. Jde o síť odvozenou od standardní sítě
středoevropského mapování flóry a fauny se základními poli rozdělenými na čtvrtiny (kvadranty).
Jako zdroj dat pro mapy byl použit nestratifikovaný soubor 139 663 fytocenologických snímků
z České národní fytocenologické databáze a Databáze lesnické typologie, tj. všechny snímky s vyloučením snímků zapsaných na extrémně malých
nebo extrémně velkých plochách (viz výše). Tyto
snímky byly porovnány s formálními definicemi asociací všech asociací lesní a křovinné vegetace
České republiky vytvořenými metodou Cocktail.
Pokud byl některý fytocenologický snímek přiřazen
do více než jedné asociace, rozhodl o jeho definitivní příslušnosti výpočet podobnosti pomocí
indexu FPFI (Frequency-Positive Fidelity Index;
Tichý 2005) a snímek byl přiřazen do té asociace,
které byl svým druhovým složením nejpodobnější.
K asociacím pojednávaným ve čtvrtém dílu Vegetace České republiky bylo přiřazeno celkem 18 225
snímků, z nichž 17 938 měly dostatečně podrobné
zeměpisné souřadnice a jejich lokality byly zaneseny do map.
V mapách jsou symbolem ◦ vyznačeny lokality, z nichž existují pouze snímky zapsané do roku
1975, a symbolem ● lokality s novými snímky zapsanými po tomto datu. Vzhledem ke značnému
počtu fytocenologických snímků lesní vegetace ve
zdrojových databázích a jejich dosti reprezentativnímu geografickému pokrytí jsou mapy rozšíření
asociací lesní vegetace poměrně věrným obrazem
jejich skutečného rozšíření. Na rozdíl od jiných typů
vegetace nebylo nutné tyto mapy doplňovat předpovědí možného, ale nezaznamenaného výskytu.
Přesto však ani tyto mapy nelze považovat za úplné
a další výzkum jistě doplní mnoho chybějících lokalit. Naopak u středně hojných až hojných typů
křovinné vegetace je rozšíření dokumentované
fytocenologickými snímky značně mezerovité.
U většiny těchto map však nedoplňujeme předpokládané rozšíření, protože statistické modelování
27
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se vzhledem k neúplným datům ukázalo jako poměrně nepřesné a predikce na základě výskytu diagnostických nebo dominantních druhů jako nespolehlivé vzhledem k široké ekologické amplitudě
většiny druhů křovin. Jen v několika málo případech
bylo možné mapy rozšíření asociací křovinné vegetace doplnit rozšířením dominantních druhů, které
naznačují potenciální rozšíření asociace. Údaje
o výskytu druhů byly získány zejména z České
národní fytocenologické databáze, Databáze diverzity cévnatých rostlin České republiky (FLDOK)
Botanického ústavu AV ČR, Nálezové databáze
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, nálezové
databáze Jihočeské pobočky České botanické společnosti a z dat České botanické společnosti prezentovaných v Databance flóry České republiky
(www.florabase.cz). Je však nutno zdůraznit, že ani
mapy rozšíření druhů zdaleka nejsou úplné. Výskyty druhů jsou v mapách rozšíření asociací znázorněny malými tečkami.

Nomenklatura rostlinných
společenstev
Použitá nomenklatura rostlinných společenstev
(syntaxonů) se řídí Mezinárodním kódem fytocenologické nomenklatury (ICPN; Weber et al. 2000,
české vydání 2002). Taxony použité ve jméně syntaxonu nemusí být pro něj obzvlášť charakteristické,
i když se musí ve vegetaci tohoto syntaxonu vyskytovat. Základem fytocenologické nomenklatury je
princip priority, podle kterého má každý syntaxon
jen jedno správné jméno, a pokud existuje více
jmen odpovídajících pravidlům Kódu, je správným
jménem to nejstarší.
Pro všechna jména syntaxonů použitá v monografii Vegetace České republiky jsme ověřovali
v originálních publikacích, zda splňují podmínky
platné publikace podle Kódu. Všechna zde přijatá
jména by tedy měla být platná. V textu uvádíme
kromě přijatého jména také častější synonyma.
U všech synonymních jmen starších než přijaté
jméno uvádíme odkaz na článek nebo odstavec
Kódu, zde označovaný symbolem paragraf (§),
podle kterého je nutno jméno zamítnout jako neúčinné, neplatné nebo neoprávněné. U jmen mladších než přijaté jméno tuto informaci neuvádíme,
protože jsou nepoužitelná podle principu priority.
Nejčastější příčiny pro zamítnutí jmen jsou tyto:
28

§1

– jméno nebylo uveřejněno v tištěné publikaci, je tedy neúčinné (nomen ineditum);
§ 2b – jméno nebylo publikováno s dostatečnou
originální diagnózou (nomen nudum);
§ 3a – jméno bylo svým autorem citováno jako
synonymum;
§ 3b – jméno bylo svým autorem navrženo jako
provizorní;
§ 3c – v originální diagnóze nebyl jasně stanoven syntaxonomický rank jména;
§ 3d – rank syntaxonu uvedený v originální diagnóze neodpovídal ranku Kódu nebo jde
o jméno asociace tzv. uppsalské školy publikované před rokem 1936;
§ 3e – syntaxonomický rank uvedený v originální
diagnóze neodpovídal tvaru jména;
§ 3f
– taxony poskytující jméno nebyly uvedeny
v originální diagnóze;
§ 3g – jméno bylo uveřejněno po roce 1978
a není jasné, ze kterých jmen taxonů je
utvořeno;
§5
– jméno bylo uveřejněno po roce 1978 bez
uvedení nomenklatorického typu;
§ 29 – dříve popsaný syntaxon byl přejmenován,
protože jiný taxon jej lépe charakterizuje;
§ 31 – jméno je mladší homonymum, tj. píše se
stejně jako starší jméno platně uveřejněné jiným autorem;
§ 33 – jméno je jedním ze stejně starých homonym, ale jiné z těchto homonym bylo
dříve převzato jinými autory;
§ 34a – jméno obsahuje epiteton v nominativu,
které označuje geografickou, ekologickou
nebo morfologickou vlastnost;
§ 34c – jméno bylo utvořeno ze jmen více než
dvou taxonů;
§ 36 – jméno bylo v důsledku dřívějšího chybného výkladu často používáno ve smyslu,
který vylučuje typový snímek (nomen ambiguum), může být tedy navrženo k zamítnutí jako nomen ambiguum rejiciendum
propositum;
§ 37 – typový snímek asociace je neúplný nebo
příliš heterogenní, a proto nemůže být zařazen do některé z dnes rozlišovaných
asociací (nomen dubium);
§ 43 – taxon poskytující jméno syntaxonu byl
chybně určen.
Kromě uvedených příčin mohou být v synonymice uvedena také jména označovaná jako fantom,
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tedy jména v literatuře často citovaná a připisovaná
některému autorovi, který však je ve skutečnosti
nevytvořil ani nepoužil. Dále jsou někdy zahrnuta
tzv. pseudonyma, tj. jména syntaxonů uváděná se
jménem autora a případně s odkazem na publikaci
s originálním popisem, ale používaná pro jiné
syntaxony než v této publikaci. Pseudonyma uvádíme s citací autora, který zavedl jejich používání
v chybném smyslu (po slově sensu), a za ním
autora původního popisu (po slově non). Například
autorská citace „sensu Šmarda 1961 non Tüxen
1937“ znamená, že Šmarda použil dané jméno pro
jiný syntaxon, než pro který je dříve navrhl Tüxen.
Pokud některé jméno použilo odlišně od originálního popisu více autorů, používá se formulace
sensu auct. non, následovaná jménem autora originálního popisu.
U každého přijatého jména je za zkratkou
„Orig.“ uveden odkaz na publikaci, kde bylo toto
jméno poprvé platně a účinně zveřejněno, a originální znění jména v této publikaci (protolog). Přijatá
jména asociací a svazů, která v originálním tvaru
obsahovala jen rodové jméno jednoho nebo dvou
taxonů poskytujících jméno, byla v souladu s doporučením 10C Kódu doplněna druhovými epitety.
Výjimkou jsou asociace a svazy, jejichž originální
diagnóza obsahuje více než jeden druh rodu použitého ve jméně, a není tedy jasné, ze kterého druhového jména bylo jméno syntaxonu utvořeno.
V tom případě je ve jméně syntaxonu použito jen
rodové jméno a v závorce za originálním zněním
jména jsou vyjmenovány druhy, které jsou potenciálním zdrojem jména tohoto syntaxonu.
Z praktických důvodů jsme v některých případech navrhli také změněnou formu jmen, a to nomina inversa nebo nomina mutata. Nomen inversum je jméno syntaxonu, u něhož bylo oproti
původnímu popisu změněno pořadí jmen taxonů
poskytujících jméno tak, aby dominantní taxon
nebo taxon vyššího patra byl uveden na druhém
místě. Nomen mutatum je jméno syntaxonu, které
bylo původně utvořeno ze jmen taxonů nepoužívaných v novější taxonomické a floristické literatuře
a tato zastaralá jména taxonů byla ve jméně syntaxonu nahrazena jmény odpovídajících taxonů používanými v současnosti. V těchto případech jsme
použili jména taxonů podle Seznamu cévnatých
rostlin květeny České republiky (Danihelka et al.
2012). Pro usnadnění orientace v synonymech uvádíme v závorce za originálním jménem syntaxonu
převod jména taxonu použitého v originální dia-

gnóze syntaxonu na jméno taxonu použité v tomto
seznamu. Stejně tak tento převod uvádíme v případech, kdy je ve jméně syntaxonu ponecháno jméno
taxonu odlišné od jména použitého v seznamu. Jelikož úprava jmen na nomina inversa nebo nomina
mutata podléhá schválení Nomenklatorickou komisí
Mezinárodní společnosti pro výzkum vegetace, jsou
tato jména chápána jako návrhy, tj. nomen inversum
propositum nebo nomen mutatum propositum.
Součástí jmen syntaxonů je autorská citace,
která se skládá ze jména autora prvního platného
uveřejnění jména syntaxonu a roku platného uveřejnění. Jména autorů nezkracujeme, s výjimkou
Josiase Braun-Blanqueta, pro kterého používáme
ustálenou zkratku Br.-Bl. Reinholda Tüxena uvádíme jako „Tüxen“ a Jesse Tüxena jako „J. Tüxen“.
Vedle jednoduchých citací s jediným autorem jsou
běžné i jiné varianty autorských citací:
–

–

–

–

citace s in, např. „Br.-Bl. in Moor 1937“: první
uvedený autor vytvořil jméno syntaxonu nebo
poskytl originální diagnózu, ale jméno bylo uveřejněno v práci druhého uvedeného autora;
citace s ex, např. „Br.-Bl. et Tüxen ex Marschall
1947“: první uvedený autor (u tohoto příkladu
dva autoři) jméno vytvořil, ale neuveřejnil
platně, a druhý uvedený autor je validizoval,
tj. doplnil chybějící podmínku pro jeho platnost;
citace se závorkou, např. „(Zólyomi 1957) Michalko et Džatko 1965“: byl změněn rank syntaxonu, např. syntaxon původně popsaný jako
podsvaz byl povýšen na svaz, nebo bylo uveřejněno nové jméno (nomen novum) jako náhrada za platné, ale neoprávněné jméno;
citace s corr., např. „Klika 1931 corr. Zólyomi
1966“: první autor uveřejnil jméno syntaxonu,
které obsahovalo chybně určený taxon, a druhý
autor jméno syntaxonu opravil náhradou jména
chybně určeného taxonu za jméno skutečně se
vyskytujícího taxonu.

Poznámky k praktickému
používání předkládaného
fytocenologického systému
Vegetaci je možno klasifikovat mnoha různými způsoby a předkládaný systém je jen jedním z možných. Jeho výhodou je, že je podložen analýzou
fytocenologických dat a poskytuje jednoznačná
29
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kritéria pro zařazení konkrétního porostu nebo fytocenologického snímku do asociací. Nesnaží se
klasifikovat jakýkoliv existující porost, ale spíš vymezit jádra asociací, zahrnující obvykle porosty
s výskytem ekologicky specializovaných druhů. Odráží tak běžnou zkušenost, že fytocenologické systémy neumožňují klasifikovat velkou část vegetace
vyskytující se v krajině, ale převážně jen relativně
homogenní porosty s takovými kombinacemi výskytu specializovaných druhů, které se opakují na
různých lokalitách. Lze však vyjádřit podobnost jakéhokoliv porostu vymezeným asociacím a v případě potřeby jej přiřadit k nejpodobnější asociaci.
K identifikaci asociací rozlišených v předložené
klasifikaci slouží počítačový expertní systém, který
je k dispozici na internetové adrese www.sci.muni.cz/botany/vegsci/expertni_system.php?lang=cz.
Tento expertní systém pracuje v prostředí programu
JUICE a jako vstupní data používá fytocenologické
snímky, zpravidla importované z programu TURBOVEG. Původně byl koncipován jako dva oddělené
expertní systémy, jeden pro nelesní a druhý pro
lesní vegetaci, a takto jej popisujeme v předchozích
dílech Vegetace České republiky. Po dokončení
expertního systému pro lesní vegetaci jsme však
oba expertní systémy sloučili do jediného. Toto řešení je výhodnější pro praktické používání, vyžádalo si však drobné úpravy některých definic asociací uveřejněných v přechozích dílech doplněním
podmínky, že se v těchto asociacích nesmějí s větší
pokryvností vyskytovat některé druhy stromů, případně keřů.
Při používání expertního systému se někdy
stává, že různé snímky z jednoho relativně homogenního porostu se přiřadí k různým asociacím. Takové porosty je obvykle vhodné interpretovat jako
přechodné mezi těmito asociacemi. Jestliže expertní systém některé snímky v porostu přiřadí do
určité asociace a jiné nepřiřadí do žádné asociace,
znamená to, že se porost skládá z míst s druhovým
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složením typickým pro danou asociaci a míst
s méně typickým druhovým složením. Snímky nepřiřazené do žádné asociace může expertní systém
porovnat pomocí indexu FPFI s celkovým druhovým složením jednotlivých asociací a následně přiřadit k té asociaci, které se podobají nejvíce. Takové
přiřazení lze interpretovat tak, že snímek sice nepatří k jádru dané asociace, a není pro ni tedy zcela
typický, ale je jí blízký nebo podobný. Kromě požadavku, aby byl snímek dané asociaci nejpodobnější, je vhodné stanovit také určitou prahovou hodnotu podobnosti, kterou musí snímek převýšit, aby
k ní byl přiřazen. Existuje totiž mnoho porostů složených převážně z druhů s velmi širokou ekologickou amplitudou nebo obsahujících neobvyklé druhové kombinace, jejichž přiřazení k jakékoliv
asociaci by bylo v rozporu s fytocenologickou tradicí. Stanovení této prahové hodnoty je subjektivní
a závisí jednak na konkrétním vegetačním typu,
jednak na uživateli, jak velkou odchylku od typického druhového složení je ochoten připustit, aby
ještě snímek přiřadil k asociaci.
Pro praktické používání klasifikace vegetace je
důležité si uvědomit, že pro různá prostorová měřítka, resp. různě velká území, jsou vhodné různé
klasifikace. Předložená klasifikace byla optimalizována pro území České republiky. Proto je možné,
že některé v ní rozlišené asociace nebudou jasně
odlišitelné ve středoevropských nebo evropských
systémech klasifikace vegetace. Na druhé straně je
zřejmé, že pro úzce lokální popis vegetace v některém menším území v České republice bude často
výhodnější vymezit si ad hoc úžeji pojaté vegetační
jednotky, které sice mohou být obtížně přenositelné
do jiných území, zato budou lépe popisovat lokální
variabilitu vegetace. Je však výhodné konfrontovat
podobné lokální systémy klasifikace vegetace s národní klasifikací, např. prostřednictvím přiřazení
snímků k asociacím expertním systémem, čímž se
lokální pohled zasadí do širšího kontextu.
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Contents of the fourth
volume of Vegetation
of the Czech Republic
The fourth volume of the phytosociological survey
of the Czech Republic deals with the vegetation of
natural and semi-natural forests and scrub. Forest
is the potential natural vegetation of a major part of
the national territory except the summits of the
highest ranges in the Sudetes, south-facing slopes
in some lowland rain-shadow areas, cliffs, water bodies and adjacent wetlands, as well as some mires
(Mikyška et al. 1968, Neuhäuslová et al. 1998).
Large areas of even these naturally treeless habitats would be covered by scrub if the landscape had
not been altered by humans.
Forest patches occurred on the territory of today’s Czech Republic already in the last glacial,
although they were confined to climatically favourable sites while the landscape was predominantly
treeless (Jankovská & Pokorný 2008, Kuneš et al.
2008a). After the climatic warming and accompanying increase in precipitation during the late glacial and particularly at the Pleistocene/Holocene
transition (approximately 11 600 cal. years BP), forests spread to previously treeless areas (Ložek
2007, Pokorný 2011). Already by that time the
spread of forests at lower altitudes may have been
locally counteracted by Mesolithic hunters and
gatherers (Kuneš et al. 2008b). In the warm and
wet Atlantic period the climate was suitable for the
further spread of forests. However, Neolithic
agriculture, introduced to central Europe in the
6th millenium BC, resulted in the first extensive
anthropogenic deforestation and ensured the
maintenance of continuously treeless areas especially in the fertile lowlands. The modern lowland
and colline landscapes of the Czech Republic
were probably mosaics of forests and treeless

areas over the entire Holocene, although the ratio
of the two components of these mosaics varied
considerably depending on climate and settlement
density in different periods. In contrast, submontane and montane areas nearly lacked prehistoric
settlements and remained covered by continuous
forest until Medieval colonization extended the
landscape mosaic of forest and treeless areas
also to higher altitudes. Currently forests cover
34.9% of the territory of the Czech Republic
(ÚHÚL 2007).
All Czech forests have been affected by humans: the lowland forests for several millenia, the
mountain forests for several centuries. Humans directly and indirectly influenced the occurrence of
dominant trees, stand structure and species composition of the herb layer (Nožička 1957). Until the
mid-20th century, lowland woodlands were either
coppiced or grazed. Coppicing favoured tree species that easily regenerated from stumps (e.g. hornbeam, Carpinus betulus), while grazing was advantageous for competitively weak, light-demanding
species (e.g. oaks, Quercus spp.). Tree litter used
to be raked for livestock bedding, which depleted
soil of nutrients and resulted in the spread of oligotrophic species. In submontane and montane
areas, Medieval colonists encountered forests that
were, for the most part, in their climax stage. These
forests were subject to selective logging, for
example of beech (Fagus sylvatica) for charcoal
production, which resulted in marked changes in
species composition of the tree layer, especially the
spread of spruce (Picea abies) at the expense of
beech. Around the turn of the 19th century the practice of plantation forestry was introduced. Plantations consisted in particular of Picea abies and Pinus
sylvestris, and to a lesser extent Larix decidua.
At present these three species cover 47.7%, 13.9%
and 3.8%, respectively, of the total area of Czech
forests (ÚHÚL 2007).
31
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Forest phytosociologists have traditionally focused on stands thought to correspond to the natural
vegetation at the successional climax. However, the
long-term impact of forest management on central
European forests makes it difficult to ascertain the
structure and composition of climax forests. Furthermore, climax forests are unknown for some
combinations of abiotic site conditions, especially
at low altitudes. In contrast, managed forests are
widespread and most of them have a distinct species composition related to site conditions, in some
cases even with high diversity and the occurrence
of rare native species. Managed forests are therefore commonly recognized as separate units in the
phytosociological classification schemes and some
of these units even mapped as potential vegetation
(Neuhäuslová et al. 1998). Several forest associations recognized in the fourth volume of Vegetation
of the Czech Republic correspond to managed
stands, i.e. actual (current) vegetation. In many
cases actual forest vegetation can be very similar
to potential (climax) vegetation, but often it is not.
A special case are some pine plantations and
mountain spruce plantations, which cannot be distinguished from natural pine or spruce forest based
on species composition. Like Willner & Grabherr
(2007) in their phytosociological survey of Austrian
forests, we have assigned these forests to associations delimited for natural pine or spruce forests.
This solution reflects not only the lack of floristic differentiation, but also the fact that these trees were
often planted in habitats similar to those of natural
forests dominated by the same tree species. Plantations of both coniferous and deciduous trees in
site conditions different from their natural habitats
were occasionally also included in the phytosociological classification system by some authors
(Jurko 1963, Hadač & Sofron 1980, Zerbe 1994,
Zerbe & Sukkop 1995). However, we do not classify
such stands in Vegetation of the Czech Republic,
because their herb layer usually differs markedly
from the herb layer of natural forests dominated by
the same tree species. Natural forests can thus
easily be distinguished from plantations. An exception are planted or spontaneous groves of alien Robinia pseudoacacia, a species that strongly alters
the species composition of the herb layer and gives
rise to unique stands clearly differing from the potential natural vegetation of the given site, as noted
by several authors (Jurko 1963, Hadač & Sofron
1980, Vítková & Kolbek 2010). Following the propo32

sals of these authors we accept syntaxa defined for
Robinia woodlands and scrub. This, and the recognition of scrub with alien species such as Acer negundo and Lycium barbarum as distinct communities, is consistent with the acceptance of separate
syntaxa for non-forest vegetation types dominated
by alien species in the previous volumes of Vegetation of the Czech Republic, especially in the case
of ruderal vegetation (Chytrý 2009), but also of
aquatic and wetland vegetation (Chytrý 2011).
The vegetation included in this volume is divided into two formation groups: scrub vegetation is
marked as K and forest vegetation as L. The boundary between these two formations is in some
cases fuzzy, because some vegetation types with
similar species composition and habitat affinities,
which are classified in a single class, can be partly
scrub and partly woodland or forest. This is especially true of the classes Salicetea purpureae,
Rhamno-Prunetea and Alnetea glutinosae. We assigned these classes to formation groups based on
whether they contain predominantly scrub or forest.
Besides the treatments of forest and scrub vegetation, this last volume of the monograph contains descriptions of three associations of weed and
wetland vegetation as additions to the second and
third volumes, comprehensive checklist of vegetation units of the Czech Republic recognized in the
whole monograph, and an overview of nomenclature changes and proposals published in the four
volumes.

Research on forest
and scrub vegetation
of the Czech Republic
Forests are a conspicuous component of the central European landscape. They fulfil important ecosystem functions, and many types of secondary
treeless vegetation are derived from forests. Forest
vegetation accordingly became a topic of research
already in the early days of European phytosociology (Imchenetzky 1926, Issler 1926, Koch 1926,
Luquet 1926, Pawłowski et al. 1928, Malcuit 1929).
Research into forest vegetation in what is now
the Czech Republic started in the 1920s–1930s by
the pioneer phytosociologists Alois Zlatník (Zlatník
1925, 1928a, c) and Jaromír Klika (Klika 1928,
1932, 1933). Phytosociological papers devoted to
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forests were also published by Karel Domin (Domin
1928), Franz Firbas (Firbas & Sigmond 1928) and
Alfred Hilitzer (Hilitzer 1932). These early researchers studied selected vegetation types on the volcanic hills of the České středohoří and in Bohemian
Karst; in addition, Zlatník worked in the Krkonoše
Mountains and Hilitzer in south-western Bohemia.
In the following period several further studies were
published, the most important being those on the
forests of the Křivoklát area (Klika 1941), a study
by Rudolf Mikyška on forests in the Plzeň area
(Mikyška 1944b) and a description of vegetation
of the Hrubý Jeseník Mountains by Jan Šmarda
(J. Šmarda 1950). Klika periodically summarized
the current knowledge on forest vegetation in
a syntaxonomical overview of vegetation units of
Czechoslovakia, updated in four editions (Klika in
Klika & Novák 1941: 53–71, Klika & Hadač 1944,
Klika 1948, 1955). Near the end of his life he also
published a synthesis on the diversity of thermophilous oak forests (Klika 1957).
Separately from Czech-speaking phytosociologists, Friedrich K. Hartmann, a German-speaking
forester who had to move to Germany after World
War II, conducted vegetation research in the mountain forests of the Czech part of the Sudetes in the
1930s–1940s. He published his results in an extensive monograph on central European forests in the
1960s (Hartmann & Jahn 1967).
In 1954 the Geobotanical Laboratory of the Biological Institutes of the Czechoslovak Academy of
Sciences (later Institute of Botany) was founded in
Průhonice. Under the leadership of Rudolf Mikyška,
the aim of this Laboratory was the preparation of
the Geobotanical Map of all Czech territory. In cooperation with researchers from a sister Geobotanical Laboratory in Brno, an extensive field mapping
project was carried out, which resulted in publication of a map of reconstructed natural vegetation at
the scale 1 : 200 000 in 1968–1972, and a book
with descriptions of the mapping units (Mikyška et
al. 1968). Field work for the map was conducted
mainly by members of a new generation of phytosociologists: Jaroslav Moravec, Robert Neuhäusl,
Zdenka Neuhäuslová and Miroslava Husová. Vegetation mapping was associated with extensive phytosociological sampling, significantly bolstering the
knowledge of forest vegetation types which had
been little explored up until that time. R. Neuhäusl
and Z. Neuhäuslová prepared a summary overview
of the vegetation of acidophilous oak forests

(Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967) and a series of studies on the vegetation of oak-hornbeam
forests (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná 1968, 1969, 1972b), Z. Neuhäuslová systematically dealt with floodplain forests (Z. Novotná 1958, Neuhäuslová-Novotná
1965, 1972, 1974, 1975, 1977, 1979), J. Moravec
with beech forests (Moravec 1974, 1977, 1979)
and M. Husová with ravine forests (Husová 1982).
This period of research culminated in a monograph
on the mesophilous deciduous forests (Moravec et
al. 1982) currently assigned to the class Carpino-Fagetea. The classification scheme used in the
1982 monograph was adopted, with minor modifications, in all synthetic overviews of Czech vegetation in the three subsequent decades (Moravec et
al. 1983a, b, 1995, 2000, Neuhäuslová et al. 1998,
Chytrý et al. 2001, 2010b).
Phytosociological research in the following
period could capitalize on data from many, detailed regional studies, such as those by Rudolf
Mikyška for eastern Bohemia (Mikyška 1963, 1968,
1972), Robert Neuhäusl and Zdenka Neuhäuslová for the Železné hory Mountains and other
areas (several papers published since the late
1950s), Jaromír Sofron and Jaroslava Nesvadbová for western Bohemia (several papers and
regional monographs from the 1960s onwards),
Miroslava Husová for various areas (several papers from the 1960s onwards), Tomáš Sýkora for
northern Bohemia (several papers from the
1970s–1980s), Marie Sedláčková for north-eastern Moravia (several papers from the 1970s onwards), František Pišta for the Šumava Mountains
and their foothills (Pišta 1982), Milan Chytrý and
Jiří Vicherek for southern Moravia (Chytrý & Vicherek 1995, 1996, Vicherek et al. 2000) and
a team led by Jiří Kolbek for the Křivoklát area in
central Bohemia (Kolbek et al. 2003a).
In addition to regional studies, broad-scale
phytosociological syntheses were assembled in the
1980s–2000s. These were focused on less known
vegetation types, with the long-term aim of creating
a detailed survey of all types of Czech forest and
scrub vegetation. The vegetation of fir forests was
treated by Husová (1983, 1998). The first summary
of Czech riparian willow vegetation was elaborated
by Zdenka Neuhäuslová (Neuhäuslová 1985,
1987). The vegetation of mesic and dry scrub was
described at length in an unpublished dissertation
by Jiří Sádlo (Sádlo 1991). Spruce forest vegeta33
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tion was systematically sampled and classified by
Sofron (1981) for the western part of Bohemia, but
the first survey of spruce forests for the entire
country was prepared only by Jaroslav Jirásek (Jirásek 1996a), who also surveyed Pinus mugo
scrub (Jirásek 1996b). The vegetation of thermophilous oak forests was generally overlooked since
the pioneering studies by Klika, despite the accumulation of regional data (e.g. Blažková 1962,
1997). New classification of this vegetation type
was proposed by Milan Chytrý, partly in cooperation with the forester Jaroslav Horák (Chytrý 1997,
Chytrý & Horák 1997). All of these studies were
summarized in the four volumes of the unfinished
monograph Vegetation Survey of the Czech Republic, edited by Jaroslav Moravec (Moravec 1998,
Moravec et al. 2000, Husová et al. 2002, Neuhäuslová 2003). Classification of vegetation of alder
carrs and alluvial forests was revised by Jan Douda
(Douda 2008). Data on vegetation of Czech fir forests were systematically revised and completed
by Karel Boublík (Boublík 2010a). The vegetation
diversity of Robinia groves in Bohemia was elaborated by Michaela Vítková and Jiří Kolbek (Vítková
& Kolbek 2010). In association with the preparation
of the monograph Vegetation of the Czech Republic, pilot studies using the Cocktail classification
were carried out and preliminary versions of the expert system for identification of associations of selected types of forest vegetation were published
(Boublík et al. 2007b, Roleček 2007a, Douda 2008,
Boublík 2010a). The original or modified versions
of these pilot studies were ultimately adopted in
this monograph.
Forest vegetation research in post-war Czechoslovakia was conducted independently by geobotanists (phytosociologists) and foresters. These
groups had different aims, communication between
them was limited, and each of them developed
a different system of vegetation classification. The
pilot stage of forest site-type research in Czech forestry started in 1947 and a systematic survey
started in 1952. This survey was coordinated by the
Forest Management Institute (ÚHÚL, Lesprojekt)
in Brandýs nad Labem and the forest site type system was developed there by Alois Mezera, Karel
Mráz and Věroslav Samek. These figures were
leaders in the field of forest site-type research and
published important regional studies of forest
vegetation (e.g. Samek 1957, 1960, 1962, 1964,
K. Mráz 1959, 1963) or monographs on selected
34

types of forest vegetation (Mezera 1956, 1958,
K. Mráz 1958a, b). At the Agricultural University in
Brno, Alois Zlatník developed a different classification of forest site types based on his detailed studies of the Carpathian forests in Slovakia (Zlatník
1959), which was applicable mainly for the Carpathian part of the Czech Republic. More significant
studies from the territory of the Czech Republic
that followed Zlatník’s approach were published
especially by Jaroslav Horák (Horák 1960, 1969,
1979a, b, 1980, 1981, 1983). In 1971 both systems
of forest site types were merged by Karel Plíva and
Eduard Průša into the ÚHÚL Unified Typological
System, and in the following period all Czech forests were mapped according to this system at the
scale 1 : 10 000. Zlatník’s system was subsequently transformed into a so-called geobiocoenological system (Zlatník 1976; see overview by
Buček & Lacina 1999). An important legacy of the
forest site-type survey performed by the Forest Management Institute is a large collection of relevés
recorded by dozens of field surveyors, mainly in the
1950s–1970s. The largest numbers of relevés were
recorded by Z. Bednář, P. Březina, J. Buršík,
J. Cipra, J. Gregor, J. Jiráček, J. Král, F. Pišta,
J. Prchal, Z. Prudič, A. Rejmond, M. Satora, J. Skuhrovec, J. Strejc, J. Togner, J. Vokoun and R. Vondráček. The results of their field surveys were however rarely published (but see Březina 1975, Pišta
1982) and until recently data were available only in
the form of original hand-written field protocols.
Recently the ÚHÚL staff transferred these data into
an electronic database managed in the TURBOVEG program (Zouhar 2012) containing 49 458
records from 32 387 forest plots. This valuable unpublished data set was kindly made available for
the preparation of the fourth volume of Vegetation
of the Czech Republic.
Another important long-term project that has
considerably improved our knowledge of forest and
scrub vegetation of the Czech Republic, especially
of the types important for nature conservation, is
the habitat mapping project running since 2001
(Härtel et al. 2009). The results of this project were
partly summarized in the second edition of the Habitat Catalogue of the Czech Republic (Chytrý et al.
2010b). The extensive field experience of some
mappers was also reflected in specialized phytosociological publications, most notably in a detailed
monograph of forest vegetation of the Jizerské hory
Mountains (Višňák 2012).
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Implementation of the project,
contributions of individual
authors and acknowledgements
Preparation of the fourth volume of Vegetation of the
Czech Republic was funded by the Czech Science
Foundation, Ministry of Education of the Czech Republic and Academy of Sciences of the Czech Republic. The project was coordinated and realized at
the Department of Botany and Zoology, Masaryk
University, Brno, in cooperation with the Institute of
Botany of the Academy of Sciences of the Czech
Republic and individual colleagues from other institutions. In addition to the authors of the treatments
of individual syntaxa, the project involved several
colleagues who played key roles in data collection,
analysis and compilation of the text. Dana Michalcová and Kristýna Žáková managed the Czech National Phytosociological Database and edited relevé
data. Václav Zouhar, assisted by his colleagues from
the Forest Management Institute, prepared a database of relevés from the forest site type survey plots.
Jiří Danihelka helped with taxonomic interpretation
of various species and species groups of vascular
plants, and also proofread the Czech text. Kristýna
Žáková also participated in the technical editing of
the text. Lubomír Tichý provided software support.
Ondřej Hájek prepared all the maps used in this
book, David Zelený drew the graphs and Martin Kočí
prepared the index of species and syntaxon names.
The editor’s responsibility included the overall concept of the project, factual and formal integrity of the
whole monograph, consistency amongst partial
classifications proposed by individual authors, functionality of the expert system for automatic identification of vegetation units, synoptic tables, graphs,
the final version of the maps, correctness of syntaxonomic nomenclature and English summaries of
the vegetation unit descriptions.
The Vegetation of the Czech Republic project
greatly benefited from the large body of published
and unpublished data and knowledge obtained in
the field by hundreds of Czech botanists and foresters over the last almost nine decades. Credits for
this monograph therefore go to all researchers who
contributed to the development of the strong tradition of vegetation and forestry research in the Czech
Republic and those who further develop this tradition. Intellectual and technical support for the project came from colleagues from the Working Group

European Vegetation Survey of the International
Association for Vegetation Science, namely John
S. Rodwell (Lancaster), Stephan M. Hennekens
(Wageningen), Helge Bruelheide (Halle), Ladislav
Mucina (Perth) and Milan Valachovič (Bratislava).
We greatly appreciated the help with obtaining poorly accessible literature from Iva Gajdošová, Lucie
Jarošová and Petra Šolcová, the librarians of the
Department of Botany and Zoology, Masaryk University, and also from Andraž Čarni (Ljubljana), Jürgen Dengler (Bayreuth), Attila Lengyel (Budapest)
and Wolfgang Willner (Wien). Interpretation of some
syntaxon names benefited from the consultation
with Jean-Paul Theurillat (Genève and Champex-Lac). Jiří Rozehnal from the Department of Botany
and Zoology, Masaryk University, took care of the
functionality of hardware and software of several
members of the author team. The list of bryophytes
and lichens in synoptic tables were kindly revised by
Eva Mikulášková, Ondřej Peksa and Toby Spribille.
Photographs of vegetation types were provided by
the authors of the treatments of individual syntaxa
and further by Pavel Dřevojan, Libor Ekrt, Veronika
Kalníková, Veronika Kalusová, Martin Kočí, Pavel
Lustyk, Josef Navrátil, Zdeněk Patzelt (lower cover
photo), Pavel Šamonil, Milan Šenkýř, Lubomír Tichý
and Alena Vydrová. Toby Spribille (Graz) kindly undertook a thorough linguistic revision of the English
texts in this book. Many valuable comments on the
previous version of the manuscript were provided by
the reviewers, Karel Prach and Karol Ujházy, and
also by Veronika Kalníková and Martin Kočí. Pavel
Dřevojan helped with proofreading. Finally, our
thanks go to all the colleagues who provided their
relevés to the Czech National Phytosociological Database, helped with database editing or provided floristic data for compilation of the maps of probable
distributions of associations. Special thanks go to
the forest site type surveyors from the Forest Management Institute (ÚHÚL) and the staff members of
this Institute who transferred the data from field protocols to an electronic database. Floristic distribution
data were checked by Jiří Danihelka and Vít Grulich
(Brno). Those contributors who provided particularly
important data for the present volume are listed on
page 15. Last but not least, all four volumes of Vegetation of the Czech Republic greatly profited from
highly professional and helpful cooperation of the
Academia Publishing House team, particularly of
the responsible editor Josef Smažík, and the graphic designer Michaela Blažejová.
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Units of vegetation
classification and their
hierarchy
European phytosociology recognizes four main hierarchical levels of phytosociological units (syntaxa), which differ by the endings of their Latin
names. The levels, arranged from the lowest to the
highest, are as follows: association (ending -etum),
alliance (-ion), order (-etalia) and class (-etea). The
nomenclature of these syntaxa is governed by the
International Code of Phytosociological Nomenclature (ICPN; hereafter referred to as the Code;
Weber et al. 2000). To produce a convenient classification with a simple hierarchy, we only use four hierarchical levels, namely class, alliance, association
and variant. All vegetation units recognized here are
given unique codes, which simultaneously reflect
their position in the classification hierarchy, e.g.
LBD01, or LBD01a, respectively. The meaning of
these abbreviations is as follows:
–

–
–
–
–

The first letter indicates the formation group,
e.g. L denotes forest vegetation and K scrub
vegetation;
The second letter indicates the class within
the formation group;
The third letter indicates the alliance within
the class;
The two-digit number indicates the association
within the alliance;
The small letter indicates the variant within the
association.

Delimitation of associations
using the Cocktail method
The vegetation classification at the level of associations in the project Vegetation of the Czech Republic was performed using the supervised classification method Cocktail (Bruelheide 1995, 2000)
modified according to Kočí et al. (2003). This method imitates the traditional phytosociological classification approach using the sociological groups of
species. Based on large sets of relevés, Cocktail
quantifies species co-occurrence rates and generates sociological groups from species with a strong
tendency to co-occur in relevés. When sociological
groups are to be generated, the initial species of
36

the groups can be selected subjectively so as to
characterize the traditional vegetation units well.
However, the assignment of other species to a particular group is subjected to a statistical check to indicate whether the candidate species matches the
group better than others. Sociological groups are
named after one of the group’s species.
Sociological species groups created by the
Cocktail method were adopted from the first three
volumes of Vegetation of the Czech Republic and
completed with new groups specific to vegetation
types treated in the fourth volume. To create new
groups, we used a stratified data set of 43 814 relevés, stored in the TURBOVEG database format
(Hennekens & Schaminée 2001) in the Czech National Phytosociological Database (Chytrý & Rafajová 2003). This data set was already used for preparation of vegetation classification for the second
and third volume of Vegetation of the Czech Republic (Chytrý 2009, 2011). Sociological species
groups used in the definitions of associations included in all volumes of Vegetation of the Czech Republic are listed in Table 1 (pages 19–23). In the
next phase, Cocktail delimited the vegetation units
by means of formal definitions with the logical operators AND, OR or NOT. These definitions determine which sociological groups or species with higher cover must be present or absent in a relevé in
order for this relevé to be assigned to the particular
vegetation unit. High cover of single species of tree
or shrub layer was used in definitions of most types
of forest and scrub vegetation; high cover of the
herb-layer species was used especially in case of
species-poor vegetation types. An example is the
formal definition of the association Cephalanthero
damasonii-Fagetum sylvaticae:
Fagus sylvatica cover > 50 % AND (Sesleria
caerulea cover > 5 % OR Group Cephalanthera damasonium OR Group Geranium
sanguineum OR Group Lathyrus niger)
NOT Group Carex pilosa NOT Carex pilosa
cover > 25 %
This means that a relevé is assigned to this association if it contains species Fagus sylvatica with
a cover higher than 50%, and at the same time it
contains species Sesleria caerulea with a cover
higher than 5% or some of the sociological groups
Cephalanthera damasonium, Geranium sanguineum or Lathyrus niger, and at the same time, it
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does not contain the Carex pilosa group or species
Carex pilosa with a cover higher than 25%. Any sociological group is considered to be represented in
the relevé if the relevé contains at least half of all
species of the group.
The formal definitions of associations were elaborated in such a way that the groups of relevés
specified by them matched as closely as possible
the traditionally distinguished associations. Simultaneously we analysed the variation within the studied vegetation using numerical classification by
cluster analysis and the TWINSPAN program (Hill
1979, Roleček et al. 2009). In the course of the elaboration of formal definitions an attempt was made
to formally define all associations included in the
latest overviews of forest and scrub vegetation of
the Czech Republic (Moravec et al. 1995, 2000, Moravec 1998, Husová et al. 2002, Neuhäuslová 2003)
and some associations not yet reported from the
Czech Republic but recognized in neighbouring
countries.
The associations defined by the Cocktail method are defined subjectively, i.e. like the associations
in the traditional phytosociological classification.
However, the advantage is that they are defined
using unambiguous criteria which allow the consistent assignment of any relevé to the particular association.
An important property of the Cocktail method is
that some relevés, particularly those lacking specialist species, are not assigned to any association
and thus remain unclassified. This feature reflects
traditional phytosociological experience that the
majority of vegetation stands occurring in the field
cannot be assigned to associations. However, in
some practical applications of phytosociological
classification, e.g. in vegetation mapping, it is not
desirable that some stands are not assigned to
classification units. We have therefore developed
a two-step classification. In the first step, the relevés
are assigned to associations according to formal
definitions. In the second step, the relevés that have
not been assigned to any association by formal definitions are compared with the species composition
of groups of relevés that have already been assigned to individual associations and subsequently
assigned to the nearest matching association (Kočí
et al. 2003, Tichý 2005).
The adopted concept of alliances and classes
relies particularly on the statistical analysis of the
quality of the delimitation of alliances and classes

listed by Moravec et al. (1995) that was performed
by Chytrý & Tichý (2003) on the basis of the data
from the Czech National Phytosociological Database. The analysis evaluated the number and the
quality of diagnostic species of each vegetation unit
and the degree of overlap among vegetation units.
As an auxiliary guide for the development of alliance and class concepts in Vegetation of the Czech
Republic we used the concepts presented in vegetation overviews of neighbouring countries and international overviews.
Variants, i.e. lower vegetation units inside the
associations, were defined using cluster analysis
(PC-ORD 4 program; McCune & Mefford 1999) or
the TWINSPAN program (Hill 1979) modified in
order to produce any number of end groups (Roleček et al. 2009). The groups of relevés obtained
were interpreted subjectively with respect to their
ecology. Generally, two or three, but in some cases
more groups at the highest hierarchical level were
interpreted as variants. If the clusters distinguished
in this way showed only indistinctive floristic differentiation or did not have an unambiguous ecological interpretation, no variants in the particular association were recognized.

Data set
For determination of diagnostic, constant and dominant species of associations and alliances, as
well as the preparation of phytosociological tables
and distribution maps, we made a selection of relevés of all vegetation types from the Czech National
Phytosociological Database (Chytrý & Rafajová
2003). In January 2013, when this selection was
made, the database contained 103 020 relevés. In
addition, we selected 45 768 plots from the Database of the Czech Forest Classification System
(Zouhar 2012) of the Czech Forest Management Institute (ÚHÚL). We removed all relevés recorded in
plots of the size < 1 m2 or > 1000 m2; further we deleted relevés of forest vegetation from plots < 50 m2,
relevés of shrub vegetation from plots < 10 m2 or
> 100 m2 and relevés of other types of treeless vegetation from plots < 4 m2 or > 100 m2. In vegetation
of low scrub we retained plots 4–10 m2 in size and
in tall scrub or transitional scrub-forest vegetation
we also retained plots of 100–400 m2. Further, in
vegetation of rocks, walls and screes, aquatic vegetation, annual wetland vegetation, and vegetation
37
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of springs and trampled habitats we retained relevés from plots of 1–4 m2. After this screening
process the data set contained 139 663 relevés
(93 895 from the Czech National Phytosociological
Database and 45 768 from the Database of the
Czech Forest Classification System). All records of
juvenile trees and shrubs in the herb layer were deleted from this data set because some authors recorded them while others did not. The multiple records of the identical species in the tree and shrub
layers were combined. Similarly, the records of low
shrubs or tall herbs recorded in the herb layer by
some authors and in the shrub layer by others were
also combined in one layer. The same approach
was applied to lianas recorded in different layers.
As a result, all the species were represented only
once in the final data set. Bryophytes and macrolichens were maintained in the data set although
they were not recorded in all relevés. However,
epiphytic cryptogams, recorded in a few relevés,
were excluded.
The taxonomic concepts and nomenclature of
species and subspecies were unified according to
standard national lists for vascular plants (Danihelka et al. 2012), bryophytes (J. Kučera et al. 2012)
and lichens (Liška et al. 2008). The names of vascular plants that do not occur in the Czech Republic
follow The Plant List (www.theplantlist.org). As two
updated lists were published in 2012, some names
and, to a lesser degree, also taxonomic concepts
used in Volume 4 of Vegetation of the Czech Republic differ from those used in the previous three volumes (Kubát et al. 2002, J. Kučera & Váňa 2003).
We preferred that Volume 4 reflects the current status of knowledge of the Czech flora and bryoflora
to the alternative of using a single, but currently already partly obsolete nomenclature for all volumes
of Vegetation of the Czech Republic. Narrowly defined species or subspecies were unified into a broader concept in all cases where most relevés contained determinations of broadly defined species or
when the data on narrowly defined species were
likely to contain errors. Aggregates (agg.) as defined by Danihelka et al. (2012) were mostly used
for broadly defined species concepts. In a few other
cases, partly in bryophytes and lichens, the broader
species concepts were defined specifically for the
purpose of the monograph Vegetation of the Czech
Republic and marked with the name of a particular
species and abbreviation “s. l.” (sensu lato). These
species are listed in the Czech text on pages
38

24–25. Broader species concepts were used in
the analysed data set. If statistical analysis of
this data set determined some broadly conceived
species as diagnostic, constant or dominant for an
association, and the identity of the narrowly conceived species is known for this association, the
species list contains the broader species concept,
followed by indication of the narrower concept in
brackets.

Data analysis
for the presentation
of classification results
All 139 663 relevés all of the above-described data
set were compared with the formal definitions of associations created by the Cocktail method. After assignment of relevés to the associations we performed geographical stratification and resampling
of the data set in order to limit the possible effect of
oversampling at some sites or in some areas on the
estimation of parametres of the target associations
(Knollová et al. 2005). By doing this we attempted
to characterize each association by its mean properties that would have more general validity for the
Czech territory rather than by properties from smaller areas where many relevés are available. Stratification was performed in a geographical grid with
cells sized 1.25 minutes of longitude × 0.75 minutes
of latitude, i.e. approximately 1.5 × 1.4 km. If two or
more relevés assigned to the same association fell
in the same grid cell, only one of them was selected. For associations documented by less than
eight relevés from the whole of the Czech Republic,
no relevés were excluded. In addition, we excluded
vegetation plots from the Database of the Czech
Forest Classification System, because of the large
proportion of plots from forestry plantations and the
variable quality of floristic records in this database.
We also excluded plots larger than 625 m2 to limit
the range of plot sizes within the data set and its
possible negative effect on constancy in synoptic
tables (Dengler et al. 2009). The resulting stratified
data set contained 59 496 relevés, of which 5402
were assigned to forest or scrub vegetation associations. This data set was used for creating synoptic
phytosociological tables for vascular plants and for
determining diagnostic, constant and dominant
species of vascular plants.
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The same procedure of stratified resampling
was performed for the subset of relevés in which
a moss layer was recorded (including the relevés
with explicit indication of the absence of moss
layer). There were 42 567 relevés in the resampled
data set, of which 3895 were assigned to the associations of forest or scrub vegetation. This data set
was used for creating phytosociological tables for
species of the moss layer and for separate determination of diagnostic, constant and dominant species of bryophytes and lichens. However, it must be
emphasized that the quality of bryophyte and lichen
records in relevés is on average poorer than in the
case of vascular plants. Field researchers often record only more common or well known species, and
this fact must be considered when interpreting
these results.
Species composition of associations of forest
and scrub vegetation defined by the Cocktail method was compared in synoptic tables, which included groups of similar associations. They were prepared from the above-mentioned stratified data sets
of 59 496 relevés for vascular plants and 42 567 relevés for the species of moss layer. Each table contains the percentage frequency of the occurrence
of species in relevés assigned to individual associations.
In the same stratified data sets fidelity of each
species to each association, i.e. the occurrence
concentration of species in relevés of the particular
association, was calculated. Fidelity expresses the
diagnostic value of the species for a particular association. Species with high fidelity can be considered diagnostic, i.e. character species or differential species. Fidelity was determined with the phi
coefficient, which was used as a measure of the
statistical association between the occurrence of
species and the relevés assigned to the particular
phytosociological association (Chytrý et al. 2002).
Since the value of the phi coefficient depends on
the ratio of the number of relevés belonging to the
particular association to the total number of relevés
in the data set, and each association is represented by a different number of relevés, the relative
number of relevés of each association was virtually
equalized to 1% of the total number of all relevés
in the stratified data set (Tichý & Chytrý 2006). For
comparison with the target association, relevés of
all vegetation types were retained in this stratified
data set. As a result, diagnostic species determined in this manner have general validity in compa-

rison with all other vegetation types of the Czech
Republic. Species with a phi coefficient greater
than 0.25 were considered diagnostic for a particular association while species with a phi coefficient greater than 0.50 were termed highly
diagnostic. These thresholds were determined subjectively in order to obtain practical numbers of diagnostic species, i.e. not too many or too few. In addition to the phi coefficient for each species and
association, the statistical significance of the fidelity prior to equalization was calculated using the
Fisher’s exact test (Chytrý et al. 2002). Based on
this calculation, species whose occurrence concentration in relevés of the particular association
did not differ from random at a level of significance
of P < 0.001 were not included in a group of diagnostic species although they showed a high phi
coefficient value. Diagnostic species are marked in
green in synoptic tables while highly diagnostic
species are marked in dark green. These species
are also introduced in the lists of diagnostic species in the textual descriptions of associations;
highly diagnostic species are printed in bold.
Diagnostic species determined in the above-mentioned manner were also used to assess the
quality of the definition of individual associations
using the Cocktail method. Associations that had
no diagnostic species, i.e. those difficult to distinguish floristically, were not accepted in the proposed system of vegetation units.
In addition to diagnostic species, species frequently occurring in vegetation stands (constant
species) and species with high cover (dominant
species) were determined using the same data set.
Constant or highly constant species were defined
as those with a frequency over 40% or 80%, respectively. Dominant species and highly dominant
species were those that occurred with a cover value
exceeding 25% in at least 5% and 10% of relevés,
respectively. However, in cases of associations with
only few relevés, species occurring with a high
cover in a single relevé were not included in the list
of dominant species, even though this single dominant occurrence corresponded to more than 5 or
10% of relevés.
Diagnostic and constant species of the alliances and classes were determined in the same way
as those of the associations, based on the relevés
assigned to all the subordinate associations. As
these groups of species are only based on the data
from the Czech Republic, they have local validity for
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the national territory. If vegetation diversity across
the entire geographic range of particular classes
and alliances were taken into account, the lists of
diagnostic and constant species would probably be
modified to some extent. In alliances with a single
association recognized in the Czech Republic, we
consider their diagnostic and constant species to
be identical with those of the association. The same
principle applies for classes with a single alliance.
We did not determine dominant species of classes
and alliances, because different associations assigned to them often have different dominant species.
Highly constant and highly dominant species
are printed in bold in the text. Synoptic tables contain a list of diagnostic species in the first part, followed by a list of species with frequency of at least
10% in all relevés of a particular table or at least
20% in one or more associations of the table. Less
frequent and non-diagnostic species were omitted
due to space limitations.

Graphic calibration
of associations
Ellenberg indicator values (Ellenberg et al. 1992),
altitudinal range and the cover of individual vegetation layers for each association were illustrated in
box-and-whiskers plots. These plots were formed
on the basis of the stratified selection of 5402 relevés of forest and scrub vegetation assigned to
associations by the Cocktail method, i.e. from the
relevés used for making synoptic tables. They illustrate the median (the horizontal line in the middle
of the box), lower and upper quartiles, i.e. the interval accommodating 50% of the observed values
(box), and 5% and 95% percentiles, i.e. the interval
containing 90% of the observed values (whiskers).
The background of each graph contains the median
(the coloured horizontal line) and the inter-quartile
range (the colour strip) for all 5402 relevés of forest
and scrub vegetation of the Czech Republic from
the stratified selection, allowing a comparison of the
values between individual graphs that use different
scales on the vertical axis.
Ellenberg indicator values express the relationship of plant species to light, temperature, continentality, humidity, soil reaction and nutrients.
These values are given on an ordinal scale, which
contains twelve degrees for humidity and nine de40

grees for other variables. Ellenberg values of all represented vascular plants were used to calculate
the unweighted arithmetic mean for each relevé of
the stratified data set that was assigned to an association. Species which were lacking or not assigned to a particular indicator value in the Ellenberg
tables were omitted. Thus we obtained indicator values for each relevé and illustrated their distribution
in the box-and-whiskers plots.
Altitudes were taken directly from the accompanying relevé data or, if missing, were derived
from a digital hypsometric map in the geographical
information system ArcGIS 8.3 (www.esri.com).
Data on percentage covers of the tree, shrub
and herb layers were also taken from the relevés.
Relevés that did not contain this information were
not used in the graphic presentation.

Distribution maps
of associations
The distribution of individual associations was mapped in a geographical grid with cells of 5 minutes of
geographical longitude × 3 minutes of latitude, i.e.
approximately 6 × 5.5 km. The grid was derived
from the standard grid used for mapping central European flora and fauna, with the basic cells divided
into quadrants.
Maps were prepared from the non-stratified
data set of 139 663 relevés taken from the Czech
National Phytosociological Database and the Database of Forest Typology of the Forest Management
Institute, i.e. the whole databases except relevés
from extremely small or extremely large plots (see
above). The relevés from this data set were compared with the formal definitions of all associations
of non-forest vegetation formed by the Cocktail
method. If a relevé was assigned to more than one
association, its final assignment was decided on the
basis of the similarity calculation using the FPFI
index (Tichý 2005) and the relevé was assigned to
the association whose species composition it best
matched. In total 18 225 relevés were assigned to
the associations contained in the fourth volume of
Vegetation of the Czech Republic, of which 17 938
had sufficiently accurate geographical coordinates
and could be mapped.
In the maps the symbol ◦ indicates the sites
containing only relevés recorded until 1975, and

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:12 Stránka 41

Summary
● indicates the sites with relevés recorded after
1975. Because of the large number of forest relevés
contained in the databases used and their fairly representative geographical coverage, the maps of
forest vegetation units provide a good picture of
their actual distribution. Therefore it was not needed
to complete the maps by predictions of actual distribution in areas where no relevés were recorded.
Still these maps cannot be considered as complete:
future research will certainly add many missing localities. In contrast, maps of moderately common
or common types of scrub vegetation contain many
gaps in geographic coverage. However, we do not
add predicted distribution even to most of these
maps, because statistical modelling based on environmental data is inaccurate for these associations due to scarce and sometimes clustered relevé
records, while predictions based on the distribution
of diagnostic or dominant species is unreliable due
to the broad ecological range of most of these species. Only in a few cases it was possible to add distribution of diagnostic or dominant species to particular associations of scrub vegetation in order to
indicate potential distribution of these associations.
Species occurrence data were obtained mainly
from the Czech National Phytosociological Database, the Database of Diversity of Vascular Plants
in the Czech Republic (FLDOK), managed by the
Institute of Botany, Academy of Sciences of the
Czech Republic, Biological Record Database of the
Agency for Nature Conservation and Landscape
Protection of the Czech Republic, database of the
South Bohemian Branch of the Czech Botanical
Society, and Czech Botanical Society data included
in the Flora Database of the Czech Republic
(www.florabase.cz). It must be noted, however, that
even the distribution maps of species are not comprehensive. In the association distribution maps,
sites with no relevés but with occurrence of the diagnostic or dominant species of the given association are indicated by small dots.

names need not be the most characteristic of the
syntaxon but they must occur in its stands. Priority
is the basic principle of phytosociological nomenclature, which means that if a syntaxon has two or
more synonymous names formed according to the
rules of the Code, the oldest of them is the correct
one.
For all accepted syntaxon names used in Vegetation of the Czech Republic their original descriptions were checked so that we could ensure
that these names are valid. All synonyms older than
the respective accepted name include a reference
to the article or paragraph of the Code (indicated
as §) according to which the name has to be rejected as being ineffective, invalid or illegitimate. This
is not included for the names that are younger than
the accepted name because such names are not
candidates for the correct name due to the priority
principle. The most frequent reasons of rejecting
a name are listed below:
§1

§ 2b

§ 3a
§ 3b
§ 3c
§ 3d

§ 3e
§ 3f
§ 3g

Nomenclature of plant
communities

§5
§ 29

The nomenclature of plant communities in Vegetation of the Czech Republic follows the rules of the
International Code of Phytosociological Nomenclature (Weber et al. 2000). Taxa used in the syntaxon

§ 31

– The name has not been published in
a printed publication, it is therefore rendered ineffective (nomen ineditum);
– The name has not been published with
a sufficient original diagnosis (nomen
nudum);
– The name has been merely cited as a synonym by its author;
– The name has been suggested as provisional by its author;
– The syntaxonomic rank of the vegetation
unit has not been indicated;
– The rank of the syntaxon did not correspond to the rank of the Code or it is an
association of the Uppsala School published before 1936;
– The syntaxonomic rank did not correspond to the form of the name;
– The name-giving taxa were not indicated
in the original diagnosis;
– The name was published after 1978 and
it is not clear from which taxon name(s) it
has been formed;
– The name was published after 1978 without indication of the nomenclature type;
– The syntaxon has been renamed because
another taxon characterizes it better;
– The name is a younger homonym, i.e. it
is spelled like a previously and validly published name;
41
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§ 33

– The name is one of the homonyms of
equal age but another of these homonyms was adopted by earlier authors;
§ 34a – The name contains an epithet in the nominative case that indicates a geographical, ecological or morphological property;
§ 34c – The name was formed from more than
two taxon names;
§ 36 – Due to earlier misinterpretations, the
name was often used in a false sense that
excludes its type (nomen ambiguum); it
may therefore be proposed for rejection
as nomen ambiguum rejiciendum propositum;
§ 37 – The type relevé of the association is so
incomplete or complex that it cannot be
assigned to any one of the currently distinguished associations (nomen dubium);
§ 43 – The taxon providing the name of the syntaxon was determined erroneously.
Lists of synonyms also include the names that
are often quoted in the literature and attributed to
a particular author who neither created nor used the
name (so-called phantom names; Mucina in Mucina
et al. 1993a: 19–28). Further, these lists contain frequently used pseudonyms, i.e. the names of syntaxa used with the original author citation or with
reference to it but misinterpreted by later authors.
Pseudonyms are cited with the name of the misinterpreting author, preceded by the word sensu, and
followed by the name of the author of the original
description after the word non. For example, the
author citation ‘sensu Šmarda 1961 non Tüxen
1937’ means that Šmarda used Tüxen’s name for
a syntaxon other than that originally described by
Tüxen. If several authors used a certain name in
a manner different from that of the original description, the abbreviation auct. non is used instead of
the name of the misinterpreting author.
There are many cases when the correct form
of the accepted name differs from that given in the
original diagnosis. Therefore every accepted name
in Vegetation of the Czech Republic is accompanied by its original wording attached after the abbreviation ‘Orig.’, including the original wording of
the author citation if this was indicated in the original diagnosis. The accepted names of associations
and alliances that contained only the genus
name(s) in the original diagnosis were supplemented with species epithets in accordance with Re42

commendation 10C of the Code. One exception applies to the associations and alliances whose original diagnosis contains more than one species of
the genus name used in the syntaxon name, and it
is not clear from which species name the syntaxon
name was formed. In the cases that only one of
these species is indicated in the list of diagnostic
species or has much higher constancy or cover as
compared with the other species, the former species is considered as name-giving and included in
the name of the syntaxon. In other cases, when it
is not clear which is the name-giving species, only
the genus name is used and the list of species that
can potentially provide the name is placed in brackets after the original wording of the name.
For practical reasons in some cases, we also
used the modified form of names, nomina inversa
and nomina mutata. Nomen inversum is the name
of syntaxon in which the order of the names of
taxa was changed from that in the original diagnosis so that the dominant taxon or the taxon of the
higher layer is in the second place. Nomen mutatum replaces the syntaxon name which was originally formed from the names of taxa not used in
the recent taxonomic and floristic literature, with
syntaxon names that include the names of taxa
that are in accordance with the contemporary taxonomic literature. In these cases we used taxon
names accepted in the Checklist of vascular plants
of the Czech Republic (Danihelka et al. 2012). In
order to facilitate work with synonyms, we provide
the conversion of the old taxon name to the name
from this Checklist in brackets after the original
form of the syntaxon name. We also introduce this
conversion in cases when the name of the syntaxon maintains a different taxon name than that
used in the Checklist.

On the practical application
of the present phytosociological
system
Vegetation can be classified in many different ways
and the system presented here is just one of them.
Its main advantage is that it is supported by the
analysis of phytosociological data and provides
unambiguous criteria for inclusion of particular vegetation stands or relevés in associations. It does
not aspire to classify every existing stand of vege-
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tation but defines the cores of associations, which
are usually characterized by the occurrence of ecologically specialized species. This reflects the common experience that phytosociological systems
work well with relatively homogeneous stands that
contain specific combinations of species with a narrow ecological range, but at the same time leave
a large proportion of vegetation stands existing on
the landscapes unclassified. Still it is possible to
quantify the similarity of any vegetation stand to the
cores of the associations and assign it to the most
similar association, if necessary.
The identification of associations included in
the proposed classification can be performed using
the computer expert system available at www.sci.muni.cz/botany/vegsci/expertni_system.php?lang=en.
This expert system runs in the environment of the
JUICE program. It was originally developed as two
separate modules for non-forest and forest vegetation, as described in the previous volumes of Vegetation of the Czech Republic. However, after completion of the expert system for forest vegetation we
merged both expert systems into one. This is better
for practical use of the expert system, but it required
slight modifications of some association definitions
published in the previous volumes, notably adding
a condition that these associations must not contain
certain species of trees or shrubs with a cover higher than a certain threshold.
When the expert system is applied to identify
vegetation types, it may occasionally happen that
different relevés from a single relatively homogeneous vegetation stand are assigned to different associations. Such stands should be interpreted as
transitional between these associations. If the expert system assigns some of the relevés from
single vegetation stand to a particular association
while others remain unassigned to any association,
it means that the stand consists of patches with
typical and less typical species composition with
respect to the association core. Relevés that remained unassigned to any association can be compared

by the expert system using the FPFI index with the
total species composition of individual associations
and subsequently assigned to the association they
best match. This kind of assignment can be interpreted as follows: although the relevé does not belong to the core of the particular association and is
not typical of it, it is close or similar to it. In addition
to the requirement that the relevé should match the
particular association better than any other, it is
also appropriate to determine the particular threshold value of similarity that the relevé must exceed
in order to be assigned to the particular association.
A large number of stands exist that are mainly composed of generalist species or contain unusual species combinations whose assignment to any association would be in conflict with phytosociological
tradition. The determination of the threshhold value
is subjective and depends on the vegetation type
and on the user, who must decide how large deviations from the typical species composition
he/she is willing to accept while assigning the relevé
to a particular association.
With respect to the practical use of vegetation
classification, one should realize that applicability
of any classification is scale-dependent. The proposed classification is optimized for the territory of
the Czech Republic. It is therefore possible that
some associations that have been distinguished in
it will not be clearly recognizable in broader central
European or European vegetation classification
systems. However, it is also evident that in the case
of strictly local vegetation description, e.g. in a small
nature reserve, it may be more suitable to define ad
hoc local vegetation units. Such units may be difficult to transpose into other territories or to larger
scales but will provide a better description of local
vegetation variability. Even so, it may be desirable
to compare such local vegetation units with the national classification, e.g. by means of the assignment of relevés to associations by the expert system, and thus place local diversity patterns into
a broader context.
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Poříční vrbové křoviny
a vrbovotopolové luhy
(Salicetea purpureae)
Riparian willow scrub and willow-poplar forests
Zdenka Neuhäuslová, Jan Douda & Milan Chytrý

Třída KA. Salicetea purpureae Moor 1958
Svaz KAA. Salicion triandrae Müller et Görs 1958
KAA01. Salicetum triandrae Malcuit 1929
Svaz KAB. Salicion elaeagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in Mucina et al. 1993
KAB01. Salicetum elaeagno-purpureae Sillinger 1933
KAB02. Salicetum purpureae Wendelberger-Zelinka 1952
KAB03. Salici purpureae-Myricarietum germanicae Moor 1958
Svaz KAC. Salicion albae de Soó 1951
KAC01. Salicetum albae Issler 1926
KAC02. Salicetum fragilis Passarge 1957

Třída KA. Salicetea purpureae Moor 1958*
Poříční vrbové křoviny a vrbotopolové luhy
Orig. (Moor 1958): Salicetea purpureae Moor 1958
Syn.: Salici purpureae-Populetea nigrae Rivas-Martínez et Cantó ex Rivas-Martínez et al. 2001
Diagnostické druhy: Salix alba, S. elaeagnos, S. euxina, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis; Aegopodium podagraria, Calystegia sepium, Carduus crispus, Chaerophyllum bulbosum, Elymus caninus, Galium aparine,
Glechoma hederacea agg. (G. hederacea s. str.), Humulus lupulus, Lamium maculatum, Myosoton aquaticum,
Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Rumex obtusifolius, Solanum dulcamara, Symphytum officinale, Urtica dioica
Konstantní druhy: Salix euxina; Aegopodium podagraria, Calystegia sepium, Galium aparine, Glechoma hederacea
agg. (G. hederacea s. str.), Lamium maculatum, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Urtica dioica

Do třídy Salicetea purpureae se řadí azonální společenstva vrbových křovin a vrbových nebo vrbotopolových lužních lesů osídlující břehy vodních toků
a pravidelně zaplavované části říčních niv. V lesních
porostech dominují stromové vrby, a to vrba bílá
(Salix alba), vrba křehká (S. euxina) a jejich hybrid
(S. ×rubens). Místy se také vyskytují oba naše pů-

vodní druhy lužních topolů, zejména topol černý
(Populus nigra). V pobřežních křovinách rostou
různé druhy keřových vrb, jednotlivé porosty však
často mívají pouze jednu dominantu. U nás je
to nejčastěji vrba trojmužná (Salix triandra), vrba
košíkářská (S. viminalis) a vrba nachová (S. purpurea), vzácně vrba lýkovcová (S. daphnoides), vrba

* Charakteristiku třídy zpracovali Z. Neuhäuslová & J. Douda
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Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae)
šedá (S. elaeagnos) a židoviník německý (Myricaria
germanica). Mimo naše území je významnou dřevinou těchto společenstev rakytník řešetlákový
(Hippophaë rhamnoides), který má rozsáhlý eurasijský areál (Meusel et al. 1978). V boreální zóně
severní Evropy a Sibiře, na Pyrenejském poloostrově a ve východní Evropě jsou v rámci této třídy
uváděny ještě další svazy vlhkomilných křovin, jejichž dominantní druhy (např. Amorpha fruticosa,
Salix glauca, S. neotricha a S. phylicifolia; Dierßen
1996, Rivas-Martínez et al. 2001, Solomaha 2008)
se ve střední Evropě přirozeně nevyskytují.
Pobřežní vrby a topoly jsou přizpůsobeny
pravidelným záplavám. Vytvářejí velké množství
semen, která se šíří větrem nebo vodou, ale zůstávají klíčivá nanejvýš několik týdnů. Pro jejich
úspěšné vyklíčení a uchycení je nutné, aby se dostala na víceméně obnažený substrát, který zůstává po několik týdnů nasycený vodou a bez silného
narušování. Vrby těchto společenstev rovněž výborně regenerují z úlomků větviček a kořenů (Karrenberg et al. 2002, Karrenberg & Suter 2003). Většina vrb má velmi ohebné větve, které zabraňují
jejich polámání při povodních. U některých z nich
se větvičky naopak dobře odlamují, a podporují tak
jejich šíření (např. Salix euxina). V porovnání s dalšími dřevinami lužních lesů jsou světlomilné vrby
a topoly konkurenčně slabé. Jejich úspěšná regenerace na otevřených náplavech je spojena s rychlým růstem a současným rozvojem mohutného kořenového systému, který zajišťuje jejich stabilitu
v často narušovaném prostředí říční nivy (Karrenberg et al. 2002, 2003a). V zástinu jiných stromů
však rychle odumírají.
Bylinné patro nemá specifické diagnostické
druhy, které by tato společenstva odlišovaly od pobřežní nelesní lemové vegetace a ostatních typů
lužních lesů. Ve srovnání s porosty lužních lesů
svazu Alnion incanae je tato vegetace druhově
chudší. Vyskytují se zde klonální vytrvalé rostlinné
druhy, např. chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), které jsou
schopny se po povodních obnovovat vegetativně
a prorůstat nanesenými sedimenty. Hojně se též vyskytují jednoleté druhy, např. dvouzubce (Bidens
spp.) a rdesna (Persicaria spp.), které osídlují čerstvé nánosy jemných sedimentů. Rozvoj bylinného
patra je výrazně omezen, pokud vrby tvoří hustý
zápoj. Mechové patro se vyvíjí pouze sporadicky,
nejčastěji na bázi kmenů vrb.
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Společenstva této třídy jsou s výjimkou suchých oblastí Středomoří rozšířena po celé Evropě
(Horvat et al. 1974, Korotkov et al. 1991, Dierßen
1996, Hommel et al. in Stortelder et al. 1999: 165–
188, Rivas-Martínez et al. 2001, Gégout et al. 2008,
Solomaha 2008, Ellenberg & Leuschner 2010)
a doložena jsou také ze západní Sibiře (Taran
1993, Solomeshch 2005). Výskyt některých diagnostických druhů vrb (např. Salix viminalis) sahá až
do východní Asie (Chmelař & Meusel 1976).
V České republice se tato vegetace vyskytuje od
nížin do podhorských oblastí. Je součástí přirozené
zonace a sukcese rostlinných společenstev v potočních a říčních nivách. Osídluje štěrkovité až hlinité náplavy a říční břehy pravidelně zaplavované
při jarním tání, ale mnohdy i během vegetačního
období po vydatných deštích. V méně často zaplavovaných polohách nivy do porostů vrb záhy expandují dřeviny svazu Alnion incanae, zejména Alnus
glutinosa, A. incana a Fraxinus excelsior.
Doklady o výskytu pobřežních vrbin na našem
území pocházejí z pozdního glaciálu, kdy v říčních
nivách pravděpodobně tvořily mozaiku s vysokobylinnou nelesní vegetací (Rybníčková & Rybníček in
Neuhäuslová et al. 1998: 34–42, Břízová 1999).
V holocénu, když do nivních porostů expandovaly
konkurenčně silnější dřeviny lužních lesů (Brown
1988, Břízová 1999), se jejich rozloha nejprve
zmenšila a znovu se rozšířily ve středověku pravděpodobně vlivem pravidelnějších a rozsáhlejších
záplav po odlesnění horních částí povodí (Slavíková 1976, Opravil 1983) a hospodaření člověka
v lužních lesích. Rozvoj vrbových a topolových porostů mohl být podpořen těžbou dřeva v lesích,
která vedla k prosvětlení lesů, a lesní pastvou, která
narušovala bylinné patro a omezovala zmlazování
mnohých jiných dřevin (Nožička in Mezera 1958:
41–52, Vrška et al. 2006). Není vyloučena ani výsadba vrb využívaných například při výrobě košíků.
Výskyt vrbotopolových luhů a vrbových křovin byl
omezen během 19. a 20. století, kdy byla regulována většina našich větších toků a změnil se jejich
průtokový režim (Mezera 1958). Regulace vedly
jednak k přímé destrukci příbřežních porostů při
zpevňování říčních břehů, jednak omezily jarní záplavy a způsobily pokles hladiny podzemní vody
v nivách, čemuž odpovídají zaznamenané sukcesní
změny k mezofilnějším typům lesů (Horák 1961,
Vrška et al. 2006).
Třída Salicetea purpureae zahrnuje jediný řád,
Salicetalia purpureae Moor 1958, do kterého se
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u nás řadí tři svazy, a to Salicion triandrae, Salicion
elaeagno-daphnoidis a Salicion albae.

￭

Summary. The class Salicetea purpureae comprises

Euro-Siberian azonal communities of willow scrub and willow or willow-poplar forests occurring along stream banks
and on regularly inundated floodplain sites. The herb layer
consists of a group of floodplain species typical of both
open habitats and the herb layer of woody vegetation;
usually it does not contain forest specialists.

Svaz KAA
Salicion triandrae
Müller et Görs 1958*
Pobřežní keřové vrbiny
nedivočících řek
Orig. (Müller & Görs 1958): Salicion triandrae
Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Salicetum triandrae

Křovinná společenstva svazu Salicion triandrae
jsou tvořena zpravidla převládající vrbou trojmužnou (Salix triandra), vrbou křehkou (S. euxina)
a vrbou košíkářskou (S. viminalis). Dorůstají výšky
2–5 m. Na čerstvě vlhkých půdách dominují v bylinném patře nejčastěji bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) a ptačinec hajní (Stellaria nemorum). Na
vlhčích půdách většinou převládá tužebník jilmový
(Filipendula ulmaria) nebo vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Časté jsou též trávy (zvláště Elymus
caninus, Phalaris arundinacea a Poa trivialis), v nižších polohách i liány (Calystegia sepium, Cuscuta
europaea, Humulus lupulus a Silene baccifera)
a druhy lemových společenstev (Carduus crispus,
Chaerophyllum bulbosum aj.). Ve větších nadmořských výškách dominuje v bylinném patře zpravidla
Chaerophyllum hirsutum. V jarním aspektu se vyskytuje velmi hojně Ficaria verna. Mechové patro
ve většině porostů zcela chybí nebo má zanedbatelnou pokryvnost.
Periodicky zaplavované vrbové křoviny svazu
Salicion triandrae porůstají slabě vyvinuté hlinito-

-písčité, písčité nebo štěrkovité náplavy toků
v nížinách až pahorkatinách. Jejich půdy bývají
kyselé až silně kyselé a mají silně nasycený
sorpční komplex (Neuhäuslová 1985). Tyto vrbové křoviny vytvářejí často neprostupné porosty
lemující břehy větších říčních toků, někdy se
však vyskytují i u rybníků. Charakteristické jsou
hlavně pro nedivočící řeky s povlovným spádem,
na kterých nedochází k výrazným přesunům
štěrkového materiálu, tvorbě štěrkových lavic
a velkých štěrkových ostrovů. Rozsáhlejší porosty
bývají vyvinuty na nánosové (jesepní) části břehů, kde se vrby mohou šířit na nově nanesené
sedimenty.
Křoviny svazu Salicion triandrae jsou rozšířeny
v temperátní a hemiboreální části Evropy. Jsou uváděny z Francie (Malcuit 1929, Julve 1993, Gégout
et al. 2008), Belgie (Lebrun et al. 1955), Nizozemska
(Westhoff & den Held 1969), Německa (Seibert &
Conrad in Oberdorfer 1992: 15–23, Pott 1995:
474–478, Klotz in Schubert et al. 2001b: 112–115),
Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Skandinávie
(Dierßen 1996), Litvy (Korotkov et al. 1991), Švýcarska (Moor 1969), Rakouska (Grass in Mucina et al.
1993b: 44–59, Karner in Willner & Grabherr 2007:
51–58), Slovenska (Berta in Michalko et al. 1986:
46–48), Maďarska (Kárpáti & Tóth 1961, Borhidi et
al. 2012), Rumunska (Coldea 1991), Slovinska (Šilc
2003), Chorvatska (Rauš et al. 1992), Albánie (Kárpáti & Kárpáti 1961), dalších částí Balkánského poloostrova (Horvat et al. 1974) a Ukrajiny (Didukh et
al. in Didukh et al. 2011: 143–199).
Asociace Salicetum fragilis, která byla v dosavadní české literatuře uváděna pod jménem Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis v rámci tohoto
svazu (Moravec et al. 1995, Neuhäuslová 2003), je
v tomto přehledu zařazena do svazu Salicion albae,
což odpovídá dalším současným přehledům středoevropské vegetace (např. Pott 1995, Karner in
Willner & Grabherr 2007: 51–58). Díky tomuto řešení zahrnují všechny svazy této třídy fyziognomicky jednotné porosty, a to buď keřové (Salicion
triandrae a Salicion elaeagno-daphnoidis), anebo
stromové (Salicion albae).

￭

Summary. This alliance includes willow scrub domi-

nated or co-dominated by Salix euxina, S. triandra and
S. viminalis and other willow species. It is usually 2–5 m
tall and occurs along rivers with slow or intermediate

* Charakteristiku svazu a podřízené asociace zpracovali
Z. Neuhäuslová & J. Douda

current velocity, which accumulate sandy or loamy
sediments.
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KAA01
Salicetum triandrae
Malcuit 1929

Dominantní druhy: Salix alba, S. euxina, S. purpurea,

Pobřežní vrbiny s vrbou trojmužnou

Formální definice: (Salix triandra pokr. > 25 % OR Salix

S. triandra, S. viminalis; Galium aparine, Urtica
dioica

viminalis pokr. > 25 %) NOT skup. Caltha palu-

Tabulka 2, sloupec 1 (str. 51)
Orig. (Malcuit 1929): Association à Salix triandra

Syn.: Salicetum triandro-viminalis Tüxen et Lohmeyer
1950, Salicetum triandrae Noirfalise in Lebrun et
al. 1955, Salicetum triandro-viminalis Lohmeyer ex
Moor 1958, Polygono hydropiperis-Salicetum triandrae Kevey in Borhidi et Kevey 1996
Diagnostické druhy: Salix euxina, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis; Calystegia sepium, Chaerophyllum
bulbosum, Phalaris arundinacea, Silene baccifera

Konstantní druhy: Salix euxina, S. triandra, S. viminalis; Aegopodium podagraria, Calystegia sepium,
Galium aparine, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Symphytum officinale, Urtica dioica

stris

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
pobřežní křoviny, jejichž fyziognomii určuje vrba
trojmužná (Salix triandra) nebo vrba košíkářská
(S. viminalis) a v nichž se s menší pokryvností vyskytují také vrba nachová (S. purpurea) a vrba
křehká (S. euxina). Do keřového patra často pronikají liány, zvláště chmel otáčivý (Humulus lupulus) a opletník plotní (Calystegia sepium). Bylinné
patro je obvykle silně zapojené. Převládá v něm
zpravidla chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Dále se zde vyskytují nitrofilní druhy snášející časté záplavy, např. Aegopodium podagraria,
Poa trivialis, Ranunculus repens a Urtica dioica.
Z typických druhů lužních lesů zde často roste Ely-

Obr. 1. Salicetum triandrae. Pobřežní křoviny s vrbou košíkářskou (Salix viminalis), vrbou trojmužnou (S. triandra) a vrbou křehkou
(S. euxina) podél řeky Berounky u Zvíkovce na Křivoklátsku. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 1. Riparian scrub with Salix viminalis, S. triandra and S. euxina along the Berounka river near Zvíkovec in the Křivoklát area, central
Bohemia.
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mus caninus a Stellaria nemorum. V porostech se
obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin
na plochách o velikosti 50–200 m2. Mechové patro
zpravidla schází nebo se vyskytuje s velmi malou
pokryvností.
Stanoviště. Tato vegetace osídluje říční náplavy
obvykle v klidnějších, méně sklonitých částech
toků. Většina lokalit se nachází v nadmořských výškách 200–400 m. Její porosty jsou vázány na ta
místa v nivách, která jsou každým rokem dlouhodobě zaplavena během jarních povodní, ale také
po vydatných deštích během vegetačního období.
Půdy jsou málo vyvinuté, vznikající na bahnitých
nebo písčitých říčních náplavech. Jsou většinou
bezkarbonátové, slabě kyselé, řidčeji neutrální
(pHKCl 5,0–7,0), se silně nasyceným sorpčním
komplexem (98–100 %) a příznivým poměrem
C : N v rozmezí 10–15 (Neuhäuslová 1985).
Vzácně se menší porosty této vegetace vyskytují
i v okolí rybníků.
Dynamika a management. Tato asociace představuje přirozené stadium sukcese od nelesní vegetace říčních náplavů k lužním lesům. Velké množství semen dobře se šířících větrem a vodou

umožňuje vrbám rychle obsadit nově vzniklé říční
náplavy. K jejich šíření přispívají také úlomky větví,
které snadno zakořeňují. Rozhodujícím faktorem,
který brání pronikání stromových dřevin lužních
lesů do těchto společenstev, jsou dlouhodobé záplavy, při kterých jsou tyto dřeviny zároveň mechanicky poškozovány (Karrenberg et al. 2003a, Francis et al. 2005). Dlouhodobě stabilní porosty se
vytvářejí na často zaplavovaných místech v blízkosti velkých říčních toků.
Rozšíření. Asociace Salicetum triandrae je rozšířena ve velké části Evropy. Uvádí se z Francie (Malcuit 1929, Julve 1993, Gégout et al. 2008), Belgie
(Lebrun et al. 1955), Nizozemska (Westhoff & den
Held 1969), Německa (Seibert & Conrad in Oberdorfer 1992: 15–23, Klotz in Schubert et al. 2001b:
112–115, Preising et al. 2003), Polska (W. Matuszkiewicz 2007), Skandinávie (Dierßen 1996), Švýcarska (Moor 1969), Rakouska (Grass in Mucina et
al. 1993b: 44–59, Karner in Willner & Grabherr
2007: 51–58), Slovenska (Jurko 1964, Berta in Michalko et al. 1986: 46–48), Maďarska (Kárpáti &
Tóth 1961, Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), Slovinska (Šilc 2003), Chorvatska (Rauš et al. 1992),
Albánie (Kárpáti & Kárpáti 1961), dalších částí

Obr. 2. Rozšíření asociace KAA01 Salicetum triandrae. Mapy rozšíření jsou sestaveny na základě existujících fytocenologických snímků.
Symboly použité ve všech mapách: ● lokality snímků zapsaných po roce 1975; ○ lokality, z nichž nejsou k dispozici žádné snímky zaznamenané po roce 1975, ale existují snímky starší. Existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření
této asociace.
Fig. 2. Distribution of the association KAA01 Salicetum triandrae. Distribution maps are based on the available relevés. The following
symbols ared used in all the maps: ● sites with relevés recorded after 1975;○ sites with no relevés recorded after 1975 but with relevés
recorded earlier. Available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution of this association.
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Balkánského poloostrova (Horvat et al. 1974), Ukrajiny (Solomaha 2008) a Ruska (Korotkov et al.
1991). V České republice byla zaznamenána na Plzeňsku (Sofron & Nesvadbová 1997), Křivoklátsku
(Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 100–105),
v Předšumaví (Neuhäuslová 1985), středním Povltaví (Douda 2004), Třeboňské pánvi (Neuhäuslová
1985), středním a východním Polabí (Neuhäuslová
1985), na Českomoravské vrchovině (Hluštíková
1971, Neuhäuslová 1985, Chytrý & Vicherek 1996),
v Lanškrounské kotlině (Jirásek 1992), Poodří (Koutecká 1980) i jinde.
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
je vázáno na úzké břehové porosty, které jsou často
omezovány při technických úpravách břehů. Výrazně se v něm šíří invazní druhy, např. Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera, I. parviflora,
Reynoutria japonica, R. ×bohemica, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis a S. gigantea. Vrbové
proutí se využívá na výrobu košíků. Pobřežní vrbiny
zpevňují břehy, chrání je tak před vodní erozí a přispívají k zakrytí technických vodohospodářských
objektů.

￭ Summary. The association Salicetum triandrae is dominated by Salix triandra or S. viminalis. Frequently found but
with a lower cover are also S. euxina and S. purpurea. Although S. euxina is potentially tree, it is often shrubby or low-growing in this vegetation due to frequent disturbances by
the current. This vegetation occurs on loamy or sandy sediments along rivers from lowlands to the altitudes of about
450 m. The original composition of the herb layer has been
strongly altered due to the spread of invasive neophytes.

Svaz KAB
Salicion elaeagno-daphnoidis
(Moor 1958) Grass in Mucina
et al. 1993*
Křoviny štěrkových lavic
divočících řek
Orig. (Grass in Mucina et al. 1993b: 44–59): Salicion
eleagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass nom. nov.
(Salix eleagnos = S. elaeagnos)

* Charakteristiku svazu zpracoval M. Chytrý
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Syn.: Salicion elaeagni sensu Moor 1958 non Aichinger
1933 (pseudonym)
Diagnostické druhy: Alnus incana, Myricaria germanica, Salix daphnoides, S. elaeagnos, S. euxina,
S. purpurea; Cardamine amara (excl. subsp. opicii), C. flexuosa, Centaurea phrygia agg., Chaerophyllum aromaticum, Daucus carota, Echium
vulgare, Elymus caninus, Epilobium dodonaei,
Erigeron annuus agg., Eupatorium cannabinum,
Impatiens glandulifera, Knautia maxima, Medicago
lupulina, Melilotus albus, Mentha longifolia, Orobanche flava, Petasites hybridus, P. kablikianus,
Poa compressa, Reynoutria japonica, Silene dioica, S. vulgaris, Solidago canadensis, Stachys
sylvatica, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara,
Verbascum nigrum
Konstantní druhy: Alnus incana, Salix elaeagnos, S. euxina, S. purpurea; Agrostis stolonifera, Daucus
carota, Geranium robertianum, Medicago lupulina,
Myosotis palustris agg., Petasites hybridus, Poa
compressa, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara, Urtica dioica

Svaz zahrnuje porosty keřů adaptovaných k růstu
na štěrkových lavicích v nivách divočících horských
a podhorských řek. Charakteristickými druhy keřů
jsou především vrba šedá (Salix elaeagnos), vrba
lýkovcová (S. daphnoides) a židoviník německý
(Myricaria germanica); mimo naše území, např.
v nivách alpských řek, k nim patří také rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides). Na štěrkových
sedimentech je běžná také vrba nachová (Salix
purpurea), která má však širší ekologickou amplitudu a v říčních nivách se často vyskytuje i na písčitých sedimentech. Bylinné patro je dosti proměnlivé a zahrnuje různé druhy pobřežní i ruderální
vegetace.
Divočící řeky jsou typické pro mladá, třetihorní
pohoří (např. Alpy a Karpaty), kde horské toky s velkým spádem často přecházejí na úpatích hor
a v plochých dnech širokých údolí do úseků s menším spádem. Při náhlém zmenšení spádu toku se
v říční nivě usazuje unášený štěrk. Při silnějších povodních, které přicházejí v nepravidelných víceletých intervalech, dochází v nivách horských řek
k přenosu hrubého štěrkovitého sedimentu včetně
velkých valounů, tvorbě nových štěrkových lavic
i k přesunu koryta v nivě. Při tom je narušována vegetace a nezřídka jsou porosty zcela zničeny (Jeník
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Tabulka 2. Synoptická tabulka asociací poříčních vrbových křovin a vrbovotopolových luhů (třída Salicetea purpureae).
Table 2. Synoptic table of the associations of riparian willow scrub and willow-poplar forests (class Salicetea
purpureae).
1 – KAA01. Salicetum triandrae
2 – KAB01. Salicetum elaeagno-purpureae
3 – KAB02. Salicetum purpureae
4 – KAB03. Salici purpureae-Myricarietum germanicae
5 – KAC01. Salicetum albae
6 – KAC02. Salicetum fragilis
Sloupec číslo
Počet snímků
Počet snímků s údaji o mechovém patře

1
40
16

2
8
2

3
4
2

4
2
0

5
27
11

6
46
16

Salicetum elaeagno-purpureae
Salix elaeagnos
Alnus glutinosa

3
5

88
50

25
.

.
.

.
11

.
26

Salici purpureae-Myricarietum germanicae
Myricaria germanica

.

.

. 100

.

.

Salicetum albae
Salix alba
Fraxinus angustifolia
Rubus caesius
Populus nigra
Populus alba
Acer negundo
Salix ×rubens

15
.
15
.
.
.
3

13
.
.
13
.
.
.

. 100
. 19
. 52
. 15
. 11
. 15
.
7

7
.
11
7
.
2
2

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Salix viminalis
Salix triandra
Salix euxina
Salix purpurea
Salix daphnoides
Alnus incana

70
88
60
20
.
.

.
.
.
.
38 100
88 100
38 25
50 50

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Sambucus nigra
Rubus idaeus
Rubus fruticosus agg.
Betula pendula

28
8
3
3

.
.
25
25

.
50
.
.

.
.
.
.

22
4
7
.

30
24
15
2

20
13
70

.
.
50

.
.
.

.
.
50

7
.
63

9
.
65

Keřové a stromové patro

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
50
.
.

19 11
19 24
30 100
7 26
.
.
4
4

Bylinné patro
Salicetum triandrae
Chaerophyllum bulbosum
Silene baccifera
Phalaris arundinacea
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Tabulka 2 (pokračování ze strany 51)
Sloupec číslo
Salicetum elaeagno-purpureae
Solidago canadensis
Erigeron annuus agg.
Petasites kablikianus
Tussilago farfara
Melilotus albus
Centaurea phrygia agg.
Cardamine flexuosa
Medicago lupulina
Poa compressa
Orobanche flava
Impatiens glandulifera
Verbascum nigrum
Oenothera biennis s. l.

2

3

4

5

6

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
.

63
50
25
75
50
25
25
75
63
13
38
25

.
.
.
25
.
.
.
.
.
.
25
.

.
.
.
50
50
50
.
.
50
.
.
.

4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
.

.
.
.
2
.
.
.
2
.
.
11
.

.

25

.

.

.

.

Silene vulgaris
Echium vulgare
Silene dioica
Stachys sylvatica

.
.
3
10

50
50
38
50

.
.
25
25

50
50
.
.

.
.
7
.

.
.
7
20

Salicetum purpureae
Knautia maxima
Valeriana officinalis
Chaerophyllum hirsutum
Cardamine amara (excl. subsp. opicii)
Stellaria alsine
Geum rivale
Elymus caninus
Impatiens noli-tangere

.
.
10
10
8
.
33
10

. 50
. 50
. 100
13 75
. 50
. 50
25 50
13 75

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
4
.
.
7
11

.
.
24
11
4
.
22
50

. 100

4

2

Salici purpureae-Myricarietum germanicae
Eupatorium cannabinum

.

25

Salicetum albae
Humulus lupulus
Iris pseudacorus
Symphyotrichum novi-belgii agg.
Bidens frondosus
Carex riparia
Symphytum officinale
Aristolochia clematitis

28
5
.
10
.
43
.

13
.
.
25
.
.
.

.
.
.
.
.
25
.

.
.
.
50
.
.
.

48
56
26
44
30
59
15

17
7
.
11
.
37
.

Salicetum fragilis
Lamium maculatum

40

.

50

.

41

50

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Calystegia sepium
Petasites hybridus

53
8

13
.
38 100

.
.

67
11

26
2

. 100
75 100

.
7

.
4

Epilobium dodonaei
Tanacetum vulgare

52

1

.
3

38
88
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Tabulka 2 (pokračování ze strany 52)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Urtica dioica
Galium aparine
Poa trivialis
Aegopodium podagraria
Glechoma hederacea agg.
Ranunculus repens
Rumex obtusifolius
Anthriscus sylvestris
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Impatiens parviflora
Galeopsis tetrahit agg.

93
70
60
48
40
35
30
25
18
33
28
28

50
13
25
25
25
.
.
.
25
13
50
.

75
50
50
75
25
75
25
25
50
75
25
25

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

85
37
33
19
59
33
26
15
26
11
26
11

98
78
65
61
41
39
46
52
43
39
28
46

Poa palustris

23

13

.

.

41

30

Stellaria nemorum
Cirsium oleraceum
Filipendula ulmaria
Myosotis palustris agg.
Myosoton aquaticum
Angelica sylvestris
Scrophularia nodosa
Solanum dulcamara
Lysimachia vulgaris
Alliaria petiolata
Lycopus europaeus
Dactylis glomerata
Festuca gigantea
Artemisia vulgaris
Lysimachia nummularia
Carduus crispus
Deschampsia cespitosa
Galium palustre agg.
Persicaria hydropiper
Alopecurus pratensis
Ficaria verna
Equisetum arvense
Poa nemoralis
Elymus repens
Stachys palustris
Chaerophyllum aromaticum
Agrostis stolonifera
Rorippa amphibia
Taraxacum sect. Taraxacum
Lythrum salicaria
Vicia cracca
Geranium robertianum
Lapsana communis

28
28
30
18
28
20
30
25
15
18
13
25
23
15
13
18
10
13
8
10
18
15
5
5
8
3
5
8
.
3
8
5
3

.
25
.
38
.
38
13
.
.
13
13
25
13
25
13
.
.
13
13
.
.
38
38
.
.
38
50
.
63
13
25
63
25

.
25
50
75
25
25
25
.
.
.
.
50
25
.
.
.
25
.
.
.
.
25
50
.
.
25
25
.
.
.
25
25
.

.
.
.
.
.
50
.
.
.
.
.
.
.
50
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
.
.
.
50
.
.

19
22
7
7
15
11
4
30
44
26
44
4
11
15
26
26
22
33
11
4
4
7
.
11
26
.
4
22
11
26
7
4
4

35
24
33
30
28
26
26
20
17
22
11
15
17
15
15
13
17
9
22
26
17
7
13
17
4
15
4
4
7
2
2
2
9

3
.
.

25
38
25

.
.
. 100
. 50

.
.
4

11
4
7

Stellaria media agg.
Hypericum perforatum
Calamagrostis epigejos
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Tabulka 2 (pokračování ze strany 53)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

Veronica chamaedrys agg.
Daucus carota
Carex acuta
Poa annua
Plantago major
Mentha longifolia
Euphorbia cyparissias
Galium mollugo agg.
Ranunculus acris
Equisetum palustre
Holcus lanatus
Conyza canadensis
Calamagrostis arundinacea

5
.
.
5
.
3
.
.
3
.
.
.
.

.
50
.
25
38
25
38
25
.
.
25
25
.

50
.
. 100
.
.
.
.
.
.
50 50
. 50
25
.
75
.
50
.
. 50
.
.
50
.

.
4
22
.
4
.
.
.
.
4
.
7
.

7
.
2
4
4
.
.
2
.
2
2
.
2

Cerastium holosteoides subsp. vulgare

.

25

.

Galium sylvaticum

.

.

50

.

.

2

.

.

.

.

.

50

–

.

.

19
6
.

.
.
50

.
.
.

–
–
–

18
9
.

13
25
31

Mechové patro
Salicetum purpureae
Hygrohypnella ochracea
Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Plagiomnium affine s. l.
Brachythecium rutabulum
Plagiomnium undulatum

1955, Kollmann et al. 1999, Karrenberg et al.
2003b). Vytvářejí se tak iniciální stadia primární
sukcese, zpravidla bylinná vegetace s výrazným
podílem jednoletých bylin, případně vysoké vytrvalé
porosty třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites; asociace Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae). Zároveň s bylinnou
vegetací se však uchycují i specializované keře. Dominantní druhy vrb i Myricaria germanica mají silný
kůlový kořen, kterým se pevně uchycují ve štěrkovém substrátu a vyhánějí z něho boční horizontální
kořeny v úrovni hladiny podzemní vody (Jeník
1955). Štěrkový substrát je po větší část vegetačního období na povrchu a v mělké hloubce pod ním
suchý, hlouběji však je půda ovlivněna podzemní
vodou. To podmiňuje společný výskyt vlhkomilných,
mezofilních i některých suchomilných druhů (např.
Arenaria serpyllifolia, Poa compressa a P. palustris
subsp. xerotica). Je-li povrch štěrkového náplavu po
většinu dne vystaven přímému slunci, silně se přehřívá a už v první části vegetačního období zde vegetace usychá. Pokud však nastanou pravidelné
54

letní záplavy dříve, růst vegetace se po nich obnovuje. Roční kolísání průtoku má zpravidla dva
vrcholy, jeden na jaře po tání sněhu a druhý při letních srážkových maximech. Nejnižší stavy vody nastávají koncem léta a začátkem podzimu. Tomu je
přizpůsoben sezonní vývoj některých rostlin charakteristických pro tento biotop: například Calamagrostis pseudophragmites kvete po opadu jarních
a plodí před nástupem letních povodní. Substrát
štěrkových náplavů je přinejmenším v povrchových
vrstvách ochuzen o jemné půdní částice, které byly
odneseny silným proudem, a proto je živinami poměrně chudý. Štěrk může být tvořen minerálně slabými i silnějšími horninami, u nás se však štěrkové
lavice s touto vegetací vytvářejí pouze v Moravskoslezských Beskydech a jejich podhůří, kde je štěrk
tvořen kyselými flyšovými pískovci a jílovci.
Svaz Salicion elaeagno-daphnoidis je rozšířen
v evropských pohořích, zejména mladých, jako jsou
Alpy (Moor 1958, Seibert & Conrad in Oberdorfer
1992: 15–23, Karner in Willner & Grabherr 2007:
51–58) a Karpaty (Jeník 1955, Coldea 1991,
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Obr. 3. Salicetum elaeagno-purpureae. Štěrkové náplavy s vrbou šedou (Salix elaeagnos) v nivě Ostravice u Frýdlantu nad Ostravicí.
(V. Kalníková 2012.)
Fig. 3. Fluvial gravel deposits with Salix elaeagnos in the Ostravice river floodplain near Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek district,
north-eastern Moravia.

W. Matuszkiewicz 2007). Zasahuje i do západní
a jižní Skandinávie (Dierßen 1996). V pohořích centrální Asie a Sibiře se vyskytuje podobná vegetace,
ale s jinými druhy vrb, např. Salix rorida (Chytrý et
al. 1995). V České republice se společenstva svazu
Salicion elaeagno-daphnoidis vyskytují hlavně v severovýchodní části moravských Karpat, kde existují
podmínky pro vznik divočících řek, jednak díky velkému spádu toků, který se na přechodu do podhůří
poměrně rychle zmenšuje, jednak kvůli vydatným
srážkám hlavně na návětrné straně Moravskoslezských Beskyd.

KAB01
Salicetum elaeagno-purpureae
Sillinger 1933*
Křoviny vrby šedé a lýkovcové
na štěrkových lavicích divočících řek
Tabulka 2, sloupec 2 (str. 51)
Nomen mutatum propositum
Orig. (Sillinger 1933): Salicetum incano-purpureae
(Salix incana = S. elaeagnos)

￭

Summary. The alliance Salicion elaeagno-daphnoidis

includes shrubby vegetation on gravel beds of montane to

Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, A. incana, Salix

submontane braided rivers with fast-flowing water and fre-

daphnoides, S. elaeagnos, S. euxina, S. purpu-

quent strong but short floods. It occurs mainly in the Alps

rea; Cardamine flexuosa, Centaurea phrygia

and the Carpathians, while it is rare and often fragmentary

agg., Echium vulgare, Epilobium dodonaei,

in the Czech Republic. Dominant species are willows adapt-

Erigeron annuus agg., Impatiens glandulifera,

ed to these habitats, namely Salix elaeagnos and in places

Medicago lupulina, Melilotus albus, Oenothera

also S. daphnoides, Myricaria germanica and in the Alps
also Hippophaë rhamnoides.

* Zpracoval M. Chytrý
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biennis s. l., Orobanche flava, Petasites hybridus,
P. kablikianus, Poa compressa, Silene dioica,
S. vulgaris, Solidago canadensis, Stachys sylvatica, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara, Verbascum nigrum
Konstantní druhy: Alnus glutinosa, A. incana, Salix
elaeagnos, S. purpurea; Agrostis stolonifera,
Daucus carota, Echium vulgare, Erigeron annuus
agg., Geranium robertianum, Impatiens parviflora,
Medicago lupulina, Melilotus albus, Phalaris arundinacea, Poa compressa, Silene vulgaris, Solidago canadensis, Stachys sylvatica, Tanacetum
vulgare, Taraxacum sect. Taraxacum, Tussilago
farfara, Urtica dioica
Dominantní druhy: Salix elaeagnos, S. purpurea
Formální definice: Salix daphnoides pokr. > 25 % OR
Salix elaeagnos pokr. > 25 % OR ((Salix daphnoides pokr. > 5 % OR Salix elaeagnos pokr. > 5 %)
AND Salix purpurea pokr. > 5 %)

Struktura a druhové složení. Tyto křoviny na štěrkových lavicích jsou tvořeny vrbou šedou (Salix
elaeagnos), vzácněji i vrbou lýkovcovou (S. daphnoides), které skoro vždy doprovází vrba nachová
(S. purpurea). Výška porostů je zpravidla kolem
3 m. V lemech křovin a na světlinách mezi nimi se
mohou vyskytovat porosty devětsilů (Petasites hybridus a P. kablikianus) nebo třtin (Calamagrostis
epigejos a C. pseudophragmites). V bylinném patře
se běžně vyskytují ruderální druhy (např. Daucus
carota, Echium vulgare, Poa compressa, Tanacetum vulgare a Tussilago farfara), druhy mezických
a vlhkých lesních lemů (např. Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum a Stachys sylvatica), druhy typické pro štěrkové náplavy (např. Epilobium dodonaei) i druhy invazní (např. Impatiens
glandulifera, Reynoutria ×bohemica, R. japonica
a Solidago canadensis). Porosty jsou druhově bohaté, zpravidla s 25–50 druhy cévnatých rostlin na
plochách o velikosti 25–50 m2. Mechové patro má
malou pokryvnost.
Stanoviště. Vrbové křoviny této asociace jsou vázány na štěrkové lavice v nivách divočících řek.
Substrát tvoří hrubé valouny flyšových pískovců
nebo jílovců. Většinou se vyskytují na vyšších částech štěrkových lavic v říční nivě, často na ostrovech mezi větvemi toku. Při každoročních jarních
povodních zde voda zpravidla vystupuje k povrchu
56

štěrkového substrátu nebo nad něj. Tyto vyšší části
štěrkových lavic mají mezi valouny více akumulovaného humusu, naopak ze sousedních nižších
částí lavic, kde se tato vegetace nevyskytuje, je
humus při vyšších stavech vody odnášen proudem
a valouny se pravidelně posunují a přeskupují. Při
silných povodních, které vznikají jednou za několik
let, jsou porosty zaplaveny celé a silně narušeny.
Díky úzkým dlouhým listům a pružným větvím vrby
nekladou proudu velký odpor a lámání větví je
tím poněkud omezeno, přesto však mohou být některé porosty zcela zničeny, protože silné povodně
mohou přeplavit existující štěrkové lavice novou
vrstvou štěrku, jiné zanikají nebo jsou přemístěny
na nová místa.
Dynamika a management. Křoviny se Salix daphnoides a S. elaeagnos vznikají jako stadium primární sukcese na říčních náplavech. V sukcesi
zpravidla nahrazují rozvolněnou bylinnou vegetaci,
která se vytváří jako iniciální stadium na čerstvě
vzniklých náplavech. Na stanovišti zpravidla křoviny vytrvávají do další velké povodně, která
přeskupí velké množství štěrkového materiálu
a způsobí zánik porostů. Jestliže velká povodeň po
dlouhou dobu nenastane, např. kvůli výstavbě přehrady a regulaci toku, mohou vrbové křoviny postupně zarůst stromovou vrbou křehkou (Salix euxina) nebo olší šedou (Alnus incana), případně
i hustými porosty křídlatek (Reynoutria ×bohemica
a R. japonica).
Rozšíření. Asociace je rozšířena v evropských
pohořích. Fytocenologicky byla dokumentována
z Alp a jejich podhůří ve Francii (Julve 1993, Gégout et al. 2008), Švýcarsku (Moor 1958),
Německu (Seibert & Conrad in Oberdorfer 1992:
15–23) a Rakousku (Karner in Willner & Grabherr
2007: 51–58), Karpat na Slovensku (Jeník 1955,
Jurko 1964) a v Rumunsku (Coldea 1991). Byla
zaznamenána i v Chorvatsku (Trinajstić & Franjić
1994). V České republice se vyskytuje v Moravskoslezských Beskydech podél podhorských
toků, které z nich stékají. Nejlépe vyvinuté porosty
jsou známy z nivy řeky Morávky nad Frýdkem-Místkem (Parmová 2008, Šigutová 2009), fytocenologické snímky však byly zaznamenány i na náplavech Ostravice (Klečková 2010), Čeladenky
a Kopytné (Šigutová 2009). Další, často fragmentární výskyty, nedoložené fytocenologickými
snímky, jsou známy z nivy Olše, Bečvy a dalších
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Obr. 4. Rozšíření asociace KAB01 Salicetum elaeagno-purpureae.
Fig. 4. Distribution of the association KAB01 Salicetum elaeagno-purpureae.

toků v Moravskoslezských Beskydech a jejich
podhůří (Neuhäuslová & Kočí in Chytrý et al.
2010b: 253–258).
Hospodářský význam a ohrožení. Tyto křoviny
mají význam pro zpevňování štěrkových lavic v nivách divočících řek a současně i pro ochranu biodiverzity. Salix daphnoides i S. elaeagnos jsou zařazeny do Červeného seznamu české flóry (Grulich
2012). Jednotlivé porosty této vegetace mohou být
zničeny při větších povodních, ale pokud po nich
nejsou řeky regulovány a nově vytvořené štěrkové
lavice odtěženy, zpravidla spontánně regenerují na
nově vzniklých stanovištích. Kromě regulací toků
jsou tyto křoviny místy ohroženy vysekáváním, rekreačními aktivitami a zejména šířením nepůvodních druhů (kromě vysokých neofytních bylin
i akátu). Pro jejich ochranu je potřeba zachovat přirozený průtokový režim divočících řek a omezovat
šíření invazních druhů rostlin.

KAB02
Salicetum purpureae
Wendelberger-Zelinka 1952*
Pobřežní vrbiny s vrbou nachovou
Tabulka 2, sloupec 3 (str. 51)
Orig. (Wendelberger-Zelinka 1952): Salicetum purpureae
Syn.: Agrostio-Salicetum purpureae Jurko 1964, Rumici crispi-Salicetum purpureae Kevey in Borhidi
et Kevey 1996
Diagnostické druhy: Alnus incana, Salix daphnoides,
S. euxina, S. purpurea; Cardamine amara (excl.
subsp. opicii), Chaerophyllum hirsutum, Elymus
caninus, Geum rivale, Impatiens noli-tangere,
Knautia maxima, Petasites hybridus, Stellaria
alsine, Tanacetum vulgare, Valeriana officinalis;

￭ Summary. This willow-scrub association of gravelly river
beds is characterized by Salix elaeagnos, in places also
S. daphnoides. Most stands are co-dominated by S. purpurea. It occurs on gravel beds of streams in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and their foothills in northeastern Moravia. The best developed stands occur along
the Morávka river, but this association can also be found

Hygrohypnella ochracea
Konstantní druhy: Alnus incana, Rubus idaeus, Salix
euxina, S. purpurea; Aegopodium podagraria,
Calamagrostis arundinacea, Cardamine amara
(excl. subsp. opicii), Chaerophyllum hirsutum,
Dactylis glomerata, Elymus caninus, Equisetum
palustre, Filipendula ulmaria, Galium aparine,

along the Ostravice, Čeladenka, Kopytná and other
streams in that region.

* Zpracoval J. Douda
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G. sylvaticum, Geum rivale, G. urbanum, Heracleum sphondylium, Impatiens noli-tangere, Knautia maxima, Lamium maculatum, Mentha longifolia, Myosotis palustris agg., Petasites hybridus,
Poa nemoralis, P. trivialis, Ranunculus acris, R. repens, Stellaria alsine, Tanacetum vulgare, Urtica
dioica, Valeriana officinalis, Veronica chamaedrys
agg. (V. chamaedrys s. str.)
Dominantní druhy: Salix euxina, S. purpurea
Formální definice: Salix purpurea pokr. > 25 % AND
(Petasites hybridus pokr. > 25 % OR skup.
Cardamine amara)

Struktura a druhové složení. Rozvolněná pobřežní křovinná vegetace horských řek, kterou charakterizuje dominantní výskyt vrby nachové (Salix
purpurea). S menší pokryvností se téměř vždy vyskytují i další vrby (S. euxina, S. triandra a S. viminalis). Bylinné patro je zpravidla druhově bohaté;
jako dominanty se v něm uplatňují druhy, které snášejí záplavy a po jejich odeznění jsou schopny

úspěšně regenerovat, např. Chaerophyllum hirsutum, Petasites hybridus, Phalaris arundinacea,
Stellaria alsine a S. nemorum. Časté jsou též mezofilní ruderální druhy (např. Artemisia vulgaris, Lupinus polyphyllus a Tanacetum vulgare), lesní druhy
(např. Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum,
Festuca gigantea a Poa nemoralis) a luční druhy
(např. Galium album, Ranunculus acris a Vicia
cracca), které rostou v prosvětlených křovinách na
vysychavých štěrkových náplavech. V porostech se
obvykle vyskytuje 20–40 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti 50–70 m2. Mechové patro má
zpravidla malou pokryvnost.
Stanoviště. Tato vegetace provází horské a podhorské nivy říčních toků, kde osídluje břehy, štěrkové náplavy a říční ostrůvky. Porosty jsou pravidelně zaplavovány. Díky velké unášecí schopnosti
vody během povodní je substrát písčitý nebo štěrkovitý, zatímco bahnité sedimenty jsou oproti porostům vrbových křovin nižších poloh vzácné (Sofron & Štěpán 1971a). Půdy jsou slabě vyvinuty
a rostliny zpravidla porůstají přímo nanesené sedi-

Obr. 5. Salicetum purpureae. Štěrkové náplavy s vrbou nachovou (Salix purpurea) podél řeky Křemelné u bývalé obce Freudenthal na
Šumavě. (J. Navrátilová 2010.)
Fig. 5. Fluvial gravel deposits with Salix purpurea along the Křemelná river near the former village of Freudenthal in the Šumava
Mountains, south-western Bohemia.
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Obr. 6. Rozšíření asociace KAB02 Salicetum purpureae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření
této asociace.
Fig. 6. Distribution of the association KAB02 Salicetum purpureae; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution of this association.

menty. Povrch náplavů se po většinu roku nachází
vysoko nad hladinou podzemní vody, což umožňuje
růst přechodně zavlékaným mezofilním druhům.
Výskyt štěrkových náplavů a ostrůvků v toku není
stabilní; při větších povodních běžně zanikají a tvoří
se nové. Salix purpurea se vyskytuje také v křovinných společenstvech břehů nížinných řek na bahnitých sedimentech, zpravidla v nich však roste
jednotlivě. Mimo písčitá a štěrkovitá stanoviště horských a podhorských niv osídluje také sekundární
stanoviště pískoven, lomů a okraje horských silnic.
Dynamika a management. Vrbové porosty s dominantní Salix purpurea představují raná stadia
sukcese na štěrkových náplavech, které se pravidelně tvoří při větších záplavách v klidnějších sedimentačních úsecích horských toků. Vrby se rychle
šíří na volné štěrkové náplavy a do nezapojené bylinné vegetace náplavů, silné záplavy však zpravidla brání plnému rozvoji keřového patra. Na náplavech se rozvíjejí i porosty druhů Petasites
hybridus, Phalaris arundinacea, Rumex obtusifolius, Silene dioica aj. (Sofron & Štěpán 1971a) a vytváří se mozaika bylinné a křovinné vegetace. Na
vlhčích místech je kvůli častému opakování, síle
a dlouhé době trvání záplav omezeno šíření dřevin
lužních lesů, zejména olše šedé (Alnus incana),
a vrbové křoviny nejsou nahrazovány potočními

olšinami. Semenáče i dospělí jedinci olše totiž snášejí poškození při záplavách hůře než vrby a obrážejí jen omezeně (Kollmann et al. 1999, Karrenberg
et al. 2003a, Francis et al. 2005). Kromě toho se porosty Salix purpurea přirozeně vyskytují i na sušších štěrkových náplavech a březích, na které
se úspěšně šíří i Alnus glutinosa nebo A. incana.
Jejich výskyt je zde podmíněn působením větších
záplav, které silně narušují nebo zcela ničí vegetaci.
Tyto nepravidelné záplavy blokují vznik zapojené
stromové vegetace zejména v nárazových částech
říční nivy.
Rozšíření. Rozšíření asociace Salicetum purpureae je dosud málo známé. Uvádí se z Francie (Gégout et al. 2008), Německa (Seibert & Conrad in
Oberdorfer 1992: 15–23, Pott 1995: 474–478, Klotz
in Schubert et al. 2001b: 112–115), Rakouska
(Grass in Mucina et al. 1993b: 44–59, Karner in
Willner & Grabherr 2007: 51–58), Slovenska (Jurko
1964), Maďarska (Kárpáti & Tóth 1961, Kevey
2008, Borhidi et al. 2012) a Chorvatska (Trinajstić
2008). Areál druhu Salix purpurea však pokrývá
velkou část Evropy s výjimkou Skandinávie; na východ zasahuje do Běloruska (Chmelař & Meusel
1976). V České republice jsou pobřežní křoviny se
Salix purpurea fytocenologicky doloženy pouze na
řece Otavě v Předšumaví (Sofron & Štěpán 1971a),
59

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:12 Stránka 60

Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy (Salicetea purpureae)
u Českého Krumlova (Albrechtová et al. 1987) a na
Kopytné v Moravskoslezských Beskydech (Šigutová 2009).
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
zpevňuje štěrkové náplavy podhorských toků. Omezuje tak splavování štěrkových sedimentů do nižších poloh při povodních. Je ohroženo nevhodnými
regulacemi horských toků, jejich zahlubováním
a usazováním do neměnného koryta a šířením invazních druhů. Jeho výskyt je závislý na proměnlivosti říční nivy, tedy pravidelném vzniku bočních
koryt, slepých ramen, štěrkových náplavů a říčních
ostrovů.

￭

Summary. This type of riparian scrub is dominated by

Salix purpurea, which is accompanied by other willow spe-

stolonifera, Achillea millefolium agg., Angelica sylvestris, Arabidopsis arenosa, Artemisia vulgaris,
Bidens frondosus, Calamagrostis epigejos, Centaurea phrygia agg., Cytisus scoparius, Daucus
carota, Echium vulgare, Epilobium dodonaei,
Erigeron acris agg., Eupatorium cannabinum,
Euphorbia cyparissias, Holcus lanatus, Hypericum perforatum, Lathyrus sylvestris, Melilotus
albus, Mentha longifolia, Microrrhinum minus,
Odontites vernus, Phalaris arundinacea, Poa
compressa, Reynoutria japonica, Sedum album,
Silene vulgaris, Tanacetum vulgare, Trifolium pratense, Tussilago farfara, Vicia cracca
Dominantní druh: Myricaria germanica
Formální definice: Myricaria germanica pokr. > 25 %

cies, namely S. euxina, S. triandra and S. viminalis. It occurs rarely on gravelly and sandy accumulations of montane and submontane rivers, especially in the Šumava and
Moravskoslezské Beskydy Mountains. This scrub develops
on gravel bars in the floodplains after strong floods or on
disturbed stream banks. During succession in the absence
of strong disturbance it can be replaced by Alnus incana
woodland.

KAB03
Salici purpureae-Myricarietum
germanicae Moor 1958*
Křoviny židoviníku německého na
štěrkových lavicích v říčních nivách
Tabulka 2, sloupec 4 (str. 51)
Orig. (Moor 1958): Salici-Myricarietum M. Moor 1958,
ass. nov., Salix purpurea-Myricaria germanica-Assoziation
Syn.: Myricarietum germanicae Jeník 1955 (§ 2d), Myricario germanicae-Epilobietum dodonaei sensu
auct. non Aichinger 1933 (pseudonym)
Diagnostické druhy: Myricaria germanica; Epilobium
dodonaei, Eupatorium cannabinum, Tanacetum vulgare
Konstantní druhy: Myricaria germanica, Populus tremula, Rosa canina agg., Salix purpurea; Agrostis

* Zpracoval M. Chytrý
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Struktura a druhové složení. Tato vegetace je tvořena rozvolněnými i téměř zapojenými keřovými porosty židoviníku německého (Myricaria germanica),
které jsou v časné fázi vývoje vysoké do 1 m, ale
starší porosty mohou dosahovat výšky i přes 2 m.
Mohou být přimíšeny i keřové vrby, zejména Salix
purpurea, případně i S. daphnoides nebo S. elaeagnos. Na otevřených místech mezi keři židoviníku se
vyskytují byliny typické pro štěrkové lavice říčních niv
(např. Epilobium dodonaei a Microrrhinum minus),
ruderální stanoviště (např. Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigejos, Daucus carota, Echium vulgare
a Tanacetum vulgare), pobřežní vegetaci (např. Phalaris arundinacea) a luční druhy (např. Achillea millefolium agg. a Vicia cracca). Šíří se také neofyty,
zejména Impatiens glandulifera, Reynoutria ×bohemica, R. japonica a Solidago canadensis. V porostech bylo zaznamenáno kolem 20 druhů cévnatých
rostlin na plochách o velikosti 16 m2. Mechové patro
má malou pokryvnost nebo chybí.
Stanoviště. Židoviníkové křoviny se vyskytují v nivách divočících řek v podhorských oblastech. Při
vyšších stavech vody bývají zaplavovány, po většinu roku však leží hladina podzemní vody i několik
desítek centimetrů pod povrchem štěrkové lavice.
Optimum mají na stanovištích, která nejsou při záplavách ovlivňována nejsilnějším proudem, například dále od aktivního koryta nebo na náplavech
v jesepní části nivy. Na takových místech má štěrkový substrát často větší obsah písčitých a hlinitých
částic. Díky své adaptaci na štěrkové substráty
s vysoce položenou hladinou podzemní vody se ži-
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Obr. 7. Salici purpureae-Myricarietum germanicae. Porosty s židoviníkem německým (Myricaria germanica) na štěrkovém náplavu
Morávky u obce Vyšní Lhoty na Frýdeckomístecku. (P. Lustyk 2012.)
Fig. 7. Vegetation with Myricaria germanica on a gravel bar in the floodplain of the Morávka river near the village of Vyšní Lhoty,
Frýdek-Místek district, north-eastern Moravia.

doviník místy rozšířil i na sekundární stanoviště,
jako jsou zvodnělé terasy vápencových lomů
u Štramberka (Lustyk & Chytil 2002, Pavlík 2003)
nebo usazovací nádrže uhelných kalů (kaliště),
důlní odvaly a výsypky na Karvinsku (Pavlík 2003).
Na některých z těchto míst mohl být i vysazen.
Dynamika a management. Asociace Salici-Myricarietum je iniciálním stadiem primární sukcese na
štěrkových lavicích v říčních nivách. Vyvíjí se na
nově vzniklých lavicích současně s rozvolněnou bylinnou vegetací neustáleného druhového složení,
v níž se uchycují jednotlivé rostliny židoviníku, které
postupně vytvářejí keřový porost s dominancí tohoto
druhu. Při silných povodních doprovázených přesuny
štěrku jsou židoviníkové křoviny narušovány, židoviník však po poranění dobře vegetativně regeneruje.
Úlomky větví snadno zakořeňují, čímž se druh v říčních nivách šíří. Židoviník vytváří velké množství
semen, která jsou lehká a šíří se větrem, ale mají
krátkou dobu klíčivosti (Bill et al. 1997). Například silnou povodeň na řece Morávce v květnu 2010 přežilo
z původních asi 70 keřů přibližně 30 a v následujícím

vlhkém létě vyklíčily na štěrkových lavicích desítky
semenáčů (Chytil, nepubl.). Pokud židoviník zakoření
v okrajové části nivy, která není pravidelně postihována povodněmi, nebo jsou na řece povodně omezeny (např. po výstavbě přehrady), jsou židoviníkové
křoviny postupně zarůstány keřovými nebo stromovými vrbami, případně olšemi, a světlomilný židoviník ustupuje (Trinajstić 1992, Prach 1994, Karrenberg et al. 2003b). Na sekundárních stanovištích
závisí délka existence židoviníkových křovin zejména
na způsobu rekultivace (velká část lokalit druhu na
Karvinsku zanikla rekultivacemi; Pavlík 2003) nebo
na rychlosti sukcese na lokalitách, které jsou ponechány samovolnému vývoji.
Rozšíření. Dominantní druh asociace, Myricaria
germanica, je rozšířen v horských oblastech Evropy
od Pyrenejí a Skandinávie po Turecko a Kavkaz;
příbuzné druhy se vyskytují v horách Asie až po
Čínu (Meusel et al. 1978), kde tvoří na štěrkových
lavicích podobnou vegetaci jako v Evropě (Prach
1994). Asociace Salici-Myricarietum je fytocenologicky doložena z alpských toků ve Francii (Julve
61
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Obr. 8. Rozšíření asociace KAB03 Salici purpureae-Myricarietum germanicae.
Fig. 8. Distribution of the association KAB03 Salici purpureae-Myricarietum germanicae.

1993, Gégout et al. 2008), Švýcarsku (Moor 1958),
Německu (Seibert & Conrad in Oberdorfer 1992:
15–23, Bill et al. 1997), Rakousku (Karner in Willner
& Grabherr 2007: 51–58) a Slovinsku (Dakskobler
2004) a karpatských toků na Slovensku (Jeník
1955), v Polsku (W. Matuszkiewicz 2007) a v Rumunsku (Coldea 1991). Byla zaznamenána také na
řece Drávě v severním Chorvatsku (Trinajstić 1992).
Pyrenejské porosty jsou řazeny do samostatné
asociace Agrostio stoloniferae-Myricarietum germanicae Romo 1989 (Rivas-Martínez et al. 2001)
a skandinávské porosty do asociace Racomitrio ericoidis-Myricarietum Klokk 1980 (Dierßen 1996).
V České republice byl druh Myricaria germanica
v minulosti zaznamenán podél čtrnácti řek a potoků
v Moravskoslezských Beskydech a jejich okolí (Staněk 1954). Na mnohých z těchto lokalit se mohly
vyskytovat i dobře vyvinuté porosty asociace Salici-Myricarietum, zejména na Lomné, Lubině, Morávce, Ostravici a Rožnovské Bečvě. Na posledně
jmenované řece byl po povodních v roce 1997 zaznamenán jediný poslední keř (Klečka 2001), na
jejím přítoku Kněhyňském potoce byl židoviník vysazen v roce 2001 (Popelářová et al. 2011). Silnější
populace tohoto druhu na řece Morávce nad Frýdkem-Místkem u obce Dobrá byla poškozena regulacemi toku v roce 1987, byla však posílena výsadbou řízkovanců získaných z této populace, a to od
obce Vyšní Lhoty asi 5 km výše proti proudu (Velička 1989). Při povodních v roce 1997 populace
62

téměř zanikla, byla však posílena výsadbou sazenic židoviníku opět získaných z původního materiálu (Lustyk & Chytil 2002); dnes se zde vyskytují
porosty odpovídající asociaci Salici-Myricarietum
(Parmová 2008). Vegetaci této asociace odpovídají
i porosty ze sekundárních stanovišť v lomech
u Štramberka (Lustyk & Chytil 2002, Pavlík 2003).
Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace
nemá vzhledem ke své vzácnosti u nás žádný hospodářský význam, je však cenná z ochranářského
hlediska zejména výskytem dominantního druhu,
který je v české flóře považován za kriticky ohrožený (Grulich 2012). Biotop štěrkových lavic v nivách divočících řek je v naší přírodě vzácný a na
několika málo lokalitách, kde se vyskytuje, je ohrožen regulacemi vodních toků, výstavbou přehradních nádrží (např. Šance na Ostravici a Morávka na
Morávce) a s ní souvisejícím omezováním povodní,
úpravami niv po povodních, rekreací, eutrofizací
a šířením konkurenčně silných neofytů. Při omezení
záplav jsou porosty světlomilného židoviníku vytlačeny šířícími se vrbami, olšemi a dalšími stromy.
Pokud současně nevzniknou nové štěrkové lavice,
kde by se tento druh mohl uchytit, může vymizet
z celého povodí. Ze stejných důvodů tato vegetace
výrazně ustupuje i v Alpách (Karner in Willner &
Grabherr 2007: 51–58). Význam má rovněž
ochrana vegetace s dominancí druhu Myricaria germanica na sekundárních stanovištích severový-
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chodní Moravy a Slezska, neboť i zde jde s největší
pravděpodobností o populace místního původu.

￭

Summary. This alluvial scrub is composed of open to

closed stands of Myricaria germanica, which may be accompanied by shrubby willows such as Salix daphnoides, S. elaeagnos and S. purpurea. The stands may be 1–2 m tall. They
occur on gravelly river terraces, especially those that are
not affected by the strongest current during floods. They are
occasionally flooded, but for most of the year the water table
lies several dozen centimetres belowground. In the Czech
Republic this vegetation historically occurred along several
streams in the Moravskoslezské Beskydy Mountains in
north-eastern Moravia, but most localities disappeared after
streamflow started to be regulated in the second half of the
20th century. The only site where this vegetation currently
occurs in its natural habitat is in the Morávka river floodplain
near the village of Dobrá in north-eastern Moravia; here the
Myricaria germanica population went extinct in the 1990s
and was restored by planting individuals of local origin.
However, stands corresponding to this association also
developed in limestone quarries near Štramberk on the
foothills of the Moravskoslezské Beskydy.

Svaz KAC
Salicion albae de Soó 1951*
Měkké, vrbotopolové luhy
Orig. (de Soó 1951): Salicion albae Soó emend.
Syn.: Salicion albae Soó 1930 (§ 2b, nomen nudum),
Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tüxen ex Tchou 1948 p. p.,
Salicion albae Müller et Görs 1958, Salicion albae
Tüxen ex Moor 1958
Diagnostické druhy: Populus nigra, Salix alba, S. euxina, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis; Calystegia sepium, Galium aparine, Glechoma hederacea agg. (G. hederacea s. str.), Humulus lupulus,
Iris pseudacorus, Lamium maculatum, Phalaris
arundinacea, Rumex obtusifolius, Symphytum officinale, Urtica dioica
Konstantní druhy: Salix alba, S. euxina; Aegopodium
podagraria, Calystegia sepium, Galium aparine,
Glechoma hederacea agg. (G. hederacea s. str.),
Lamium maculatum, Phalaris arundinacea, Poa
trivialis, Symphytum officinale, Urtica dioica

* Charakteristiku svazu a podřízených asociací zpracovali
Z. Neuhäuslová & J. Douda

Svaz zahrnuje rozvolněné vrbové a vrbotopolové
lužní lesy, ve kterých dominuje vrba bílá (Salix
alba), vrba křehká (S. euxina), jejich hybrid (S. ×rubens) nebo topol černý (Populus nigra). V panonské
oblasti jižní Moravy je v porostech přimíšen topol
bílý (P. alba), řidčeji i jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia). V keřovém patře se hojně vyskytuje bez
černý (Sambucus nigra). Časté jsou liány, zejména
Calystegia sepium a Humulus lupulus. V bylinném
patře mají převahu vysoké byliny. Na mokrých až
zbahnělých půdách jsou to zejména Alisma plantago-aquatica, Caltha palustris a Iris pseudacorus,
z trav hlavně Glyceria maxima a Phalaris arundinacea, z ostřic často Carex acutiformis a C. riparia. Na
vlhkých půdách obvykle dominují Aegopodium podagraria, Impatiens noli-tangere a Urtica dioica.
Vegetace svazu Salicion albae porůstá těžší,
hluboké, středně vyvinuté, nevysychavé půdy typu
fluvizem, případně glej. Přirozeně je vázána na každoročně zaplavované části niv velkých toků. Oproti
mokřadním olšinám, které osídlují místa se stagnující vodou, jsou vrbotopolové luhy zpravidla vázány
na stanoviště s vodou proudící. Porosty stromových
vrb se v nivě řek vyskytují na místech, kde jsou vrby
méně poškozovány při záplavách, často za hradbou
vrbových křovin nebo ve slepých ramenech. Pokud
se omezí síla a doba trvání záplav a sníží se jejich
frekvence, nahrazují stromové vrby vrbové křoviny,
ve kterých se Salix alba i S. euxina běžně vyskytují
v keřové formě. Úspěšně také expandují na výše
položené štěrkové náplavy nebo břehy s narušeným vegetačním pokryvem, ale na sušších stanovištích jsou nahrazovány společenstvy tvrdého luhu
nebo potočními olšinami. Vedle přirozených porostů
lemujících říční toky jsou stromové vrbiny rozšířeny
také na sekundárních stanovištích vlhkých luk, příkopů cest nebo zvodnělých pískoven a lomů.
Svaz Salicion albae je rozšířen v temperátní
a hemiboreální části Evropy (Dierßen 1996) a doložen je také ze západní Sibiře (Taran 1993). Udává
se z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et
al. 2001), Francie (Gégout et al. 2008), Nizozemska
(Hommel et al. in Stortelder et al. 1999: 165–188),
Švýcarska (Moor 1958), Německa (Seibert & Conrad in Oberdorfer 1992: 15–23, Pott 1995, Klotz in
Schubert et al. 2001b: 112–115), Rakouska (Grass
in Mucina et al. 1993b: 44–59, Karner in Willner &
Grabherr 2007: 51–58), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Skandinávie (Dierßen 1996), Slovenska (Jurko 1958, Berta 1970, Džatko 1972, Berta
in Michalko et al. 1986: 46–48), Maďarska (Kárpáti
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& Tóth 1961, Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), Itálie
(Brullo & Spampinato 1997, Poldini et al. 2011),
Slovinska (Šilc 2003), Chorvatska (Trinajstić 2008),
Rumunska (Horvat et al. 1974, Irimia 2008), Bulharska (Horvat et al. 1974, Tzonev 2009), Albánie
(Kárpáti & Kárpáti 1961), Ukrajiny (Solomaha 2008,
Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199)
a Ruska (Korotkov et al. 1991, Taran 1993).

￭ Summary. The alliance Salicion albae comprises open
willow and willow-poplar riparian forests dominated by the
arborescent species Salix alba and S. euxina as well as
their hybrid and in places also Populus nigra. In some places
in southern Moravia these stands contain an admixture of
P. alba, and occasionally also Fraxinus angustifolia. This
vegetation type occurs on deep loamy alluvial soils, usually
on sites that are better protected from disturbances by the
current than the sites of the Salicion triandrae alliance.
They also develop as stages of secondary succession on
abandoned flooded meadows and in other wet habitats in
the floodplains.

KAC01
Salicetum albae Issler 1926
Měkké luhy s vrbou bílou
Tabulka 2, sloupec 5 (str. 51)

Orig. (Issler 1926): Salicetum albae
Syn.: Salicetum albae Tüxen 1931, Salici-Populetum
Meijer-Drees 1936, Salicetum albo-fragilis Tüxen
ex Moor 1958 p. p.
Diagnostické druhy: Acer negundo, Fraxinus angustifolia, Populus alba, P. nigra, Rubus caesius, Salix
alba, S. euxina, S. triandra, S. viminalis, S. ×rubens; Aristolochia clematitis, Bidens frondosus,
Calystegia sepium, Carex riparia, Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Symphyotrichum novi-belgii
agg., Symphytum officinale
Konstantní druhy: Rubus caesius, Salix alba; Bidens
frondosus, Calystegia sepium, Glechoma hederacea agg. (G. hederacea s. str.), Humulus lupulus, Iris
pseudacorus, Lamium maculatum, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea,
Poa palustris, Symphytum officinale, Urtica dioica
Dominantní druhy: Rubus caesius, Salix alba; Phalaris arundinacea, Urtica dioica
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Formální definice: Salix alba pokr. > 50 % NOT Alnus
glutinosa pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Dominantou zpravidla řídkých porostů s jednovrstevnou strukturou
stromového patra je vrba bílá (Salix alba). Místy se
objevuje též vrba křehká (S. euxina), hybrid obou
druhů (S. ×rubens) nebo topol černý (Populus
nigra). V keřovém patře dominuje bez černý (Sambucus nigra), vytvářející často husté, obtížně průchodné porosty. Bylinné patro je silně zapojené.
V jarním aspektu převládají Ficaria verna a Gagea
lutea, později dominují Filipendula ulmaria, Galium
aparine, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere a Phalaris arundinacea. V podrostu sušších
porostů dosahují největších pokryvností Rubus
caesius a Urtica dioica. Naopak na vlhčích místech
se objevují mokřadní druhy Carex riparia, Iris pseudacorus a Sium latifolium. V porostech se obvykle
vyskytuje 15–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 100 m2. Mechové patro zpravidla
chybí.
Stanoviště. Společenstvo osídluje břehy velkých
vodních toků v nížinách. V České republice bylo
zaznamenáno převážně v nadmořských výškách
150–250 m. Je ovlivněno výrazným kolísáním hladiny podzemní vody a dříve bylo také pod vlivem
každoročních záplav, které se dnes vyskytují
vzácně, hlavně na člověkem méně ovlivněných tocích. Půdy jsou jílovitohlinité až písčité, ovlivněné
podzemní vodou, zpravidla nevysychavé. Půdním
typem je nejčastěji fluvizem, na silně podmáčených půdách také glej. Půdní reakce je slabě kyselá až neutrální. Půdy jsou velmi produktivní, mají
dobrou nitrifikační schopnost, nasycený sorpční
komplex a nízké hodnoty poměru C : N (Neuhäuslová 1987).
Dynamika a management. Vrba bílá se snadno
uchycuje ze semen na vlhkých, ještě nezarostlých
náplavech vodních toků při nízkém stavu vody (Mezera 1956, 1958). Obtížně se naopak zmlazuje
v zapojené vegetaci (Mezera 1958). Často se
množí vegetativně pomocí kmenových a kořenových výmladků (Jurko 1958). Podobné vlastnosti
a ekologii má místy přimíšený topol černý, který
lépe klíčí na méně vlhkých místech (van Splunder
et al. 1995, 1996, Guilloy-Froget et al. 2002) a je
schopen se šířit i na suché štěrkovité půdy (Jurko
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Obr. 9. Salicetum albae. Měkký luh s vrbou bílou (Salix alba) v nivě dolní Svratky u Vranovic na jižní Moravě. (A. Vydrová 2009.)
Fig. 9. Softwood floodplain forest with Salix alba along the lower Svratka river near Vranovice, Brno-venkov district, southern Moravia.

1958). Zatímco obnova ze semen je u obou dřevin
více vázána na vlhká stanoviště s jemným sedimentem, vegetativně vzniklí jedinci se vyskytují
také na sušších stanovištích s hrubšími sedimenty
(Barsoum 2002). Vrbové a vrbotopolové porosty
velmi rychle rostou. Ve věku zhruba 70 let vrba bílá
přirozeně odumírá a porosty se postupně rozpadají
(Mezera 1958). Při snížení vlhkosti stanoviště vrbu
bílou jako světlomilnou dřevinu rychle nahrazují
konkurenčně silnější suchomilnější dřeviny, zejména jasany (Mezera 1958). Porosty vrby bílé se
společně s mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae řadí mezi tzv. měkké luhy (Mezera 1958).
Zatímco mokřadní olšiny se vyskytují převážně ve
slepých ramenech se stagnující vodou, vrbiny častěji osídlují břehy toků a jejich bezprostřední okolí,
kde jsou přímo ovlivněny záplavami.
Rozšíření. Asociace Salicetum albae byla dosud
fytocenologicky doložena z velké části Evropy s výjimkou Skandinávie, areál druhu Salix alba však zasahuje až na západní Sibiř a do Přední a centrální
Asie (Chmelař & Meusel 1976). Výskyt asociace se
udává z Nizozemska (Westhoff & den Held 1969),

Německa (Seibert & Conrad in Oberdorfer 1992:
15–23, Pott 1995, Klotz in Schubert et al. 2001b:
112–115), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Rakouska (Grass in Mucina et al. 1993b: 44–59, Karner in Willner & Grabherr 2007: 51–58), Slovenska
(Jurko 1958, Berta 1970, Džatko 1972, Berta in Michalko et al. 1986: 46–48), Maďarska (Kárpáti &
Tóth 1961, Kevey 2008), Rumunska (Irimia 2008),
Itálie (Poldini et al. 2011), Slovinska (Šilc 2003),
Chorvatska (Trinajstić 2008), Albánie (Kárpáti &
Kárpáti 1961) a dalších částí Balkánského poloostrova (Horvat et al. 1974), Ukrajiny (Solomaha
2008, Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199),
Litvy (Korotkov et al. 1991) a podhůří Jižního Uralu
(Schubert et al. 1979). U nás je tato asociace častější jen v Dyjsko-svrateckém a Dolnomoravském
úvalu (Neuhäuslová 1987, Vicherek et al. 2000).
Menší fragmentární porosty se vyskytují například
na Křivoklátsku (Neuhäuslová in Kolbek et al.
2003a: 100–105), Slánsko-bělohorské plošině (Neuhäuslová 1987), ve středním Polabí (Neuhäuslová
1987), Osoblažském výběžku (Kočí, nepubl.), Poodří (Koutecká 1980, Stalmach 1984), Ostravské
pánvi (Kovářová, nepubl.) a jinde.
65
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Obr. 10. Rozšíření asociace KAC01 Salicetum albae.
Fig. 10. Distribution of the association KAC01 Salicetum albae.
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Variabilita. Podle charakteru stanoviště a s ním
souvisejícího druhového složení rozlišujeme dvě
varianty:
Varianta Humulus lupulus (KAC01a) se nachází na sušších stanovištích. Vyznačuje se výskytem nitrofilních druhů Calystegia sepium, Humulus
lupulus, Lamium maculatum a Torilis japonica. Ve
stromovém patře se běžně uplatňují Fraxinus excelsior a Populus nigra, v keřovém patře Sambucus
nigra. Varianta byla zaznamenána podél dolní Vltavy, Labe, Odry, Moravy a Dyje.
Varianta Iris pseudacorus (KAC01b) se váže
na silně podmáčená stanoviště. Charakterizuje ji
výskyt druhů Carex riparia, Galium palustre agg.,
Iris pseudacorus a Sium latifolium. Dosud byla zaznamenána pouze v dolním Podyjí.

(Populus nigra), který byl dříve v lužních lesích
střední a západní Evropy zastoupen mnohem větší
měrou. Ustoupil jednak vlivem regulace vodních toků
a fragmentace nížinných lužních lesů (Lefèvre et al.
1998), jednak v důsledku upřednostňovaného pěstování nepůvodních topolů, hlavně P. ×canadensis
a balzámových topolů sekce Tacamahaca, a hybridizace s nimi (Heinze 2008, Smulders et al. 2008).

Hospodářský význam a ohrožení. Měkké luhy
s vrbou bílou jsou vázány na nivy řek, v nichž se vytvářejí nové otevřené plochy říčních sedimentů, které
umožňují regeneraci vrb a topolů. Dnes jsou omezeny a silně ohroženy vodohospodářskými úpravami
toků, které snižují hladinu podzemní vody a omezují
frekvenci záplav v porostech, čímž vedou k sukcesním změnám a vzniku mezofilnějších typů lesa
(Horák 1961, Vrška et al. 2006). Mnohé z těchto luhů,
zvláště ve středočeském Polabí, byly tímto způsobem velmi silně změněny a dnes se měkké luhy vyskytují pouze v malých fragmentech. Silně ohroženým druhem vrbotopolových luhů je topol černý

KAC02
Salicetum fragilis Passarge
1957

￭ Summary. This softwood floodplain forest type is dominated by Salix alba, rarely also by Populus nigra. It occurs
along large lowland rivers at altitudes up to 335 m. The
stands were historically affected by regular spring floods,
which have become rare after streamflow started to be regulated in the first half of the 20th century.

Měkké luhy s vrbou křehkou
Tabulka 2, sloupec 6 (str. 51)
Orig. (Passarge 1957): Salicetum fragilis (Salix fragilis
= S. euxina)
Syn.: Salicetum albo-fragilis Tüxen ex Moor 1958 p. p.,
Chaerophyllo-Salicetum fragilis Müller et Görs 1958
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Diagnostické druhy: Salix euxina, S. purpurea, S. triandra; Lamium maculatum
Konstantní druhy: Salix euxina; Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Galeopsis tetrahit agg.,
Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea agg. (G. hederacea s. str.), Impatiens noli-tangere, Lamium maculatum, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Rumex obtusifolius, Urtica
dioica
Dominantní druhy: Salix euxina; Aegopodium podagraria, Galium aparine, Lamium maculatum, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Urtica dioica
Formální definice: Salix euxina pokr. > 50 %

Struktura a druhové složení. Dominantou světlých porostů je vrba křehká (Salix euxina) nebo její
hybrid s vrbou bílou (S. ×rubens). Další vrby (S. purpurea, S. triandra a S. viminalis) se vyskytují roztroušeně až hojně v keřovém patře. Fyziognomii bylinného patra určují nejčastěji chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea), osídlující vlhčí stanoviště,
a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), která je vázaná
na relativně sušší místa. Z vlhkomilných druhů se

též vyskytuje Chaerophyllum hirsutum, Myosotis
palustris agg. a Solanum dulcamara. Na méně vlhkých a řidčeji zaplavovaných stanovištích jsou
běžné Aegopodium podagraria, Impatiens noli-tangere a Lamium maculatum. V porostech se obvykle
vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 100–200 m2. Mechové patro bývá
většinou vyvinuto jen slabě; objevují se v něm druhy
Brachythecium spp. nebo Plagiomnium undulatum.
Stanoviště. Společenstvo bylo zaznamenáno na
březích větších vodních toků nejčastěji ve výškách
150–500 m n. m., vzácně i výše. Na většině lokalit
je každoročně zaplavováno během jarních povodní
a nezřídka i v létě po vydatných deštích. Půdy jsou
jílovitohlinité až štěrkovité, nejčastěji nevyvinuté fluvizemě. Svrchní půdní horizont se vyznačuje silně
nasyceným sorpčním komplexem (90–100 %), poměrem C : N v rozmezí 10–21 a kyselou půdní reakcí (pHKCl = 4,2–4,7; Neuhäuslová 1987). Místy se
tyto vrbiny vyskytují i v okolí rybníků.
Dynamika a management. Většina evropských populací donedávna běžně označovaných jako Salix
fragilis je pravděpodobně hybridem u nás původní

Obr. 11.Salicetum fragilis. Měkký luh s vrbou křehkou (Salix euxina) v údolí Želetavky u Budče na Dačicku. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 11. A willow stand with Salix euxina in the Želetavka valley near Budeč, Jindřichův Hradec district.
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S. alba a naturalizované S. euxina, jejíž původní
areál se nachází v Malé Asii a jižním Řecku (Belyaeva 2009). Proto je možné, že toto společenstvo
vzniklo a rozšířilo se poměrně nedávno. Vrba
křehká (S. euxina) a její hybrid se S. alba (S. ×rubens) se společně s keřovými vrbami (S. purpurea,
S. triandra a S. viminalis) uchycují na nově
vzniklých vlhkých štěrkových náplavech. Často rostou v zaplavovaných a vodou narušovaných křovitých porostech asociace Salicetum triandrae. Vrba
křehká a její hybrid s vrbou bílou však postupně
přerůstají ostatní vrby a zejména na méně narušovaných stanovištích za ochrannou hradbou vrbových křovin vytvářejí stromové porosty náležející
k asociaci Salicetum fragilis. Vytváří se tak mozaika
křovin a stromových porostů, která je proměnlivá
v závislosti na narušování povodněmi a změnách
vodního režimu toku. Pokud se zmenší frekvence,
délka trvání a síla záplav, přecházejí porosty asociace Salicetum fragilis do společenstev potočních
olšin svazu Alnion incanae. Přirozeně je vrba
křehká jako světlomilná dřevina schopna vytvářet
porosty pouze u středně velkých až větších toků,
kde vznikají dostatečně velké náplavy a břehy nebo
náplavy nejsou zastíněny okolními porosty. Mnoho
současných porostů vrby křehké se vyvinulo na
dříve odlesněných stanovištích údolních olšin; pionýrské porosty vznikají i mimo břehy a náplavy řek
na místech opuštěných luk.

Rozšíření. Porosty asociace Salicetum fragilis byly
fytocenologicky popsány v Nizozemsku (Westhoff
& den Held 1969), Německu (Seibert & Conrad in
Oberdorfer 1992: 15–23, Klotz in Schubert et al.
2001b: 112–115, Preising et al. 2003), Polsku (J. M.
Matuszkiewicz 2001), Rakousku (Grass in Mucina
et al. 1993b: 44–59, Karner in Willner & Grabherr
2007: 51–58) a Maďarsku (Kevey 2008). Podobná
společenstva pravděpodobně náležející této asociaci se vyskytují také ve Skandinávii (Dierßen 1996)
a Rumunsku (Coldea 1991). V České republice se
Salicetum fragilis vyskytuje na Plzeňsku (Neuhäuslová 1985), Křivoklátsku (Sofron 1964, 1967, Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 100–105), Šumavě
(Sofron 1972), v Českobudějovické pánvi (Albrechtová 1992), Třeboňské pánvi (Vydrová 1993), středním Povltaví (Douda 2004), na Českomoravské
vrchovině (Neuhäuslová 1987, Boublík 2002), v Železných horách (Neuhäuslová 1987), Polabí (Neuhäuslová 1987), Podkrkonoší (Neuhäuslová 1987),
Poodří (Wika & Saganová 1995), dolním Pomoraví
(Šumberová, nepubl.) a jinde.
Variabilita. Lze rozlišit dvě varianty, obě rozšířené
v celé oblasti výskytu asociace v České republice:
Varianta Myosotis nemorosa (KAC02a) se
váže na vlhčí stanoviště. Vyznačuje se výskytem
druhů Cardamine amara, Lysimachia nummularia,
Myosotis palustris agg. a Solanum dulcamara.

Obr. 12. Rozšíření asociace KAC02 Salicetum fragilis; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření
této asociace.
Fig. 12. Distribution of the association KAC02 Salicetum fragilis; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution
of this association.
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Varianta Galeopsis speciosa (KAC02b) se
vyskytuje na sušších místech. Jsou na ni vázány
druhy Aegopodium podagraria, Galeopsis speciosa, Galium aparine, Lamium maculatum a Stachys sylvatica.

￭ Summary. This softwood floodplain forest type is dominated by Salix euxina or S. ×rubens, while other willows
(S. purpurea, S. triandra and S. viminalis) may occur in its
shrub layer. It occurs on regularly or occasionally flooded
sites along streams at altitudes of 150–750 m. Some
occurrences have developed as secondary vegetation on

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
není v současné době ohroženo. Podobně jako
další typy pobřežních vrbin také porosty vrby
křehké zpevňují břehy toků, a chrání je tak před
vodní erozí.

former riparian alder forest sites or in abandoned wet
meadows.

▷▷
Obr. 13. Srovnání asociací křovinné vegetace pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, nadmořských výšek a pokryvnosti stromového,
keřového a bylinného patra. Obdélníky vyznačují interkvartilové rozpětí (rozsah mezi jejich horním a dolním okrajem obsahuje 25–75 %
hodnot), vodorovná úsečka uvnitř obdélníků medián a svislé úsečky pod a nad obdélníky kvantily 5 a 95 % (rozpětí úseček obsahuje
90 % zaznamenaných hodnot). Vodorovná čára na pozadí grafů znázorňuje medián a barevný pás kolem ní interkvartilové rozpětí
(25–75 % hodnot) dané proměnné pro všechny asociace lesní a křovinné vegetace České republiky.
Fig. 13. A comparison of associations of scrub vegetation by means of Ellenberg indicator values, altitude and covers of tree, shrub
and herb layers. Boxes represent interquartile range (25–75% of observed values), horizontal line inside the boxes is the median and
whiskers represent 5–95% of observed values for each association. Horizontal line in the background of the plots and the colour envelope
around it represent the median and the range of 25–75% of values of all the associations of forest and scrub vegetation of the Czech
Republic.
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Mezofilní a suché křoviny a akátiny
(Rhamno-Prunetea)
Mesic and xeric scrub and Robinia groves
Jiří Sádlo, Milan Chytrý, Michaela Vítková, Petr Petřík, Jiří Kolbek & Zdenka Neuhäuslová

Třída KB. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962
Svaz KBA. Prunion fruticosae Tüxen 1952
KBA01. Prunetum fruticosae Dziubałtowski 1926
KBA02. Prunetum tenellae de Soó 1951
Svaz KBB. Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tüxen 1952
KBB01. Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi Hofmann 1958
KBB02. Violo hirtae-Cornetum maris Hilbig et Klotz in Rauschert 1990
KBB03. Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954
KBB04. Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris Tüxen 1952
KBB05. Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae Passarge 1962
KBB06. Carpino betuli-Prunetum spinosae Tüxen 1952
Svaz KBC. Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957
KBC01. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo in Kolbek et al. 2003
KBC02. Rubetum idaei Kaiser 1926
KBC03. Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae Noirfalise ex Oberdorfer 1957
KBC04. Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae Passarge 1979
KBC05. Salicetum capreae Schreier 1955
KBC06. Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1978
Svaz KBD. Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Chytrý 2013
KBD01. Sambucetum nigrae Fijałkowski 1967
KBD02. Lycietum barbari Felföldy 1942
KBD03. Sambuco nigrae-Aceretum negundo Exner in Exner et Willner 2004
Svaz KBE. Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron
ex Vítková in Chytrý 2013
KBE01. Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae Jurko 1963
KBE02. Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek
in Kolbek et al. 2003
Svaz KBF. Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980
KBF01. Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae Šimonovič et al. ex Vítková
et Kolbek 2010
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Svaz KBG. Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Vítková in Kolbek
et al. 2003
KBG01. Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková
in Kolbek et al. 2003

Třída KB. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell
ex Tüxen 1962*
Mezofilní a xerofilní křoviny a akátiny
Orig. (Tüxen 1962): Rhamno-Prunetea
Syn.: Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 prov. (§ 3b), Crataego-Prunetea Tüxen 1962 (§ 3a),
Sambucetea Doing 1962 (§ 2b, nomen nudum), Rubo-Sambucetea Passarge in Scamoni 1963, Urtico-Sambucetea (Doing 1962) Passarge et Hofmann 1968, Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980
Diagnostické druhy: Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Rosa canina agg., Sambucus nigra; Chelidonium majus,
Geum urbanum
Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia; Galium aparine, Urtica dioica

Třída Rhamno-Prunetea zahrnuje vegetaci, jejíž ráz
udávají světlomilné keře a rychle rostoucí nízké
stromy. Charakteristické jsou pro tuto třídu druhově
početné a taxonomicky kritické rody Crataegus,
Prunus, Rosa, Rubus a Sorbus a dále např. Cornus, Cotoneaster, Euonymus, Lonicera, Pyrus,
Rhamnus, Ribes, Sambucus a Viburnum. V křovinách mimo les mají dřeviny těchto rodů fyziologické
optimum, i když většina z nich je schopna růst
i v zástinu stromového patra. V této vegetaci jsou
hojné také některé druhy stromů, jako jsou Acer
campestre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior,
Quercus petraea agg. a Ulmus minor. Jedinci těchto
druhů jsou většinou mladí nebo zmlazení z pařezových výmladků a zpravidla mají podobu keřů nebo
vícekmenných, od země zavětvených stromů. Jako
dominanty vegetace třídy Rhamno-Prunetea se
uplatňují také četné neofytní dřeviny, a to keře
(např. Lycium barbarum a Syringa vulgaris), dřevnaté liány (např. Parthenocissus inserta) i stromy
(např. Acer negundo, Ailanthus altissima a Robinia
pseudoacacia).
Bylinný podrost této vegetace je floristicky velmi
pestrý, což je dáno velkou šíří typů stanovišť této
vegetace, značným sdílením druhů s okolní vegetací a také mozaikou kontrastních stanovišť přítomných v jednotlivých porostech, jejíž složky se liší zejména sukcesním stářím, mírou zástinu, vlhkostí

a obsahem živin. Podle těchto ekologických faktorů
lze rozlišit dva typy podrostu s odlišnou strukturou,
pokryvností a druhovou skladbou. Na okrajích porostů, kde je slabší konkurence dřevin, bývá bylinné
patro hustší a tvoří je vyšší světlomilné druhy,
kdežto ve stinných vnitřních částech porostů bývá
řídké a převládají v něm nízké druhy snášející zástin. V rozsáhlejších porostech křovin a v akátinách
se zpravidla oba typy podrostu střídají místo od
místa v důsledku proměnlivé účasti dřevin v zápoji.
Do skupiny světlomilných druhů patří druhy luk,
pastvin, suchých trávníků a lemů, druhy sdílené
s vegetací pasek a druhy ruderální. Vytrvalé traviny
(např. Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Carex hirta, Dactylis glomerata a Poa angustifolia) a nižší dvouděložné byliny (např. Achillea millefolium agg., Euphorbia cyparissias a Veronica
chamaedrys) dočasně přežívají jako pozůstatek
z vegetace přítomné před kolonizací dřevinami
nebo se v porostech nacházejí na místech s omezenou konkurencí dřevin. Například na skalních výchozech a mělkých půdách se v této vegetaci objevují nízké suchomilné druhy Arabidopsis arenosa,
Asplenium trichomanes, Carex humilis a Pilosella
officinarum. Vysokým lemovým a pasekovým druhům se naproti tomu daří mezi dřevinami prorůstat
a mohou se v porostech této vegetace i šířit. Růst
v křovinách zvlášť vyhovuje liánám náročným na ži-

* Charakteristiku třídy zpracovali J. Sádlo, M. Vítková a M. Chytrý
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viny (např. Fallopia dumetorum a Vicia dumetorum)
nebo bylinám, které vyžadují oporu (např. Clematis
recta). Na sušších místech se uplatňují hlavně
druhy bylinných lemů (např. Hieracium sabaudum
a Trifolium medium), na vlhčích místech s rychlou
mineralizací humusu rostou nitrofilní lemové byliny
(např. Aegopodium podagraria, Galium aparine
a Urtica dioica) a druhy spíš pasekové (např. Calamagrostis epigejos, Epilobium angustifolium a Senecio ovatus). Pro některé typy mezofilních křovin
a většinu akátin je příznačný i výskyt jednoletých
nebo ozimých ruderálních druhů (např. Bromus sterilis, Geranium robertianum, Lactuca serriola a Lamium purpureum).
Kontrastní druhovou skupinu tvoří nízké byliny
kolonizující vnitřní části porostů. Většinou jsou odolné vůči zástinu a vysychání půdy, které je důsledkem konkurence dřevin, a vyhovuje jim stálý přísun
živin, zejména dusíku a fosforu. Hrabanka křovin
a akátin se podstatně liší od lesní hrabanky. Listový
opad keřů se oproti opadu lesních stromů rozkládá
rychleji (Cornelissen 1996), čímž se uvolňuje množství využitelných živin. Značný vliv na skladbu
a chemismus detritu má i velká produkce dřevní
hmoty keřů, nejčastěji v podobě drobných tlejících
úlomků větviček. V některých společenstvech se
na koloběhu živin navíc uplatňují velké objemy kvasících a hnijících plodů nebo přísun různých druhů
organické hmoty, jako jsou odpadky a zbytky po
predační nebo hnízdní aktivitě obratlovců. V akátinách navíc silně působí schopnost akátu fixovat
dusík prostřednictvím symbiotických bakterií.
V těchto částech porostu převažují nitrofilní druhy
snášející zástin (např. Geum urbanum, Mycelis muralis, Veronica sublobata a Viola odorata) a druhy
s méně vyhraněnými požadavky na světlo i živiny
(např. Viola hirta). V některých společenstvech jsou
hojné i jarní geofyty suchých stanovišť (např. Gagea
villosa a Ornithogalum kochii), mezofilní hemikryptofyty (např. Carex digitata, Poa nemoralis a Viola
riviniana) a geofyty (např. Anemone nemorosa,
Mercurialis perennis a Oxalis acetosella). Odlišné
nároky na živiny mají lesní acidofyty, jako jsou Avenella flexuosa a Vaccinium myrtillus, které se však
vyskytují jen v některých společenstvech pasekových křovin.
Podobně floristicky heterogenní je skladba mechového patra této vegetace. Mechorosty jsou
hojné zejména v porostech na kamenitých nebo
skalnatých stanovištích, kde bývají přítomny četné
epilitické druhy. Nejčastější typy křovin a akátin se

stinnou vnitřní částí porostu a hromaděním opadu
však mají mechové patro druhově chudé a málo pokryvné, s převahou běžných druhů mechů vázaných na úživná stanoviště, jako jsou Brachythecium
rutabulum, Hypnum cupressiforme s. l. a Plagiomnium affine s. l.
Většina společenstev třídy Rhamno-Prunetea
jsou souvislé nebo mezernaté křoviny o výšce
2–5 m. Na základě kombinace fyziognomických,
floristických a ekologických kritérií však do třídy
Rhamno-Prunetea řadíme i další typy vegetace.
Jsou to nízké a většinou řídké porosty suchomilných keřů, jako je Prunus fruticosa, které jsou floristicky blízké bylinným lemům suchých stanovišť,
a prutnaté porosty ostružiníků (Rubus spp.) podobné nitrofilní bylinné vegetaci lemů a pasek. Jako
třetí fyziognomický extrém k této vegetaci řadíme
i některé stromové porosty, např. sukcesní stadia
s převahou vysokých jedinců jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), javoru jasanolistého (Acer negundo) nebo s převahou odrůstajícího mlází topolu
osiky (Populus tremula), javoru babyky (Acer campestre) či jilmu habrolistého (Ulmus minor), a jako
výrazný typ vegetace rovněž porosty vzniklé výsadbou nebo následným spontánním šířením trnovníku
akátu (Robinia pseudoacacia).
Křoviny tvoří nejčastěji liniové porosty o šířce
metrů až několika málo desítek metrů, které lemují
lesní okraje nebo sledují liniové útvary v krajině,
např. okraje cest, polní meze a náspy železnic.
Tyto porosty mají nejčastěji plochu desítek až stovek čtverečních metrů. Vzácné jsou porosty zaujímající více než kilometr čtvereční, které vznikly
převážně ve vysídlených oblastech českého pohraničí a ve vojenských prostorech v důsledku
náhlého přerušení zemědělského obhospodařování krajiny. K velkoplošným typům vegetace patří
i akátiny, zejména na dříve odlesněných svazích
v údolích řek a potoků.
Třída Rhamno-Prunetea zahrnuje velmi komplexní, složitě organizované typy vegetace. Porosty
rostou rychle a tvoří velké množství biomasy i diaspor. Jejich dominantní druhy jsou konkurenčně
silné a ustupují jen lesní vegetaci, která je v sukcesi
následuje. Křoviny i akátiny však někdy dokážou
odolávat sukcesi lesa po mnoho desítek let, aniž
k tomu vyžadují udržující management. Svým šířením silně mění výchozí prostředí: vytvářejí svébytné
porostní mikroklima a svým opadem silně ovlivňují
vlastnosti půdy (Weber 2003). Většina společenstev
je schopna kolonizovat rozmanité typy stanovišť,
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které se liší chemismem a vlhkostí půdy i způsobem lidského ovlivnění. Porosty většiny společenstev dobře odolávají i periodickému odstraňování
nadzemní biomasy, na kterou reagují intenzivním
obnovným růstem.
Dominantní druhy třídy Rhamno-Prunetea mají
četné adaptace, které jim umožňují úspěšně kolonizovat nová stanoviště, čelit pastvě býložravců
i dalším disturbancím a také odolávat po delší dobu
konkurenci stromů a sukcesi v les (Weber 2003).
První okruh adaptací umožňuje rychlé osídlování nových stanovišť. Pionýrské dřeviny jako Populus tremula a Salix caprea se šíří drobnými ochmýřenými semeny prostřednictvím větru a uchycují se
zejména na obnažených půdách, kde není konkurence jiných rostlin, např. na čerstvých pasekách,
spáleništích nebo těžebních a výkopových substrátech, a už v prvních letech velmi rychle rostou. Jinou
strategii má převážná většina druhů keřů, které tvoří
dužnaté plody nebo souplodí s velkým obsahem sacharidů; ty se šíří endozoochorií a uchycují se na
mnoha různých stanovištích včetně zapojených
trávníků. Plody, případně i semena, konzumují kopytníci a některé šelmy (zejména kuny), ptáci (např.
dlask a kos) a hlodavci (zejména myšice a norník).
Díky tomuto dálkovému šíření jsou křoviny úspěšné
v bezlesé krajině, kde se snadno šíří a nejsou ohroženy konkurencí stromů. Keře se kromě toho uchycují i na extrémních stanovištích, jako jsou skalnaté
stráně, čerstvé navážky nebo výsypky dolů, které
lesní stromy buď nejsou schopny kolonizovat kvůli
suchu a nepříznivým fyzikálním a chemickým vlastnostem půdy, nebo na kterých se během sukcese
šíří se zpožděním.
Druhý okruh adaptací keřů zajišťuje jejich odolnost vůči disturbancím. Domácí i volně žijící kopytníci spásají listy i slabší větve křovin. Obranou proti
této predaci jsou kolce (např. u Prunus spinosa),
trny původu listového (Berberis vulgaris) nebo palistového (Robinia pseudoacacia), ostny (Rosa
spp.), korkové lišty (Acer campestre, Euonymus europaeus a Ulmus minor) nebo obsahové látky (Prunus mahaleb). Pastvu také značně ztěžují hojně přítomné suché větve, které u některých druhů (např.
Lycium barbarum a Prunus spinosa) velmi hustě
vyplňují vnitřní prostor keře. Většina těchto dřevin
je navíc klonální a po odstranění nadzemní hmoty
snadno zmlazuje a rychlým růstem výmladků uniká
směrem vzhůru z dosahu býložravců.
Třetí okruh adaptací se týká konkurenční
schopnosti keřů vůči lesním stromům. I zde má zá76

sadní význam klonalita keřů. Keře jsou většinou vícekmenné, tedy tvořené funkčně nezávislými rametami (částmi klonu). Ramety žijí zpravidla několik
desítek let, jsou tedy dosti krátkověké jak ve srovnání s přežíváním celého klonu, tak s lesními
stromy. Extrémem jsou ostružiníky (Rubus idaeus,
R. sect. Rubus a R. sect. Corylifolii), jejichž ramety
jsou pouze dvouleté. Naproti tomu celý klonální porost může při vhodném režimu zmlazujících disturbancí přežívat neomezeně dlouho. U některých
druhů, jako jsou Cornus mas a Corylus avellana, je
klon tvořen hustě rostoucími různověkými rametami, které se zmlazují od báze a plynule vznikají,
stárnou i odumírají. Tyto keře se šíří pomalu, ale
konkurenčně jsou velmi silné. Odlišnou strategii
mají druhy, které se šíří na větší vzdálenost podzemními výhony stonkového charakteru (např.
Rosa gallica), kořenovými výběžky (např. Cornus
sanguinea a Prunus spinosa) nebo hřížením převislých větví (např. Euonymus europaeus, Prunus
padus a Ribes uva-crispa). To jim umožňuje kolonizovat plochu zhruba stejnověkými rostlinami, které
posléze odumírají ve stejnou dobu. Poslední skupinu tvoří druhy, které tvoří jen málo kmínků a obtížněji se zmlazují z pařezu, např. Crataegus spp.
a Rhamnus cathartica.
V konkurenci s lesními stromy jsou v prvních
letech sukcese po narušení dřeviny třídy Rhamno-Prunetea úspěšnější, neboť rostou rychleji a navíc
se už od prvních let zpravidla šíří vegetativně. Po
vzniku zapojených křovin získávají oproti většině
keřů výhodu stromy lépe snášející zástin. Jakmile
stromy začnou dorůstat a přerůstat keřové patro,
keře v jejich stínu odumírají. Pokud však dojde k silnému narušení porostu, keře se snadno zmladí,
kdežto stromy hynou nebo se jejich růst znovu
opozdí za keři. Na tom je založen management křovin tradičně používaný v porostech na mezích, kde
je dominance keřů udržována soustavným plošným
vytínáním celých porostů nebo přednostním vytínáním mladších stromů. K podobnému procesu dochází i v akátinách, kde je světlomilný akát vytlačován původními druhy stromů, ale po vykácení se
opět silně zmlazuje, přirůstá a udržuje se v zápoji.
Vegetace třídy Rhamno-Prunetea se v Evropě
vyskytuje převážně v temperátní a submediteránní
zóně a rovněž zasahuje daleko do oblasti kontinentálních stepí a okrajově i do boreální zóny. Její rozšíření se podobá rozšíření tříd Carpino-Fagetea
a Quercetea pubescentis. V jižní Evropě se tato vegetace vyskytuje v mezomediteránním a zejména
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supramediteránním stupni a na rozdíl od středoevropských porostů obsahuje různé druhy s mediteránním rozšířením včetně příměsi vždyzelených
keřů (Horvat et al. 1974, Poldini et al. 2002). Směrem na jihovýchod se křoviny s růžemi, slivoněmi,
hlohy a nitrofilním podrostem vyskytují ještě v pohoří Antilibanon (Sádlo, nepubl.) a v severovýchodním Íránu (Nazarian et al. 2004). V křovinách Uralu
a západní Sibiře se evropské druhy mísí s asijskými, a proto bývají místní společenstva řazena
do jiných tříd (Laščinskij et al. 2009, Jamalov & Mirkin 2010).
Tato vegetace se v holocénu střední Evropy formovala souběžně s vývojem lesů. Historicky nejstarším typem jsou společenstva s Prunus fruticosa
a P. tenella, pravděpodobně reliktní stepní křoviny
z doby velkého rozšíření kontinentální stepní vegetace v poslední době ledové a krátce po ní. Lískové
křoviny měly vrchol svého rozvoje v lesostepní krajině staršího holocénu (Ložek 2007) a podobný historický základ mají snad i křoviny s perialpidskými
druhy Cotoneaster integerrimus a Sorbus aria agg.
a submediteránními druhy Cornus mas a Prunus
mahaleb. Spolu se šířením listnatého lesa vznikaly
i porosty pasekových dřevin, jako jsou Rubus idaeus, Sambucus nigra a S. racemosa. Tyto druhy byly
analýzou makrozbytků doloženy z mezolitických
lokalit spolu s některými ruderálními druhy bylin
(J. A. Svoboda 2008). Je proto možné, že jejich výskyt byl podpořen člověkem a některé porosty měly
už tehdy rumištní nebo kulturní ráz. Silný rozvoj křovin v kulturní krajině, např. společenstev s trnkou
a hlohem, se však pravděpodobně datuje až do
vrcholného středověku, poněvadž dřívější velká
převaha lesa nad druhotným bezlesím působila, že
mezické biotopy zarůstaly spíš stromovým mlázím
než keři (Sádlo et al. 2005). Od 19. století se rozvíjejí křoviny s neofytními druhy dřevin a akátiny, což
je dáno více faktory. Je to rozvoj biotopů sídelní, těžební a průmyslové krajiny, záměrné zakládání akátových porostů a zavlékání, pěstování a následné
zplaňování dřevin z jiných světadílů.
Ve třídě Rhamno-Prunetea se zpravidla rozlišují dva řády: Prunetalia spinosae Tüxen 1952
a Sambucetalia racemosae Oberdorfer ex Passarge in Scamoni 1963. Druhý řád se někdy odděluje do samostatné třídy Rubo-Sambucetea Passarge in Scamoni 1963 (syn. Urtico-Sambucetea
Doing ex Passarge in Passarge et Hofmann 1968).
Řád Prunetalia spinosae zahrnuje křoviny vyvíjející
se v návaznosti na přechody mezi lesem a bezle-

sím (tzv. rurikolní křoviny; Weber 2003), ať už jako
křovinné pláště na lesních okrajích, nebo jako stadia sekundární sukcese neobhospodařovaných
trávníků směrem k lesu. V České republice do něj
patří svazy Prunion fruticosae a Berberidion vulgaris. Řád Sambucetalia racemosae naopak zahrnuje
křoviny na lesních pasekách (tzv. silvikolní křoviny;
Weber 2003), které byly ve starších vegetačních
přehledech (např. Moravec in Moravec et al. 1995:
129–132) řazeny společně s bylinnou vegetací lesních pasek do třídy Epilobietea angustifolii. Vzhledem k jejich křovinnému charakteru však dnes většina autorů tyto křoviny považuje za součást třídy
Rhamno-Prunetea. Do řádu Sambucetalia racemosae řadíme kromě typických silvikolních křovin
svazu Sambuco-Salicion capreae také svaz Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae, který sdružuje ruderální nitrofilní křoviny s původními nebo
zavlečenými druhy.
Zvláštní skupinu společenstev v rámci třídy
Rhamno-Prunetea tvoří svaz Pruno-Rubion radulae
Weber 1974 (syn. Rubion subatlanticum Tüxen
1952 p. p.), který zahrnuje mezofilní křoviny s dominancí nebo hojným zastoupením ostružiníků ze
skupiny Rubus fruticosus agg., např. R. bifrons,
R. macrophyllus, R. montanus, R. radula a R. vestitus (Weber 1999). Klasifikace ostružiníkových
křovin však naráží na problém, že velká část ostružiníků má velmi malý areál, což by mohlo vést
k vymezení velkého množství asociací s velmi podobnou ekologií a omezeným významem pro bioindikaci. Praktické využití takových asociací by bylo
poměrně malé vzhledem k tomu, že jen velmi málo
botaniků rozeznává drobné druhy rodu Rubus. Vegetace ostružiníkových křovin je nejvíce diverzifikovaná v oceanické severozápadní Evropě a západní
části střední Evropy. Haveman et al. (in Stortelder
et al. 1999: 89–104 a 121–164) a Weber (1998,
1999) zpracovali její systematický přehled pro
území Nizozemska a Německa. Rozlišili přitom
svaz Pruno-Rubion radulae ze třídy Rhamno-Prunetea a svaz Lonicero-Rubion silvatici Tüxen et
Neumann ex Witting 1977, který Weber (1999) řadí
do třídy Franguletea Doing ex Westhoff in Westhoff
et den Held 1969, zatímco Haveman et al. (in Stortelder et al. 1999: 89–104) jej oddělují do samostatné třídy Lonicero-Rubetea plicati Haveman
et al. in Stortelder et al. 1999. Svaz Lonicero-Rubion
silvatici zahrnuje ostružiníkové křoviny na kyselých, živinami chudých půdách v oblastech s výrazně oceanickým klimatem. V České republice je
77
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diverzita vegetace ostružiníkových křovin velmi
málo známa. Holub & T. Kučera (2001) shrnuli základní poznatky o této vegetaci a metodice jejího
výzkumu. T. Kučera et al. (in Kolbek et al. 2001:
317–339) zpracovali regionální přehled ostružiníkové vegetace na Křivoklátsku a T. Kučera et al.
(2001) ve Džbánu. Vycházeli přitom z představy, že
jednotlivé ostružiníkové porosty vznikly zarůstáním
lokalit, na nichž předtím ostružiníky nerostly, a použili metodu tzv. deduktivní klasifikace (Kopecký &
Hejný 1978). Toto řešení je odlišné od klasifikace
použité výše uvedenými nizozemskými a německými fytocenology, kteří ostružiníková společenstva
vymezili pomocí převahy druhů rodu Rubus s širším
areálem a vyhraněnou stanovištní vazbou. Na základě dosavadních znalostí lze předpokládat, že se
v České republice vyskytují různá společenstva
svazů Pruno-Rubion radulae i Lonicero-Rubion silvatici, jejich syntaxonomické zhodnocení si však vyžádá další studium. S ohledem na stanovištní poměry a druhovou skladbu ostružiníků i ostatních
druhů přítomných v porostech lze u nás rozlišit čtyři
hlavní skupiny ostružiníkových společenstev. Pro
rurikolní společenstva s výskytem vysokých keřů
na slunných okrajích lesů nebo na mezích jsou charakteristické statné ostružiníky serie Discolores
(např. R. bifrons, R. grabowskii a R. montanus) a suchomilné ruderální druhy bylin (např. Convolvulus
arvensis, Elymus repens a Torilis japonica). V silvikolních společenstvech, hojných zejména na
pasekách vyšších poloh, jsou časté ostružiníky
s obloukovitými a poléhavými větvemi, jako jsou
R. chaerophyllus, R. pedemontanus a R. schleicheri. Doprovázejí je nitrofilní byliny narušovaných
míst, jako jsou Atropa bella-donna a Epilobium
angustifolium. Silvikolní společenstva acidofilních
ostružiníků porůstají světlá stanoviště v návaznosti
na lesní prostředí, např. paseky, okraje lesních cest,
lemy březových remízků, mokřadních vrbin, kyselých pastvin a neúživných luk. V nich převažují ostružiníky serie Suberecti (R. nessensis, R. plicatus
a R. sulcatus) a časté jsou i další acidofilní druhy
dřevin a bylin (Frangula alnus, Molinia arundinacea
a Pteridium aquilinum). Nejméně vyhraněnou stanovištní vazbu i druhovou skladbu mají společenstva ostružiníků ruderálního prostředí. Hojné jsou
v nich druhy sekce Corylifolii (např. R. dollnensis
a R. mollis) a zplanělé druhy, jako je R. armeniacus
ze sekce Rubus. Vyskytují se hlavně v lemech jiných typů nitrofilních nebo ruderalizovaných křovin,
v nitrofilních bylinných lemech podél cest a v rude78

rálních trávnících na opuštěných plochách nebo na
antropogenních substrátech.
Akátiny v tomto přehledu řadíme vzhledem
k floristické podobnosti rovněž do třídy Rhamno-Prunetea a členíme je do tří samostatných svazů.
Podobnost se týká druhové skladby dřevin i podrostu a vazby na činnost člověka, akát však běžně
proniká do různých společenstev křovin a při běžném režimu narušování tvoří keřové formy. Akátiny
se ale výrazně liší strukturou a dynamikou porostu,
která je zpravidla blízká lesům. Odlišné je i jejich
hospodářské využití a ochranářský management.
Naopak často zdůrazňovaný neofytní ráz dřevinné
dominanty není specifikem akátin, protože neofytocenózy jsou běžné i ve svazu Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae. Zařazení akátových porostů do fytocenologického klasifikačního systému
není dosud ustálené. V některých přehledech vegetace nejsou zahrnuty vůbec, v jiných přehledech
(Mucina et al. 1993a, Willner & Grabherr 2007, Jarolímek et al. 2008) jsou pojednány provizorně kvůli
omezenému datovému souboru. Zatímco jedni při
klasifikaci neberou v potaz jejich lesní nebo křovinnou strukturu a pro velkou stálost nitrofytů v bylinném patře je zařazují do třídy Galio-Urticetea (Mucina in Mucina et al. 1993a: 203–251, Pott 1995)
nebo Artemisietea vulgaris (Gilicka 1989, Świerkosz 1993), druzí jsou zastánci samostatného postavení akátin jako třídy Robinietea (Jurko 1963,
Hadač & Sofron 1980, Theurillat et al. 1995, Jarolímek et al. 2008, Solomaha 2008, Vítková & Kolbek 2010, Borhidi et al. 2012) nebo svazu Robinion
pseudoacaciae Csürös-Káptalan 1968 v rámci
třídy Quercetea pubescenti-petraeae (Mititelu et al.
1973, Oprea 2004, Sanda et al. 2008a, b), který
však zřejmě nebyl platně zveřejněn. Kowarik
(1995) navrhuje ustavit samostatný řád Robinietalia uvnitř třídy Querco-Fagetea. Postavení akátových porostů v klasifikačním systému bude ještě
předmětem dalšího studia. V tomto přehledu provizorně zahrnujeme akátiny do třídy Rhamno-Prunetea, avšak autoři níže popisovaných jednotek
akátin se spíš přiklánějí k přijetí samostatné třídy
Robinietea v souladu se svou dříve publikovanou
koncepcí (Vítková & Kolbek 2010).
Primárním areálem trnovníku akátu je jihovýchod USA, kde původně rostl jako příměs v lesích
na svazích podél řek a na lesních okrajích (Vadas
1914). Po kolonizaci Severní Ameriky vytvořil druhotně souvislé porosty zejména na odlesněných
pozemcích a plochách devastovaných požáry
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(Fowells 1965). Do Evropy byl dovezen pro okrasné
účely počátkem 17. století jako jedna z prvních severoamerických dřevin (Kolbek et al. 2004) a v sadovnictví je dodnes vyhledávaným alejovým stromem. Kvůli trvanlivému dřevu, rychlému růstu,
snadnému rozmnožování a schopnosti zpevňovat
volnou půdu byl již v 18. století silně propagován
v lesnictví (Göhre 1952), což mělo za následek
značné rozšíření akátových monokultur téměř do
celého světa (Keresztesi 1988). Sheppard et al.
(2006) řadí akát mezi dvacet nejinvaznějších rostlinných druhů Evropy: nevyskytuje se jen v nejsevernějších oblastech a na středomořských ostrovech.
Je mimořádně odolný vůči znečištěnému ovzduší
i zasolení půdy (Šindelářová 1986), dobře snáší požáry, seřezávání, škody okusem i vytloukáním spárkatou zvěří (I. Musil 2005). V Evropě nemá vážnějšího škůdce (Kolbek et al. 2004, I. Musil 2005).
V přirozeném areálu jej naproti tomu považují za
náchylnější k poškození dřevokazným hmyzem
a jádrovou hnilobou než ostatní autochtonní listnaté
dřeviny, takže se jeho pěstování pro produkci užitkového dřeva v tamních podmínkách nedoporučuje
(J. C. Huntley 1990). V Evropě je akát nejvíce rozšířen v Maďarsku, kde patří mezi hlavní hospodářské dřeviny a poskytuje 25 % roční produkce dřeva
(Rédei et al. 2008). V České republice mu vyhovují
klimatické podmínky nižších poloh do nadmořské
výšky 500 m. Trpí jarními i podzimními mrazíky,
které poškozují nevyzrálé části prýtů a způsobují
křivolaký růst větví i kmene. Jako lesnická dřevina
se používal od šedesátých let 18. století, zejména
ke zpevnění odlesněných svahů, okolí silnic a železničních tratí, výsypek a skládek. Dále se vysazoval ve včelařských oblastech kvůli své nektarodárnosti a ve vinařských oblastech, kde se jeho
mladé, trvanlivé kmínky dosud používají na stavbu
vinic (Kolbek et al. 2004, Vítková et al. 2004). Trnovník akát zaujímá velikostí své porostní plochy
13 438 ha (0,6 % celkové plochy českých lesů)
první místo mezi introdukovanými dřevinami
(ÚHÚL 2007). Největší porosty jsou soustředěny na
jižní Moravě, ve středních Čechách a na Litoměřicku (Vítková et al. 2004).
Trnovník akát se v původním areálu chová jako
raně sukcesní druh preferující slunná stanoviště
a propustné půdy. Při svém rychlém růstu akumuluje v biomase velké množství živin a minimalizuje
tak jejich vyplavení z půdy (Johnson & Swank
1973). Rychle rostoucími kořenovými výmladky se
šíří na požářiště, paseky, opuštěná pole a pastviny

(Elliott et al. 1998). V sekundárním areálu invaduje
také do přirozené a polopřirozené vegetace na
světlých stanovištích, jako jsou suché trávníky
včetně trávníků písčin, světlé zakrslé doubravy a reliktní bory (Vítková 2004a). Všude, kam pronikne,
vytváří porosty značně odlišné od přirozených společenstev (Montagnini et al. 1991, Peloquin & Hiebert 1999, Taniguchi et al. 2007, Vítková & Kolbek
2010). Alelopatické působení této dřeviny na kulturní plodiny prokázali v laboratorních podmínkách
Nasir et al. (2005), ale dosud nebylo jednoznačně
potvrzeno u planě rostoucích rostlin. Průnik ruderálních a nitrofilních druhů do původní vegetace je
tedy spíš výsledkem dlouhodobé změny stanoviště
po kolonizaci akátem (Frantík 1985, Rice et al.
2004, Landgraf et al. 2005, Vítková & Kolbek 2010).
Akát váže vzdušný dusík prostřednictvím symbiotických bakterií rodu Rhizobium, které žijí v hlízkách
na kořenech (Batzli et al. 1992, Tian et al. 2003,
Ferrari & Wall 2007). Výskyt akátu proto způsobuje
postupné zvětšování zásoby půdního dusíku, intenzivní mineralizaci a nitrifikaci (Van Miegroet & Cole
1984, Montagnini et al. 1991, Vítková 2004a). Intenzivní nitrifikace může vést ke snížení pH v hrabance
a horní vrstvě půdy a k potenciálně většímu výplachu iontů vápníku, hořčíku, draslíku a fosforu
z půdy (Van Miegroet & Cole 1984, Montagnini et
al. 1989, Vítková 2004a). Oproti přirozeným lesům
také v akátině vzniká teplejší mikroklima (Větvička
1965, Klauck 1986).
Na mechanicky narušené, holé půdě nebo na
požářištích se uplatňují i semenáče akátu, které
jsou však velmi citlivé na zástin (Kowarik 1996, Vítková 2004a). Semena s tvrdým osemením nepropustným pro vodu a obvykle omezenou klíčivostí
akát produkuje každoročně nebo v dvouletých intervalech, přičemž největší plodnost byla zaznamenána v rozmezí 15–40 let věku. Výmladky rostou mnohem rychleji než semenáče (Fowells 1965,
Kowarik 1996, Vítková 2004a), plodí dříve (Chmelař 1983) a ve srovnatelném stáří jsou vyšší
(Fowells 1965). Schopnost tvořit výmladky ale
s věkem klesá (Nízký 1986). Výhodou akátu při
kolonizaci otevřených stanovišť je rychlý růst
a schopnost vázat vzdušný dusík, což ho upřednostňuje v konkurenci a umožňuje mu rychle se stát
dominantní dřevinou. Zatímco v primárním areálu
asi po 20–30 letech přestává být dusík limitujícím
faktorem a podíl akátu v porostu klesá na méně
než 4 % ve prospěch stínomilných druhů (Boring & Swank 1984, Montagnini et al. 1991, Elliott
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et al. 1998), v sekundárním areálu sukcese tímto
směrem neprobíhá (Kowarik 1992, 1996, Vítková
& Kolbek 2010).
Názory na management akátových porostů se
značně liší v jednotlivých zemích i v rámci České
republiky. Akát je zároveň obávanou invazní dřevinou i důležitou surovinou. Akátové dřevo je
pevné, pružné a velmi trvanlivé, a proto se využívá v nábytkářství, na výrobu sudů, kůlů ke
stavbě vinic a ohrad, na dřevěné fasády a stavby
přicházející do styku s vodou. Kromě produkce
dřevní hmoty se akát využívá jako energetická
nebo meliorační dřevina, pro produkci medu
a listy jako nutričně hodnotné krmivo pro zvířata.
Přestože je v řadě zemí stále prioritou ekonomický užitek akátu, z biotopů cenných pro
ochranu biodiverzity (zejména písčin, teplomilných trávníků a jejich okolí) je odstraňován. Za
nejúčinnější způsob likvidace akátu se považuje
kombinace mechanického odstranění s aplikací
herbicidu na pařez, list nebo část kmene po oloupání kůry a následně alespoň tříleté odstraňování
výmladků (J. Novák 2005, Trylč 2007, Vítková
2011). Nejužívanější jsou přípravky na bázi glyfosátů, které jsou vstřebány vodivými pletivy rostliny
a transportovány do kořenů. Optimální dobou aplikace v našich podmínkách je srpen až září (Vítková 2011). Po odstranění akátu se druhy původní
vegetace uchycují jen pomalu (Frantík 1985,
Hruška 1991, Dzwonko & Loster 1992). Sukcesi
blokuje expanze konkurenčně silných bylin, podporovaná velkou zásobou dostupného půdního
dusíku (Rice et al. 2004). White et al. (1988) upozorňují na to, že dlouhodobé zásoby organického
materiálu a dusíku, vzniklé v půdě akátin během
sukcese, se do oběhu znovu dostávají až po odumření stromů akátu a jejich nahrazení vegetací dalších sukcesních stadií. Cílové dřeviny je
vhodné na asanované ploše vysazovat až při nepatrné výmladnosti akátu, tj. nejdříve tři roky po
vykácení (J. Novák 2005). Podle konkrétní situace
navrhuje Vítková (2011) zvolit jeden ze tří managementových přístupů: (1) velkoplošné svahové
lesní akátiny ponechat sukcesnímu vývoji (pokud
akát nepředstavuje nebezpečí pro okolní přirozená společenstva a vyskytují-li se v okolí konkurenčně silné původní druhy), (2) v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech ponechat vlastní
akátový porost bez zásahu, ale potlačit šíření
akátu do okolní vegetace, nebo (3) z ochranářsky
hodnotných porostů akát odstranit.
80

￭ Summary. The class Rhamno-Prunetea includes European temperate vegetation dominated by low or tall shrubs
or fast-growing pioneer trees in mesic to dry habitats. Characteristic shrub genera include Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Euonymus, Ligustrum, Lonicera, Prunus, Pyrus,
Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Sambucus, Sorbus and Viburnum, but isolated or stunted individuals of trees or neophytic shrubs may also occur. The herb layer is composed
of a mixture of species typical of dry and mesic grasslands,
ruderal herbaceous vegetation, forest clearings and forest
herb layers. Some shrub communities may be natural,
especially those on cliff ledges and at forest edges in the
forest-steppe regions, but most of them are secondary vegetation on disturbed sites or stages of secondary succesion on abandoned meadows or pastures. We assign to
this class also Robinia pseudoacacia groves, which possess forest structure in most cases, but their species composition and dynamics share considerable similarities with
scrub vegetation.

Svaz KBA
Prunion fruticosae Tüxen 1952*
Nízké stepní křoviny
Orig. (Tüxen 1952): Prunion fruticosae all. nov.
Syn.: Prunion spinosae de Soó 1951 (§ 31, mladší homonymum; non Prunion spinosae Soó 1931)
Diagnostické druhy: Prunus fruticosa, Rosa spinosissima; Asparagus officinalis, Bromus inermis, Bupleurum falcatum, Centaurea scabiosa, Cytisus
procumbens, Dictamnus albus, Elymus hispidus,
Euphorbia virgata, Fragaria viridis, Geranium sanguineum, Melica transsilvanica, Peucedanum
cervaria, Prunus tenella, Salvia nemorosa, S. pratensis, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Thalictrum minus, Vicia tenuifolia; Eurhynchiastrum
pulchellum
Konstantní druhy: Prunus fruticosa; Elymus hispidus,
Poa pratensis agg., Teucrium chamaedrys

Svaz zahrnuje vegetaci nízkých suchomilných křovin s hojnou účastí druhů suchých trávníků a suchých bylinných lemů. Keřové patro je druhově
dosti chudé a zpravidla v něm převažuje jediný
druh. Dominují nápadně kvetoucí keře z rodů Pru* Charakteristiku svazu zpracovali J. Sádlo & M. Chytrý
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nus a Rosa, které vytvářejí plošně rostoucí klony
s podzemním šířením. Jednotlivé ramety klonu
rychle přirůstají a odumírají zpravidla do dvaceti
let. Porosty bývají maloplošné (desítky metrů čtverečních) a dominantní keře v nich dosahují zpravidla výšky 0,3–1,5 m, takže v některých porostech mohou být nízké keře přerosteny vysokými
bylinami lesních lemů, jako jsou Dictamnus albus,
Peucedanum alsaticum a P. cervaria. Častou součástí porostů jsou však i jednotlivě rostoucí vysoké
keře, např. Rosa canina. V bylinném patře těchto
křovin převažují světlomilné a suchomilné druhy,
zejména vytrvalé trávy (např. Brachypodium pinnatum a Poa angustifolia), lemové byliny (např.
Trifolium alpestre a T. medium) a vytrvalé ruderální druhy (např. Bromus inermis a Convolvulus
arvensis).
Tato vegetace se vyskytuje v suchých a teplých
nížinách a pahorkatinách. Osídluje lokality stepní
vegetace, ale vyskytuje se i na stanovištích člověkem vytvořených, jako jsou polní meze, terasy vinic
nebo pastviny. Sukcesí se porosty mění zpravidla
ve společenstva vyšších křovin svazu Berberidion
vulgaris, často však také ustupují poté, co zarostly
vysokou travinnou nebo lemovou vegetací hromadící silnou vrstvu stařiny.
Svaz Prunion fruticosae je rozšířen ve střední
a jihovýchodní Evropě, od suchých oblastí Německa, České republiky a Rakouska (Exner &
Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83) po
Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko a Ukrajinu (Kojić et al. 1998, Sanda et al. 2008a, b, Trinajstić
2008, Fitsailo et al. in Didukh et al. 2011:
134–142) a patrně i Bulharsko (Gussev & Tzonev
in Biserkov et al. 2011: 243–245). Ve stepní a lesostepní zóně východní Evropy se nacházejí
velmi podobné nízké křoviny, jež jsou však obohaceny o druhy keřů kontinentálního rozšíření
(např. Caragana frutex, Spiraea crenata a S. hypericifolia), které ve střední Evropě nerostou.
Někteří ruští autoři tyto křoviny považují za samostatný svaz Amygdalion nanae Golub in Iljina
et al. 1991.

￭

Summary. This alliance includes continental drought-

-adapted vegetation of low-growing shrubs of the genera
Prunus and Rosa, and in the eastern European foreststeppe zone also of Caragana and Spiraea. They are
usually associated with patches of steppe vegetation,

KBA01
Prunetum fruticosae
Dziubałtowski 1926*
Stepní křoviny s třešní křovitou
Tabulka 3, sloupec 1 (str. 88)
Orig. (Dziubałtowski 1926): Association à Prunus fruticosa, Prunetum fruticosae

Syn.: Rosetum pimpinellifoliae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Prunetum fruticosae Klika
1928, Crataego-Prunetum fruticosae de Soó 1951
Diagnostické druhy: Prunus fruticosa, Rosa spinosissima; Cytisus procumbens, Elymus hispidus,
Geranium sanguineum, Stachys recta, Teucrium
chamaedrys, Thalictrum minus
Konstantní druhy: Prunus fruticosa; Brachypodium
pinnatum, Centaurea scabiosa, Fragaria viridis,
Poa pratensis agg., Salvia pratensis, Securigera
varia, Stachys recta, Teucrium chamaedrys
Dominantní druhy: Prunus fruticosa, Rosa spinosissima; Brachypodium pinnatum
Formální definice: (Prunus fruticosa pokr. > 25 % OR
Rosa spinosissima pokr. > 25 %) NOT Brachypodium pinnatum pokr. > 50 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
50–150 cm vysoké křoviny, v nichž dominuje nízký
klonální keř třešeň křovitá (Prunus fruticosa). Dominantní druh často provázejí další klonální keře,
zejména Prunus spinosa, Rosa canina, R. gallica,
R. marginata a R. spinosissima. Keřové patro o pokryvnosti 40–90 % je zpravidla mezernaté: střídají
se v něm hustě zavětvené plochy s místy, která dřeviny dosud nekolonizovaly. V bylinném patře se
uplatňují suchomilné trávy (např. Brachypodium pinnatum, Festuca rupicola a Poa angustifolia) a dvouděložné byliny (např. Geranium sanguineum, Salvia
pratensis a Trifolium alpestre). Na místech s menší
pokryvností dřevin se často prosazují i nízké světlomilné druhy (např. Potentilla incana) a efemérní
jednoletky (např. Microthlaspi perfoliatum). Naopak
v hustých keřích dominantních dřevin se někdy
vyskytují nitrofilní ruderální druhy, jako je Galium

which is reflected in the frequent occurrence of various
steppe grasses and broad-leaved herbs.

* Zpracovali J. Sádlo & M. Chytrý
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Obr. 14. Prunetum fruticosae. Nízké křoviny s třešní křovitou (Prunus fruticosa) na Dunajovických kopcích u Dolních Dunajovic na
Břeclavsku. (M. Chytrý 2013.)
Fig. 14. Low-growing scrub of Prunus fruticosa on Dunajovické kopce hills near Dolní Dunajovice, Břeclav district, southern Moravia.

Obr. 15. Prunetum fruticosae. Nízké křoviny s růží bedrníkolistou (Rosa spinosissima) u Komořan na Vyškovsku. (V. Kalusová 2010.)
Fig. 15. Low-growing scrub with Rosa spinosissima near Komořany, Vyškov district, southern Moravia.
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aparine. Počet druhů bylinného patra rovněž vzrůstá
na místech s menší pokryvností keřů a zpravidla
kolísá mezi 15 a 40 druhy na plochách o velikosti
16–25 m2. I mechové patro je vyvinuto spíš v řídkých porostech, kde rozvoji mechů nebrání listový
opad. Běžné jsou v něm suchomilné pleurokarpní
mechy, např. Abietinella abietina.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje v nížinách
a teplých pahorkatinách na minerálně bohatých
podkladech, jako jsou spraše, neogenní jílovité sedimenty, vápence, diabasy a proterozoické břidlice.
Jeho porosty často tvoří lem vyšších křovin, které
předcházejí v sukcesi při zarůstání trávníků. Třešeň
křovitá i nízké druhy růží mají fyziologické optimum
na hlubokých hlinitých půdách travnatých mezí
a pastvin, kde však je zároveň nejsilnější konkurence vyšších rostlinných druhů. Druhým typem
stanovišť jsou skalnaté stráně s mělkou a kamenitou, silně vysychavou půdou.
Dynamika a management. Lokality společenstva
v minulosti sloužily jako pastviny.
Dominantní třešeň křovitá i nízké druhy růží
jsou odolné vůči suchu a snadno se vegetativně
šíří, ale konkurenčně jsou poměrně slabé a hynou
jak v zástinu vyšších křovin, tak i ve vysokostébel-

ných nesečených trávnících s hromadící se stařinou. Porosty na kamenitých stráních zpravidla nevyžadují management, neboť tam sukcesi blokuje
sucho. Porosty na mezích a pastvinách vyžadují
k dlouhodobé existenci občasná narušování v periodě několika let, zejména přepasení dobytkem
nebo vysekání. Tyto typy managementu jsou v potřebné intenzitě v současné krajině vzácné, a proto
společenstvo ustupuje z poněkud vlhčích stanovišť
buď vysokým křovinám, anebo intenzivně sečeným
trávníkům.
Rozšíření. Prunus fruticosa je kontinentální druh
rozšířený od střední Evropy přes stepní a lesostepní zónu východní Evropy po jihozápadní Sibiř
(Meusel et al. 1965). Asociace Prunetum fruticosae
se vyskytuje vzácně v Německu, a to v územích
s kontinentálním klimatem (Weber 1999), zejména
v horním Porýní (Korneck 1974), Durynsku
a Sasku-Anhaltsku (Rauschert 1990). Dále se
udává z jižního Polska (Dziubałtowski 1926), Slovenska (Jarolímek et al. 2008), Dolních Rakous
(Wirth in Mucina et al. 1993b: 60–84, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83), Maďarska
(Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), Rumunska
(Paucӑ-Comӑnescu in Donițӑ 2005: 108–109), Ukrajiny (Fitsailo et al. in Didukh et al. 2011: 134–142)

Obr. 16. Rozšíření asociace KBA01 Prunetum fruticosae; existující fytocenologické snímky dávají poměrně neúplný obraz skutečného
rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem alespoň jednoho z diagnostických druhů Prunus fruticosa
nebo Rosa spinosissima podle floristických databází.
Fig. 16. Distribution of the association KBA01 Prunetum fruticosae; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution of this association, therefore the sites with occurrence of at least one of the diagnostic species Prunus fruticosa or Rosa spinosissima, according to floristic databases, are indicated by small dots.
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a pravděpodobný je i výskyt v Bulharsku (Gussev
& Tzonev in Biserkov et al. 2011: 243–245).
V České republice se tato asociace vyskytuje v teplých a suchých oblastech severních a středních
Čech a jižní Moravy. Fytocenologické snímky pocházejí zejména z Českého středohoří (Kolbek
1978, Toman 1981), Křivoklátska (Sádlo in Kolbek
et al. 2003a: 41– 86), Českého krasu (Domin 1928,
Klika 1928), jižní části Moravského krasu (Holubová
1968, Unar 1975), okolí Bučovic (Chytrý, nepubl.),
jihovýchodního okraje Českého masivu (Chytrý &
Vicherek 1996, Rafajová 1999) a z Pavlovských
vrchů a jejich širšího okolí (Danihelka, nepubl.). Izolované porosty s Prunus fruticosa a dominancí křížence P. ×eminens se vyskytují u Českého Krumlova (P. Lepší et al. 2011).

do asociace Prunetum fruticosae, se v některých
přehledech vegetace oddělují do samostatné asociace (Wirth in Mucina et al. 1993b: 60–84, Jarolímek et al. 2008). Z floristických i ekologických důvodů je účelnější klást porosty s dominancí této
růže v různých částech jejího rozsáhlého areálu do
odlišných asociací, které často obsahují i další
druhy nízkých keřů (Herrera 1995, Ermakov 2003).
Například porosty s dominancí této růže v pohořích
východního Slovenska sdílejí většinu své druhové
skladby s asociací Waldsteinio geoidis-Spiraeetum
mediae Zólyomi 1936, kdežto nížinné porosty odpovídají asociaci Prunetum fruticosae.

Variabilita. Ve variabilitě této vegetace se odrážejí
především vlhkostní poměry. Na suchých skalnatých stráních s mělkou půdou jsou porosty dominantního druhu řídké a nízké, takže umožňují
rozvoj populací světlomilných druhů, např. Dianthus
carthusianorum agg., Galium glaucum a Sedum
album. Na hlubších půdách stepních lokalit, v lemech lesů nebo křovin a na mezích mohou být populace třešně křovité zapojenější a vyskytuje se
v nich někdy i Rosa gallica a na jižní Moravě R. spinosissima. V jejich bylinném podrostu jsou pak přítomny druhy suchých luk a pastvin (např. Agrimonia
eupatoria a Centaurea scabiosa), někdy i mezofilní
luční druhy (např. Arrhenatherum elatius) a ve starých hustých porostech také nitrofilní druhy (např.
Galium aparine).

R. marginata and R. spinosissima. The stands are usually

￭ Summary. This association is dominated by the low-growing clonal shrub Prunus fruticosa, often accompanied by
other shrubs such as P. spinosa, Rosa canina, R. gallica,
50–150 cm tall. They occur in warm and dry areas, mainly
over base-rich bedrock, where they may grow at the edges
of tall scrub, as secondary successional communities after
abandonment of management on dry grasslands or as primary vegetation on cliff ledges.

KBA02
Prunetum tenellae de Soó
1951*
Stepní mandloňové křoviny
Tabulka 3, sloupec 2 (str. 88)
Orig. (de Soó 1951): Prunetum tenellae Soó

Hospodářský význam a ohrožení. Přímý hospodářský význam společenstva je malý už vzhledem
k jeho vzácnosti. Na strmých svazích mohou porosty plnit protierozní funkci a bránit například stržení sprašových odkryvů v cihelnách nebo svahů
úvozových cest. Plody třešně křovité jsou jedlé, ale
kyselé a nebývá jich mnoho. Značný je však význam společenstva pro ochranu biodiverzity. Dominantní nízké keře jsou ohroženými druhy květeny
České republiky a ve společenstvu se vyskytuje
větší počet ohrožených druhů suchomilných bylin.
Prunus fruticosa se však kříží s višní (P. cerasus)
a kříženec (P. ×eminens), který je vyššího vzrůstu,
ji potom vytlačuje (Wójcicki & Marhold 1993).
Syntaxonomická poznámka. Nízké křoviny s dominantní Rosa spinosissima, které zde zahrnujeme
84

Diagnostické druhy: Artemisia absinthium, Asparagus
officinalis, Bromus inermis, Carduus acanthoides, Elymus hispidus, Euphorbia virgata, Melica
transsilvanica, Prunus tenella, Salvia nemorosa, Silene latifolia; Amblystegium serpens, Eurhynchiastrum pulchellum
Konstantní druhy: Asparagus officinalis, Bromus inermis, Carduus acanthoides, Elymus hispidus, Galium aparine, Melica transsilvanica, Prunus tenella, Salvia nemorosa, Silene latifolia
Dominantní druh: Prunus tenella
Formální definice: Prunus tenella pokr. > 25 %

* Zpracoval M. Chytrý
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Obr. 17. Prunetum tenellae. Křoviny s madloní nízkou (Prunus tenella) na okraji suchého trávníku na Jánské hoře v Dunajovických
kopcích na Břeclavsku. (M. Chytrý 2013.)
Fig. 17. Scrub dominated by Prunus tenella at the edge of a dry grassland in the Dunajovické kopce hills, Břeclav district, southern
Moravia.

Struktura a druhové složení. Asociaci tvoří zapojené porosty mandloně nízké (Prunus tenella), jejíž
polykormony dosahují zpravidla pokryvnosti 50–90
% a výšky kolem 1 m. Mezi keři mandloně prorůstají
stepní druhy s ruderální tendencí, jako jsou trávy
Bromus inermis, Elymus hispidus a Melica transsilvanica a dvouděložné byliny Artemisia absinthium,
Carduus acanthoides, Salvia nemorosa a Silene latifolia subsp. alba. V místech s menší pokryvností
mandloně se místy vyskytuje Prunus fruticosa.
Druhy nenarušovaných stepí jsou v našich porostech vzácnější. Obykle se zde nachází 10–20 druhů
cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–16 m2.
Pravidelně bývá vyvinuto i mechové patro, ve kterém jsou zastoupeny např. druhy Amblystegium
serpens, Eurhynchiastrum pulchellum a Homalothecium lutescens.
Stanoviště. Naše porosty mandloně nízké se vyskytují v klimaticky teplé a suché oblasti v návaznosti na lokality stepní vegetace nebo v jejich
blízkosti. Současně se však nacházejí v těsném sousedství ploch narušovaných člověkem na

mezích navazujících na pole, vinohrady a polní
cesty. Půdy jsou vysychavé, většinou hluboké a hlinité, vyvinuté na spraši.
Dynamika a management. Prunetum tenellae je
součástí mozaiky přirozené stepní vegetace. V lesostepní a stepní zóně východní Evropy tvoří pruhy
nízkých křovin na přechodu mezi lesem a stepí (tzv.
opušky) nebo porosty na vlhčích místech ve stepi,
například na severně orientovaných svazích nebo
v terénních sníženinách. Naše porosty, zachovalé na třech lokalitách, pravděpodobně tvoří zbytek
rozsáhlejšího rozšíření z doby před přeměnou lesostepní oblasti jižní Moravy v kulturní zemědělskou krajinu. Zachovaly se spíš na pozemcích,
které nebyly využívány k pastvě nebo seči a spíš
tvořily meze takto obhospodařovaných pozemků.
Hypotézu přirozeného původu mandloňových křovin podporuje zejména vazba na lokality stepní vegetace, na nichž se vyskytuje několik stepních
druhů s podobným areálem, jako má mandloň,
a dlouhodobá stabilita porostů, které jsou na Dunajovických kopcích a u Popic známy floristům více
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Obr. 18. Rozšíření asociace KBA02 Prunetum tenellae.
Fig. 18. Distribution of the association KBA02 Prunetum tenellae.

než 100 let (Grulich 1984). V křovinách mandloně
nízké nedochází v současné době k sukcesi vyšších křovin nebo stromů, což je patrně způsobeno
suchým stanovištěm a hustým zápojem těchto porostů. Vzhledem ke klonálnímu růstu a podzemním
výběžkům se mandloňové křoviny na svých lokalitách udržují dlouhodobě a pravděpodobně jsou
schopny regenerovat i po požárech. Šíření mandloně na další lokality je teoreticky možné roznášením jejích plodů ptáky, ale vznik nových porostů
nebyl u nás zaznamenán. Tato vegetace proto nevyžaduje žádný speciální management, vzhledem
k její vzácnosti však je potřeba všechny porosty
pravidelně sledovat a v případě šíření stromů nebo
vyšších keřů tyto dřeviny odstraňovat.
Rozšíření. Prunus tenella se vyskytuje v lesostepní a stepní zóně od Panonské pánve a jejích
okrajů po centrální Asii (Chrtek sen. in Hejný et al.
1992: 435–462). Asociace Prunetum tenellae se
udává z panonské oblasti Dolních Rakous a severního Burgenlandu (Wirth in Mucina et al. 1993b:
60–84, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007:
62–83), Slovenska (Jarolímek et al. 2008), Maďarska (Borhidi et al. 2012), Rumunska (de Soó 1951,
Paucӑ-Comӑnescu in Donițӑ 2005: 108–109) a Bulharska (Gussev & Tzonev in Biserkov et al. 2011:
243–245). V lesostepní a stepní zóně východní
Evropy do porostů Prunus tenella přistupují další
druhy nízkých křovin, zejména z rodů Caragana
a Spiraea, a tuto vegetaci lze možná považovat za
86

odlišnou asociaci, popsanou jako Spiraeo-Amygdaletum nanae (Solomešč et al. 1994). V České republice se druh Prunus tenella a současně asociace Prunetum tenellae vyskytují jen na třech
lokalitách na jižní Moravě (Grulich 1984). Na všech
těchto lokalitách byly zaznamenány fytocenologické snímky, a to poblíž rakouské hranice u zaniklé osady Ječmeniště nedaleko obce Hnízdo na
Znojemsku (Chytrý, nepubl.), na Dunajovických
kopcích severozápadně od Mikulova (několik
porostů na Jánské hoře a Liščím kopci; Danihelka
1998) a u obce Popice na Břeclavsku (Chytrý,
nepubl.).
Variabilita. Naše porosty mandloně nízké mají poměrně vyrovnané floristické složení s významným
zastoupením suchomilných ruderálních druhů typických pro svaz Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis. Ve stepích východní a jihovýchodní Evropy
se však nacházejí i porosty, u nichž jsou silněji zastoupeny druhy nenarušovaných stepí (Danihelka,
Chytrý, nepubl.). U nás se jim nejvíce podobají
mandloňové porosty na Jánské hoře v Dunajovických kopcích, i v nich se však vyskytují ruderální
druhy.
Hospodářský význam a ohrožení. Tato asociace
má význam pro ochranu biodiverzity, zejména
vzhledem k samotnému dominantnímu druhu Prunus tenella, který patří ke kriticky ohroženým druhům české květeny (Grulich 2012) a vyskytuje se
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Berberidion vulgaris
na pouhých třech lokalitách v České republice. Potenciální ohrožení vyplývá hlavně ze vzácnosti
mandloňových porostů u nás.

￭

Summary. This association is formed of clonal stands

of about 1 m tall Prunus tenella, with an array of drought-adapted ruderal herb species. It is typical of the foreststeppe areas of east-central and eastern Europe, where it
occurs in transitional zones between forest and open
steppe or in terrain depressions with mesic soils in landscapes dominated by dry steppe. In the Czech Republic
only three small stands occur in southern Moravia, all spatially close to steppe grasslands on loess but at the same
time adjacent to man-made habitats such as arable land,
vineyards, terraced slopes or dirt roads.

Svaz KBB
Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex
Tüxen 1952*
Mezofilní a suché křoviny nelesního
prostředí
Nomen conservandum propositum (proti Prunion spinosae Soó 1931; Willner et al. 2011)
Orig. (Tüxen 1952): Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950
Syn.: Prunion spinosae Soó 1931 (potenciální správné
jméno; § 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum), Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950 (§ 2b,
nomen nudum), Carpino betuli-Prunion spinosae
Weber 1974
Diagnostické druhy: Cornus sanguinea, Cotoneaster
integerrimus, Crataegus monogyna s. l., Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina agg.
Konstantní druhy: Prunus spinosa, Rosa canina agg.

Tato vegetace má ráz hustých, zpravidla obtížně
prostupných křovin s dominancí silně větvených
keřů. U většiny z nich se střídá tvorba dlouhých
prutů, které během vegetačního období dosáhnou
až několikametrové délky (např. u většiny růží)
a prorůstají stinnou částí porostu na světlo, a pozdější prostorově a energeticky úsporná tvorba
zkrácených větviček (brachyblastů), nápadných
* Charakteristiku svazu a podřízených asociací zpracovali
J. Sádlo & M. Chytrý

např. u jeřábu muku (Sorbus aria agg.). Zastíněné
větve většiny druhů odumírají a zpravidla zůstávají
na keřích, takže vznikají houštiny neprůchodné
pro člověka i větší zvířata. Některé druhy jsou
navíc trnité nebo ostnité (např. Berberis vulgaris,
Crataegus spp., Prunus spinosa a Rosa spp.).
Mnohé druhy keřů jsou schopny rychle vytvořit
rozsáhlé porosty díky podzemnímu šíření kořenovými výběžky (např. Cornus sanguinea a Prunus
spinosa), jiné druhy tvoří kmínky blízko sebe a šíří
se pomalu (např. Cornus mas a Corylus avellana).
Ve většině porostů jsou dále přítomny i stromy
(např. Acer campestre a Carpinus betulus), někdy
rostoucí podle věku a podmínek prostředí v keřové
formě.
Porosty jsou vysoké (zpravidla 2–6 m) a mají
složitou prostorovou strukturu, v níž se střídají světlejší místa s houštinami, a keřové patro se prolíná
se solitérními nebo skupinovitě rostoucími stromy.
Podle toho se lokálně mění i struktura a druhové
složení bylinného patra. Na světlých místech převažují nejen druhy luk a suchých trávníků, ale i nitrofilní světlomilné druhy lemové (např. Chaerophyllum spp. a Urtica dioica), ruderální (např. Artemisia
vulgaris a Ballota nigra) nebo pasekové (např. Epilobium angustifolium), zatímco v zástinu se objevují
drobnější byliny, jako jsou Alliaria petiolata, Geum
urbanum, Myosotis sparsiflora nebo některé druhy
rodu Viola. Porosty často rostou liniově podél cest
a polních mezí nebo v ekotonech, např. podél lesních okrajů. Křoviny na lesních okrajích se označují
jako lesní pláště. Lze rozlišovat vnější lesní plášť,
předsunutý před lesní porost a složený hlavně
z keřů expandujících mimo les, a vnitřní lesní plášť,
který má stromové patro a vzniká naopak průnikem
keřů do světlého okraje lesa, případně průnikem
stromů do pláště. Vnitřní lesní pláště se však kvůli
stromovému zápoji zpravidla považují za součást
lesní vegetace. Některá společenstva tohoto svazu
rostou převážně na přirozených stanovištích primárního bezlesí, jiná jsou vázána na antropicky
podmíněná stanoviště, většina z nich však sdílí oba
typy prostředí. Tato vegetace se vyskytuje od nížin
po montánní stupeň, nejhojnější však je v teplých
pahorkatinách.
V tradičním venkovském hospodářství měly
křoviny široké využití, v řadě ohledů odlišné od využití lesa. Byly zdrojem dřeva používaného nejen
na otop, ale i pro řemeslné zpracování, které bylo
často velmi specializované a s úzkým výběrem
druhů. Například brslen poskytoval materiál pro
87
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Tabulka 3. Synoptická tabulka asociací mezofilních a xerofilních křovin (třída Rhamno-Prunetea, část 1: Prunion
fruticosae a Berberidion vulgaris).
Table 3. Synoptic table of the associations of mesic and xeric scrub (class Rhamno-Prunetea, part 1: Prunion
fruticosae and Berberidion vulgaris).
1 – KBA01. Prunetum fruticosae
2 – KBA02. Prunetum tenellae
3 – KBB01. Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi
4 – KBB02. Violo hirtae-Cornetum maris
5 – KBB03. Populo tremulae-Coryletum avellanae
6 – KBB04. Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris
7 – KBB05. Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae
8 – KBB06. Carpino betuli-Prunetum spinosae
Sloupec číslo
Počet snímků

1
23

2
6

3
25

4
16

5
33

6
59

7
6

8
81

Počet snímků s údaji o mechovém patře

16

6

13

11

15

34

3

39

87
35

.
.

12
4

.
.

3
.

2
2

.
.

1
1

Prunetum tenellae
Prunus tenella

. 100

.

.

.

.

.

.

Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi
Cotoneaster integerrimus

9

.

96

25

6

15

.

2

Violo hirtae-Cornetum maris
Cornus mas
Prunus mahaleb
Berberis vulgaris
Euonymus verrucosus

4
.
.
4

.
.
.
.

.
.
4
4

75
50
31
19

9
.
6
9

3
7
5
2

.
.
.
.

.
.
4
2

Populo tremulae-Coryletum avellanae
Corylus avellana

.

.

.

19 100

14

.

12

Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris
Crataegus monogyna s. l.

22

.

4

13

27

39

.

22

Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae
Ulmus minor
Euonymus europaeus
Rubus caesius
Crataegus laevigata

.
4
.
.

.
.
.
.

.
.
.
4

.
6
.
.

6
12
6
24

3
25
10
19

50
67
83
50

5
25
16
19

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Ligustrum vulgare
Rosa canina agg.
Acer campestre
Cornus sanguinea

.
26
13
9

.
.
.
.

4
32
.
16

44
63
44
19

12
33
24
45

47
54
31
44

.
17
50
67

9
58
12
21

Keřové patro
Prunetum fruticosae
Prunus fruticosa
Rosa spinosissima

88
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Tabulka 3 (pokračování ze strany 88)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

.
22

.
17

4
8

13
19

18
21

32
71

50
67

19
90

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Rubus fruticosus agg.
Quercus petraea agg.
Carpinus betulus
Sambucus nigra
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Betula pendula
Lonicera xylosteum

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
20
.
.
4
.
8
12
4

13
25
19
13
6
25
6
.
.

24
24
39
3
36
15
24
30
30

12
20
19
7
14
20
8
5
2

.
.
17
17
.
17
33
.
.

25
4
2
26
9
6
4
2
5

Tilia platyphyllos

.

.

.

25

3

2

.

.

Prunetum fruticosae
Thalictrum minus
Cytisus procumbens
Stachys recta
Geranium sanguineum

26
17
43
30

17
.
17
17

.
.
20
8

.
.
19
25

3
.
3
3

.
.
20
17

.
.
.
.

1
1
2
.

Prunetum tenellae
Bromus inermis
Melica transsilvanica
Asparagus officinalis
Salvia nemorosa
Carduus acanthoides
Euphorbia virgata
Silene latifolia
Artemisia absinthium

17 100
4 83
4 50
13 50
4 67
9 33
9 67
. 33

.
8
.
.
.
.
.
4

.
25
6
.
.
.
6
13

.
.
.
.
.
.
.
.

2
14
2
.
3
.
.
2

.
.
.
.
.
.
.
.

.
4
1
1
.
.
2
4

Rhamnus cathartica
Prunus spinosa

Bylinné patro

Violo hirtae-Cornetum maris
Origanum vulgare
Erysimum odoratum
Populo tremulae-Coryletum avellanae
Hepatica nobilis
Campanula persicifolia
Epipactis atrorubens
Viola collina
Clinopodium vulgare
Melampyrum nemorosum

4
.

.
.

4
4

44
13

15
.

20
.

.
.

2
.

.
4
.
.
13
.

.
.
.
.
.
.

8
24
.
.
.
.

.
19
.
.
19
6

58
55
15
24
42
30

.
7
2
5
22
5

.
.
.
.
.
.

.
1
.
1
9
1

Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae
Humulus lupulus

.

.

.

.

.

2

83

9

Lycopus exaltatus
Dipsacus laciniatus
Silene baccifera

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

33
33
33

.
.
1

89
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Tabulka 3 (pokračování ze strany 89)

90

Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

Chaerophyllum temulum
Silaum silaus
Ficaria verna
Gagea lutea
Glechoma hederacea agg.
Lamium maculatum
Dactylis polygama
Iris pseudacorus
Euphorbia esula
Veronica hederifolia agg.
Inula salicina
Colchicum autumnale
Pimpinella major

.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
13
19
.
.
6
.
.
.

9
.
.
.
.
9
15
.
.
.
.
.
6

5 67
2 33
2 67
. 33
2 100
. 67
2 50
. 50
. 33
3 50
5 33
2 50
3 50

7
1
9
1
16
6
2
1
2
12
4
6
2

Carex riparia

.

.

.

.

.

.

33

.

Alliaria petiolata

.

.

4

13

9

15

50

27

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Elymus hispidus
Teucrium chamaedrys

35
48

67
17

.
20

25
56

.
12

7
25

.
.

1
1

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Euphorbia cyparissias
Poa pratensis agg.
Hypericum perforatum
Brachypodium pinnatum
Geum urbanum
Poa nemoralis
Fragaria viridis
Urtica dioica
Arrhenatherum elatius
Securigera varia
Galium aparine
Viola hirta
Galium mollugo agg.
Achillea millefolium agg.
Veronica chamaedrys agg.
Vincetoxicum hirundinaria
Festuca rupicola
Hylotelephium telephium agg.
Bupleurum falcatum
Geranium robertianum
Salvia pratensis
Dactylis glomerata
Impatiens parviflora
Sanguisorba minor
Galium verum agg.
Tanacetum corymbosum

30
57
39
48
4
.
43
4
30
43
.
26
17
26
9
26
39
17
39
.
48
17
.
26
35
4

.
33
.
.
.
.
17
.
.
.
50
.
.
17
.
17
17
33
.
.
.
33
.
.
17
.

40
24
40
4
8
28
4
4
12
4
12
4
.
20
28
36
16
32
4
4
4
4
8
8
8
16

38
38
44
13
38
38
25
13
31
13
6
25
38
25
13
25
13
38
25
19
13
19
25
19
.
25

15
27
9
42
39
52
12
15
15
21
18
33
24
3
33
33
6
15
15
45
3
9
15
6
.
33

59
.
39 17
36 33
49
.
27 67
24 67
51
.
8 100
32
.
46
.
15 83
38 66
25 33
31
.
12 17
25
.
39
.
19
.
31
.
14
.
32
.
17 33
8 50
34
.
24
.
20
.

23
22
25
17
35
21
17
51
26
15
37
12
22
20
25
4
5
5
4
15
5
15
22
5
14
5

Fragaria vesca
Anthriscus sylvestris
Elymus repens

4
.
13

.
.
17

12
4
.

25
13
13

39
18
.

8
7
7

.
.
67

11
27
23
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Tabulka 3 (pokračování ze strany 90)
Sloupec číslo
Polygonatum odoratum
Campanula rapunculoides
Fragaria moschata
Campanula trachelium
Agrimonia eupatoria
Centaurea scabiosa
Fallopia convolvulus
Aegopodium podagraria
Torilis japonica
Carex muricata agg.
Melica nutans
Primula veris
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Festuca ovina
Heracleum sphondylium
Stellaria holostea
Astragalus glycyphyllos
Cytisus nigricans
Eryngium campestre
Hieracium murorum
Phleum phleoides
Anthericum ramosum
Mercurialis perennis
Viola reichenbachiana
Pulmonaria officinalis agg.
Festuca pallens
Carex digitata
Asperula cynanchica
Asarum europaeum
Senecio nemorensis agg.
Lathyrus vernus
Cirsium arvense
Ballota nigra
Convallaria majalis
Arabidopsis arenosa
Peucedanum cervaria
Galeobdolon luteum agg.
Galium sylvaticum
Alopecurus pratensis
Viscaria vulgaris
Lilium martagon
Lysimachia nummularia
Poa trivialis
Polygonatum multiflorum
Asplenium septentrionale
Verbascum chaixii subsp. austriacum
Melampyrum pratense
Mycelis muralis
Calluna vulgaris
Carduus crispus

1

2

3

4

5

6

7

8

.
4
9
.
17
43
4
.
.
4
.
.
26

.
.
.
.
.
17
17
.
.
.
.
.
.

32
8
8
.
.
.
16
.
.
.
12
20
8

31
25
19
19
.
.
6
13
13
25
19
13
.

30
30
30
42
9
6
6
39
15
18
42
24
9

17
14
8
12
24
19
5
3
12
17
7
12
14

.
.
.
.
.
.
.
17
.
17
.
.
.

.
6
9
5
7
2
17
10
14
4
.
1
4

9

.

36

6

12

3

.

4

.
4
4
17
26
4
22
22
.
.
.
4
.
22
.
.
.
.
9
.
4
22
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
.

.
.
.
.
17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
.
.
17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
8
.
24
4
12
8
4
4
.
.
32
8
8
.
4
4
.
.
4
20
.
.
4
.
24
8
.
.
.
24
4
.

.
13
6
6
19
.
19
19
13
6
.
6
6
13
6
.
13
.
13
.
.
6
.
13
.
6
.
.
.
.
.
25
.

30
21
21
6
.
39
3
12
36
21
45
6
36
.
39
24
33
3
.
33
12
3
30
27
.
.
27
.
.
24
.
.
21

2
5
14
8
7
3
8
8
3
3
.
3
2
12
.
2
.
3
.
2
3
5
2
.
2
.
.
7
.
2
.
3
.

.
17
17
.
.
.
.
.
.
17
17
.
.
.
.
.
.
33
.
.
.
.
.
.
33
.
.
50
50
.
.
.
.

12
5
2
1
5
.
4
.
1
7
1
4
.
.
2
6
.
11
10
.
1
1
1
.
10
5
.
4
7
.
1
.
.

.
.
.

.
.
.

.
24
4

.
.
.

21
3
.

.
.
.

.
.
33

.
.
2

91
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Tabulka 3 (pokračování ze strany 91)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

Calystegia sepium
Lysimachia vulgaris
Poa palustris
Phalaris arundinacea
Filipendula ulmaria

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

33
33
33
50
33

2
1
1
.
.

6
.

33
33

.
.

.
9

7
.

.
.

.
.

.
.

Mechové patro
Prunetum tenellae
Eurhynchiastrum pulchellum
Amblystegium serpens
Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi
Xanthoparmelia conspersa

.

.

31

.

.

.

.

.

Xanthoparmelia pulla
Xanthoparmelia stenophylla s. l.

.
.

.
.

23
23

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

6
6
31
13
13
.
.

.
17
.
.
33
.
.

46
.
.
.
.
.
.

45
18
9
.
.
.
9

13
7
7
20
.
33
20

9
12
24
3
12
.
3

.
33
.
.
.
.
.

8
18
3
10
3
3
3

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Hypnum cupressiforme s. l.
Brachythecium rutabulum
Abietinella abietina
Plagiomnium affine s. l.
Homalothecium lutescens
Atrichum undulatum
Brachytheciastrum velutinum

jemné řezbářství, vycházkové hole, párátka,
obuvnické floky a kvalitní dřevěné uhlí do střelného
prachu, z tušalaje se zase vyráběly houžve, obruče
k sudům, oka k chytání ptáků a troubele dýmek.
Dřevo se z křovin získávalo výběrem souší, plošným vytínáním částí porostů nebo výběrem určitých dřevin či určitého tvaru a velikosti kmenů
a větví. Někdy se však křoviny plošně vypalovaly.
Velké uplatnění měly plody keřů: dodnes se z plodů
trnek připravují povidla a z malin i ostružin marmelády. Dříve se využívaly rovněž moučnaté plody:
povidla se vyráběla i z hlohu (dlouhá tepelná
úprava mění škrob na cukr) a plody jeřábu muku
a břeku se v nouzi mlely a přidávaly k mouce. Jedlé
plody různých druhů se kvasily na výrobu vín a pálenek. Místy se dodnes pojídají smažená květenství černého bezu (tzv. kosmatice) a akátu. V lidovém léčitelství našel uplatnění bez, hloh, brslen
a řešetlák. V křovinách se také shromažďují
a hojně hnízdí drobné druhy plodožravých a zrnožravých ptáků, kteří zde byli lapáni ke klecovému
chovu, ale hlavně ke konzumaci. Křovin se také po92

užívalo ke hrazení sadů, zahrad a vinic v podobě
živých plotů a praktické důsledky pro zemědělství
měl i jejich retenční a protierozní účinek, na nějž
se dnes neprávem zapomíná.
Svaz Berberidion vulgaris je rozšířen v temperátní zóně Evropy. Zasahuje do jižní části boreální
zóny Skandinávie (Dierßen 1996) a do východoevropské lesostepní zóny (Didukh et al. in Didukh
et al. 2011: 143–199). Nachází se i v jižní Evropě,
kde však je zastoupen jinými asociacemi než ve
střední Evropě (Poldini et al. 2002).
První validní popis svazu Prunion spinosae
uveřejnil Soó (1931). Originální diagnóza obsahovala jedinou asociaci, Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó 1931, tedy teplomilnou vegetaci vysokých křovin na suchých stanovištích.
Wirth (in Mucina et al. 1993b: 60–84) však tento
první popis přehlédl a použil pro svaz mladší nadbytečné jméno Prunion spinosae de Soó 1951. Jelikož de Soó (1951) do svazu Prunion spinosae
zařadil kromě asociace Crataego monogynae-Prunetum spinosae („Pruneto-Crataegetum“) také dvě
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asociace nízkých křovin (Crataego-Prunetum
fruticosae a Prunetum tenellae), interpretoval
Wirth toto mladší homonymum jako vegetaci nízkých křovin odpovídající svazu Prunion fruticosae
v našem pojetí. Wirthovu chybnou interpretaci
jména svazu Prunion spinosae převzali další
autoři (např. Moravec in Moravec et al. 1995: 106–
108, Borhidi et al. 2012) a Weber (1999) v jejím
duchu lektotypifikoval jméno svazu Prunion spinosae de Soó 1931 jménem asociace Crataego-Prunetum fruticosae de Soó 1951. Z důvodu rozšířené
chybné interpretace jména Prunion spinosae,
která se hojně vyskytuje v současné literatuře, se
zdá být vhodným řešením navržení jména svazu
Prunion spinosae Soó 1931 k zamítnutí jako
nomen ambiguum.
Někteří autoři (Weber 1974, 1999, Haveman et
al. in Stortelder et al. 1999: 121–164, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83) oddělují od
svazu Berberidion vulgaris samostatný svaz Carpino betuli-Prunion spinosae Weber 1974, který
zahrnuje ochuzené porosty mezofilních křovin
v severní části střední Evropy, jižní Skandinávii
a také v chladnějších oblastech submontánního až
montánního stupně jižní části střední Evropy.
V těchto křovinách se vyskytují zejména široce rozšířené druhy Crataegus spp., Prunus spinosa
a Rosa canina, zatímco teplomilné druhy (např. Ligustrum vulgare a Viburnum lantana) chybějí. Jelikož svaz Carpino betuli-Prunion spinosae nemá
žádné diagnostické druhy, které by nebyly současně diagnostickými svazu Berberidion vulgaris,
a navíc se do něj řadí pouze jediná asociace Carpino betuli-Prunetum spinosae, v tomto přehledu
jej nerozlišujeme a porosty křovin ochuzených
o teplomilné druhy řadíme do svazu Berberidion
vulgaris.
Přijatá klasifikace vegetace křovin svazu Berberidion vulgaris je až na některé změny názvů
asociací vynucené nomenklatorickými pravidly
podobná klasifikaci z předchozího přehledu české
vegetace (Moravec in Moravec et al. 1995:
106–108). Nerozlišujeme však asociace Roso
gallicae-Prunetum Mikyška 1968 a Prunetum mahaleb Nevole ex Müller 1986, které považujeme
za syntaxonomická synonyma jiných asociací,
a nově uvádíme pro naše území asociaci lužních
křovin Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae Passarge et Hofmann 1968. Dále řadíme do
tohoto svazu asociaci Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi Hofmann 1958, kterou

Moravec (in Moravec et al. 1995: 106–108) řadil
do svazu kontinentálních nízkých křovin (v našem
pojetí svaz Prunion fruticosae Tüxen 1952). Tato
asociace však má fytogeografické vazby spíš perialpidské až submediteránní než kontinentální,
a proto ji stejně jako němečtí a rakouští autoři
(Oberdorfer & Müller in Oberdorfer 1992: 82–106,
Weber 1999, Rennwald 2000, Klotz in Schubert
et al. 2001b: 115–135, Exner & Willner in Willner
& Grabherr 2007: 62–83) řadíme do svazu Berberidion vulgaris.
Vegetace mezofilních a xerofilních křovin je
velmi dynamická a její druhové složení je značně
rozmanité na různých stanovištích i v různých sukcesních stadiích. Proto používáme koncepci širších asociací, avšak při uplatnění opačného přístupu by bylo možné i u nás rozlišit některé úzce
pojaté asociace popsané ze sousedních zemí. Například v teplých oblastech České republiky se vyskytují porosty s dominantním jilmem habrolistým
(Ulmus minor), označované někdy jako asociace
Roso-Ulmetum campestris Schubert et Mahn
1962 (Weber 1999, Schubert et al. 2001a, Exner
& Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83).
Dokud jsou mladé, příliš se neliší od asociace
Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris, ve stáří se
však blíží nitrofilním vývojovým stadiím lesa s dominancí jasanu a babyky. Proto je v tomto přehledu nerozlišujeme, stejně jako nerozlišujeme
ostatní společenstva s dominancí zmlazených lesních stromů.

￭

Summary. The alliance Berberidion vulgaris includes

temperate European vegetation of dense scrub of 2–6 m
in height, which occurs on dry to mesic soils. Some of
the constituent shrub species are thorny or spiny (e.g.
Berberis vulgaris, Crataegus spp., Prunus spinosa,
Pyrus pyraster, Rhamnus cathartica, Rosa spp. and
Rubus spp.). Most of the dominant species also occur in
the shrub layer of broad-leaved deciduous forests, while
stunted or isolated individuals of trees are often found in
shrub-dominated vegetation outside forests. The pattern
of herb layer species richness and composition depends
on the mosaic of denser and more open patches in the
shrub canopy. Vegetation of the Berberidion vulgaris is
common in the current Czech landscape. Most stands
are secondary, developed at forest edges or as successional stages on abandoned grasslands or arable land.
Some small patches of this vegetation on rock outcrops
or at natural forest edges in the forest-steppe landscapes
are natural.
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KBB01
Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi Hofmann
1958
Skalníkové křoviny
Tabulka 3, sloupec 3 (str. 88)
Orig. (Hofmann 1958): Junipero-Cotoneasteretum
(Juniperus communis, Cotoneaster integerrima =
C. integerrimus)
Syn.: Cotoneastero integerrimi-Polygonatetum odorati
Firbas et Sigmond 1928 (§ 2b, nomen nudum),
Cotoneaster-Amelanchier-Gesträuch Faber 1936
(§ 3c), Cotoneastero integerrimi-Amelanchieretum Tüxen 1952 (§ 2b, nomen nudum), Cytiso
scoparii-Cotoneasteretum Stöcker 1964, Cotoneastero-Amelanchieretum Müller 1964, Cotoneastero-Amelanchieretum Korneck 1974, Polygonato-Sorbetum ariae Kolbek et Petříček 1985 prov.,

lanchier ovalis), který se u nás přirozeně nevyskytuje. V bylinném patře se uplatňují suchomilné druhy
schopné kolonizovat štěrbiny skal a kamenité půdy
skalnatých strání (např. Asplenium ruta-muraria, Aurinia saxatilis, Festuca pallens a Polypodium vulgare), ale přítomny jsou i vyšší byliny světlých lesů,
zejména teplomilných doubrav (např. Geranium sanguineum, Poa nemoralis a Polygonatum odoratum).
Druhové složení bylinného patra je do značné míry
závislé na okolní vegetaci, a proto dosti heterogenní.
Prakticky žádné druhy bylin se nevyskytují konstantně ve všech skalníkových porostech. Rovněž
mechorosty jsou většinou stejné jako v okolní vegetaci skal a mělkých půd. Vnitřní část hustších skalníkových porostů je zpravidla bez bylinného i mechového patra, jejichž rozvoji brání kořenová
konkurence, zástin, sucho nebo hromadění listového opadu, který se zachycuje mezi kmínky a větvemi skalníku ve vrstvě někdy až 40 cm hluboké.
Počet druhů cévnatých rostlin kolísá v širokém rozmezí, od 5 do 50, nejčastěji se však pohybuje mezi
15 a 30 na plochách o velikosti 10–50 m2.

Lembotropido-Cotoneasteretum Rauschert 1990,
Roso ellipticae-Cotoneasteretum Rauschert 1990,
Seslerio-Cotoneasteretum Rauschert 1990
Diagnostické druhy: Cotoneaster integerrimus; Xanthoparmelia conspersa, X. pulla s. l., X. stenophylla s. l.
Konstantní druhy: Cotoneaster integerrimus; Hypnum
cupressiforme s. l.
Dominantní druh: Cotoneaster integerrimus
Formální definice: (Cotoneaster integerrimus pokr.
> 25 % OR Cotoneaster laxiflorus pokr. > 25 %)
NOT Carpinus betulus pokr. > 25 % NOT Pinus
sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg.
pokr. > 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr.
> 25 % NOT Robinia pseudoacacia pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Skalníkové křoviny
jsou strukturně dosti různorodé společenstvo. Dominují v něm nízké rozložité keře skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus), na jižní Moravě
také skalníku černoplodého (C. laxiflorus), ale časté
jsou i vysoké keře nebo stromky jeřábů z okruhu jeřábu muku (Sorbus aria agg.), nejčastěji jeřáb dunajský (S. danubialis). Doplňují je keře prostřední velikosti, jako jsou Berberis vulgaris, Juniperus
communis, Prunus spinosa a Rosa canina. V Alpách
a Karpatech v této vegetaci běžně roste nebo i převládá středně vysoký keř muchovník vejcovitý (Ame94

Stanoviště. Společenstvo je výrazně suchomilné.
Nejčastěji se nachází na strmých skalnatých svazích. Obsazuje především drobné konvexní tvary
reliéfu, jako jsou úzké skalní stupně a terásky
s mělkou půdou, okraje plošin nad skalami nebo
skalní žebra. Lze je najít na svazích různých orientací a na nejrůznějších geologických podkladech
s výjimkou měkkých substrátů nevytvářejících
skalní výchozy a extrémně neúživných hornin, jako
jsou křemité pískovce. Nejčastějšími kontaktními
společenstvy jsou Sorbo torminalis-Quercetum
a skalní vegetace svazů Alysso-Festucion pallentis
a Diantho lumnitzeri-Seslerion. Skalníkové křoviny
se u nás vyskytují převážně v teplých pahorkatinách v údolích řek, ale na vrcholových skalách tvořených minerálně bohatými vulkanickými horninami
zasahují až do nadmořských výšek kolem 700 m.
Dynamika a management. Junipero-Cotoneasteretum je přirozené společenstvo primárního skalního bezlesí, které se rozšířilo i na skalnaté svahy
vzniklé vykácením, pastvou a erozí. Skalník roste
i na hlubších půdách, tam jej však přerůstají jiné
keře, protože sám není schopen ani rychlého růstu,
ani klonálního šíření na větší vzdálenost. Navíc jej
často spásá lesní zvěř. Proto je výskyt společenstva
nejčastější na skalách nepřístupných pro zvěř,
kde je vlivem sucha konkurence jiných druhů keřů
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Obr. 19. Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi. Křoviny skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus) na granulitových
skalách v údolí Oslavy pod zříceninou hradu Lamberk u Náměště nad Oslavou. (L. Ekrt 2010.)
Fig. 19. Scrub of Cotoneaster integerrimus on granulite cliffs in the Oslava valley below the ruins of Lamberk castle near Náměšť nad
Oslavou, Třebíč district, western Moravia.

Obr. 20. Rozšíření asociace KBB01 Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi; existující fytocenologické snímky dávají poměrně
neúplný obraz skutečného rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem alespoň jednoho z druhů
Cotoneaster integerrimus nebo C. laxiflorus podle floristických databází.
Fig. 20. Distribution of the association KBB01 Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi; available relevés provide an incomplete
picture of the actual distribution of this association, therefore the sites with occurrence of at least one of the species Cotoneaster
integerrimus or C. laxiflorus, according to floristic databases, are indicated by small dots.
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zmírněna. Porosty jsou dlouhodobě stabilní, většinou se po desetiletí příliš nemění, a k jejich údržbě
není nutný žádný management.
Rozšíření. Asociace Junipero-Cotoneasteretum je
rozšířena na obvodech Alp, Karpat a hercynských
pohoří střední Evropy. Byla zaznamenána v jižním
Německu a navazujících oblastech francouzského
Alsaska (Faber 1936, Tüxen 1952, Korneck 1974,
Oberdorfer & Müller in Oberdorfer 1992: 82–106,
Weber 1999), středním Německu (Hofmann 1958,
Rauschert 1990, Weber 1999, Schubert et al.
2001a), Švýcarsku (Tüxen 1952, Moor 1979), Rakousku (Wirth in Mucina et al. 1993b: 60–84, Exner
& Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83) a na
Slovensku (Jarolímek et al. 2008). Z Maďarska se
udává podobná asociace Cotoneastero tomentosi-Amelanchieretum Jakucs 1961 (Borhidi et al. 2012).
V České republice se Junipero-Cotoneasteretum vyskytuje zejména na vulkanických kopcích a v říčních
údolích severozápadních a středních Čech a v říčních údolích východního a jihovýchodního okraje
Českého masivu. Fytocenologické snímky pocházejí
z obvodů Doupovských hor (Knapp & Böhnert 1978,
Kolbek et al. 2005), Českého středohoří (Sýkora
1979, Boublík et al. 2002), Křivoklátska (Sádlo in Kolbek et al. 2003a: 41–86), údolí Vltavy a jejích přítoků
v okolí Prahy (Kubíková 1977, 1982, Kubíková & Molíková 1981, Böswartová 1984), údolí řek jihozápadní
Moravy (Chytrý & Vicherek 1996, 2003, Rafajová
1999), údolí Svratky na Tišnovsku (Sádlo, nepubl.)
a z Javoříčského krasu (Dančák & Duchoslav 2006).
Variabilita. Junipero-Cotoneasteretum se vyskytuje na kyselých i bazických substrátech a podle
toho se liší jeho druhové složení. Rozlišujeme dvě
varianty:
Varianta Poa nemoralis (KBB01a) s diagnostickými druhy Avenella flexuosa, Calamagrostis
arundinacea, Calluna vulgaris, Hypericum perforatum, Poa nemoralis, Polypodium vulgare a Thymus
pulegioides se vyskytuje na silikátových horninách.
Odpovídá subasociaci Cotoneastero-Amelanchieretum deschampsietosum flexuosae Korneck 1974.
Varianta Stachys recta (KBB01b) s diagnostickými druhy Stachys recta, Seseli osseum, Teucrium chamaedrys a místy se Sesleria caerulea se
vyskytuje na vápencích. Odpovídá subasociaci Cotoneastero-Amelanchieretum rosetosum caninae
Korneck 1974, případně úzce pojaté asociaci Seslerio-Cotoneasteretum Rauschert 1990.
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Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
nemá hospodářský význam a vzhledem k výskytu
na nepřístupných skalách není ani příliš ohroženo.
Oba druhy skalníku i jeřáby z okruhu jeřábu muku
jsou však ohroženými druhy naší flóry. Lokality
mohou být ničeny pastvou muflonů, kteří jsou
schopni se pohybovat i ve skalnatém terénu,
a vzácně i při rozšiřování lomů nebo aktivitou turistů
a horolezců.

￭ Summary. This association is dominated by Cotoneaster
integerrimus, and on a few sites in southern Moravia also
by C. laxiflorus. Individuals of Sorbus aria agg. and other
woody species can occur. The herb layer contains thermophilous rock-outcrop species. It is a natural vegetation
type of rock outcrops, on which it forms small-scale stands,
but it has also spread to deforested rocky slopes. In the
Czech Republic it occurs mainly on the volcanic hills of
northern Bohemia and in deep river valleys in central Bohemia and south-western Moravia.

KBB02
Violo hirtae-Cornetum
maris Hilbig et Klotz
in Rauschert 1990
Teplomilné dřínové křoviny
Tabulka 3, sloupec 4 (str. 88)
Orig. (Rauschert 1990): Violo hirtae-Cornetum maris
(Rauschert 1969, 1990) Hilbig et Klotz ass. nov.
Syn.: Prunetum mahaleb Nevole 1931 (§ 2b, nomen
nudum)
Diagnostické druhy: Acer campestre, Berberis vulgaris,
Cornus mas, Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Prunus mahaleb, Rosa canina agg.; Erysimum odoratum, Origanum vulgare, Teucrium
chamaedrys
Konstantní druhy: Acer campestre, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Prunus mahaleb, Rosa canina
agg.; Hypericum perforatum, Origanum vulgare,
Teucrium chamaedrys; Hypnum cupressiforme s. l.
Dominantní druhy: Cornus mas, Ligustrum vulgare,
Prunus mahaleb
Formální definice: (Cornus mas pokr. > 25 % OR Prunus mahaleb pokr. > 25 %) NOT Carpinus betulus
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pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 %
NOT Prunus spinosa pokr. > 25 % NOT Quercus
petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 25 % NOT Robinia pseudoacacia pokr. > 5 % NOT Tilia cordata pokr. > 50 %

Struktura a druhové složení. Violo hirtae-Cornetum maris je teplomilné a suchomilné společenstvo
s převahou vysokých netrnitých křovin a účastí
druhů teplomilných doubrav.
Keřové patro dosahuje výšky 4–5 m; převládá
v něm dřín obecný (Cornus mas) nebo mahalebka
obecná (Prunus mahaleb), které s menší pokryvností doprovází např. kalina tušalaj (Viburnum
lantana) a brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus). Častou příměsí porostů jsou mladé či pařezově zmlazené stromy, zejména Quercus petraea agg. a Q. pubescens agg. Keře někdy tvoří
volné mezernaté skupiny, častěji však je zápoj porostů souvislý. Podrost bývá travnatý, obvykle
s druhy Brachypodium pinnatum, Carex humilis,
C. michelii, Elymus caninus, Poa angustifolia a Sesleria caerulea. Hojné jsou dvouděložné byliny

teplomilných doubrav a dubohabřin (např. Buglossoides purpurocaerulea, Hepatica nobilis, Primula
veris a Viola mirabilis) a suchých bylinných lemů
(např. Bupleurum falcatum, Campanula bononiensis, Dictamnus albus a Melampyrum cristatum).
V porostech se obvykle vyskytuje 20–45 druhů
cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2.
V málo pokryvném mechovém patře patří mezi hojnější druhy např. Abietinella abietina, Homalothecium lutescens, Hypnum cupressiforme s. l. a Plagiomnium affine s. l.
Stanoviště. Křoviny asociace Violo-Cornetum
se vyskytují v teplých pahorkatinách v oblasti
rozšíření teplomilných doubrav. Většina porostů
osídluje svahy jihovýchodní a jižní až západní
orientace na vápencových podkladech nebo na
metamorfovaných horninách s podílem karbonátových vložek. Nejčastěji tyto porosty tvoří linie na
okrajích teplomilných doubrav a hraničí se suchými trávníky svazů Alysso-Festucion pallentis,
Festucion valesiacae nebo se suchými bylinnými
lemy svazu Geranion sanguinei. Časté jsou i husté stinné porosty s malou pokryvností bylinného

Obr. 21. Violo hirtae-Cornetum maris. Křoviny s dřínem obecným (Cornus mas) na vápencových svazích kopce Hády u Brna. (L. Tichý
2003.)
Fig. 21. Scrub of Cornus mas on limestone slopes of Hády hill near Brno, southern Moravia.

97

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:13 Stránka 98

Mezofilní a suché křoviny a akátiny (Rhamno-Prunetea)
patra, které bývají obklopeny lesem a patrně
vznikly v důsledku silné konkurence dřínu v pařezově zmlazených doubravách. Vzácnější jsou porosty vzniklé v bezlesí a obklopené suchými trávníky nebo skalní vegetací. Ryze druhotné porosty
se zplanělou mahalebkou v Čechách se vyskytují
i na biotopech vytvořených člověkem, jako jsou terasy bývalých polí.
Dynamika a management. Společenstvo je jednou ze složek mozaikovité vegetace na suchých
svazích v teplých oblastech. Jeho přirozené výskyty
leží na rozhraní mezi primárně bezlesými skalnatými svahy se stepní vegetací a teplomilnými doubravami. Většinou však jde o sekundární křoviny rostoucí na místech dříve odlesněných. Porosty jsou
schopné dlouhodobé existence bez lidského zásahu, přesto se v nich postupně uchycují některé
stromy, jako je jasan a babyka, což časem může
vést k jejich přeměně v les. V minulosti byla většina
porostů pravděpodobně ovlivněna pastvou domácích zvířat.
Rozšíření. Violo-Cornetum je kromě České republiky zatím doloženo pouze z německého Durynska a Saska-Anhaltska (Rauschert 1990, Weber
1999, Schubert et al. 2001a). Jeho výskyt je pravděpodobný i v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku, odkud se však neuvádí. Patří do něj
zřejmě i křoviny, které z Maďarska popisují Borhidi

et al. (2012) pod neplatným jménem Cerasetum
mahaleb Oberdorfer et Müller in Oberdorfer 1979,
jež se vztahuje k západosubmediteránním křovinám jižního Německa a Švýcarska. V České republice bylo zaznamenáno v okolí Prahy (Kubíková & Molíková 1981) a Českém krasu (Klika
1942), na kopci Čebínka u Tišnova (Chlumská
1961), v Moravském krasu (J. Šmarda 1967a),
v údolích řek jihozápadní Moravy (Chytrý & Vicherek 1996, 2003, Rafajová 1999) a v Pavlovských
vrších (Hédl, nepubl.).
Variabilita. Zatímco na Moravě jsou hojné porosty
se společným výskytem dřínu i mahalebky, v českých porostech této asociace mahalebka chybí.
V některých oblastech Čech (zejména v dolním Povltaví) jsou sice přítomny křoviny s dominancí mahalebky, ty jsou však druhově chudé a podobají se
spíš asociaci Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris.
Někdy se vyskytují i na ruderálních stanovištích. Je
možné, že odlišnosti druhové skladby mahalebkových křovin v Čechách od asociace Violo-Cornetum
mají historické příčiny. Předpokládá se, že české
mahalebky patří k nominátnímu poddruhu, kdežto
Morava je součástí původního areálu poddruhu
P. m. subsp. simonkaii (Chrtek sen. in Hejný et al.
1992: 435–462). Není vyloučeno, že výskyt mahalebky je v Čechách nepůvodní, i když pro nedostatek důkazů tak není hodnocena v seznamu nepůvodních druhů České republiky (P. Pyšek et al. 2012).

Obr. 22. Rozšíření asociace KBB02 Violo hirtae-Cornetum maris.
Fig. 22. Distribution of the association KBB02 Violo hirtae-Cornetum maris.
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Obr. 23. Violo hirtae-Cornetum maris. Vnitřní část porostů dřínu obecného (Cornus mas) na Hádech u Brna. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 23. Interior view of the Cornus mas scrub on Hády hill near Brno, southern Moravia.

Hospodářský význam a ohrožení. Plody dřínu
i mahalebky jsou jedlé, v současnosti se však
většinou nesbírají. Na strmých svazích mají tyto
křoviny protierozní funkci. Společenstvo má také
význam pro ochranu biodiverzity. Oba dominantní
druhy keřů jsou v České republice hodnoceny
jako ohrožené a mnoho dalších ohrožených druhů
se vyskytuje v porostech těchto křovin. Velká část
porostů asociace Violo-Cornetum se nachází
v chráněných územích, nelze však vyloučit jejich možné ohrožení uchycováním stromů či přímým zalesňováním a přeměnou v lesní vegetaci
nebo mýcení těchto křovin s cílem zvětšit plochu
trávníků.

KBB03
Populo tremulae-Coryletum
avellanae Br.-Bl.
in Kielhauser 1954
Teplomilné lískové křoviny
Tabulka 3, sloupec 5 (str. 88)
Nomen inversum propositum
Orig. (Kielhauser 1954): Coryleto-Populetum Br.-Bl.
1938 (Corylus avellana, Populus tremula)
Syn.: Antherico ramosi-Coryletum avellanae Kaiser 1926
(§ 3d, asociace uppsalské školy), Seslerio caeruleae-

￭ Summary. This thermophilous scrub community is dominated by Cornus mas or Prunus mahaleb, which are accompanied by other species such as Euonymus verrucosus, Viburnum lantana and short individuals of oaks. The
herb layer contains several species typical of thermophilous oak forests. This community occurs on calcareous bedrock types in dry areas of central Bohemia and southern
Moravia, often in contact with dry grasslands and thermo-

-Coryletum avellanae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace
uppsalské školy), Roso vosagiacae-Coryletum avellanae Oberdorfer 1957, Pruno-Coryletum Jurko 1964,
Rubo saxatilis-Coryletum avellanae Sýkora 1979
Diagnostické druhy: Cornus sanguinea, Corylus avellana; Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Epipactis atrorubens, Hepatica nobilis, Melampyrum nemorosum, Viola collina

philous oak forests.
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Konstantní druhy: Cornus sanguinea, Corylus avellana; Brachypodium pinnatum, Campanula persicifolia, C. trachelium, Clinopodium vulgare,
Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Melica
nutans, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg.
Dominantní druhy: Betula pendula, Corylus avellana;
Brachypodium pinnatum, Convallaria majalis
Formální definice: Corylus avellana pokr. > 25 % AND
(skup. Acer campestre OR skup. Carex digitata
OR skup. Geranium sanguineum OR skup. Lathyrus niger) NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT
Acer pseudoplatanus pokr. > 25 % NOT Carpinus
betulus pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr.
> 25 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT
Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris
pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr.
> 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 25 %
NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Tilia cordata
pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Vzhled těchto křovin
určuje dominantní líska obecná (Corylus avellana),
tvořící volné mezernaté skupiny o výšce 2–5 m nebo

rozlehlejší, souvisleji zapojené porosty vysoké 5–8 m.
S menší pokryvností doprovázejí lísku např. Berberis
vulgaris, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
C. rhipidophylla, Rosa canina a Sorbus aria agg. Ze
stromových druhů je častější např. Carpinus betulus,
Fagus sylvatica, Pinus sylvestris a Quercus petraea
agg. V některých porostech se pod zápojem lísky
a dalších vyšších dřevin vyskytují nižší keře, jako je
Daphne mezereum, Lonicera xylosteum a Rosa pendulina. V bylinném patře jsou na světlých místech
časté druhy suchých trávníků a lemů (např. Anthericum ramosum, Brachypodium pinnatum, Carex caryophyllea, Digitalis grandiflora a Vincetoxicum hirundinaria), na zastíněných se objevují suchomilné
a světlomilné hájové druhy minerálně bohatých podkladů, jako je Convallaria majalis, Hedera helix, Hepatica nobilis, Lilium martagon, Primula veris a Viola
collina. Nápadný je v tomto společenstvu výskyt
druhů, které jsou často pokládány za indikátory reliktní lesní nebo křovinné vegetace ze staršího holocénu, např. Epipactis atrorubens, Noccaea montana,
Pleurospermum austriacum, Rubus saxatilis a Sesleria caerulea. V porostech se obvykle vyskytuje 30–45
druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti
50–200 m2. Mechové patro je zpravidla vyvinuto slabě.

Obr. 24. Populo tremulae-Coryletum avellanae. Křoviny s lískou obecnou (Corylus avellana) na horních hranách vápencových skal nad
obcí Svatý Jan pod Skalou v Českém krasu. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 24. Corylus avellana scrub atop limestone cliffs overlooking Svatý Jan pod Skalou, Bohemian Karst, central Bohemia.
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Obr. 25. Rozšíření asociace KBB03 Populo tremulae-Coryletum avellanae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz
skutečného rozšíření této asociace.
Fig. 25. Distribution of the association KBB03 Populo tremulae-Coryletum avellanae; available relevés provide an incomplete picture
of the actual distribution of this association.

Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje převážně
v rozmezí nadmořských výšek 250–800 m. Většina
lokalit je soustředěna v kaňonovitých údolích a na
kopcích. Horninovým podkladem je hlavně vápenec, vzácněji spilit, znělec a rula. Tyto křoviny porůstají skalnaté stráně, polní kazy, okraje pastvin
a kamenné snosy z luk, vzácněji se nacházejí i na
lesních okrajích a v průsecích.
Dynamika a management. Na některých lokalitách mohlo společenstvo existovat trvale jako součást mozaikovitých přechodů mezi lesem a primárním bezlesím skalnatých svahů. Častěji je však
náhradním společenstvem lesů svazů Carpinion
betuli, Sorbo-Fagion sylvaticae, Quercion petraeae
nebo Quercion pubescenti-petraeae. Tyto porosty
vznikly po odlesnění a historicky byly udržovány
zejména pastvou a periodickým vytínáním lísky
a ostatních dřevin. Bez tohoto mamagementu se do
sukcesních porostů rychle šíří stromovité dřeviny
a líska ustupuje.
Rozšíření. Asociace se vyskytuje roztroušeně v kolinním až montánním stupni střední Evropy, fytocenologicky však byla dokumentována spíš vzácně
a pod různými jmény. Odpovídající vegetace byla
zaznamenána ve francouzských Vogézách (Weber
1999), Švýcarsku (Moor 1960), jižním a středním
Německu (Weber 1999), Rakousku (Wirth in Mu-

cina et al. 1993b: 60–84, Exner & Willner in Willner
& Grabherr 2007: 62–83) a na Slovensku (Jurko
1964). V České republice byly porosty odpovídající
této asociaci zaznamenány pod různými jmény
z Českého středohoří (Kolbek 1969, Slavíková et
al. 1983), Kokořínska (Domin 1942), údolí horní
Mže (Šandová 1977), Českého lesa (Sofron 1990),
Kladenska (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1968), východní části Křivoklátska (Sádlo in Kolbek
et al. 2003a: 41–86), Českého krasu (Blažková
1962, Sádlo 1983, Kubíková et al. 1997), Sušicka
(Matějková & Nesvadbová 1999, Sádlo, nepubl.),
Českokrumlovska (zejména z Vyšenských kopců;
Albrechtová et al. 1987), z východního Polabí
(Prausová & Truhlářová 2009, Gregor, nepubl.), od
Uherčic v údolí Dyje (Tichý 1997), Ivančic (Sádlo,
nepubl.), z Moravského krasu (Holubová 1968,
Sádlo, nepubl.), Pavlovských vrchů (Neuhäusl &
Neuhäuslová 1968), Oderských vrchů (Togner, nepubl.) a Bílých Karpat (J. Němec 2000).
Variabilita. Většina porostů obsahuje v podrostu
množství druhů suchých trávníků a bylinných lemů,
ale v porostech na kopcích Českého středohoří většina těchto druhů chybí a naopak se zde vyskytují
např. druhy Ribes alpinum a Rosa majalis.
Hospodářský význam a ohrožení. Dřevo lísky se
používá v řezbářství a košíkářství, ořechy se sbírají
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ke konzumaci. Podstatnější je však půdoochranná
funkce porostů a jejich význam pro zachování populací některých vzácných druhů.

￭

Summary. This shrub community is dominated by Co-

rylus avellana, which is accompanied by other species of
shrubs and short individuals of trees. The herb layer is rich
in species of dry grasslands and base-rich deciduous forests, but it also contains species considered to be relicts
of early Holocene open woodlands. It is mostly found
in deep river valleys or on steep hillsides at altitudes of
300–800 m, mainly on limestone, but also on other types
of parent material in different regions of the Czech Republic.

Formální definice: (Cornus sanguinea pokr. > 25 % OR
Crataegus monogyna s. l. pokr. > 25 % OR Ligustrum vulgare pokr. > 5 % OR Prunus spinosa
pokr. > 25 % OR Rosa canina agg. pokr. > 25 %)
AND (Festuca rupicola pokr. > 5 % OR Fragaria
viridis pokr. > 5 % OR skup. Brachypodium pinnatum OR skup. Carex digitata OR skup. Geranium sanguineum) NOT skup. Lathyrus vernus
NOT Acer platanoides pokr. > 25 % NOT Alnus
glutinosa pokr. > 5 % NOT Alnus incana pokr.
> 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 25 % NOT
Cornus mas pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior
pokr. > 25 % NOT Pinus nigra pokr. > 25 % NOT
Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Prunus maha-

KBB04
Pruno spinosae-Ligustretum
vulgaris Tüxen 1952
Teplomilné trnkové křoviny

leb pokr. > 25 % NOT Quercus cerris pokr. > 25 %
NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT
Quercus pubescens agg. pokr. > 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Salix euxina pokr.
> 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia
platyphyllos pokr. > 25 %

Tabulka 3, sloupec 6 (str. 88)
Nomen conservandum propositum (proti Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó 1931, Cornetum sanguineae Kaiser 1950 a Prunetum spinosae Kaiser 1950)
Orig. (Tüxen 1952): Prunus spinosa-Ligustrum-Ass. Tx.
(1928) 1952 (Ligustrum vulgare)
Syn.: Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó
1931 (potenciální správné jméno, § 36, nomen
ambiguum rejiciendum propositum), Cornetum
sanguineae Kaiser 1950 (potenciální správné
jméno), Prunetum spinosae Kaiser 1950 (potenciální správné jméno), Crataego-Prunetum dasyphyllae Jurko 1964, Roso gallicae-Prunetum
Mikyška 1968, Viburno lantanae-Cornetum sanguineae Rauschert 1990
Diagnostické druhy: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa,
Rhamnus cathartica, Rosa canina agg.
Konstantní druhy: Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina agg.; Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias, Fragaria
viridis, Securigera varia
Dominantní druhy: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa,
Rosa canina agg.; Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Festuca rupicola
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Struktura a druhové složení. Asociace Pruno-Ligustretum zahrnuje druhově bohaté husté porosty
teplomilných křovin. Porosty jsou většinou 2–5 m
vysoké a často zcela zapojené. Jako dominanta se
uplatňuje větší počet druhů, zejména Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna
s. l., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa a Rosa canina. V některých porostech převládá jediný druh,
v jiných dominuje několik druhů zároveň. Přimíšeny
jsou keře s širší ekologickou amplitudou (např. Crataegus laevigata, Euonymus europaeus a Rhamnus cathartica) a teplomilné keře (např. Berberis
vulgaris, Rosa elliptica, R. rubiginosa a Viburnum
lantana). Z nízkých keřů bývají na světlejších místech některých porostů přítomny druhy Cotoneaster
integerrimus, P. ×eminens a Prunus fruticosa, zatímco na stinných místech roste Lonicera xylosteum a Ribes uva-crispa. Dále se vyskytují některé
druhy stromů, nejčastěji Acer campestre, Prunus
avium, P. cerasus, Pyrus communis, P. pyraster,
Quercus petraea agg. a Robinia pseudoacacia. Na
světlejších nebo nedávno zarostlých místech porostu se v závislosti na okolní vegetaci objevují
druhy luční (např. Arrhenatherum elatius) spolu
s druhy suchých trávníků a lemů (např. Agrimonia
eupatoria, Brachypodium pinnatum, Hypericum
perforatum a Sanguisorba minor), zatímco uvnitř
porostu se střídají stinné plochy bez bylinného i mechového podrostu s plochami, v nichž převládají le-
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mové druhy snášející stín (např. Viola collina
a V. hirta), nitrofilní druhy (např. Alliaria petiolata
a Chaerophyllum temulum) a v kontaktu s lesními
porosty také druhy hájové (např. Polygonatum multiflorum a Stellaria holostea). V porostech se obvykle vyskytuje 20–40 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti 25–100 m2. V mechovém patře
převládají druhy živinami dobře zásobených půd,
jako jsou Brachythecium spp., Chiloscyphus cuspidatus a Plagiomnium affine s. l.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje v nížinách
a teplých pahorkatinách na stanovištích s velmi širokým rozsahem trofických a vlhkostních podmínek.
Nejsušším typem jeho stanovišť jsou skalnaté a kamenité svahy údolí nebo kopců v podmínkách blízkých primárnímu bezlesí. Tyto křoviny zde rostou
v lesních pláštích, zejména tam, kde je po odumření několika blízkých stromů dočasně rozvolněn
lesní porost. Vyskytují se však i mimo kontakt
s lesem, např. ve skalních žlebech s mělkými akumulacemi suti. Nejčastější jsou však tyto křoviny na

hlubších hlinitých i jílovitých půdách v druhotném
bezlesí, kde převažují suché trávníky (zejména
svazů Bromion erecti a Cirsio-Brachypodion pinnati) nebo sušší typy luk (např. Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris). Kolonizují lesní okraje,
zarůstají neudržované pozemky a podobně časté
jsou i na antropogenních stanovištích, jako jsou odvaly lomů, terasové polní meze, úvozové cesty
a náspy železnic.
Dynamika a management. Na suchých stanovištích a místech ovlivněných pastvou zvěře je sukcese porostů blokována, křoviny jsou stabilní
a většinou nevyžadují management. Někdy však
i v těchto podmínkách dochází k plošnému zarůstání strání, a tehdy je potřeba porosty vysekat. Na
poněkud vlhčích stanovištích se křoviny snadno šíří
do nelesní vegetace a postupně se vyvíjejí v les.
Udržovacím managementem je zde zejména
plošné vysekávání částí porostů nebo selektivní
kácení mladých stromů. Křoviny na mezích se vysekávaly zpravidla po úsecích dlouhých desítky

Obr. 26. Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris. Křoviny s kvetoucí trnkou obecnou (Prunus spinosa) pod náspem železniční trati u Hrušek
na Břeclavsku. (K. Šumberová 2011.)
Fig. 26. Flowering Prunus spinosa scrub below the railway corridor near Hrušky, Břeclav district, southern Moravia.
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metrů, které se pak nechaly znovu zarůstat. Je-li
třeba celý porost odstranit, např. ve prospěch travinné vegetace, často se vyřezávání kombinuje
s použitím herbicidů aplikovaných na řeznou plochu. K potlačení křovin na ochranářsky cenných
bezlesých plochách se doporučuje nejprve odstraňovat snadno zmlazující druhy s podzemním šířením (zejména trnku, svídu a růže) a některé trsnaté
keře (lísky, hlohy apod.) dočasně nebo trvale ponechávat, protože svou kořenovou konkurencí potlačují zmlazování ostatních keřů i plevelných mezofilních druhů.
Rozšíření. Pruno-Ligustretum je rozšířeno ve středoevropských pahorkatinách, a to ve Francii (Julve
1993), velmi vzácně v Nizozemsku (Haveman et al.
in Stortelder et al. 1999: 121–164), v jižní a střední
části Německa (nezasahuje do severoněmeckých
nížin; Weber 1999), Švýcarsku (Weber 1999), Rakousku (Wirth in Mucina et al. 1993b: 60–84, Exner
& Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83), jižním
Polsku (W. Matuszkiewicz 2007), na Slovensku
(Jurko 1964, Jarolímek et al. 2008), v Maďarsku
(Borhidi et al. 2012) a velmi podobné asociace se
rozlišují v Rumunsku (Sanda et al. 2008a, b).
V České republice je Pruno-Ligustretum rozšířeno
hojně v nížinách a teplých pahorkatinách, avšak fytocenologická dokumentace je značně neúplná.
Větší soubory fytocenologických snímků pocházejí

zejména z Křivoklátska (Sádlo in Kolbek et al.
2003a: 41–86), Českého krasu (Sádlo 1983) a okolí
Prahy (Kubíková & Molíková 1981, Kubíková 1982,
Kubíková et al. 1997), roztroušené údaje však existují i z jiných oblastí.
Variabilita. Druhové složení se mění především na
gradientu vlhkosti. Rozlišujeme tři varianty:
Varianta Cotoneaster integerrimus (KBB04a)
zahrnuje porosty příkrých skalnatých svahů, převážně
na silikátových horninách v říčních údolích. Odlišuje
se výskytem Cotoneaster integerrimus, vysokých
bylin Artemisia absinthium a Lathyrus sylvestris
a skalních druhů Asplenium trichomanes, Aurinia saxatilis, Festuca pallens, Galium glaucum a Sedum reflexum. Často zde chybí Ligustrum vulgare.
Varianta Inula salicina (KBB04b) zahrnuje
porosty na těžších a vápnitých půdách teplých částí
České tabule a karpatské nebo panonské části Moravy. Často jsou druhově bohaté; jejich podrost se
vyznačuje hojnými druhy teplomilných doubrav
(např. Buglossoides purpurocaerulea a Carex montana) a suchých bylinných lemů (např. Bupleurum
falcatum, Inula salicina a Peucedanum cervaria).
Na jihovýchodě Moravy v nich navíc roste např.
Arum cylindraceum, Pulmonaria mollis a Staphylea
pinnata.
Varianta Torilis japonica (KBB04c) sdružuje
největší část porostů, která je vázána na hlubší hli-

Obr. 27. Rozšíření asociace KBB04 Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz
skutečného rozšíření této asociace.
Fig. 27. Distribution of the association KBB04 Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris; available relevés provide an incomplete picture of
the actual distribution of this association.
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Obr. 28. Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris. Křoviny s hlohem jednosemenným (Crataegus monogyna), trnkou obecnou (Prunus
spinosa) a růží šípkovou (Rosa canina) na kopci Raná v Českém středohoří. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 28. Scrub with Crataegus monogyna, Prunus spinosa and Rosa canina on Raná hill in the České středohoří, northern Bohemia.

nité substráty, např. spraše a svahoviny, popřípadě
na antropozemě na mezích a agrárních terasách.
Odlišuje se výskytem mezofilních lemových bylin
(např. Agrimonia eupatoria, Trifolium medium, Vicia
tenuifolia a V. tetrasperma) a přítomností nitrofilních
druhů (např. Chaerophyllum temulum, Sambucus
nigra, Torilis japonica a Urtica dioica).
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty na
svazích a terasách plní protierozní a retenční
funkci. Poskytují plody planého ovoce (trnky
a šípky) a materiál pro košíkářství a stavbu oplocení. Na mezích v otevřené krajině jsou významným biotopem ptactva a drobných savců. Společenstvo se v posledních několika desetiletích šíří
v druhově ochuzených formách na nevyužívané
pozemky, zatímco na dosavadních stanovištích
podléhá při absenci managementu sukcesi, čímž
se ochuzuje a později mizí. Porosty podél cest
a silnic nebo v chráněných územích jsou často odstraňovány.
Nomenklatorická poznámka. Hueck (1931) a Soó
(1931) popsali ve stejném roce asociaci se stejným

jménem, byť s obráceným pořadím druhů: Pruno
spinosae-Crataegetum monogynae Hueck 1931
a Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó
1931. Originální diagnózy těchto asociací se však
liší. První zahrnuje mezofilnější křoviny ze severovýchodního Německa, ve kterých chybějí teplomilné druhy keřů (např. Ligustrum vulgare), zatímco
v podrostu převažují nitrofilní byliny (např. Galium
aparine a Geum urbanum); v našem pojetí odpovídá asociaci Carpino betuli-Prunetum spinosae
Tüxen 1952. Druhá zahrnuje křoviny z okolí Balatonu v Maďarsku, v nichž jsou hojně zastoupeny
teplomilné druhy křovin i bylin, a v našem pojetí odpovídá asociaci Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris Tüxen 1952. Obě jména se v jejich původním
smyslu stále používají v literatuře německé a rakouské (Weber 1999, Exner & Willner in Willner &
Grabherr 2007: 62–83) na jedné straně a maďarské
a rumunské (Sanda et al. 2008a, b, Borhidi et al.
2012) na straně druhé. Kvůli interpretacím jména
Pruno spinosae-Crataegetum monogynae, případně Crataego monogynae-Prunetum spinosae
v různém nepřekrývajícím se smyslu navrhujeme
jeho zamítnutí jako nomen ambiguum.
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Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:13 Stránka 106

Mezofilní a suché křoviny a akátiny (Rhamno-Prunetea)
￭

Summary. Pruno-Ligustretum is an association of spe-

cies-rich, dense thermophilous scrub dominated or co-dominated by Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus
monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa
canina agg. and other species. Its herb layer contains a mixture of species of forests, dry and mesic grasslands, and
some nutrient-demanding ruderal species. This association
is common in lowlands and colline landscapes over a broad
range of mesic and dry habitats, mainly developed as secondary scrub but in some places also as natural vegetation.

KBB05
Rhamno catharticae-Cornetum
sanguineae Passarge 1962
Vlhké nivní trnkové křoviny
Tabulka 3, sloupec 7 (str. 88)
Orig. (Passarge 1962): Rhamno-Cornetum sanguineae
(Rhamnus cathartica)
Syn.: Rhamnus catharticus-Cornus sanguinea-Ges.
Passarge 1957, Euonymo europaei-Cornetum
sanguineae Passarge et Hofmann 1968, Viburno
opuli-Prunetum dasyphyllae Čarni et al. 2002
Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rubus
caesius, Ulmus minor; Alliaria petiolata, Carex riparia, Chaerophyllum temulum, Colchicum autumnale, Dactylis polygama, Dipsacus laciniatus,
Euphorbia esula, Ficaria verna, Gagea lutea, Glechoma hederacea agg., Humulus lupulus, Inula
salicina, Iris pseudacorus, Lamium maculatum,

Dominantní druhy: Cornus sanguinea, Prunus spinosa
Formální definice: (Cornus sanguinea pokr. > 25 % OR
Crataegus levigata pokr. > 25 % OR Prunus spinosa pokr. > 25 %) AND (skup. Calystegia sepium OR skup. Chaerophyllum bulbosum OR
skup. Humulus lupulus) NOT Quercus robur
pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
vysoké křoviny trnky (Prunus spinosa), hlohů
(hlavně Crataegus laevigata a C. monogyna s. l.)
a svídy krvavé (Cornus sanguinea), do nichž jsou
hojně přimíšeny vlhkomilné keře (zejména Prunus
padus a Salix cinerea) a mladé stromy druhů typických pro úvalové luhy, zejména Fraxinus angustifolia, F. excelsior, Populus alba a Ulmus laevis. Velmi
častý je zde kříženec trnky a slívy označovaný jako
Prunus ×fruticans, který tvoří statné, málo trnité
keře. V podrostu se uplatňují lesní druhy (např. Corydalis cava, Omphalodes scorpioides a Pulmonaria officinalis agg.), vysoké mokřadní traviny (např.
Carex riparia a Phalaris arundinacea) a byliny
(např. Euphorbia palustris), jakož i druhy zaplavovaných nivních luk (např. Alopecurus pratensis
a Colchicum autumnale). Příznačný je výskyt druhů
nitrofilních lemů (např. Allium scorodoprasum, Leonurus marrubiastrum a Rubus caesius včetně lián
Calystegia sepium, Fallopia dumetorum, Humulus
lupulus a Silene baccifera). V porostech se obvykle
vyskytuje 25–45 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 100 m2. V mechovém patře, pokud
je vyvinuto, se uplatňují hlavně statné druhy rodu
Brachythecium.

Lycopus exaltatus, Pimpinella major, Silaum silaus, Silene baccifera, Veronica hederifolia agg.
Konstantní druhy: Acer campestre, Cornus sanguinea,
Crataegus laevigata, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rubus caesius, Ulmus minor; Elymus repens, Alliaria petiolata,

Chaerophyllum

temulum,

Colchicum

autumnale, Dactylis polygama, Ficaria verna, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea agg., Humulus lupulus, Impatiens parvi-

Stanoviště. Jde o náhradní společenstvo úvalových lužních lesů. Porosty této asociace se vyskytují na lesních okrajích, tvoří pobřežní houštiny,
izolované porosty kolem neobhospodařovaných
mokrých sníženin v loukách, někdy i v průsecích
lesních cest a na pasekách. Půdy jsou zpravidla
čerstvě vlhké, hlinité a bohaté dusíkem. Velká část
porostů byla v minulosti pravidelně zaplavována při
jarních povodních.

flora, Iris pseudacorus, Lamium maculatum,
Lysimachia nummularia, Phalaris arundinacea,
Pimpinella major, Poa nemoralis, P. trivialis, Urtica
dioica, Veronica hederifolia agg.
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Dynamika a management. Společenstvo je sukcesním stadiem lužního lesa a rychlému vývoji
směrem k lesu uniká hlavně klonálním šířením
keřů. Lužní stromy, zejména vrby, topoly a jasany,
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Obr. 29. Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae. Křoviny na potenciálním stanovišti tvrdého luhu v nivě Dyje u Ladné na Břeclavsku.
(M. Chytrý 2012.)
Fig. 29. Scrub as a successional stage replacing potential hardwood floodplain forest along the Dyje river near Ladná, Břeclav district,
southern Moravia.

Obr. 30. Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae. Detail křovin z předchozího obrázku s trnkou obecnou (Prunus spinosa) a chmelem
otáčivým (Humulus lupulus). (M. Chytrý 2012.)
Fig. 30. A close-up view of scrub from the previous figure with Prunus spinosa and Humulus lupulus.
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Obr. 31. Rozšíření asociace KBB05 Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný
obraz skutečného rozšíření této asociace.
Fig. 31. Distribution of the association KBB05 Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae; available relevés provide an incomplete
picture of the actual distribution of this association.

však v nenarušovaných porostech postupně přirůstají, což vede ke změně křovin v mladý les. Porosty
vznikají většinou na neobhospodařovaných místech, zpravidla porostlých vysokou vegetací mokřadních travin nebo lemových bylin. Jsou to často
plochy v nedávné minulosti narušené zejména účinkem povodní nebo různými navážkami při úpravách
terénu. V současnosti je většina porostů bez managementu s výjimkou pokusů o jejich odstranění,
např. podél cest nebo u plotů lesních školek.
Rozšíření. Asociace se pravděpodobně vyskytuje
v nivách velkých řek celé střední Evropy a navazující části jihovýchodní Evropy. Zatím byla doložena
z Německa a v poněkud odlišném složení z panonské části Chorvatska jako Viburno opuli-Prunetum
dasyphyllae Čarni et al. 2002 (Čarni et al. 2002).
Pravděpodobný je výskyt zejména na jižním Slovensku, ve východním Rakousku a v Maďarsku.
Z panonské oblasti byly popsány další dvě vzájemně podobné asociace Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae Čarni et al. 2004 a Leucojo aestivi-Crataegetum nigrae Kevey et al. in Kevey 2008,
řazené do třídy Salicetea purpureae, které se však
liší dominancí hlohu Crataegus nigra a převahou
mokřadních druhů nad druhy sušších stanovišť
(Čarni et al. 2004, Kevey 2008). V České republice
se asociace roztroušeně vyskytuje v nivách dolních
toků řek, fytocenologické snímky odpovídající této
108

vegetaci byly však zaznamenány velmi vzácně, a to
v nivě Labe u Neratovic (Holub 1996) a Velkého
Oseka (Sádlo, nepubl.) a z nivy Dyje v okolí Lednice a Lanžhota (Řehořek, nepubl., Sádlo, nepubl.).
Variabilita. Omezený snímkový materiál zatím nedovoluje variabilitu asociace dostatečně posoudit.
Sušší typy této vegetace obsahují více lučních
druhů, zatímco ve vlhčích typech jsou hojné některé druhy mokřadní. Podstatnější je patrně rozdíl
mezi porosty v panonské oblasti jižní Moravy,
v nichž se vyskytují dřeviny Fraxinus angustifolia
a Populus alba, a porosty v Polabí, kde tyto druhy
chybějí, zato je zde hojnější Prunus padus.
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
je součástí vegetační mozaiky v říčních nivách, kde
tvoří sukcesní stadium tvrdého lužního lesa. Porosty trnky však mohou lokálně inhibovat sukcesi
tím, že ztěžují uchycení klimaxových lesních dřevin.
V některých územích v nivách vodních toků, např.
v okolí Pardubic a Lednice, byly porosty této asociace využity a podporovány při sadovnických úpravách krajiny a tvorbě anglických parků.

￭

Summary. This association comprises dense scrub of

alluvial habitats dominated by Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, C. monogyna s. l. and Prunus spinosa, with
a frequent admixture of trees and shrubs typical of flood-
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plain forests. It is characterized by the occurrence of herbaceous lianas and herbs of wet and nutrient-rich habitats.
Rhamno-Cornetum develops as a secondary vegetation
type replacing floodplain forests along lowland rivers, namely the Labe, Morava and Dyje. It occurs at forest edges,
along river banks, roads and on abandoned meadows.

KBB06
Carpino betuli-Prunetum
spinosae Tüxen 1952
Mezofilní trnkové křoviny
Tabulka 3, sloupec 8 (str. 88)
Nomen inversum propositum et nomen conservandum
propositum (proti Pruno spinosae-Crataegetum
monogynae Hueck 1931)
Orig. (Tüxen 1952): Prunus spinosa-Carpinus betulus-Ass. Tx. (1928) 1952
Syn.: Pruno spinosae-Crataegetum monogynae Hueck
1931 (potenciální správné jméno, § 36, nomen
ambiguum rejiciendum propositum; viz Nomenklatorická poznámka u Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris)
Diagnostické druhy: Prunus spinosa, Rosa canina
agg.
Konstantní druhy: Prunus spinosa, Rosa canina agg.;
Urtica dioica
Dominantní druhy: Crataegus monogyna s. l., Prunus
spinosa, Rosa canina agg.; Poa nemoralis,
Urtica dioica
Formální definice: (Crataegus monogyna s. l. pokr.
> 25 % OR Prunus spinosa pokr. > 25 % OR Rosa
canina agg. pokr. > 25 %) NOT skup. Asarum europaeum NOT skup. Brachypodium pinnatum
NOT skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT
skup. Calystegia sepium NOT skup. Carex
digitata NOT skup. Geranium sanguineum NOT
skup. Humulus lupulus NOT skup. Lathyrus
vernus NOT skup. Mercurialis perennis NOT
skup. Potentilla incana NOT skup. Stachys
recta NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 %
NOT Clematis vitalba pokr. > 5 % NOT Cotoneaster integerrimus pokr. > 5 % NOT Euonymus verrucosus pokr. > 5 % NOT Festuca rupicola pokr.
> 5 % NOT Fragaria viridis pokr. > 5 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT Ligustrum

vulgare pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr.
> 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 %
NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 5 % NOT
Quercus robur pokr. > 25 % NOT Robinia pseudoacacia pokr. > 25 % NOT Rubus caesius pokr.
> 50 % NOT Viburnum lantana pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. V těchto křovinách
zpravidla převládá trnka (Prunus spinosa) spolu
s růžemi (hlavně Rosa canina a R. dumalis) a hlohy
(zejména Crataegus rhipidophylla a C. ×macrocarpa). Častou příměs tvoří mezofilní keře a nízké
stromy (zejména Euonymus europaeus, Malus sylvestris a Sambucus nigra), nízké keře pasek a lesního podrostu (např. Lonicera xylosteum a Rubus
idaeus) a mladé nebo pařezově zmlazené lesní
stromy (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
a Ulmus glabra). V bylinném patře převažují mezofilní druhy a současně chybí většina druhů suchomilných s výjimkou nenáročných lemových dvouděložných bylin (Campanula persicifolia, Clinopodium
vulgare, Fragaria moschata, Silene nutans a Trifolium medium) a některých druhů kamenitých
pastvin (např. Carlina acaulis, Pilosella officinarum
a Hylotelephium jullianum). Ve světlých okrajích křovin převládají četné luční a pastvinné druhy (např.
Agrostis capillaris, Avenula pubescens, Cardamine
pratensis, Festuca rubra, Ranunculus acris, Rumex
acetosa, Trisetum flavescens a Veronica chamaedrys) a často se vyskytují i acidofyty, jako je Viola
canina. Pravidelnou příměsí jsou také druhy nitrofilních lemů (zejména Aegopodium podagraria,
Chaerophyllum aromaticum, C. aureum a Geranium
phaeum) a pasek (např. Epilobium angustifolium
a Senecio ovatus). Ve starších porostech v lesnatých územích jsou hojné i hájové druhy, jako je
Mercurialis perennis, Pulmonaria obscura a Sanicula europaea. V porostech se obvykle vyskytuje
10–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 25–100 m2. Mechové patro je značně variabilní jak v celkové pokryvnosti, tak v druhovém
složení.
Stanoviště. Společenstvo se převážně vyskytuje
od teplých pahorkatin, kde je však omezeno na
stinné údolní svahy s chladnějším mikroklimatem,
přes střední polohy, kde je nejčastějším typem křovinné vegetace mezí a lesních okrajů, po horské
oblasti, kde je naopak vázáno na výslunné, jižně
až západně orientované svahy na úživnějších hor109
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Obr. 32. Carpino betuli-Prunetum spinosae. Mezofilní křoviny se svídou krvavou (Cornus sanguinea) v údolí Tiché Orlice u Brandýsa
nad Orlicí. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 32. Mesic scrub with Cornus sanguinea in the Tichá Orlice valley near Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí district, eastern Bohemia.

ninách. Podle přijaté formální definice spadají do
této asociace také některé porosty z nížin, které
však vznikly v návaznosti na porosty asociací Pruno
spinosae-Ligustretum vulgaris nebo Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae jako jejich druhově
ochuzené varianty. Stanoviště asociace Carpino-Prunetum jsou většinou středně vlhká, s hlubokými
půdami, nejčastěji typu kambizemí, hnědozemí
a luvizemí na široké škále podkladů (různé hlubinné
vyvřeliny, metamorfované i sedimentární břidličnaté
horniny, ve vyšších polohách i neovulkanity a různé
vápnité horniny). Podobně široká je škála lesních
společenstev, které Carpino-Prunetum svým výskytem nahrazuje (dubohabřiny, květnaté i acidofilní
bučiny, acidofilní doubravy a vzácněji i borové doubravy, lužní a suťové lesy).
Dynamika a management. Jde o druhotné společenstvo tradičně udržované vytínáním a omezované v šíření sečením přilehlých luk. Místy, např.
u chat a rekreačních chalup, se vyskytují i porosty
ve formě nepravidelně stříhaných živých plotů. Společenstvo osídluje převážně oblasti a polohy kolonizované až od vrcholného středověku, vzniklo tedy
110

patrně až po vytvoření kulturní krajiny středních
a vyšších poloh.
Rozšíření. Carpino-Prunetum se vyskytuje poměrně hojně po celé střední Evropě, zejména v oblastech s oceanickým klimatem. Je známo z Francie
(Julve 1993), Nizozemska (Haveman et al. in Stortelder et al. 1999: 121–164), Německa (Weber
1999), Polska (W. Matuszkiewicz 2007) a Rakouska
(Wirth in Mucina et al. 1993b: 60–84, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83). Patrně
zasahuje i do jižní Skandinávie (Dierßen 1996)
a uvádí se z Ukrajiny (Solomaha 2008). V České republice je tato asociace rozšířena hlavně v podhorských oblastech, ale nachází se i na vlhčích
místech v nížinách, zejména v říčních nivách. Fytocenologickými snímky byla doložena například
z Českého lesa (Sofron 1990), Domažlicka (Mudra
& Sladký 2001), Plzně (Sofron & Nesvadbová
1997), Křivoklátska (Sádlo in Kolbek et al. 2003a:
41–86), Českého krasu (Sádlo 1983, Fišerová
1990), okolí Prahy (Pivničková 1971, Bělohlávková
& Fišerová 1992), Českého středohoří (Sýkora
1979), okolí Bechyně (Douda 2003), Jaroměřska
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Obr. 33. Rozšíření asociace KBB06 Carpino betuli-Prunetum spinosae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz
skutečného rozšíření této asociace.
Fig. 33. Distribution of the association KBB06 Carpino betuli-Prunetum spinosae; available relevés provide an incomplete picture of
the actual distribution of this association.

a Náchodska (Gerža, nepubl.), Lanškrounska (Jirásek 1992), jihozápadní Moravy (Chytrý & Vicherek 1996, Rafajová 1999), Břeclavska (Sádlo, nepubl.) a Bílých Karpat (Bravencová 2003).
Jednotlivé fytocenologické snímky byly zaznamenány i v dalších oblastech.
Variabilita. Nejvýrazněji se odlišují porosty nižších
poloh a úživnějších půd od porostů větších nadmořských výšek na podkladech slaběji zásobených živinami. Rozlišujeme dvě varianty:
Varianta Primula veris (KBB06a) zahrnuje
porosty nižších poloh, v nichž se vyskytují některé
na živiny náročnější keře (zejména Cornus sanguinea a Rhamnus cathartica) a hájové druhy, jako
jsou Primula veris, Lathyrus vernus a Stellaria holostea.
Varianta Primula elatior (KBB06b) zahrnuje
porosty vyšších poloh s častými pasekovými dřevinami (zejména Rubus idaeus, Salix caprea a Sorbus aucuparia), acidofyty (např. Avenella flexuosa
a Calluna vulgaris) a někdy i vlhkomilnými druhy,
jako je Primula elatior.

ptactva a některých hub, z jedlých druhů se zde
často vyskytuje např. čirůvka májovka (Calocybe
gambosa) a závojenka podtrnka (Entoloma clypeatum). Dříve mělo společenstvo značný význam
jako zdroj palivového dříví a planých plodů.
Nomenklatorická poznámka. V Mezinárodním
kódu fytocenologické nomenklatury (Weber et al.
2000) je jméno Carpino-Prunetum Tüxen 1952 uvedeno jako příklad nadbytečného jména (nomen superfluum), jelikož je v jeho originální diagnóze jako
synonymum citováno starší platné jméno Pruno spinosae-Crataegetum monogynae Hueck 1931. Protože však jméno Pruno spinosae-Crataegetum monogynae Hueck 1931 navrhujeme na zamítnutí
kvůli současnému používání stejně starého homonyma Crataego monogynae-Prunetum spinosae
Soó 1931 pro jinou asociaci (viz Nomenklatorická
poznámka u Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris),
přijímáme zde Carpino-Prunetum Tüxen 1952 jako
správné jméno.

￭

Summary. Carpino-Prunetum is a widespread type of

mesic scrub dominated by Prunus spinosa together with

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
má velký význam pro retenci srážek a ochranu krajiny před erozí, zejména na polních mezích a svazích ve vyšších polohách. Na porosty těchto křovin
je vázána biodiverzita vyšších rostlin, ale i hmyzu,

Crataegus spp., Rosa canina and R. dumalis. Other species of mesophilous shrubs and short individuals of trees
are common. The herb layer is composed of species of
mesic grasslands and forests and includes nitrophilous
species and species of forest clearings. It occurs from
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warm colline landscapes, where it is confined to shaded
and relatively cool habitats, to mid-altitudes, where it
mostly grows on sunny slopes. It occurs over a broad range
of bedrock and soil types. Nearly all stands are secondary
shrub communities developed in potential forest habitats.

Svaz KBC
Sambuco-Salicion capreae
Tüxen et Neumann
ex Oberdorfer 1957*
Mezofilní křoviny pasek, lesních
světlin a narušovaných stanovišť
Orig. (Oberdorfer 1957): Sambuco-Salicion (capreae)
Tx. et Neum. 50 (Sambucus ebulus, S. nigra, S. racemosa)
Syn.: Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann in
Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Populo tremulae-Corylion Br.-Bl. 1961, Senecioni ovati-Corylion
Weber 1997
Diagnostické druhy: Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus racemosa; Epilobium angustifolium
Konstantní druhy: Rubus idaeus; Epilobium angustifolium, Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Urtica dioica

Svaz Sambuco-Salicion capreae sdružuje vegetaci
s dominantními mezofilními keři (zejména Lonicera
xylosteum, Rubus idaeus, Salix caprea a Sambucus racemosa) a mladými stromky, zejména druhů
Betula pendula, Populus tremula a Sorbus aucuparia. Pravidelnou příměsí porostů jsou mladé listnaté
i jehličnaté lesní stromy (např. Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Larix decidua a Picea abies).
V některých porostech se vyskytují i neofytní dřeviny (např. Buddleja davidii, Clematis vitalba a Robinia pseudoacacia), ale jejich výskyt je omezen na
porosty rumištního rázu. V bylinném patře této vegetace jsou zastoupeny druhy pasek (např. Epilobium angustifolium a Senecio ovatus), nitrofilní lemové byliny (např. Eupatorium cannabinum a Urtica
dioica) a v závislosti na původu stanoviště také
druhy lesního podrostu (např. Dryopteris filix-mas
a Vaccinium myrtillus) a rumištní byliny (např. Artemisia vulgaris a Cirsium arvense).

Tato vegetace se vyskytuje v celé temperátní
zóně Evropy od nížin až k horní hranici lesa, optimum má však ve středních nadmořských výškách.
Společenstva tohoto svazu osídlují převážně paseky nebo samovolně vzniklé holiny a polomy po
hmyzích nebo větrných kalamitách, porostní mezery v rozpadových stadiích lesa, lesem obklopené
stabilizované sutě, akumulace balvanů, lesní průseky a lesní okraje. Některá společenstva kolonizují
i antropogenní biotopy, jako jsou rumiště, ruiny staveb, průmyslové areály, odvaly lomů, jejich dna
a osypy stěn, haldy a výsypky po důlní těžbě, kamenné snosy z polí a luk, úhory, meze a zářezy
nebo náspy komunikací. Biotopy těchto křovin jsou
zpravidla chudé bázemi, ale s dobrou využitelností
dusíku.
Společenstva tohoto svazu, v nichž dominují
Corylus avellana, Lonicera spp. a další klonální,
snadno se zmlazující a stínovzdorné keře, mohou
na svých stanovištích přetrvávat dlouhodobě. Tyto
druhy také často přežívají pod zápojem lesa a po
vykácení stromů les nahrazují. Opačným případem
jsou společenstva, v nichž převládají Salix caprea,
Sambucus racemosa a Sorbus aucuparia. Tyto dřeviny jsou krátkověké, náročné na světlo, mají malou
konkurenční schopnost a jsou jen velmi omezeně
klonální, takže se nemohou snadno rozrůstat
a zmlazovat, a proto jejich porosty nejsou schopny
delší existence. Tato dočasná sukcesní stadia zpravidla již po dvou desetiletích přerůstají břízou a osikou, které v nich už od počátku rostly.
Velká část březových nebo osikových lesíků
vznikajících jako sukcesní stadia na neobhospodařovaných bývalých pastvinách a loukách patří rovněž do svazu Sambuco-Salicion. Exner & Willner
(2004) rozlišili několik společenstev těchto březin,
která jsou však fytocenologicky nedostatečně prozkoumaná a doložená velmi malým počtem fytocenologických snímků. Vzhledem k jejich velké heterogenitě společenstva březových lesíků formálně
neklasifikujeme.

￭

Summary. This alliance includes shrub vegetation of

forest clearings, forest canopy openings and disturbed sites
in both forested landscapes and man-made habitats. It is
dominated by mesic shrub species (especially Lonicera xylosteum, Rubus idaeus, Salix caprea and Sambucus racemosa) and young individuals of fast-growing trees (mainly
Betula pendula, Populus tremula and Sorbus aucuparia).
It occurs from lowlands to the alpine timberline, being most

* Charakteristiku svazu zpracoval J. Sádlo
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KBC01
Ribeso alpini-Rosetum
pendulinae Sádlo in Kolbek
et al. 2003*
Křoviny s rybízem alpínským
a růží převislou
Tabulka 4, sloupec 1 (str. 151)
Orig. (Kolbek et al. 2003a): Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo ass. nova
Diagnostické druhy: Lonicera nigra, L. xylosteum,
Ribes alpinum, Rosa pendulina; Polypodium
vulgare agg. (převážně P. vulgare s. str.)

maliník (Rubus idaeus), vysoké keře (např. Corylus avellana, Sambucus racemosa a Sorbus aucuparia) nebo mladé stromy (např. Picea abies).
Pokryvnost keřového patra v závislosti na světelných podmínkách a stáří porostu kolísá mezi
50 a 90 %. V bylinném patře se s proměnlivou
pokryvností vyskytují dvouděložné byliny pasek
(např. Senecio ovatus) a nitrofilních lemů (např.
Aruncus dioicus a Vicia sylvatica) spolu se stínomilnými lesními druhy (např. Athyrium filix-femina,
Dryopteris dilatata, Galeobdolon luteum agg.
a Oxalis acetosella). V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–50 m2. Bohatě vyvinuté bývá
mechové patro, v němž převažují stínomilné lesní
druhy, např. Hylocomium splendens a Polytrichum
formosum.

Konstantní druhy: Lonicera xylosteum, Ribes alpinum, Sorbus aucuparia; Calamagrostis arundinacea, Dryopteris filix-mas, Impatiens parviflora,
Polypodium vulgare agg. (převážně P. vulgare
s. str.)
Dominantní druhy: Ribes alpinum, Rosa pendulina
Formální definice: (Ribes alpinum pokr. > 25 % OR
Rosa majalis pokr. > 5 % OR Rosa pendulina pokr.
> 25 %) NOT skup. Veratrum lobelianum NOT
Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 % NOT
Picea abies pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr.
> 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Převážná většina
porostů této asociace pokrývá pouhé desítky
metrů čtverečních, ale na některých lokalitách jsou
přítomny na ploše až tisíců metrů čtverečních mozaikovité porosty vzájemně oddělené jinými typy
vegetace. Převládají jemně větvené keře s obloukovitými větvemi, které tvoří základní úroveň porostu o výšce 1,5–2 m. Jsou to rybíz alpínský
(Ribes alpinum) nebo růže převislá (Rosa pendulina), vzácně i růže májová (R. majalis), v nižších
polohách spolu se zimolezem pýřitým (Lonicera
xylosteum) a ve vyšších polohách nebo v údolích s klimatickou inverzí se zimolezem černým
(L. nigra). Jejich obloukovité větve se samovolně
hříží a vytvářejí nápadnou kaskádovitou strukturu
porostu. S menší stálostí tuto skupinu druhů doplňují např. lýkovec jedovatý (Daphne mezereum),
* Zpracovali J. Sádlo & M. Chytrý

Stanoviště. Asociace Ribeso-Rosetum se váže
na svahy v lesním prostředí a vyskytuje se od pahorkatin do horského stupně. Je to společenstvo
přirozených stanovišť primárního skalního bezlesí
a přirozených i antropogenně podmíněných biotopů vzniklých narušením lesa. Jeho porosty snášejí silný zástin korunami stromů i vysokým horizontem v údolích. Častým biotopem jsou skály,
balvaniště a droliny obklopené lesem. Společenstvo však osídluje i paseky, suché břehy potoků
a lesní porostní mezery vzniklé pádem stromu.
Podkladem těchto lokalit jsou obtížně zvětratelné
horniny velmi různého minerálního složení, např.
granitoidy, ruly, paleoandezity, bazalty, znělce, vápence a vzácně i vápnité pískovce. Půdy jsou většinou kamenité, silně humózní a vlhké. Kontaktním lesním společenstvem jsou nejčastěji suťové
lesy, květnaté jedliny a bučiny a rovněž smrkové
kultury vzniklé na místě jmenovaných lesních
společenstev.
Dynamika a management. Porosty drobných lesních světlin jsou krátkodobé. Časem jsou překryty
korunami okolních stromů nebo přerůstají lesním
mlázím, a tak se až do nového narušení stromového patra stávají součástí lesa. Tyto porosty ke
svému zachování vyžadují kácení stromů nebo vytínání mlází. Křoviny na skalách a sutích v primárním bezlesí, které se udržují vegetativně, však
pravděpodobě trvají po staletí.
Rozšíření. Asociace je zatím známa jen z České
republiky, výskyt v okolních zemích je však velmi
113
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Obr. 34. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae. Porost růže převislé (Rosa pendulina) v údolí Kamenice u Bozkova na Semilsku. (K. Boublík 2012.)
Fig. 34. Scrub with Rosa pendulina in the Kamenice valley near Bozkov, Semily district, eastern Bohemia.

Obr. 35. Rozšíření asociace KBC01 Ribeso alpini-Rosetum pendulinae; existující fytocenologické snímky dávají poměrně neúplný obraz
skutečného rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem alespoň jednoho z diagnostických druhů
Ribes alpinum nebo Rosa pendulina podle floristických databází.
Fig. 35. Distribution of the association KBC01 Ribeso alpini-Rosetum pendulinae; available relevés provide an incomplete picture of the
actual distribution of this association, therefore the sites with occurrence of at least one of the species Ribes alpinum or Rosa pendulina,
according to floristic databases, are indicated by small dots.
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pravděpodobný. Jarolímek et al. (2008) předpokládají její výskyt na Slovensku, kde však zatím nebyla doložena fytocenologickými snímky. Z České
republiky existují fytocenologické snímky z Českého středohoří (Sádlo, nepubl.), Křivoklátska
(Sádlo in Kolbek et al. 2003a: 41–86), Bechyňska
(Douda 2003), Dívčího Kamene v údolí Vltavy (Zelený & M. Lepší 2005), Jindřichohradecka (Boublík
2004) a ze žlebů Moravského krasu (Kotouč 2003).
Bez fytocenologických snímků se tato asociace
udává i z obvodů Doupovských hor, Českého
krasu, okolí Prahy, Pošumaví, údolí horní Jizery,
Broumovska, jihozápadní Moravy, Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd (Sádlo in Chytrý et al.
2010b: 117–128).
Variabilita. Ve variabilitě této asociace se projevují rozdíly mezi výskyty na hlubokých půdách
lesních světlin a pasek a trvalejšími výskyty na
skalách a sutích. Na pasekách jsou hojnější
a více pokryvné statnější světlomilné druhy (např.
Rubus spp. a Urtica dioica), kdežto na skalnatých
a suťových svazích se objevují stínomilné petrofyty nižšího vzrůstu (např. Cystopteris fragilis
a Polypodium vulgare) a někdy i druhy vlhkých
míst, jako je Chrysosplenium alternifolium. Dále
lze rozlišit porosty chladnějších poloh v horách
nebo hlubokých údolích s výskytem Lonicera
nigra a Rosa pendulina od porostů teplých poloh
bez těchto druhů keřů, ale s hájovými a pasekovými bylinami, např. Fragaria moschata a Hypericum hirsutum.
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
obsahuje některé ohrožené druhy, jako je Rosa majalis. Porosty mohou omezovat přirozenou i umělou
obnovu lesa. Společenstvo je ohroženo zejména intenzivními metodami pěstování lesů.

￭

Summary. This association includes small-scale

shrubby stands of Ribes alpinum and/or Rosa pendulina,
rarely also R. majalis, often with Lonicera nigra or L. xylosteum, the former at lower and the latter at higher
altitudes. It occurs in colline to montane forested landscapes on steep rocky or talus slopes, where the development of forest canopy is prevented by the absence of
continuous soil cover. It is also found as a stage of secondary succession after forest disturbance. It occurs
over a broad range of acidic and calcareous bedrock

KBC02
Rubetum idaei Kaiser 1926*
Maliníkové křoviny
Tabulka 4, sloupec 2 (str. 151)
Nomen conservandum propositum
Orig. (Kaiser 1926): Rubus idaeus Ass.
Syn.: Rubetum Malinowski et Dziubałtowski 1914
(§ 2b, nomen nudum), Rubetum idaei Gams 1927,
Rubus-Gebüsch mit Senecio- und Cirsium-Arten
Pfeiffer 1936, Rubo idaei-Fragarietum vescae
(Pfeiffer 1936) Sissingh in Westhoff et al. 1946,
Rubetum idaei Oberdorfer 1973, Rubo-Calamagrostietum epigeji Andresová 1979, Fragario-Rubetum idaei Passarge 1984
Diagnostické druhy: Rubus idaeus; Calamagrostis epigejos, Epilobium angustifolium
Konstantní druhy: Rubus fruticosus agg., R. idaeus;
Calamagrostis epigejos, Epilobium angustifolium,
Urtica dioica
Dominantní druhy: Rubus idaeus; Plagiomnium affine s. l.
Formální definice: (Rubus idaeus pokr. > 50 % AND
skup. Epilobium angustifolium) NOT Abies alba
pokr. > 5 % NOT Betula pendula pokr. > 25 % NOT
Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Larix decidua
pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 5 % NOT
Pinus sylvestris pokr. > 5 % NOT Sambucus nigra
pokr. > 25 % NOT Sambucus racemosa pokr.
> 25 %

Struktura a druhové složení. Společenstvo tvoří
dvouvrstevné až třívrstevné rozvolněné porosty
s dominancí ostružiníku maliníku (Rubus idaeus),
který zde má své optimum. V keřovém patře
mohou být přimíšeny i další ostružiníky, např.
R. hirtus, R. koehleri, R. plicatus, R. schleicheri
a R. sulcatus a na čerstvě vlhkých půdách také
R. nessensis. V pozdějších sukcesních stadiích
k nim přistupují i roztroušené pionýrské dřeviny,
jako je Betula pendula, Sambucus racemosa
a druhy mezofilních lesů jako Galium odoratum.
Různé druhy ostružiníků s přibývající nadmořskou
výškou postupně ustupují a ve vyšších polohách

types.
* Zpracoval P. Petřík
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Obr. 36. Rubetum idaei. Porost ostružiníku maliníku (Rubus idaeus) se sadcem konopáčem (Eupatorium cannabinum) na lesní pasece
u Potštejna v Podorličí. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 36. A stand of Rubus idaeus with Eupatorium cannabinum in a forest clearing near Potštejn, Rychnov nad Kněžnou district, eastern
Bohemia.

se setkáváme pouze s ochuzenými maliníkovými
porosty. Bylinné patro tvoří kapradiny (např. Athyrium filix-femina) a trávy (např. Poa nemoralis),
případně další byliny dobře snášející zastínění
(např. Oxalis acetosella). V porostech se obvykle
vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–50 m2. Mechové patro bývá
mohutně vyvinuto, hojně jsou v něm zastoupeny
druhy plagiokarpních mechorostů (např. Brachythecium spp.) a epixylických játrovek (např. Chiloscyphus profundus), které porůstají trouchnivějící
pařezy.
Stanoviště. Vzhledem ke značné ekologické amplitudě druhu Rubus idaeus se jeho porosty vyskytují na eutrofních až oligotrofních stanovištích
od kolinního do montánního stupně, kde nahrazují
acidofilní doubravy, květnaté i acidofilní bučiny,
jedlobučiny a jedliny. V nižších polohách je jeho
masový výskyt vzácný. Geologický podklad tvoří
většinou středně úživné horniny, jako jsou břidlice
a droby, méně často kyselé oligotrofní horniny.
Společenstvo se nejčastěji vyskytuje na kambize116

mích s mírně kyselou až kyselou půdní reakcí
(Andresová 1979 uvádí pH 5,3 v povrchové vrstvě
humusu), širokým poměrem C : N a moderovou
formou humusu. Místy se ovšem může zvětšovat
fermentační horizont povrchového humusu vlivem
zpomalení rozkladných procesů. Zásobení bazickými ionty je příznivé.
Dynamika a management. Společenstvo se nejčastěji nachází na dvouletých až pětiletých pasekách. V prořídlých lesních porostech může maliník
dosahovat velké pokryvnosti už před smýcením
a následně dominovat hned v raných fázích vývoje
pasekové vegetace. Porosty se velmi podobají pasekám s převládajícím starčkem Fuchsovým (Senecio ovatus), na které často vývojově navazují.
Později maliníkové paseky zarůstají nejčastěji břízou bělokorou (Betula pendula) a bezem červeným
(Sambucus racemosa), přičemž existují nejrůznější
přechody dané typem obhospodařování. Podobné
porosty najdeme i na lesních světlinách vzniklých
pádem stromu, probírkou nebo v pásech křovin
podél lesních cest.
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Rozšíření. Porosty maliníku, které zde řadíme do
asociace Rubetum idaei, bývají často chápány jako
soubor několika společenstev, k nimž existuje bohatá fytocenologická literatura. Různá společenstva
s druhy rodu Rubus ze svazu Sambuco-Salicion
uvádí z Francie Bardat et al. (2004). Porosty s maliníkem jsou známy z velkého rozpětí nadmořských
výšek ze španělských Pyrenejí (de Bolòs 1979),
Švýcarska (Gams 1927), Německa (Oberdorfer
1973, Weber 1999), Rakouska (Mucina in Mucina
et al. 1993a: 252–270), Polska (W. Matuszkiewicz
2007), Slovenska (Jarolímek et al. 1997), Maďarska
(Borhidi et al. 2012), Rumunska (Coldea in Coldea
2012: 253–266) a Bulharska (Tzonev et al. 2009).
V České republice je Rubetum idaei rozšířeno
hojně od pahorkatin do podhorského stupně,
v mnoha oblastech ale nebylo fytocenologicky
snímkováno. Fytocenologické snímky pocházejí zejména z Ještědského hřbetu (P. Petřík 2000), města
Liberce (Višňák 1992), Džbánu (T. Kučera et al.
2001), Křivoklátska (Šmilauer 1990, Neuhäuslová
in Kolbek et al. 2001: 279–316), Šumavy (Eltsova
2006), Bechyňska (Douda 2003), Železných hor
(Neuhäuslová 1995), Lanškrounska (Jirásek 1992),
Jihlavska, Třebíčska a Posvitaví (Straková 2004)
a Moravskoslezských Beskyd (Chlapek 1998). Společenstvo chybí v teplých a suchých nížinných
oblastech.

Variabilita. V rámci této široce pojímané asociace
lze rozlišit dvě varianty v závislosti na výchozím porostu, který zarostl maliníkem:
Varianta Plagiomnium affine (KBC02a) s diferenciálními druhy Dryopteris filix-mas, Milium effusum a bohatým mechovým patrem s druhy Brachythecium rutabulum a Plagiomnium affine s. l. se
vyvíjí na pasekách po květnatých bučinách na humózních, živinami dobře zásobených kambizemích
v bezprostředním kontaktu s dlouhodobě zalesněnou krajinou. Varianta je totožná s asociací Fragario-Rubetum idaei Passarge 1984, případně s Rubetum idaei cirsietosum Oberdorfer 1993.
Varianta Poa trivialis (KBC02b) s diferenciálními druhy Arrhenatherum elatius, Poa trivialis
a dalšími lučními druhy představuje sukcesní stadium opuštěných luk nebo vegetaci lesních okrajů.
Často se zde vyskytuje bříza bělokorá (Betula
pendula).
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty maliníku se dříve využívaly v lesnictví pro přípravu
umělé obnovy. Pod hustými porosty se totiž vyvíjí
mikroklima příznivé pro tvorbu humusu. Většinou se
ale maliníkové křoviny vyžínají, což vede k rozvoji
expanzivních trav, např. Calamagrostis epigejos,
které naopak další obnovu lesa ztěžují.

Obr. 37. Rozšíření asociace KBC02 Rubetum idaei; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření
této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Rubus idaeus podle floristických databází.
Fig. 37. Distribution of the association KBC02 Rubetum idaei; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution
of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Rubus idaeus, according to floristic databases, are indicated by small dots.
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Nomenklatorická poznámka. Navrhujeme konzervaci jména Rubetum idaei Kaiser 1926, které se
sice vztahuje k asociaci rozlišené metodou uppsalské školy, ve fytocenologické literatuře se však používá často a po dlouhou dobu. Dalším nejstarším
validním a potenciálně správným jménem je Rubetum idaei Gams 1927, které Mucina (in Mucina et
al. 1993a: 252–270) lektotypifikoval snímkem 9
z práce Gams (1927: 688–690). Ten sice této vegetaci zčásti odpovídá, jde však o přechod k vegetaci vyšších křovin s druhem Corylus avellana, který v něm má větší pokryvnost než Rubus
idaeus.

￭ Summary. This community is dominated by Rubus idae-

Konstantní druhy: Rubus fruticosus agg., R. idaeus,
Salix caprea, Sambucus racemosa; Athyrium
filix-femina, Calamagrostis epigejos, Dryopteris
filix-mas, Epilobium angustifolium, Melica nutans,
Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Urtica dioica
Dominantní druhy: Rubus idaeus, Sambucus racemosa; Urtica dioica
Formální definice: Sambucus racemosa pokr. > 50 %
NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 % NOT Larix decidua pokr.
> 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus
sylvestris pokr. > 25 %

us, but other Rubus species as well as Betula pendula or
Sambucus racemosa are also frequent. It is common from
the colline to the montane belt, occurring on soils of various
nutrient status from oligotrophic to eutrophic. It is a secondary vegetation type of clearings and canopy openings of
beech, fir and acidophilous oak forests.

KBC03
Senecioni fuchsii-Sambucetum
racemosae Noirfalise ex
Oberdorfer 1957*
Pasekové křoviny s bezem
červeným
Tabulka 4, sloupec 3 (str. 151)
Orig. (Oberdorfer 1957): Senecioni (fuchsii)-Sambucetum (racemosi) Noirf. 1949 coll. (Senecio fuchsii =
S. ovatus)
Syn.: Senecioni nemorensis-Sambucetum racemosae
Noirfalise in Lebrun et al. 1949 (§ 2b, nomen
nudum), Sambuco racemosae-Rubetum rudis
Tüxen et Neumann in Tüxen 1950 (§ 2b, nomen

Struktura a druhové složení. Toto společenstvo
má 2–5 m vysoké keřové patro s dominancí bezu
červeného (Sambucus racemosa) a případnou příměsí dalších pionýrských dřevin, např. břízy bělokoré (Betula pendula) a vrby jívy (Salix caprea).
Převažují lesní druhy tolerantní k zástinu, jako jsou
kapradiny (např. Dryopteris carthusiana agg.), trávy
(např. Poa nemoralis) a světlomilné druhy přežívající z předchozích pasekových stadií (např.
Epilobium angustifolium a Galeopsis tetrahit
agg.). V porostech se obvykle vyskytuje 15–30
druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti
50–100 m2. Mechové patro je většinou dobře vyvinuto a má velkou pokryvnost mezofilních a stínomilných druhů.
Stanoviště. Senecioni-Sambucetum se vyskytuje
na pasekách, lesních okrajích a světlinách ve středních a větších nadmořských výškách, zpravidla nad
500 m. Je náhradním společenstvem květnatých
bučin a jedlobučin, příp. horských třtinových bučin.
Nejčastěji se vyvíjí na hlubokých kambizemích,
které jsou čerstvě vlhké, kypré a kyselé. Na povrchu
se místy hromadí surový humus.

nudum), Bryo argentei-Sambucetum racemosae
Jehlík 1971, Sambucetum racemosae Oberdorfer
1973, Sambuco racemosae-Rubetum rudis Tüxen
et Neumann ex Weber 1999
Diagnostické druhy: Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus racemosa; Atropa bella-donna, Epilobium
angustifolium

* Zpracovali P. Petřík & Z. Neuhäuslová
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Dynamika a management. Bezové porosty navazují v sukcesi na porosty pasek s Rubus idaeus
a Senecio ovatus. Později jsou často mýceny, nebo
je přerostou dlouhověké dřeviny. Porosty se Sambucus racemosa tvoří lesní křovité pláště a na lesních světlinách mohou být i dlouhodobě stabilní. Na
stanovištích bučin vznikají často na místech s nahromaděným detritem ze ztrouchnivělých pařezů (P.
Petřík 2000).
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Obr. 38. Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae. Porost bezu červeného (Sambucus racemosa) na pasece u Radvanic na Broumovsku. (P. Petřík 2006).
Fig. 38. Scrub of Sambucus racemosa in a forest clearing near Radvanice in the Broumov region, Náchod district, eastern Bohemia.

Obr. 39. Rozšíření asociace KBC03 Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný
obraz skutečného rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Sambucus racemosa podle floristických databází.
Fig. 39. Distribution of the association KBC03 Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae; available relevés provide an incomplete
picture of the actual distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Sambucus racemosa,
according to floristic databases, are indicated by small dots.
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Rozšíření. V Evropě byly křoviny se Sambucus racemosa udávány pod různými jmény například
z Francie (Julve 1993), Belgie (Lebrun et al. 1949),
Německa (Diemont 1938, Tüxen 1950, Ulmann &
Först 1980, Oberdorfer in Oberdorfer 1993: 299–
328, Wittig & Walter 1999, Weber 1999), Rakouska
(Mucina in Mucina et al. 1993a: 252–270, Exner &
Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83), Polska
(Faliński 1966, W. Matuszkiewicz 2007), Slovenska
(Fajmonová 1981), Maďarska (Kovács 1961, Borhidi
et al. 2012), Rumunska (Raţiu 1970, Coldea in Coldea 2012: 253–266) a Černé Hory (Blečić & Lakušić
1976). V České republice je tato asociace poměrně
hojná v podhorských oblastech, ale její rozšíření je
jen velmi omezeně doloženo fytocenologickými
snímky, které pocházejí zejména z Ještědského hřbetu (P. Petřík 2000), Broumovska (Sýkora & Hadač
1984), Křivoklátska (Šmilauer 1990, Sádlo in Kolbek
et al. 2003a: 41–86), jižních Čech (Douda 2003), Železných hor (Neuhäuslová 1995) a východní části
Českomoravské vrchoviny (Straková 2004).
Hospodářský význam a ohrožení. V současném pojetí lesního hospodářství jsou náletové dřeviny většinou považovány za nechtěné a jejich význam pro zachování půdní mikroflóry a jako ochrany pro stínomilné
klimaxové dřeviny není doceněn. Příznivý vliv na vývoj
půdy pod porosty bezu červeného lze doložit větším
obsahem bází a místy také mulovou formou humusu
(P. Petřík 2000). Keřové porosty s příměsí dalších
druhů, jako jsou Populus tremula a Salix caprea, zvětšují krajinnou diverzitu a jsou vyhledávány ptactvem.

￭ Summary. This community is dominated by Sambucus
racemosa, which is frequently accompanied by other pioneer woody plants such as Betula pendula or Salix caprea.
Herb layer contains species of forest herb layers and clearings. It occurs on clearings of beech, fir or spruce forests,
at forest edges and in canopy openings at middle and high-

Orig. (Passarge 1979): Senecioni-Coryletum avellanae
ass. nov. (Senecio fuchsii = S. ovatus)
Syn.: Rubo-Coryletum avellanae Oberdorfer 1957
(§ 37, nomen dubium), Carici brizoidis-Coryletum
Weber 1999
Diagnostické druhy: Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Rhamnus cathartica, Salix caprea, Sambucus racemosa; Asarum europaeum, Dryopteris
filix-mas, Epilobium montanum, Hepatica nobilis,
Impatiens noli-tangere, Knautia maxima, Melica
nutans, Mercurialis perennis, Senecio nemorensis
agg. (převážně S. ovatus)
Konstantní druhy: Corylus avellana, Picea abies,
Rubus idaeus; Aegopodium podagraria, Asarum
europaeum, Athyrium filix-femina, Dryopteris
filix-mas, Epilobium montanum, Fragaria vesca,
Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum,
Hepatica nobilis, Impatiens noli-tangere, Melica
nutans, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella,
Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Stellaria holostea, Urtica dioica; Hypnum cupressiforme s. l.
Dominantní druhy: Corylus avellana, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis
Formální definice: Corylus avellana pokr. > 25 % AND
skup. Oxalis acetosella NOT Abies alba pokr.
> 25 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 %
NOT Alnus glutinosa pokr. > 25 % NOT Carpinus
betulus pokr. > 25 % NOT Fagus sylvatica pokr.
> 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT
Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris
pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr.
> 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Tilia
cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr.
> 25 % NOT Ulmus glabra pokr. > 25 %

er altitudes, especially above 500 m. In many cases this is
a successional stage following after Rubetum idaei.

KBC04
Senecioni fuchsii-Coryletum
avellanae Passarge 1979*
Lískové křoviny chladnějších stanovišť
Tabulka 4, sloupec 4 (str. 151)
* Zpracovali J. Sádlo & M. Chytrý
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Struktura a druhové složení. Porosty jsou v keřovém patře mezernaté až zcela zapojené, přičemž
rozdílům ve světelných podmínkách odpovídají
i rozdíly v pokryvnosti bylinného patra, které v nejstinnějších porostech obklopených lesem může
téměř chybět. Dominantním druhem je zpravidla
líska obecná (Corylus avellana), doprovázená dřevinami pasek a narušovaných stanovišť (např. Populus tremula, Salix caprea a Sorbus aucuparia),
vysokými keři typickými pro nelesní prostředí nebo
lesní okraje (např. Euonymus europaeus a Prunus
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Obr. 40. Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae. Pasekové křoviny s lískou obecnou (Corylus avellana) u Záměle v Podorličí. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 40. Corylus avellana scrub near Záměl, Rychnov nad Kněžnou district, eastern Bohemia.

spinosa) a s malou pokryvností také mlázím některých druhů stromů (např. Acer pseudoplatanus
a Picea abies). Porosty bývají doplněny nižšími keři
(např. Lonicera nigra a Rubus idaeus) a lesními
druhy ostružiníků (Rubus fruticosus agg.). Podle
rázu okolní vegetace se v bylinném patře kombinují
druhy lesů, pasek, nitrofilních lemů, luk a pastvin.
Převaha mezotrofních druhů (např. Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Carex brizoides, Epilobium angustifolium, Fragaria vesca, Oxalis acetosella, Senecio hercynicus a S. ovatus) je důsledkem
obohacení půd na neúživných podkladech opadem
lísky, z něhož lokálně vzniká kvalitní humus. Z téže
příčiny je častý i současný výskyt druhů velmi náročných na živiny (např. Asarum europaeum, Geranium robertianum a Urtica dioica) a druhů v různé
míře acidofilních (Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Holcus mollis a Vaccinium myrtillus). Charakteristický je výskyt živinově nenáročných druhů
světlých lesních okrajů, jako jsou Hieracium lachenalii, Lathyrus linifolius, Melampyrum pratense,
Viola canina a V. riviniana. Vzácněji a s malou pokryvností se vyskytují i nejméně náročné z lemových druhů minerálně bohatších půd, zejména
Campanula persicifolia, Fragaria moschata, Melam-

pyrum nemorosum a Trifolium medium. V porostech
se obvykle vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin
na plochách o velikosti 200–400 m2. Mechové patro
má zpravidla malou pokryvnost a jeho nejčastějším
druhem je Hypnum cupressiforme s. l.
Stanoviště. Senecioni-Coryletum je společenstvo
středních nadmořských výšek (350–700 m) a mikroklimaticky chladnějších poloh na minerálně chudších
nebo obtížně zvětratelných substrátech, jako jsou
ruly a granitoidy. Půdy těchto stanovišť jsou převážně
hlinité až kamenité, vlhké nebo vysychavé. Tato vegetace je nejlépe vyvinuta v narušeném lesním prostředí, jako jsou paseky, světliny, lesní průseky
a okraje lesních silnic. Na rozdíl od ostatních asociací svazu je však Senecioni-Coryletum velmi časté
i v různých biotopech otevřené zemědělské krajiny,
jako jsou světlé lesní okraje, polní meze a snosy kamení z polí a luk. Vzácněji porosty kolonizují i zbořeniště, náspy komunikací a odvaly nebo osypy lomů.
Dynamika a management. Zpravidla jde o antropogenně podmíněné náhradní společenstvo po
květnatých i acidofilních bučinách, jedlinách a acidofilních doubravách, vzácněji i po dubohabřinách
121
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Obr. 41. Rozšíření asociace KBC04 Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz
skutečného rozšíření této asociace.
Fig. 41. Distribution of the association KBC04 Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae; available relevés provide an incomplete picture
of the actual distribution of this association.

a suťových lesích stinných a chladnějších poloh.
Některé porosty lísky patrně vznikly přímou výsadbou, zejména pokud v okolí nebyla líska hojná. Díky
její schopnosti konkurovat stromům a klonálně se
zmlazovat je společnstvo poměrně stabilní. Přesto
porosty, které začínají odrůstat a měnit se v les, vyžadují radikální zmlazení vytnutím stromů a nejsilnějších kmínků lísky. Lískové křoviny jsou velmi
odolné vůči pastvě dobytka, která sice zničí podrost, ale keřové patro zachová.
Rozšíření. Rozšíření této asociace je dosud málo
známé. Byla zaznamenána v podhorských a horských oblastech Německa (Oberdorfer 1957, Passarge 1979, Reif 1985, Weber 1999) a Rakouska
(Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83).
Na Slovensku popsali velmi podobnou vegetaci jako
samostatné asociace Jurko (1964) a Kliment & Jarolímek (2011, 2012), jejich vztah k asociaci Senecioni-Coryletum je však nutno dořešit. Rovněž
v České republice se vyskytuje hlavně ve středních
nadmořských výškách, nejhojněji asi v oblasti Českého masivu v západních, středních a jižních Čechách, data jsou však mezernatá. Fytocenologické
snímky uváděné pod různými jmény pocházejí např.
z Děčínska, Českolipska a Liberecka (Skuhrovec,
nepubl., Vondráček, nepubl.), Doupovských hor
(Vojta 1999), údolí Střely (Žán 1984), Branžovského
hvozdu (Moravcová-Husová 1964), Šumavy a Pošu122

maví (Vondrák & Chán 2001, Albrecht, nepubl.),
údolí Vltavy (Blažková 1961), Lužnice (Albrecht
1990), Českomoravské vrchoviny (Podhorník, nepubl., Vokoun, nepubl.), a podhorských oblastí severní Moravy (Bednář, Holuša, Togner, vše nepubl.).
Variabilita. Skladba porostů odráží hlavně rozdíly
v dostupnosti živin a vody. Porosty na humózních
půdách suťových substrátů a minerálně bohatších
hornin jsou častější v nižších polohách a v blízkosti
lesa. Charakterizuje je hojnější výskyt druhů hájových (např. Asarum europaeum) a vysokých bylin
náročných na živiny (např. Prenanthes purpurea).
Naopak oligotrofní porosty, častější ve vyšších polohách a volné krajině mimo les, se liší výskytem
acidofytů Avenella flexuosa, Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus a světlomilných pastvinných druhů,
jako je Carlina acaulis.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty jsou
zdrojem lískových ořechů. Na mezích výrazně podporují retenční schopnost krajiny, na lesních okrajích poskytují úkryt zvěři, na pastvinách stín pro dobytek. Společenstvo je ohroženo vytínáním
náletové zeleně, likvidací mezí a intenzifikací těžby
a pěstebních zásahů.

￭ Summary. Senecioni-Coryletum is dominated by Corylus avellana, which is accompanied by fast-growing pioneer
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trees and shrubs such as Populus tremula, Salix caprea
and Sorbus aucuparia. The herb layer contains species of
mesic forests and forest clearings, ranging from acidophytes to nitrophytes. This association occurs at altitudes
of 300–700 m on poorly weathering bedrock types such as
gneiss and granite. It occurs in habitats of disturbed forests,
such as clearings, canopy openings and forest road edges,
but it is also found in open agricultural landscapes. Most
stands replace beech, fir, oak-hornbeam and acidophilous
oak and ravine forests.

KBC05
Salicetum capreae
Schreier 1955*
Jívové vrbiny
Tabulka 4, sloupec 5 (str. 151)
Orig. (Schreier 1955): Salicetum capreae
Syn.: Epilobio angustifolii-Salicetum capreae Oberdorfer 1978
Diagnostické druhy: Betula pendula, Populus tremula,
Salix caprea, Sambucus racemosa
Konstantní druhy: Betula pendula, Rubus idaeus, Salix
caprea, Sambucus racemosa; Urtica dioica
Dominantní druhy: Betula pendula, Salix caprea,

lium, Fragaria vesca a Tussilago farfara. Stálý je výskyt ruderálních druhů, z původních např. Artemisia
vulgaris a Cirsium vulgare, ze zavlečených např.
Conyza canadensis a Lupinus polyphyllus. Přítomny bývají i acidofilní druhy světlých lesů (např.
Agrostis capillaris, Hieracium lachenalii, H. murorum a Veronica officinalis) a druhy nitrofilní (např.
Mycelis muralis a Scrophularia nodosa). V porostech se obvykle vyskytuje 20–30 druhů cévnatých
rostlin na plochách o velikosti 25–100 m2. Mechové
patro má proměnlivou pokryvnost; častěji se v něm
vyskytuje Plagiomnium affine s. l.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje od nížin do
horských poloh, odkud je však nedostatek fytocenologických snímků. V lesním prostředí tato vegetace osídluje nejčastěji paseky, na kterých byl stržen povrchový humus a odkryty hlubší horizonty
půdy, a rovněž erodované břehy nebo náspy lesních cest, lesní strže a vlhké stupňovité stěny
a osypy lesních kamenolomů. Na horách se tyto
křoviny vyskytují také podél potoků a na lesních
okrajích. V bezlesé krajině jsou vázány na sídla
a plochy po těžbě hornin. Porůstají rozvaliny staveb a zbořeniště, volné plochy v průmyslových
areálech, rumiště, stanoviště vzniklá po úpravách
terénu při stavbě městských sídlišť, etáže a méně
strmé stěny hliníků a pískoven, odvaly lomů, důlní
haldy a výsypky.

Sambucus racemosa; Senecio nemorensis
agg. (převážně S. ovatus), Urtica dioica
Formální definice: Salix caprea pokr. > 25 % NOT
Alnus glutinosa pokr. > 25 % NOT Rubus idaeus
pokr. > 50 % NOT Sambucus racemosa pokr.
> 50 %

Struktura a druhové složení. Dominantou společenstva je keřová nebo stromová vrba jíva (Salix
caprea), kterou doprovázejí další pionýrské dřeviny,
zejména bříza bělokorá (Betula pendula) a osika
(Populus tremula). Častými dřevinami jsou i maliník
(Rubus idaeus) a další druhy ostružiníků (R. fruticosus agg.). Častý je výskyt jehličnatých stromů,
zejména druhů Picea abies a místy i Larix decidua
a Pinus sylvestris. V podrostu převažují světlomilné
druhy mladých sukcesních stadií, např. traviny Calamagrostis epigejos, Juncus effusus a Poa compressa a dvouděložné byliny Epilobium angustifo* Zpracovali J. Sádlo & M. Chytrý

Dynamika a management. Porosty v nižších polohách jsou krátkověké. Keře v nich rychle přirůstají
a porosty se dostávají do optima rozvoje už za
deset až patnáct let. Již tehdy však začínají jívu
přerůstat některé stromy (např. bříza, osika a borovice lesní) a křoviny se mění v les. Místy, zejména
ve vyšších polohách, však mohou lesíky se stromovými jívami přežívat i po několik desetiletí.
Rozšíření. Asociace Salicetum capreae se uvádí
z Německa (Weber 1999), Polska (W. Matuszkiewicz 2007), Rakouska (Mucina in Mucina et al.
1993a: 252–270, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83), Slovenska (Jarolímek et al.
2008) a Rumunska (Coldea in Coldea 2012:
253–266), její rozšíření je však pravděpodobně
mnohem širší. Fytocenologické snímky pocházejí
z Jáchymovska (Dostálek & Čechák 1998), Doupovských hor (Vojta 1999), Plzeňska (Chocholoušková, nepubl.), Rakovnicka (Vítková 2000), Křivoklátska (Sádlo in Kolbek et al. 2003a: 41–86),
123
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Obr. 42. Salicetum capreae. Starý porost vrby jívy (Salix caprea) na ruinách bývalé obce Hůrka u Železné Rudy na Šumavě, která zanikla
po druhé světové válce. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 42. An old stand of Salix caprea on the ruins of the village of Hůrka, which was abandoned after World War II, Šumava Mountains,
south-western Bohemia.

Obr. 43. Rozšíření asociace KBC05 Salicetum capreae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření
této asociace.
Fig. 43. Distribution of the association KBC05 Salicetum capreae; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution
of this association.
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Českého krasu (Sádlo 1983), Šumavy (Hejda, Kurz,
Pišta, vše nepubl.), Netolicka (A. Pyšek & P. Pyšek
1988), Bechyňska (Douda 2003), podhůří Lužických hor (Jehlík 1971, Čáp, nepubl.), Jizerských hor
(K. Novotná 1995), horního Pojizeří (Jehlík 1986),
Krkonoš (Kociánová & Štursová 1986), Broumovska (Hadač 1978), Orlických hor (Gregor, nepubl.),
Osoblažska (Lvončík 2006), Vsetínska (Neuschlová
1982) a Moravskoslezských Beskyd (Adámková
1998).

Rubus spp. Conifers such as Picea abies are also common. The herb layer includes light-demanding species of
early successional phases of disturbed forest as well as
ruderal and acidophilous species. Salicetum capreae occurs on forest clearings and different kinds of disturbed
sites both in forested and open landscapes, as well as in
urban or village habitats, where it often develops on building rubble. At lower altitudes the stands are short-lived and
quickly replaced by other trees, while in the montane belt
they may exist for several decades. In the Czech Republic
most records are from mid-altitude areas.

Variabilita. Podle výskytu v lidských sídlech, nebo
mimo ně a s tím souvisejícího zastoupení ruderálních nebo pasekových druhů lze rozlišit dvě varianty:
Varianta Viola reichenbachiana (KBC05a)
s diagnostickými druhy Galeobdolon luteum agg.,
Galium odoratum, G. sylvaticum, Hieracium murorum, Melica nutans a Viola reichenbachiana se vyskytuje hlavně na lesních pasekách, lesních okrajích
a zarůstajících bývalých loukách nebo pastvinách ve
volné krajině. Odpovídá subasociaci S. c. cirsietosum
arvensis (Oberdorfer 1978) Weber 1999.
Varianta Urtica dioica (KBC05b) s diagnostickým druhem Urtica dioica se vyskytuje převážně na
zbořeništích a pustých místech v sídlech a rovněž
na odvalech a výsypkách po těžbě hornin. Odpovídá subasociacím S. c. typicum Schreier 1955,
S. c. sambucetosum nigrae Schreier 1955 a Epilobio angustifolii-Salicetum capreae Oberdorfer 1978
solidaginetosum canadensis Oberdorfer 1978. Pro
tuto vegetaci je příznačný výskyt četných neofytů.
Z dřevin je to např. Buddleja davidii, Laburnum anagyroides, Prunus insititia a Populus ×canadensis,
z bylin americké druhy rodů Solidago a Symphyotrichum.

KBC06
Piceo abietis-Sorbetum
aucupariae Oberdorfer 1978*
Horské jeřábové porosty
Tabulka 4, sloupec 6 (str. 151)
Orig. (Oberdorfer 1978): Piceo-Sorbetum aucupariae
Oberd. 73 (Picea abies)
Syn.: Sorbetum aucupariae Aichinger 1952 (§ 2b, nomen
nudum), Piceo-Sorbetum aucupariae (Aichinger
1952) Oberdorfer 1973 (§ 2b, nomen nudum)
Diagnostické druhy: Picea abies, Sorbus aucuparia;
Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Phegopteris connectilis, Ranunculus platanifolius, Streptopus amplexifolius, Vaccinium myrtillus; Cephalozia bicuspidata, Dicranum
montanum, D. scoparium, Diplophyllum albicans,
Lophozia ventricosa, Paraleucobryum longifolium,
Plagiothecium curvifolium, Polytrichum formosum,
Racomitrium sudeticum, Scapania nemorea

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
má protierozní a retenční funkci, která je však méně
výrazná než u většiny jiných křovin, protože porosty
jsou dosti řídce zakmeněné a ani jejich podrost nebývá příliš hustý. Je však schopno kolonizovat
prázdné plochy velmi rychle a připravit prostředí pro
sukcesi lesa. Celkově je toto společenstvo bez
ohrožení a spíš je na postupu, což souvisí s plošným šířením biotopů suburbánní krajiny. Přirozené
typy porostů v lesích však jsou místy ohroženy nasazením těžké techniky při obnově lesa.

￭

Konstantní druhy: Picea abies, Rubus idaeus, Sorbus
aucuparia; Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata,
Oxalis acetosella, Phegopteris connectilis, Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium, Polytrichum
formosum
Dominantní druhy: Sorbus aucuparia; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus
Formální definice: Sorbus aucuparia pokr. > 25 % AND
skup. Vaccinium myrtillus NOT skup. Veratrum

Summary. This association is dominated by shrubs or

trees of Salix caprea, accompanied by other pioneer
woody plants, e.g. Betula pendula, Populus tremula and

* Zpracovali J. Sádlo & M. Chytrý
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lobelianum NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT
Betula pendula pokr. > 25 % NOT Corylus avellana
pokr. > 25 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 %
NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Picea abies
pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 %
NOT Prunus spinosa pokr. > 25 % NOT Quercus
petraea agg. pokr. > 5 % NOT Quercus robur pokr.
>5%

Struktura a druhové složení. Kromě dominantního, většinou keřovitě rostoucího jeřábu ptačího
(Sorbus aucuparia) se na skladbě těchto porostů
podílejí další dřeviny nenáročné na obsah živin
v půdě, zejména Betula pendula, Picea abies
a Rubus idaeus. Porosty jsou obvykle řídké a mezernaté nebo jen volně skupinovité a jejich výška
silně kolísá podle sukcesního stáří. V bylinném
patře převládají acidofilní trávy (např. Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Holcus lanatus a Nardus stricta), keříčky (např. Vaccinium myrtillus), kapradiny (např. Dryopteris dilatata) a nenáročné
lesní geofyty (např. Oxalis acetosella a Trientalis

europaea). Časté jsou některé pasekové byliny
(např. Epilobium angustifolium a Fragaria vesca),
které však mívají jen malou pokryvnost. Rumištní
a nitrofilní lemové druhy jsou vzácné, dosti hojné
jsou však druhy úhorů a ladem ležících půd, např.
Galeopsis tetrahit a Holcus mollis. V porostech se
obvykle vyskytuje jen 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové
patro je zpravidla dobře vyvinuto a obsahuje mechy
a játrovky typické pro horské smrkové lesy.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje od chladných vrchovin do hor, nejčastěji na pasekách po
smrkových kulturách a kyselých bučinách. Vzácně
osídluje také skalnatá místa nebo balvanové rozpady obklopené lesem. Ve vyšších pohořích se objevuje i mimo les na terasových mezích a kamenných snosech z horských luk.
Dynamika a management. Piceo-Sorbetum je
zpravidla krátkověké společenstvo, které během
sukcese na pasekách ustupuje ve prospěch vzrůstajících stromků, nejčastěji břízy a smrku. Dlouho-

Obr. 44. Piceo abietis-Sorbetum aucupariae. Porosty jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a smrku ztepilého (Picea abies) na starých
odvalech po těžbě rud u Horní Blatné v Krušných horách. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 44. A stand of Sorbus aucuparia and Picea abies on old mine spoil heaps near Horní Blatná in the Krušné hory Mountains, north-western Bohemia.

126

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:13 Stránka 127

Sambuco-Salicion capreae

Obr. 45. Rozšíření asociace KBC06 Piceo abietis-Sorbetum aucupariae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz
skutečného rozšíření této asociace.
Fig. 45. Distribution of the association KBC06 Piceo abietis-Sorbetum aucupariae; available relevés provide an incomplete picture of
the actual distribution of this association.

dobé porosty se v lesním prostředí tvoří jen vzácně
na skalnatých svazích nebo sutích, kde je konkurence stromů omezena nepříznivým stanovištěm.
Porosty stále zmlazované častým vytínáním se vyskytují rovněž na okrajích horských luk. V posledních stoletích před naším letopočtem však mohly
porosty snad totožné s touto asociací tvořit přirozenou velkoplošnou vegetaci ve vrcholových částech
Hrubého Jeseníku na místě dnešních horských
holí. Podle uhlíkových analýz půd zde totiž byla vegetace se smrkem a světlomilnými dřevinami jeřábem, břízou, vrbou a jalovcem (J. Novák et al.
2010).
Rozšíření. Tato asociace je rozšířena v podhorských a horských oblastech střední Evropy. Byla zaznamenána v Německu (Oberdorfer in Oberdorfer
1993: 299–328, Weber 1999) a Rakousku (Forstner
1984, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007:
62–83), její rozšíření je však pravděpodobně širší
a může se vyskytovat i v severní Evropě. Z České
republiky je k dispozici jen málo fytocenologických
snímků, které byly v literatuře uvedeny pod různými
jmény. Pocházejí zejména z Krušných hor (Krátký,
Kurz, Skuhrovec, vše nepubl.), Českolipska (Skuhrovec, nepubl., Vondráček, nepubl.), Liberce (Višňák 1992), Jizerských hor (Višňák 2012), Ještědského hřbetu (P. Petřík 2000), Trutnovska (Gregor,
nepubl.), Křivoklátska (Kolbek et al. 2003a), Hanu-

šovicka (J. Král, nepubl.) a Moravskoslezských Beskyd (Kočí, nepubl.).
Variabilita. Porosty na pasekách a lesních skalnatých svazích bývají druhově velmi chudé a převažují
v nich acidofyty, zatímco v porostech rostoucích
mimo les jsou součástí bylinného patra četné luční
druhy, jako jsou Festuca rubra, Hypericum maculatum a Rumex acetosa.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty asociace Piceo-Sorbetum se zpravidla pokládají za bezcenný nálet. Mají však význam pro ochranu nejmladších vývojových stadií lesa před extrémy
klimatu a konkurencí trav, jako je Calamagrostis villosa. Cenné jsou zejména porosty na horských holinách, např. v Krušných horách, které jsou přípravným stadiem lesa. Společenstvo ustupuje vlivem
eutrofizace lesů, intenzifikace lesnictví a absence
vhodného managementu nelesních stanovišť.

￭ Summary. Piceo-Sorbetum is dominated by Sorbus aucuparia, growing mostly as a shrub, which is accompanied
by other woody plants tolerant to nutrient-poor soils, such
as Betula pendula, Picea abies and Rubus idaeus. The
herb layer consists of acidophilous grasses, dwarf shrubs
and dicot herbs. This is a short-lived community occuring
on clearings of acidophilous beech forests or spruce plantations in the submontane and montane belts, where it is
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being gradually replaced by successional stands of birch
or spruce. In some places it is also found on rock outcrops
and talus slopes or on successional sites in the open
landscape.

Svaz KBD
Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Chytrý 2013
all. nova hoc loco*
Nitrofilní křoviny ruderálních
stanovišť
Nomenklatorický typ: Sambucetum nigrae Fijałkowski
1967 (holotypus hoc loco designatus)
Syn.: Arctio-Sambucion nigrae Doing 1962 (§ 2b,
nomen nudum), Balloto-Sambucion nigrae Jurko
1963 (fantom), Arctio-Sambucion nigrae Doing
1969 (fantom), Balloto-Sambucion nigrae Passarge 1978 (§ 2b, nomen nudum), Chelidonio-Acerion negundo Išbirdina in Išbirdina et al. 1989
(§ 1)
Diagnostické druhy: Acer negundo, Lycium barbarum,
Prunus domestica, Sambucus nigra, Syringa vulgaris; Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Bryonia
alba, Chelidonium majus, Galium aparine, Urtica
dioica
Konstantní druhy: Sambucus nigra; Artemisia vulgaris,
Ballota nigra, Elymus repens, Galium aparine,
Geum urbanum, Urtica dioica

Svaz Aegopodio-Sambucion zahrnuje mezofilní
i xerofilní společenstva s výrazným zastoupením
druhů nitrofilních a nepůvodních. Jejich dominantami jsou kromě bezu černého (Sambucus nigra)
většinou nepůvodní dřeviny, které byly původně
pěstovány jako okrasné (např. Lonicera tatarica,
Spiraea douglasii, S. ×vanhouttei, Symphoricarpos
albus a Syringa vulgaris), meliorační (Amorpha fruticosa a Lycium barbarum) nebo pro ovoce (Prunus
cerasus, P. domestica a P. insititia). Tato vegetace
má nejčastěji ráz křovin, ale některé dominanty,
např. Acer negundo, Laburnum anagyroides
a druhy rodu Prunus, mohou růst stromovitě a vytvářet pro člověka průchozí, byť dosti hustě zakme* Charakteristiku svazu a podřízených asociací zpracovali
J. Sádlo & M. Chytrý
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něné porosty. V tomto svazu mají optimum výskytu
dřevité liány, které určují fyziognomii některých porostů. Patří k nim neofyty Fallopia aubertii, Parthenocissus inserta a podnožové révy vyšlechtěné
z amerických druhů rodu Vitis a na jižní Moravě
snad původní druh Clematis vitalba. V porostech
jsou často přimíšeny i některé stromy domácího původu (např. Acer platanoides, A. pseudoplatanus,
Fraxinus excelsior a Prunus avium) nebo zavlečené
(např. Juglans regia, Prunus cerasifera a Robinia
pseudoacacia).
Zvláštností tohoto svazu jsou konkurenčně
velmi silné dominanty. Zejména Lycium barbarum,
Pyracantha coccinea, Syringa vulgaris a jmenované liánovité druhy dosahují ve svých klonálních
porostech stoprocentní pokryvnosti. Jejich konkurence vůči jiným druhům dřevin i bylin je ještě zesílena tvorbou suchých větví, které zcela vyplňují prostor mezi zemí a keřovým patrem, takže pokryvnost
bylinného patra klesá až pod 5 %, případně bylinné
patro zcela mizí.
Pro bylinné patro jsou charakteristické mezofilní druhy vyžadující vyšší obsah přístupného dusíku v půdě. Jsou to zejména vysoké hemikryptofyty vlhčích půd (např. Chaerophyllum spp.,
Heracleum sphondylium a Urtica dioica), hemikryptofyty suchých půd (např. Arctium tomentosum, Cirsium arvense a Lamium album) a stín snášející
geofyty (např. Aegopodium podagraria). Porosty doplňují i statné bylinné liány Bryonia alba, Echinocystis lobata a Humulus lupulus, krátkověké nitrofilní druhy (např. Anthriscus cerefolium a Galium
aparine) a světlomilné jednoleté a dvouleté ruderální druhy (např. Atriplex spp., Bromus sterilis
a Cirsium vulgare). Pro bylinné patro těchto společenstev je charakteristický také velký podíl nepůvodních druhů. Hojné jsou jak archeofyty včetně
vzácnějších druhů (např. Anthriscus caucalis a Torilis arvensis), tak invazní neofyty (např. z rodů Reynoutria, Solidago a Symphyotrichum). V tomto společenstvu převládají dvouděložné byliny nad
travinami, z nichž je hojnější jen pýr plazivý (Elymus
repens).
Porosty vznikají buď spontánní kolonizací nového stanoviště dřevinami, nebo se formují z neudržovaných kultur okrasných druhů, které se rozšířily
klonálním růstem nebo i generativně, vytvořilo se
v nich ruderální bylinné patro a často se uchytily
i některé další dřeviny.
Kromě tří asociací rozlišených v tomto přehledu
by bylo možné vymezit i další asociace s dominancí
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různých druhů invazních keřů nebo stromů. Zejména v sídlech, podél dálnic a na rekultivovaných
výsypkách dolů jsou časté porosty, jejichž dominantou je Amorpha fruticosa, Cornus alba, C. sericea,
Elaeagnus angustifolia, Hippophaë rhamnoides,
Laburnum anagyroides, Physocarpus opulifolius,
Prunus cerasifera, P. domestica, P. insititia, Rhus
typhina, Rosa rugosa, Spiraea douglasii, S. salicifolia, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris
a další druhy. Tyto porosty vznikly zpravidla lokálním
šířením dominantního druhu poté, co byl na určenou lokalitu vysazen. Porosty rostoucí na podobných stanovištích se proto navzájem liší převážně
jen druhem dominantní dřeviny, naopak druhovým
složením značně odlišné jsou porosty téže dřeviny
na různých stanovištích. To by mohlo vést k vymezení značného počtu asociací s podobnou skladbou a rozšířením, neurčitou stanovištní vazbou
a velmi malým významem pro bioindikaci. Některé
z těchto porostů skutečně byly popsány jako asociace: např. Exner & Willner (2004) vyčlenili křoviny
s dominancí Prunus domestica jako samostatnou
asociaci Balloto nigrae-Prunetum domesticae
Exner in Exner et Willner 2004 a porosty s dominancí Syringa vulgaris jako Balloto-Syringetum vulgaris Exner in Exner et Willner 2004. Podobně úzce
pojaté asociace s dominancí neofytních dřevin popsali z Německa Klotz & Gutte (1991). Kvůli omezenému fytocenologickému materiálu tyto asociace
nerozlišujeme. Nerozlišujeme ani další společenstva s dominancí některého z uvedených druhů, podobně jako v lesní vegetaci neuvádíme například
společenstva vzniklá výsadbou a šířením severoamerických druhů Quercus rubra nebo Pinus strobus, případně výsadbou smrku v malých nadmořských výškách.
Doing (1962) navrhl jméno svazu Arctio-Sambucion nigrae a zařadil do něj dvě nové asociace,
Aegopodio-Sambucetum nigrae a Hippophaëo-Sambucetum. Neuvedl k nim však žádné fytocenologické snímky ani synoptické tabulky, a proto
obě asociace i svaz byly popsány neplatně. V další
práci (Doing 1969) doplnil k asociacím snímky, čímž
je validizoval, v této práci ale jméno svazu neuvedl.
Willner & Grabherr (2007) považují za validizaci
jména tohoto svazu skutečnost, že Doing (1969: 5)
uvedl odkaz na „Übersichtstabelle der höheren Einheiten“ ze své dřívější práce (Doing 1962). Pokud
však jméno v práci z roku 1969 neuvedl, nelze to
považovat za jeho validizaci. Navíc v tabulkách
obou asociací (Doing 1969, Tabelle 12) uvádí jako

jediný údaj lopuchu „Arctium cf. pubens“, což znamená, že není jasné, který druh dal svazu jméno.
Z toho důvodu navrhujeme náhradní jméno tohoto
svazu Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae.

￭ Summary. The alliance Aegopodio-Sambucion includes
mesophilous and xerophilous shrub vegetation with significant participation of nutrient-demanding and alien species. Besides Sambucus nigra, dominant species of this
vegetation include aliens such as Acer negundo, Lycium
barbarum, Symphoricarpos albus and Syringa vulgaris.
The herb layer is characterized by dominance of ruderal
species of both native and alien origin. Several associations dominated by alien shrub species could be distinguished within this alliance, but we recognize only those
that are the most common, established for a long time and
have developed distinctive habitat affinities in central
Europe.

KBD01
Sambucetum nigrae
Fijałkowski 1967
Nitrofilní křoviny s bezem černým
Tabulka 4, sloupec 7 (str. 151)
Orig. (Fijałkowski 1967): Sambucetum nigrae Ass. nov.
Syn.: Aegopodio podagrariae-Sambucetum nigrae
Doing 1969, Sambucetum nigrae Oberdorfer
1973, Ficario-Sambucetum nigrae Sádlo in Kolbek
et al. 2003, Lamio albi-Sambucetum nigrae Linke 2003
Diagnostické druhy: Prunus domestica, Sambucus
nigra; Ballota nigra, Bryonia alba, Chelidonium
majus
Konstantní druhy: Sambucus nigra; Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Chelidonium majus, Elymus
repens, Galium aparine, Geum urbanum, Urtica
dioica
Dominantní druhy: Sambucus nigra; Anthriscus sylvestris, Chelidonium majus, Poa trivialis, Urtica
dioica, Vitis vinifera subsp. vinifera
Formální definice: Sambucus nigra pokr. > 50 % NOT
Abies alba pokr. > 25 % NOT Acer platanoides
pokr. > 5 % NOT Acer pseudoplatanus pokr.
> 5 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT
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Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 %
NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus
robur pokr. > 25 % NOT Robinia pseudoacacia
pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Vzhled porostů určují prutnaté a ve zralosti široce rozložené porosty
mezofilního širokolistého keře bezu černého (Sambucus nigra). Doprovázejí jej další mezofilní dřeviny
přirozených stanovišť (např. Acer platanoides
a Euonymus europaeus) i nepůvodní dřeviny antropogenních stanovišť (např. Aesculus hippocastanum, Malus domestica, Robinia pseudoacacia
a Syringa vulgaris). Hlavní úroveň porostu bývá vysoká 2–5 m; vyšší porosty někdy podrůstají spodní
vrstvou keřového patra s Ribes rubrum nebo
R. uva-crispa. V porostech se zpravidla vyskytuje
10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 25–100 m2. Mechové patro obvykle chybí
nebo má malou pokryvnost.

Stanoviště. Ve volné krajině se společenstvo nachází jen v nížinách a teplých pahorkatinách, zatímco v obcích se vyskytuje až do horského stupně.
Mimo sídla se nachází v nivách a na okrajích lužních lesů a akátin nebo podél lesních cest, dále na
pasekách akátin a některých typů vlhkých smrkových kultur, rovněž i na polních mezích a v příkopech mezi silnicí a polem nebo v mladých stromořadích. Ve vsích a zemědělských výrobních
areálech lemuje budovy a oplocení, zarůstá stará
rumiště a zbořeniště, nevyužívané proluky domů ve
městech, stinné dvory, opuštěné sady, zahrady,
parky a hřbitovy.
Dynamika a management. Porosty se vyvíjejí
z náletu bezu černého do rumištní vegetace, nejčastěji do vlhčích společenstev svazů Atriplicion,
Dauco carotae-Melilotion, Arction lappae, Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis a Aegopodion podagrariae, nebo do vegetace přirozených nitrofilních lemů svazů Senecionion fluviatilis a Impatienti
noli-tangere-Stachyion sylvaticae. Porosty však

Obr. 46. Sambucetum nigrae. Porosty bezu černého (Sambucus nigra) v příkopu zámku Sádek u Čáslavic na Třebíčsku. (M. Chytrý
2007.)
Fig. 46. Nitrophilous scrub of Sambucus nigra in a ditch at Sádek castle near Čáslavice, Třebíč district, western Moravia.
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Obr. 47. Rozšíření asociace KBD01 Sambucetum nigrae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření
této asociace.
Fig. 47. Distribution of the association KBD01 Sambucetum nigrae; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution of this association.

vznikají také uchycením bezu v kulturách konkurenčně slabých okrasných dřevin (např. Cotoneaster spp. a Spiraea spp.) nebo v kulturách užitkových
dřevin, zejména v neudržovaných ovocných sadech. Některé tyto křoviny se periodicky vytínají
a bez poté snadno zmlazuje a úspěšně se prosazuje vedle jiných dřevin. V dalších porostech je bez
neúspěšně vytínán jako nežádoucí, zatímco jinde
je naopak preferován před ostatními keři a řezem
tvarován do formy jednokmenných nebo dvoukmenných stromků.
Rozšíření. Asociace Sambucetum nigrae byla zaznamenána v Německu (Oberdorfer 1973), Polsku
(W. Matuszkiewicz 2007), Rakousku (Forstner
1984, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007:
62–83), na Slovensku (Jarolímek et al. 2008), v Maďarsku (Borhidi et al. 2012) a na Ukrajině (Didukh
et al. in Didukh et al. 2011: 143–199), pravděpodobně se však vyskytuje i v dalších zemích v temperátní zóně Evropy. V České republice se nachází
hojně v nížinách a pahorkatinách a vzácněji ve vyšších polohách, ale fytocenologická dokumentace je
značně mezernatá. Snímky pocházejí např. z Českého středohoří (Sádlo, nepubl.), Plzně (Chocholoušková, nepubl.), Křivoklátska (Sádlo in Kolbek et
al. 2003a: 41–86), Prahy (P. Pyšek & A. Pyšek
1988) a jejího širšího okolí (Rambousková 1984),
Železných hor (Neuhäuslová 1995), různých míst

na jižní Moravě (Horáková, nepubl., Sádlo, nepubl.)
a Ostravy (Wika & Saganová 1995).
Variabilita. Lze rozlišit tři varianty:
Varianta Ficaria verna (KBD01a) sdružuje porosty na přirozených stanovištích v nivách. Rostou
v nich mladí jedinci lužních stromů, např. Salix euxina a Ulmus laevis, a geofyty Anemone ranunculoides, Corydalis cava, Ficaria verna, Gagea lutea,
Galanthus nivalis aj. Tato varianta odpovídá asociaci Ficario-Sambucetum nigrae Sádlo in Kolbek
et al. 2003.
Varianta Bryonia alba (KBD01b) zahrnuje porosty v sídlech nížin a pahorkatin. Charakterizují ji
teplomilné druhy Arctium lappa, Ballota nigra, Bryonia alba, Clematis vitalba, Conium maculatum,
Leonurus cardiaca, Mercurialis annua aj.
Varianta Campanula trachelium (KBD01c)
sdružuje porosty v sídlech chladnějších oblastí
s častým výskytem dřevin Symphoricarpos albus
a Ulmus glabra a bylin Campanula trachelium,
Chaerophyllum aureum, Festuca gigantea a Galeopsis tetrahit.
Hospodářský význam a ohrožení. Bez černý je
mnohostranně užitečný: k jídlu se upravují plody
i květy a obojí má rovněž využití v lidovém léčitelství
a farmacii. Oblíbená je i houba boltcovitka ucho Jidášovo (Hirneola auricula-judae), která se sbírá
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z bezových kmenů. Dřevo bezu se používá k výrobě
hudebních nástrojů. Ačkoli jsou křoviny s bezem
černým stále hojné, v posledních desetiletích z obcí
mizí a nahrazují se okrasnými výsadbami.

￭

Summary. This scrub type is dominated by the meso-

philous nutrient-demanding shrub Sambucus nigra and
contains various ruderal, nutrient-demanding herbs. In the
lowlands and colline areas it occurs both in human settle-

vitalba a Fallopia aubertii). V bylinném patře jsou
hojné oddenkaté geofyty (např. Cirsium arvense, Elymus repens a Lepidium draba), vysoké ruderální hemikryptofyty (např. Artemisia vulgaris, Ballota nigra
a Lamium album) a jednoleté plevele (Atriplex oblongifolia, Bromus sterilis a Sisymbrium spp.). V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých
rostlin na plochách o velikosti 10–25 m2. Mechové
patro pod hustou vrstvou opadu zpravidla chybí.

ments and open landscapes, while at higher altitudes it is
confined to the settlements. It is found along roads, on the
edges of forests or arable fields, on building rubble and in
other types of abandoned ruderal habitats.

KBD02
Lycietum barbari Felföldy 1942
Kustovnicové křoviny
Tabulka 4, sloupec 8 (str. 151)
Nomen mutatum propositum
Orig. (Felföldy 1942): Lycium halimifolium-ass. (Lycium
halimifolium = L. barbarum)
Syn.: Anthrisco-Lycietum halimifolii (Felföldy 1942)
Jurko 1964
Diagnostické druhy: Ailanthus altissima, Lycium bar-

Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje na suchých
a slunných stanovištích v teplých oblastech. Ve vyšších polohách je jeho výskyt omezen na města. Kolonizuje různé typy substrátů od rendzinových půd
přes odkryvy spraše po kamenité navážky a haldovou hlušinu. Půdy mají často větší obsah karbonátů
a jsou dobře propustné. Na svazích, kde je povrch
půdy stále pod clonou mrtvých větví, a proto není příliš ovlivňován vertikálními srážkami, se často tvoří
prachovitě sypký, vysychavý, silně humózní povrchový horizont půdy tmavé nebo popelavé barvy,
který se sype z vnitřku porostů po svahu a bývá osídlován nitrofilními jednoletými druhy. Lycietum barbari
je hojným typem vegetace na terasách vinic, náspech
železnic a někdejších suchých pastvinách. Vyskytuje
se i na podezdívkách a zděných tarasech budov, patách zdí, hrázích, v oplocení pozemků, na starých navážkách, rumištích, haldách, výsypkách a okrajích
akátin.

barum, Syringa vulgaris; Anthriscus cerefolium,
Asperugo procumbens, Ballota nigra, Bromus sterilis, Bryonia alba
Konstantní druhy: Lycium barbarum; Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Elymus repens, Galium aparine
Dominantní druhy: Lycium barbarum, Syringa vulgaris
Formální definice: Lycium barbarum pokr. > 25 % NOT
Robinia pseudoacacia pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Kustovnice cizí (Lycium barbarum) v těchto křovinách zpravidla výrazně
převládá. Výrazným strukturním rysem většiny porostů je nakupení suchých větví, které zcela zakrývají
zem, vyplňují celý vnitřek porostu a tvoří vrstvy a kupy
odumřelých větví vysoké až ke dvěma metrům. Pro
růst bylinného patra tak zbývá jen úzká okrajová zóna.
Kustovnici doplňují další spontánně rostoucí nebo
pěstované suchomilné keře (např. Lonicera tatarica,
Pyracantha coccinea a Syringa vulgaris), rychle rostoucí stromy (např. Ailanthus altissima a Robinia
pseudoacacia) a vzrůstné dřevité liány (např. Clematis
132

Dynamika a management. Kustovnice cizí je silně
vzrůstný keř produkující během krátké doby velký
objem dřevní hmoty. Vyhání rychle rostoucí obloukovité pruty, které se vzájemně přerůstají, a zastíněné
části koruny se pak sklánějí, odumírají a hromadí se
při zemi. Má velkou konkurenční schopnost, a proto
zmlazující dřeviny zpravidla nedokážou jejím zápojem proniknout ke světlu. V zakrslých formách přežívá
i v extrémním suchu, kdy namísto dlouhých větví tvoří
převážně brachyblasty. Snáší také soustavné ořezávání, např. v živých plotech. Navíc šplhá jako opěrná
liána po stromech a konstrukcích. Šíří se rychle kořenovými výmladky i hřížením větví. Zakořenit mohou
i utržené větve, např. ze zahrádkářského opadu na
skládkách. Kustovnice v našich podmínkách příliš neplodí a její generativní rozmnožování je patrně
vzácné. Většina porostů vznikla přímou výsadbou
a následným rozrůstáním. Vysazovaly se s cílem
omezit erozi na svazích, zpevnit terasy, chránit hranice pozemků a rekultivovat haldy nebo pastvou silně
postižené plochy.
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Obr. 48. Lycietum barbari. Porost kustovnice cizí (Lycium barbarum) s typickými obloukovitě zahnutými větvemi u Hnojnice na Lounsku.
(M. Chytrý 2012.)
Fig. 48. A stand of Lycium barbarum showing its typical, curved branches; near Hnojnice, Louny district, northern Bohemia.

Obr. 49. Rozšíření asociace KBD02 Lycietum barbari; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného rozšíření
této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Lycium barbarum podle floristických
databází.
Fig. 49. Distribution of the association KBD02 Lycietum barbari; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution
of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Lycium barbarum, according to floristic databases, are
indicated by small dots.
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Rozšíření. Druh Lycium barbarum se rozšířil do
různých oblastí Eurasie, severní Afriky a Severní
Ameriky a oblast jeho původu není přesně známa.
Často se předpokládá, že pochází z jihovýchodní
Evropy a Malé Asie (Skalická in Slavík et al. 2000:
248–249), ale pravděpodobnější se zdá původ ve
střední a východní Asii. Ukazuje to jednak rozšíření
příbuzných druhů (Levin et al. 2007), jednak pěstování kustovnice pro medicinální užití plodů, které
bylo donedávna v Evropě neznámé, kdežto v Číně
je doloženo už ze 3. století př. n. l. (Gao et al. 2000).
Asociace Lycietum barbari se uvádí z teplých oblastí střední Evropy. Fytocenologicky byla doložena
ve středním Německu (Schubert et al. 2001a), východním Rakousku (Forstner 1984, Exner & Willner
2004, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007:
62–83), na Slovensku (Jurko 1964) a v Maďarsku
(Felföldy 1942, Borhidi et al. 2012). V České republice se vyskytuje v nížinách a pahorkatinách, dokumentace fytocenologickými snímky je však velmi
mezernatá. Existující snímky pocházejí z Mělnicka
(Sádlo, nepubl.), Prahy a okolí (Sádlo, nepubl.), Křivoklátska (Kolbek in Kolbek et al. 2003a: 241–243),
Plzně (Chocholoušková, nepubl.) a různých oblastí
jižní Moravy (Horáková, nepubl., Sádlo, nepubl.).
Variabilita. Lze rozlišit dvě varianty:
Varianta Anthriscus cerefolium (KBD02a) se
vyskytuje na suchých výslunných místech v mikroklimaticky teplých polohách, obvykle ve vinicích.
V porostech se objevují krátkověké teplomilné
druhy jako Anthriscus caucalis, A. cerefolium, Asperugo procumbens, Berteroa incana, Lamium amplexicaule, Onopordum acanthium a stepní druhy
s ruderální tendencí, jako je Elymus hispidus.
Varianta Urtica dioica (KBD02b) zahrnuje porosty ve městech a na vlhčích nebo stinnějších stanovištích, v nichž mají převahu mezofilní druhy, jako
je Chelidonium majus, Sisymbrium officinale, Solanum nigrum a Urtica dioica.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty plní
půdoochrannou a protierozní funkci, kustovnice je
i medonosná. Mimořádně silně však omezují biodiverzitu, takže je lze tolerovat jen v městském prostředí, kde rychlým růstem zakrývají nevzhledná
zákoutí.

￭ Summary. This community is dominated by Lycium barbarum, an alien shrub of Asian origin. Interior parts of the
stands contain considerable amounts of dry Lycium branch-

134

es. The herb layer is characterized by both perennial and
annual ruderal species. It occurs on dry, sun-exposed sites
in warm lowland and colline landscapes, e.g. on vineyard
terraces, railway rights-of-way and road banks or along
fences and walls. At higher altitudes it is confined to urban
habitats. The soils are usually calcareous and well drained.
Some stands were planted to prevent soil erosion.

KBD03
Sambuco nigrae-Aceretum
negundo Exner in Exner
et Willner 2004
Porosty javoru jasanolistého
Tabulka 4, sloupec 9 (str. 151)
Orig. (Exner & Willner 2004): Sambuco nigrae-Aceretum negundo Exner ass. nov.
Diagnostické druhy: Acer negundo, Fraxinus angustifolia; Carduus crispus, Geum urbanum, Humulus
lupulus, Parthenocissus inserta, Symphyotrichum
novi-belgii agg., Torilis japonica
Konstantní druhy: Acer negundo; Galium aparine,
Geum urbanum, Humulus lupulus, Symphytum
officinale, Urtica dioica
Dominantní druh: Acer negundo
Formální definice: Acer negundo pokr. > 50 % NOT
Sambucus nigra pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Vzhled společenstva
určuje původem severoamerický neofytní druh javor
jasanolistý (Acer negundo). Mladší porosty mají ráz
různě silně zapojených křovin, ale zralé porosty už
lze označit spíš jako les. Stromy mají zpravidla přímý
nebo nachýlený kmen vysoký sotva 2 m a rozložitou,
dosti řídkou korunu. U mnohokmenných stromů
nebo u stromů v mládí ohnutých povodní nebo jinak
mechanicky narušených bývají kmeny delší, s vystoupavou bází položenou v délce několika metrů na
zemi. Zápoj javoru jasanolistého není zvlášť silný
a dovoluje, aby se v porostech prosazovaly dřeviny
velmi různých stanovištních nároků, od druhů sušších stanovišť (např. Prunus cerasifera, Robinia
pseudoacacia a Rosa canina) po lužní dřeviny (např.
Populus alba, P. ×canadensis, Salix euxina a Ulmus
laevis). Keřové patro stromových porostů tvoří často
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Obr. 50. Sambuco nigrae-Aceretum negundo. Porosty javoru jasanolistého (Acer negundo) v nivě Dyje u Podivína na Břeclavsku.
(M. Chytrý 2012.)
Fig. 50. An Acer negundo stand in the Dyje river floodplain near Podivín, Břeclav district, southern Moravia.

nepříliš vitální, ale dosti početné a husté populace
bezu černého (Sambucus nigra). Podobně různorodá je skladba bylinného patra, v němž se uplatňují
vysoké byliny nitrofilních lemů (např. Carduus crispus, Conium maculatum, Solidago gigantea, Symphyotrichum lanceolatum a Urtica dioica), nitrofilní
druhy podrostu lužních lesů (např. Aegopodium podagraria, Ficaria verna, Galium aparine), krátkověké
rumištní druhy (Bromus sterilis, Echinochloa crus-galli, Erigeron annuus agg. a Lactuca serriola) a vytrvalé druhy ruderálních trávníků (Arrhenatherum
elatius, Artemisia vulgaris, Asparagus officinalis,
Bromus inermis, Calamagrostis epigejos, Elymus repens a Silene alba subsp. latifolia). V porostech se
obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti 100–150 m2. V řídkém mechovém patře se vyskytují hlavně druhy rodů Brachythecium a Plagiomnium.
Stanoviště. Javor jasanolistý preferuje teplá, vlhká
a světlá místa s půdami bohatými humusem. Je
však odolný vůči suchu, zejména v pozdějších letech svého individuálního vývoje. Porosty vzniklé
z výsadeb se nacházejí hlavně v průmyslových

areálech, větrolamech, příměstské krajině po parkových úpravách a na rekultivovaných místech po
těžbě hornin, jako jsou hliníky a pískovny. Spontánní porosty vznikají převážně v teplých nížinných
oblastech úvalových luhů na čerstvých říčních náplavech a plochách narušených povodněmi, na
okrajích lesů, pasekách, nově zalesněných plochách, nevyužívaných travnatých plochách, podél
cest a silnic, na mladých navážkách a místech dotčených terénními úpravami.
Dynamika a management. Javor jasanolistý není
konkurenčně příliš silný. Spontánně se vegetativně
nešíří, ale snadno se zmlazuje po mechanickém
poškození, rychle roste a brzy plodí, což jej zvýhodňuje jako invazní druh. Je vysazován například do
větrolamů nebo jako asanační dřevina při rekultivaci
a velká část porostů vznikla pouhým zdivočením
kultur, do jejichž okolí se druh dále generativně šíří.
Některé porosty však vznikly spontánním šířením
ze semen.
Rozšíření. Druh Acer negundo pochází ze Severní
Ameriky (Koblížek in Slavík et al. 1997: 152–160).
135
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Obr. 51. Rozšíření asociace KBD03 Sambuco nigrae-Aceretum negundo; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz
skutečného rozšíření této asociace, proto jsou malými tečkami označena místa s výskytem diagnostického druhu Acer negundo podle
floristických databází.
Fig. 51. Distribution of the association KBD03 Sambuco nigrae-Aceretum negundo; available relevés provide an incomplete picture
of the actual distribution of this association, therefore the sites with occurrence of its diagnostic species, Acer negundo, according to
floristic databases, are indicated by small dots.

Křoviny s dominancí tohoto neofytu jsou v Evropě
široce rozšířeny, jejich fytocenologická dokumentace je však zatím spíš sporadická. Byly zaznamenány např. ve středním Německu (Schubert et al.
2001a), východním Rakousku (Forstner 1984,
Exner & Willner 2004, Exner & Willner in Willner &
Grabherr 2007: 62–83), na Slovensku (Jarolímek et
al. 2008) a v podhůří Jižního Uralu (Išbirdina et al.
1989). V České republice se Acer negundo vyskytuje roztroušeně v teplých nížinách a pahorkatinách, přičemž nejhojnější je na jižní Moravě (Hrázský 2005). Vegetace s jeho dominancí však byla
fytocenologickými snímky dosud zachycena jen
v okolí Prahy (Hrázský 2005), východním Polabí
(Hrázský 2005), nivě Moravy u Moravského Písku
(Kalusová 2009) a nivě Dyje u Břeclavi (Kalusová
2009).

Hospodářský význam a ohrožení. Javor jasanolistý má význam pro včely, protože kvete brzy na
jaře a produkuje množství pylu (Farkas & Zajácz
2007). V četných kultivarech se pěstuje jako
okrasná dřevina a byl také vysazován na rekultivované plochy a do lesů jako úkryt zvěře. Je to invazní
druh, který omezuje diverzitu přirozené vegetace
a mění ráz krajiny.

Variabilita. V Čechách se javor jasanolistý chová
méně invazně než na Moravě. Není tak vitální
ani se příliš nešíří, takže převládající porosty mají
ráz lokálních zdivočelých výsadeb s rozvolněným
keřovým patrem. Na jižní Moravě však tvoří rozsáhlé, dále se šířící porosty, snad v důsledku teplejšího klimatu, častějšího pěstování a většího rozšíření vhodných stanovišť v říčních nivách.

idly spreading in disturbed areas. It occurs on mesic to

￭

Summary. Sambuco-Aceretum negundo comprises

scrub or short woodland dominated by the North American neophyte Acer negundo. Usually it forms an open
canopy allowing coexistence of other shrub or tree
species of various environmental affinities, ranging
from species of dry habitats to those typical of floodplain forests. The herb layer includes species of ruderal
and wet riparian habitats, including invasive neophytes.
Acer negundo is a pioneer woody plant capable of rap-
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wet, well insolated sites in warm areas, including urban
and village habitats, spoil heaps and forest edges or
abandoned grasslands in lowland river floodplains. In the
Czech Republic Acer negundo-dominated vegetation
is most common in the river floodplains of southern
Moravia.

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:13 Stránka 137

Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae

Svaz KBE
Chelidonio majoris-Robinion
pseudoacaciae Hadač
et Sofron ex Vítková in Chytrý
2013 all. nova hoc loco*
Mezofilní akátiny s nitrofilními
druhy
Nomenklatorický typ: Chelidonio majoris-Robinietum
pseudoacaciae Jurko 1963 (holotypus hoc loco
designatus)
Syn.: Chelidonio-Robinion Hadač et Sofron 1980 (§ 3o)
Diagnostické druhy: Ribes uva-crispa, Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg., Sambucus
nigra; Anthriscus sylvestris, Ballota nigra, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Fallopia
dumetorum, Galium aparine, Geum urbanum,
Impatiens parviflora, Poa nemoralis
Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg., Sambucus nigra; Anthriscus sylvestris, Chelidonium majus, Galium aparine, Geum
urbanum, Impatiens parviflora, Poa nemoralis,
Urtica dioica

Svaz zahrnuje mezofilní akátové porosty,
které na příznivých stanovištích mohou dosahovat
výšky až 25 m. Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) je výraznou dominantou stromového patra
a často jeho jediným druhem. Obvyklou příměs
tvoří druhy třídy Carpino-Fagetea. Keřové patro je
zpravidla dobře vyvinuto. Kromě vysokých keřů
(např. Crataegus monogyna s. l., Euonymus europaeus, Rhamnus cathartica a Sambucus nigra)
a zmlazujících se stromů jsou časté nízké keře
(zejména Ribes uva-crispa) a polokeře (hlavně
Rubus fruticosus agg.). Na sušších stanovištích
se dále vyskytuje Cornus sanguinea, Ligustrum
vulgare nebo Prunus spinosa. V bylinném patře je
hojná druhově bohatá skupina mezofilních ruderálních druhů, které se místy expanzivně šíří
(např. Anthriscus cerefolium, A. sylvestris, Chelidonium majus, Galium aparine a Urtica dioica).
Na obnaženou půdu na sesuvech, u pat vývratů

a na místech narušených zvěří nebo lesnickými
zásahy často invaduje Impatiens parviflora. Bylinné patro má buď podobu mozaiky několika různých kodominant, nebo převládá jedna silná dominanta. Mechové patro obsahuje běžné lesní
druhy, ale ve srovnání se sousedícími přirozenými
lesy jsou hojnější epifytické druhy. Na vlhčích, polostinných, živinami bohatších místech s vrstvou
humusu, kde mechové patro dosahuje pokryvnosti až 65 %, často dominuje Brachythecium rutabulum. Na holé, zastíněné půdě dále roste např.
Atrichum undulatum, Brachytheciastrum velutinum, Plagiomnium cuspidatum, Polytrichum formosum a Plagiothecium denticulatum.
Akátové porosty svazu Chelidonio-Robinion
se vyznačují dvěma výraznými fenologickými
aspekty. Časně jarní aspekt tvoří zejména geofyty
a efemérní terofyty (např. Ficaria verna, Gagea
spp., Holosteum umbellatum, Microthlaspi perfoliatum, Stellaria media, Valerianella locusta a Veronica sublobata). Pozdní jarní aspekt utvářejí
statné širokolisté hemikryptofyty (Anthriscus sylvestris, Arctium minus, Ballota nigra, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus aj.), nízké vytrvalé byliny a trávy (např. Avenella flexuosa,
Geum urbanum, Lamium maculatum a Poa nemoralis) nebo jednoleté druhy (např. Impatiens parviflora a Galeopsis tetrahit), z nichž některé se
chovají jako liány (např. Fallopia convolvulus,
F. dumetorum a Galium aparine). Druhá polovina
vegetačního období je již bez nápadných dominant a bylinné patro je ochuzeno o většinu jednoletých druhů i geofytů. Velká část rostlin je v té
době již suchá.
Svaz se vyskytuje ve všech středoevropských
zemích, ale jeho areál nelze vzhledem k nejednotnému pojetí klasifikace akátin vymezit přesněji.
Na území České republiky je rozšířen na nejrůznějších stanovištích ve svažitém i rovinatém terénu až do nadmořské výšky 480 m.

￭

Summary. This alliance includes mesic groves of the

North American neophyte Robinia pseudoacacia, which
can reach a height of 25 m. Robinia is often the only species in the tree layer, but the shrub layer is usually well
developed and can be rich in species. The herb layer is
characterized by mesophilous nutrient-demanding ruderal species. In many places distinct synusiae of vernal
geophytes and therophytes occur. This alliance is distri-

* Charakteristiku svazu a podřízených asociací zpracovala
M. Vítková

buted across warm areas of central Europe. In the Czech
Republic it occurs at altitudes below 480 m.
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KBE01
Chelidonio majoris-Robinietum
pseudoacaciae Jurko 1963
Mezofilní akátiny s dominantními
nitrofyty
Tabulka 4, sloupec 10 (str. 151)
Orig. (Jurko 1963): Chelidonio-Robinietum ass. nova
(Chelidonium majus, Robinia pseudoacacia)
Syn.: Impatienti parviflorae-Robinietum pseudoacaciae
Sofron 1967
Diagnostické druhy: Ribes uva-crispa, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra; Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Geum urbanum
Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg., Sambucus nigra; Anthriscus sylvestris, Chelidonium majus, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Impatiens
parviflora, Urtica dioica
Dominantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg., Sambucus nigra; Anthriscus sylvestris, Chelidonium majus, Galium aparine, Urtica
dioica; Brachythecium rutabulum
Formální definice: Robinia pseudoacacia pokr. > 25 %
AND (Anthriscus cerefolium pokr. > 25 % OR Anthriscus sylvestris pokr. > 25 % OR Chelidonium
majus pokr. > 25 % OR Urtica dioica pokr. > 5 %
OR skup. Alliaria petiolata OR skup. Urtica
dioica) NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 %
NOT Alnus glutinosa pokr. > 25 % NOT Arrhenatherum elatius pokr. > 25 % NOT Betula pendula
pokr. > 5 % NOT Calamagrostis epigejos pokr.
> 5 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT
Melica transsilvanica pokr. > 5 % NOT Pinus nigra
pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 %
NOT Poa nemoralis pokr. > 25 % NOT Poa pratensis agg. pokr. > 25 % NOT Populus tremula pokr.

masivu však dosahuje větší pokryvnosti Acer platanoides nebo Fraxinus excelsior. Druhově bohaté
keřové patro je zpravidla dobře vyvinuto. Jeho horní
vrstvu obvykle tvoří Sambucus nigra, který může
vytvářet i neprostupné porosty. Ve spodní vrstvě se
často vyskytuje Ribes uva-crispa. Pro sušší stanoviště je typický výskyt různých druhů mezofilních až
xerofilních keřů včetně nepůvodních druhů (např.
Caragana arborescens, Mahonia aquifolium, Ribes
aureum, Symphoricarpos albus a Syringa vulgaris).
V některých porostech jsou hojné i liány Clematis
vitalba, Humulus lupulus nebo Parthenocissus
quinquefolia. Pokryvnost bylinného patra závisí na
množství keřů a většinou přesahuje 60 %. Velkou
stálostí se vyznačuje druhově bohatá skupina mezofilních nitrofilních druhů, které dorůstají do výšky
až 1,5 m (např. Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Ballota nigra, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Galium aparine, Geum urbanum,
Impatiens parviflora a Urtica dioica). Bylinné patro
má buď jednu výraznou dominantu, nebo se jednotlivé ruderální druhy mozaikovitě střídají. Ve zbytcích
se vyskytují i druhy původních lesů, které mohou
místy převládat. Porosty asociace Chelidonio-Robinietum jsou od další asociace svazu, Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae, dobře odlišeny velkou stálostí a obvykle také pokryvností mezofilních
ruderálních druhů (např. Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum temulum a Urtica dioica). V porostech se
obvykle vyskytuje 10–25 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti 100–300 m2. Silně pokryvné
bylinné patro může na některých místech bránit výskytu mechů. Mechy dosahují větší pokryvnosti obvykle na vlhčích stanovištích ve spodních částech
svahů, na balvaništích nebo na březích potoků
s úživnější půdou. Velkou stálostí a často i pokryvností se vyznačuje Brachythecium rutabulum, preferující bazické půdy s malým podílem skeletu. Na
skeletovitých kyselých horninách bývá častěji přítomen druh Hypnum cupressiforme s. l. Dále se
uplatňují převážně druhy vyžadující zastíněná stanoviště s příznivým vlhkostním režimem.

> 5 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
mezofilní lesní akátiny, v minulosti často pěstované
jako pařeziny, které na příznivých stanovištích dorůstají výšky až 25 m. Kromě akátu (Robinia pseudoacacia) se další druhy stromového patra uplatňují
jen výjimečně; na suťových spodních částech svahů
v některých hlubokých říčních údolích Českého
138

Stanoviště. Porosty této asociace rostou na široké
škále stanovišť, na rovinách i svazích všech orientací se sklonem až 65º, nejčastěji v nadmořských
výškách 200–400 m. Zpravidla jde o náhradní vegetaci suťových lesů asociace Aceri-Tilietum, dubohabřin asociací Galio sylvatici-Carpinetum betuli
a Primulo veris-Carpinetum betuli, případně teplomilných doubrav asociací Melico pictae-Quercetum
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Obr. 52. Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae. Živinami bohatá akátina s kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris) a kopřivou
dvoudomou (Urtica dioica) u obce Trubín na Berounsku. (M. Vítková 2011.)
Fig. 52. A nutrient-rich Robinia pseudoacacia grove with Anthriscus sylvestris and Urtica dioica near the village of Trubín, Beroun
district, central Bohemia.

roboris nebo Quercetum pubescenti-roboris. Tyto
akátiny se vyskytují jak v údolích velkých řek a některých jejich přítoků, tak mimo říční údolí v nížinách a pahorkatinách, v roklích uprostřed zemědělské krajiny, na antropogenních substrátech
v intravilánu a extravilánu sídel, na výsypkách, rekultivovaných skládkách, podél komunikací, říčních
navigací nebo na hrázích rybníků. Preferují bazické
až neutrální horniny s půdami dobře saturovanými
bázemi a s nízkými hodnotami poměru C : N. Intenzita nitrifikace zde dosahuje nejvyšší hodnoty ze
všech asociací akátin, naopak intenzita amonizace
je velmi malá (Vítková 2004a). Zatímco na bazických nebo intermediálních horninách byla asociace
zaznamenána v různých částech svahů, na kyselých substrátech je vázána výhradně na jejich dolní
části nebo úpatí, kde příznivý vlhkostní režim umožňuje dobrou humifikaci organické hmoty, transportované sem i z horních částí svahů, a vznik mocnějšího A horizontu. Řada lokalit je obohacována
o živiny splachem z přilehlých polí. Půdním typem
jsou eutrofní nebo kambické rankery, rendziny, pararendziny, kambizemě a antrozemě. Porosty s do-

minantním Chelidonium majus mohou růst též na
regozemích na úpatí pískovcových skal nebo v rovinatém terénu na křemitých píscích s jílovitou
vrstvou v půdním profilu, která zadržuje vlhkost
a zajišťuje lepší přístupnost živin.
Dynamika a management. Porosty této asociace
vznikly jednak výsadbami akátu kvůli produkci kvalitní dřevní hmoty a vysoké nektarodárnosti, jednak
jako meliorační a zpevňující dřeviny v dolních částech a na úpatích odlesněných svahů, v roklích,
podél železničních tratí a silnic, na výsypkách
a skládkách. Tato stanoviště s obnaženou půdou
mohou být snadno invadována semeny akátu. Naproti tomu do zapojených bylinných společenstev
akát proniká výhradně pomocí kořenových výmladků a do zapojených lesů se kvůli své světlomilnosti nešíří vůbec. V zemědělsky intenzivně využívaných oblastech s velkými rozlohami orné půdy
(např. Žatecko, Mělnicko, Podřipsko a Dyjsko-svratecký úval) je vhodné porosty, které nezarůstají
ochranářsky cenné biotopy, ponechat bez zásahu,
protože zvětšují diverzitu krajiny (Heroldová 1994,
139
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Vítková 2004a). V rozpadajících se zapojených
svahových lesních akátinách plní akát funkci protierozní. Efektivnější než finančně i technicky
náročná likvidace je ponechání těchto porostů
přirozenému sukcesnímu vývoji. Tam, kde akát
představuje nebezpečí pro okolní společenstva
(zejména na stepních lokalitách, otevřených písčinách, v prosvětlených zakrslých doubravách
nebo reliktních borech), je nezbytné jeho porost
odstranit. Čistě mechanické metody likvidace však
podporují nárůst výmladků a rychlé klonální šíření.
Také pastva a požáry pouze dočasně omezují šíření akátu. Mnohem účinnější je kombinace mechanické metody s následným použitím herbicidu.
V ochranářské praxi se na dobře přístupných terénech často používá kácení na nízký pařez s bezprostřední aplikací herbicidu (většinou Roundup)
na řeznou plochu. Zásahy je třeba realizovat za
suchého počasí s teplotami nad nulou. Následujících 3–5 let je nezbytné sledovat výmladnost
akátu (Vítková 2011).
Rozšíření. Porosty asociace Chelidonio-Robinietum jsou známy z Německa (např. Kowarik 1986),
Rakouska (Exner & Willner in Willner & Grabherr
2007: 62–83) a Polska (Gilicka 1989, Świerkosz
1993, Święs & Łuczycka-Popiel 1999). Poměrně
značně rozšířené jsou na Slovensku (Jurko 1963,
Jurko & Kontriš 1982, Ščepka 1982, Šimonovič et
al. 2001) a podobná vegetace je údavána také
z Maďarska (Borhidi et al. 2012). Areál asociace je

však pravděpodobně ještě rozsáhlejší. V České republice je rozšířena dosti hojně v nížinách a pahorkatinách. Větší porosty jsou dokumentovány z Plzeňska (Sofron 1967, B. Němec 1981, B. Němec &
F. Němec 1983, Vítková 2004a, Nesvadbová & Sofron 2007), Křivoklátska (Z. Svobodová 1952, Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 266–271), středního a dolního Povltaví (Z. Svobodová 1952,
Blažková 1961, Větvička 1961, Kubíková 1982,
2004, Vítková 2004a), Středočeské tabule (Z. Svobodová 1952, Kubát 1974, Vítková 2004a) a Dyjsko-svrateckého úvalu (Šenkýř 2012).
Variabilita. Asociace Chelidonio-Robinietum je
velmi variabilní. Její druhové složení se mění v závislosti na vlhkostním režimu, úživnosti substrátu,
hloubce půdy, dřívějším společenstvu a zásobě diaspor v okolí. Lze rozlišit tři varianty:
Varianta Urtica dioica (KBE01a) představuje
porosty, v nichž velké pokryvnosti dosahují mezofilní nitrofyty, ale dominantami mohou být odlišné
druhy. Bylinné patro má často podobu mozaiky
střídajících se dominant, zejména Anthriscus sylvestris, Bromus sterilis, Chaerophyllum temulum,
Galium aparine, Lamium maculatum, Poa trivialis,
Stellaria media a Urtica dioica. Někdy se ale vyskytují i porosty s jednou výraznou dominantou
bylinného patra, např. Anthriscus sylvestris, Ballota nigra, Ribes uva-crispa nebo Urtica dioica,
na jaře v nejteplejších oblastech také Anthriscus
cerefolium.

Obr. 53. Rozšíření asociace KBE01 Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae.
Fig. 53. Distribution of the association KBE01 Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae.
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Varianta Chelidonium majus (KBE01b) zahrnuje porosty s expandujícím druhem Chelidonium
majus, který tvoří dominantu bylinného patra.
Ostatní nitrofyty mají obvykle malou pokryvnost. Varianta se vyskytuje na vlhčích stanovištích s kyselým substrátem v dolních částech svahů, podél potoků nebo na říčních terasách.
Varianta Impatiens parviflora (KBE01c) sdružuje porosty s dominantním neofytem Impatiens
parviflora. Původní druhy bylinného patra jsou výrazně potlačeny a naopak zde roste větší počet nitrofytů. Pro invazní šíření druhu Impatiens parviflora
je nejdůležitější dobrá dostupnost půdního fosforu
(Hofmeister et al. 2002) a místa s nezapojeným bylinným patrem nebo půdou obnaženou působením
zvěře, vývraty nebo lesnickými zásahy. Varianta odpovídá úzce vymezené asociaci Impatienti parviflorae-Robinietum pseudoacaciae Sofron 1967.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty této
asociace plní meliorační a zpevňující funkci v okolí
silnic a železničních tratí, na rekultivovaných skládkách a výsypkách. V zemědělských oblastech zarůstají neobhospodařovatelné části pozemků (např.
rokle) a zvyšují tak krajinnou heterogenitu. Nektarodárnosti akátu se využívá pro produkci kvalitního
medu. Velmi odolné akátové kůly jsou dodnes oblíbenou surovinou při zakládání vinic. Na kontaktu

s ochranářsky cennými porosty otevřených stanovišť, zejména suchými trávníky, je nezbytné zamezit
šíření akátu.

￭

Summary. Chelidonio-Robinietum is an association of

mesic woodlands dominated by Robinia pseudoacacia. Sambucus nigra usually occurs in the shrub layer. The herb layer
is dominated by tall nutrient-demanding species, as well as
species of the herb layer of the original native forest types.
This association occurs in habitats of former ravine forests,
oak-hornbeam forests and mesic types of thermophilous oak
forests, both in forested and agricultural landscapes as well
as in human settlements. While many stands were planted
for wood production or erosion protection, others established
spontaneously, either generatively or vegetatively.

KBE02
Poo nemoralis-Robinietum
pseudoacaciae Němec ex
Vítková et Kolbek in Kolbek
et al. 2003
Světlé acidofilní svahové akátiny
s lipnicí hajní
Tabulka 4, sloupec 11 (str. 151)

Obr. 54. Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae. Akátina s travnatým podrostem na svazích nad údolní nádrží Slapy u obce Čím na
Příbramsku. (M. Vítková 2011.)
Fig. 54. Robinia pseudoacacia grove with grassy herb layer on the slopes above Slapy water reservoir near the village of Čím, Příbram
district, central Bohemia.
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Orig. (Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 273–277):
Poo nemoralis-Robinietum Němec ex Vítková &
Kolbek ass. nova
Syn.: Poo nemoralis-Robinietum Němec 1981 (§ 3o)
Diagnostické druhy: Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra; Fallopia dumetorum, Poa nemoralis
Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg., Sambucus nigra; Chelidonium
majus, Galeopsis tetrahit agg., Galium aparine,
Impatiens parviflora, Poa nemoralis; Hypnum cupressiforme s. l.
Dominantní druhy: Robinia pseudoacacia, Sambucus
nigra; Avenella flexuosa, Poa nemoralis
Formální definice: Robinia pseudoacacia pokr. > 25 %
AND (Avenella flexuosa pokr. > 25 % OR Brachypodium pinnatum pokr. > 50 % OR Poa nemoralis
pokr. > 25 %) NOT skup. Acinos arvensis NOT
skup. Alliaria petiolata NOT skup. Festuca pallens NOT skup. Urtica dioica NOT Arrhenatherum elatius pokr. > 25 % NOT Calamagrostis epigejos pokr. > 5 % NOT Holcus lanatus pokr. > 5 %
NOT Melica transsilvanica pokr. > 5 % NOT Pinus
sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg.
pokr. > 25 % NOT Urtica dioica pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
světlé mezofilní porosty akátu (Robinia pseudoacacia) lesního charakteru, kde fyziognomii bylinného
patra určují trávy (zejména Poa nemoralis). Na rozdíl
od asociace Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae nedosahuje druhově početná skupina nitrofilních dvouděložných bylin velké pokryvnosti. Ve
stromovém patře dominuje akát o výšce 12–16 m.
Časté jsou čisté akátové porosty, ale na některých
lokalitách byl akát vysazován spolu s borovicí černou
(Pinus nigra). Z původních druhů mohou být přimíšeny Pinus sylvestris, Quercus petraea agg., Q. robur
a na úživnějších stanovištích Fraxinus excelsior. Keřové patro je sice druhově bohaté, jeho pokryvnost
však zpravidla nepřesahuje 25 %. Kromě zmlazujících stromů se často uplatňuje Prunus spinosa,
Rubus fruticosus agg. nebo Sambucus nigra. Pokryvnost bylinného patra obvykle přesahuje 50 %.
Jeho výraznou dominantou je Poa nemoralis, která
na některých lokalitách může být nahrazena jinými
travami, zejména Avenella flexuosa, Brachypodium
pinnatum, B. sylvaticum nebo Elymus caninus. Zachovány jsou i druhy původních lesních společen142

stev, nejčastěji asociací Sorbo torminalis-Quercetum
a Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae a svazu
Carpinion betuli. Některé původní druhy (např. Brachypodium pinnatum, Poa nemoralis, Polygonatum
odoratum nebo Stellaria holostea) v těchto akátinách
expandují a mohou vytvářet větší porosty než v přirozených lesích. Na místech s obnaženou půdou
jsou časté semenáče dřevin včetně akátu. V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých
rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2. Na sušších
stanovištích je mechové patro jen slabě vyvinuto, naopak větší pokryvnost má na suťových rankerech
nebo zastíněných skalních výchozech. Nejhojnější
je druh Hypnum cupressiforme s. l., který porůstá zejména kameny a skalní bloky. Na kyselé lesní půdě
je nejčastějším druhem Polytrichum formosum, na
narušovaných místech Ceratodon purpureus.
Stanoviště. Asociace se vyskytuje nejhojněji v nadmořských výškách 200–400 m v horních a středních
částech svahů říčních údolí a v okolí vodních nádrží.
Převážně jde o jižní svahy se sklonem 30–45º. Geologický podklad zpravidla tvoří minerálně chudé horniny, většinou proterozoické břidlice, droby, granitoidy,
ruly nebo granulit, na některých lokalitách i buližníky
a křemence. Vzácněji se asociace vyskytuje i na horninách středně bohatých (např. andezitech, ordovických břidlicích, amfibolitech) a bazických (spilitech),
na nichž zpravidla rostou akátiny s větším podílem
nitrofytů. V místech s vystupujícími skalkami vznikají
maloplošné druhově bohatší porosty s teplomilnými
druhy. Půdním typem je ranker s mělkým, vysychavým, skeletovitým A horizontem. Větší množství jemnozemě se hromadí jen na místech s konkávním
mikroreliéfem. Půdní pH nepřekračuje hodnotu 5
a stupeň nasycení sorpčního komplexu se pohybuje
v rozsahu 30–50 %. Koncentrace amonných iontů
stejně jako poměr C : N zpravidla dosahují vyšších
hodnot. Intenzita mineralizace dusíku je malá.
Dynamika a management. Akát jako silně světlomilná dřevina neproniká do zapojených lesních společenstev. Zanesená semena zde mohou sice vyklíčit, ale semenáče brzy zajdou. Pomocí výmladků
akát proniká pouze do lesních plášťů, kde mu vyhovují světelné poměry. Většina dnešních porostů
vznikla na bývalých pastvinách na strmých, často
silně erodovaných svazích říčních údolí, které byly
v 19. a první polovině 20. století uměle zalesňovány.
Většina akátových porostů této asociace tak byla vysazena. Díky mohutnému kořenovému systému
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a toleranci vůči nedostatku vláhy se akát na těchto
stanovištích nejen udržel, ale postupně vytvořil rozlehlé světlé lesy (Kolbek et al. 2004, Vítková et al.
2004). Plošně rozsáhlejší akátiny je vhodné ponechat přirozenému vývoji a akát odstraňovat pouze
z ochranářsky cenných biotopů. Do rozpadajících se
porostů starších 70 let v údolí Berounky, Vltavy
a Sázavy pronikají původní druhy dřevin: ve spodní
a střední části svahů zejména Acer platanoides
a Fraxinus excelsior, na sušších stanovištích také
teplomilné druhy, jako jsou Acer campestre, Euonymus europaeus nebo Rhamnus cathartica. Předpokladem pro úspěšnou sukcesi směrem k přirozeným
lesům je ponechání rozpadajících se porostů včetně
polámaných a vyvrácených stromů bez zásahu, protože odtěžení části dřevní hmoty vyvolává nežádoucí zmlazení akátu. Tento postup se používá
nejen v Českém krasu, ale také např. v Itálii (Parolo,
nepubl.). V České republice je dosud přeměna
plošně rozsáhlejších akátin na lesních pozemcích
často prováděna výhradně těžbou, která však vede
spíš ke spontánní obnově než vyloučení akátu.
Rozšíření. Tato asociace se ve středoevropské literatuře dosud nerozlišovala, a proto její areál mimo
území České republiky není znám. Vzhledem k podobnému druhovému složení do ní mohou patřit
akátiny na mělkých skeletovitých půdách v Německu (Klauck 1986) a v rakouské části Českého
masivu. V Čechách je běžná na svazích údolí velkých řek, zejména Berounky, Vltavy, Sázavy, Otavy,

Lužnice a Labe, jejich přítoků a v okolí vodních nádrží, na vhodných stanovištích se však může vyskytovat i mimo říční udolí (Z. Svobodová 1952, Blažková 1961, Větvička 1961, Sofron 1967, B. Němec
1981, B. Němec & F. Němec 1983, Frantík 1985,
Douda 2003, Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a:
273–277, Vítková 2004a, Vítková & Kolbek 2010).
Na Moravě se nachází na jihovýchodním okraji
Českého masivu mezi Brnem a Znojmem (Bělík,
Grüll, Juřenčák, Sádlo, Sedláček, vše nepubl.).
Variabilita. Asociace je ekologicky i fyziognomicky
poměrně homogenní. Vítková & Kolbek (2010) rozlišili dvě subasociace, které jsou v tomto přehledu
převzaty jako varianty:
Varianta Arabidopsis arenosa (KBE02a) obsahuje teplomilné druhy rostoucí v okolí menších
skalních výchozů. Stromy se vyznačují křivolakým
vzrůstem a výškou jen do 10 m. Keřové patro je
husté a druhově bohaté. Kromě zmlazujícího akátu
se v něm uplatňují zejména Cotoneaster integerrimus, Crataegus monogyna s. l., Euonymus europaeus, Juniperus communis, Prunus spinosa
a Rosa canina agg. V bylinném patře rostou druhy
typické pro suché trávníky, teplomilné doubravy
nebo reliktní bory, např. Arabidopsis arenosa, Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Hylotelephium maximum, Polygonatum
odoratum a Viscaria vulgaris. Kromě druhů původních lesních společenstev (zejména asociací Sorbo
torminalis-Quercetum, Viscario vulgaris-Quercetum

Obr. 55. Rozšíření asociace KBE02 Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae.
Fig. 55. Distribution of the association KBE02 Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae.
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petraeae nebo Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris)
rostou na místech s akumulací organického materiálu nitrofilní druhy bylin, zejména Geranium robertianum a Geum urbanum. Tato varianta odpovídá
subasociaci P. n.-R. p. cardaminopsietosum arenosae Vítková et Kolbek 2010.
Varianta Poa nemoralis (KBE02b) je vůči
předchozí variantě diferencována negativně absencí teplomilných druhů vázaných na skalní výchozy. Místa s holou půdou obvykle obsazuje invazní Impatiens parviflora. Místy expanduje Rubus
fruticosus agg. B. Němec (1981) takové porosty vymezuje jako samostatnou asociaci Rubo fruticosi-Robinietum. Tato varianta odpovídá subasociaci
P. n.-R. p. typicum Vítková et Kolbek 2010.
Hospodářský význam a ohrožení. Asociace
nemá přímé hospodářské využití. Akát se zde vyskytuje na stanovištích, která pro něj nejsou optimální. Většinou má pokroucený kmen, netvárnou
korunu, a proto plní hlavně protierozní funkci.
Ochranářsky cenné, rozvolněné akátiny na svazích
s vystupujícími skalkami zachovávají relikty dřívější
vegetace, které by mohly představovat potenciál
pro obnovu přirozených porostů po odstranění
nebo samovolném rozpadu akátiny. Zde je třeba
akát přednostně odstraňovat, stejně jako z porostů
na kontaktu s otevřenými bylinnými společenstvy
písčin nebo skalních stepí.

￭

Summary. Poo-Robinietum is an association of open

and mesic Robinia woodlands with the herb layer dominated by grasses, particularly Poa nemoralis. Nutrient-demanding dicot herbs are less common than in the Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae. It is usually
found on slowly weathering siliceous bedrocks on upper
and middle slopes in deep river valleys of the Bohemian
Massif. Localities in the Czech Republic are concentrated
in the river valleys of central and southern Bohemia and
south-western Moravia.

Svaz KBF
Balloto nigrae-Robinion
pseudoacaciae Hadač
et Sofron 1980*
Akátiny suchých písčitých půd
* Charakteristiku svazu a podřízené asociace zpracovala
M. Vítková
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Orig. (Hadač & Sofron 1980): Balloto nigrae-Robinion
all. (recte foederatio) nova
Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae

Svaz zahrnuje akátové porosty na suchých půdách.
Fyziognomii bylinného patra určují trávy (např. Arrhenatherum elatius, Bromus sterilis, Calamagrostis epigejos, Elymus repens a Poa angustifolia),
které v oblastech s kontinentálním klimatem (jižní
Morava, jižní Slovensko, Maďarsko a Rumunsko)
doprovázejí teplomilné druhy s významným podílem jarních efemér a geofytů, např. Ficaria verna,
Fumaria schleicheri, Microthlaspi perfoliatum, Muscari comosum, M. racemosum, Ornithogalum boucheanum, Secale sylvestre, Senecio vernalis, Setaria viridis a Veronica polita. Svaz Balloto-Robinion
zasahuje do České republiky okrajově ze svého
hlavního areálu v Maďarsku a Rumunsku. V Polabí
a na jižní Moravě byla zaznamenána o teplomilné
druhy ochuzená asociace Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae, která je rovněž zmiňována z Německa (Passarge 1967), Polska (Pawlaczyk, nepubl.) a Slovenska (Šimonovič et al. 2001,
2002). Další asociace svazu jsou popisovány
z území jihovýchodně od České republiky: Balloto
nigrae-Robinietum pseudoacaciae Jurko 1963
s velkým podílem nitrofytů a terofytů z bazických
písků Slovenska (Jurko 1963, Ščepka 1982, Benčaťová & Benčať 2005, 2008), Maďarska (Fekete
1965, Majer 1968) a Rakouska (Exner & Willner in
Willner & Grabherr 2007: 62–83) a Bromo sterilis-Robinietum Fekete 1965 (syn. Robinietum pseudoacaciae Pócs 1954) s hojnými teplomilnými druhy
na písečných dunách Maďarska (např. Felföldy
1947, Pócs 1954, Fekete 1965, Borhidi et al. 2012)
a Rumunska (Oprea 2004). V Praze, Brně a dalších
městech v teplých a suchých oblastech se vyskytují
porosty s dominantním pajasanem žláznatým
(Ailanthus altissima), které se podobají asociaci
Balloto nigrae-Ailanthetum altissimae popsané
z Rumunska (Sîrbui & Oprea 2011). Tato asociace
je podobná vegetaci svazu Balloto-Robinion, ale
nerozlišujeme ji pro nedostatek fytocenologických
snímků.

￭ Summary. This alliance includes woodlands of Robinia
pseudoacacia in dry habitats, which have grass-dominated
herb layers with Arrhenatherum elatius, Bromus sterilis,
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Calamagrostis epigejos, Elymus repens and Poa angustifolia. In areas with continental climate such as southern
Moravia and south-eastern central Europe thermophilous
species including vernal ephemerals and geophytes are
well represented.

Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia; Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Chelidonium
majus, Galium aparine, Poa nemoralis
Dominantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus agg.; Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Festuca ovina

KBF01
Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae
Šimonovič et al. ex Vítková
et Kolbek 2010
Druhově chudé akátiny s travnatým
podrostem na písčitých půdách
Tabulka 4, sloupec 12 (str. 151)
Orig. (Vítková & Kolbek 2010): Arrhenathero elatioris-Robinietum Šimonovič, Šomšák & Nikodemová ex
Vítková & Kolbek ass. nova (Robinia pseudacacia =
R. pseudoacacia)
Syn.: Arrhenathero elatioris-Robinietum Šimonovič et
al. 2001 prov. (§ 3b)
Diagnostický druh: Robinia pseudoacacia

Formální definice: Robinia pseudoacacia pokr. > 25 %
AND (Arrhenatherum elatius pokr. > 25 % OR Calamagrostis epigejos pokr. > 5 % OR Festuca ovina
pokr. > 25 % OR Holcus lanatus pokr. > 25 % OR
Poa pratensis agg. pokr. > 25 % OR skup. Anthoxanthum odoratum) NOT skup. Jasione montana
NOT skup. Urtica dioica NOT Chelidonium majus
pokr. > 25 % NOT Poa nemoralis pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Asociaci tvoří jednodruhové akátové porosty s rovnými, málo zavětvenými kmeny, které dorůstají výšky až 30 m. Keřové
patro obvykle není příliš vyvinuto, větší pokryvnosti
v něm místy dosahuje zmlazující akát nebo Rubus
fruticosus agg. Bylinné patro má většinou velkou
pokryvnost a převažují v něm vytrvalé trávy, zejména Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Festuca ovina, Poa angustifolia a P. nemoralis.
Výskyt dalších druhů (např. Agrostis stolonifera, Anthoxanthum odoratum, Brachypodium sylvaticum,

Obr. 56. Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae. Akátina s travnatým podrostem na štěrkopískových sedimentech u Nové
Vsi u Pohořelic na Břeclavsku. (M. Šenkýř 2011.)
Fig. 56. Robinia pseudoacacia grove with grassy herb layer on sandy-gravelly sediments near Nová Ves, Břeclav district, southern
Moravia.
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Bromus sterilis, Dactylis glomerata, D. polygama
a Elymus repens) je na jednotlivých lokalitách proměnlivý a místy mohou některé z nich i dominovat.
Po stoleté vodě v roce 2002 byl v zaplavených porostech v Polabí zaznamenán výrazný nárůst pokryvnosti druhu Chelidonium majus. Kromě Galium
aparine jsou nitrofilní druhy přítomny jen vzácně.
V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2.
Mechové patro má většinou malou pokryvnost a obsahuje běžné druhy, např. Brachythecium rutabulum, Hypnum cupressiforme s. l. a Plagiothecium
denticulatum.

centrací dusičnanů ze všech asociací akátin. Na
lokalitách, kde je v půdním profilu jílovitá vrstva,
se horizont A vyznačuje větší vlhkostí, koncentrací
dusičnanových iontů i intenzivní nitrifikací, což
podporuje zastoupení nitrofilních druhů v bylinném
patře (Vítková 2004a). Popisované akátové porosty se vyskytují v člověkem silně ovlivněné krajině, zpravidla v sousedství polí nebo borových
monokultur. Mohou zarůstat i opuštěné lomy a výsypky. Potenciální přirozenou vegetací jsou acidofilní borové doubravy, v Dyjsko-svrateckém úvalu
též dubohabřiny asociace Primulo veris-Carpinetum betuli.

Stanoviště. Asociace je rozšířena v malých nadmořských výškách, kde akát nebývá poškozován
mrazy, a proto má rovný kmen a pravidelnou korunu. V Čechách se zpravidla vyskytuje v rovinatém terénu na minerálně chudých kvartérních sedimentech, a to na akumulacích křemitých vátých
písků nebo na štěrkopískových terasách velkých
řek. Také v Dyjsko-svrateckém úvalu a Miroslavské
hrásti roste na oligotrofních nezpevněných sedimentech (neogénních a kvartérních píscích a štěrcích) nebo písčitě zvětrávajících horninách, jako
je granit. Porosty v říčních nivách mohou být občas
zaplaveny. Půdním typem je většinou regozem
s pH nepřekračujícím hodnotu 5, se stupněm nasycení sorpčního komplexu v rozsahu 30–50 %,
omezenou intenzitou nitrifikace a nejmenší kon-

Dynamika a management. V Polabí a na jižní Moravě byly, stejně jako v jiných středoevropských nížinných oblastech, akátové porosty v minulosti vysazovány jako protierozní ochrana písčitých půd.
Invadující akát zde však způsobil degradaci cenných biotopů otevřených písčin. Problematické je
nejen vlastní odstranění akátu (a to jak z metodického, tak i z právního hlediska), ale i návrat k původním společenstvům, jemuž často brání výskyt
konkurenčně silných ruderálních druhů (např. Calamagrostis epigejos). V České republice je akát odstraňován z ochranářsky cenných porostů. Protože
se však tato asociace vyskytuje v zemědělsky intenzivně využívaných oblastech, má i pozitivní význam pro zvětšování krajinné diverzity. Obhospodařování okolních polí přitom brání šíření akátu.

Obr. 57. Rozšíření asociace KBF01 Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae.
Fig. 57. Distribution of the association KBF01 Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae.
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Rozšíření. Podobné akátové porosty byly popsány
z chudých písčitých půd Saska-Anhaltska ve středním Německu (Passarge 1967), údolí Odry v severozápadním Polsku (Pawlaczyk, nepubl.), Záhorské
nížiny na západním Slovensku (Šimonovič et al.
2001, 2002) a Maďarska (Majer 1968). V České republice je asociace doložena zejména z Polabí
mezi Mělníkem a Litoměřicemi, Podřipska (Vítková
2004a, b, Vítková & Kolbek 2010) a Dyjsko-svrateckého úvalu (Šenkýř 2012). Na Plzeňsku a v okolí
Prahy zarůstají porosty asociace opuštěné lomy
a výsypky (A. Pyšek & Šandová 1979, Vítková
2000).
Variabilita. Rozlišujeme dvě varianty:
Varianta Arrhenatherum elatius (KBF01a)
zahrnuje porosty s dominancí vytrvalých trav, např.
Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius,
Dactylis glomerata, Festuca ovina nebo Poa angustifolia. Podíl nitrofilních druhů je zpravidla malý.
Varianta Calamagrostis epigejos (KBF01b)
představuje porosty s expanzivní Calamagrostis
epigejos, jejíž pokryvnost se pohybuje mezi 70
a 95 %. Další druhy bylinného patra dosahují
pokryvnosti do 5 %.
Hospodářský význam a ohrožení. Akátové porosty na nejchudších písčitých stanovištích slouží
k produkci palivového dříví, medu, jako protierozní
ochrana a listy akátu se v zemích jižní a jihovýchodní Evropy používají jako nutričně hodnotné krmivo pro zvířata. Kvalitní dřevo produkují porosty
na lehkých půdách s dobře dostupnou podzemní
vodou, dobře provzdušněných a bohatých živinami
i humusem. V některých zemích (např. v Německu,
na Slovensku a v Maďarsku) se dnes akát pěstuje
jako energetická dřevina. V České republice tato
asociace zahrnuje z lesnického hlediska nejkvalitnější akátové porosty s rovnými kmeny. Česká republika je jednou z mála středoevropských zemí,
kde je akát jednotně vnímán jako problematický invazní druh, nikoli perspektivní hospodářská dřevina.

￭ Summary. Arrhenathero-Robinietum includes tall forests
of Robinia pseudoacacia with straight trunks, which can
grow as high as 30 m. The herb layer is dominated by the
grasses Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos,

and dry lowland areas, mainly on sandy or gravelly terraces
along large rivers such as the Labe in central and eastern
Bohemia and the Morava and Dyje in southern Moravia.

Svaz KBG
Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae
Vítková in Kolbek et al. 2003*
Nízké akátiny suchých a teplých
stanovišť s mělkou půdou
Orig. (Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 277): Euphorbio cyparissiae-Robinion Vítková all. nova
(Robinia pseudoacacia)
Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Melico
transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae

Tento svaz zahrnuje akátiny suchých stanovišť
s mělkou půdou, kde je akát blízko hranice svých fyziologických možností. Na mnoha místech mu proto
výrazně konkurují suchomilné stromy a keře. Bylinné
patro je většinou druhově bohaté; jeho fyziognomii
určují teplomilné druhy suchých trávníků, skalních
štěrbin a světlých lesů. Charakteristický je časný
jarní aspekt s terofyty, geofyty a nízkými hemikryptofyty nebo chamaefyty včetně sukulentních, např.
Acinos arvensis, Allium spp., Alyssum montanum,
Arenaria serpyllifolia, Aurinia saxatilis, Gagea spp.,
Holosteum umbellatum, Microthlaspi perfoliatum, Ornithogalum kochii, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Sedum spp. a Viola arvensis. Pozdní jarní
aspekt určují zejména hemikryptofyty. Ve druhé polovině vegetačního období velká část nadzemní biomasy bylinného patra usychá. Mechové patro je vyvinuto hlavně na kamenech a skalních výchozech.
Tyto xerofilní akátiny byly dosud zmiňovány ve
středoevropské literatuře jen výjimečně (Vítková et
al. in Kolbek et al. 2003a: 277, Vítková 2004b, Vítková & Kolbek 2010). Lze k nim přiřadit porosty,
které uvádějí Oberdorfer & Müller (in Oberdorfer
1992: 82–106) z jižního Německa a patrně i některé
porosty zaznamenané v Rakousku, byť tamní autoři
tento svaz nerozlišili (Exner & Willner in Willner &
Grabherr 2007: 62–83).

Festuca ovina and Poa nemoralis, but other species can
also occur and even dominate in places. Nutrient-demanding dicot herbs are rare. This association occurs in warm

* Charakteristiku svazu a podřízené asociace zpracovali
M. Vítková & J. Kolbek
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Mezofilní akátiny svazu Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae se od xerofilních akátin
svazu Euphorbio-Robinion odlišují velkou stálostí
a často i pokryvností mezofilních vytrvalých nebo
dvouletých ruderálních druhů, např. Anthriscus sylvestris, Ballota nigra, Chelidonium majus, Galeopsis tetrahit agg., Sambucus nigra, Urtica dioica
a invazní Impatiens parviflora. Mezofilní akátiny
jsou zpravidla druhově chudší než přirozená lesní
společenstva na odpovídajících stanovištích a jejich
podrost má silně pokryvné dominanty. Xerofilní akátiny jsou však většinou druhově bohaté, neboť k obvyklým druhům akátin ve značné míře přistupují
druhy suchých trávníků a otevřených skal.

￭

Summary. This alliance includes Robinia scrub and

short woodland on dry shallow soils in warm areas. When
affected by drought, Robinia becomes competitively weaker and often forms mixed stands with drought-adapted
shrubs and trees. The herb layer is characterized by the
occurrence of species of dry grasslands, open woodlands
and rock outcrops, including vernal therophytes and chamaephytes in addition to the dominant hemicryptophytes.

KBG01
Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae
Kolbek et Vítková in Kolbek
et al. 2003
Nízké až keřovité akátiny teplých
skalnatých strání
Tabulka 4, sloupec 13 (str. 151)
Orig. (Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 277–284):
Melico transsilvanicae-Robinietum Kolbek & Vítková ass. nova (Robinia pseudoacacia)
Diagnostické druhy: Cotoneaster integerrimus, Robinia
pseudoacacia, Rosa canina agg.; Allium vineale,
Arabidopsis arenosa, Asplenium septentrionale,
Aurinia saxatilis, Festuca pallens, Melica transsilvanica, Stipa pulcherrima, Verbascum densiflorum, V. lychnitis, Vincetoxicum hirundinaria
Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rosa canina agg.; Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Melica transsilvanica, Poa nemoralis, Verbascum lychnitis, Vincetoxicum hirundinaria
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Dominantní druhy: Robinia pseudoacacia; Melica
transsilvanica, Poa nemoralis; Hypnum cupressiforme s. l.
Formální definice: Robinia pseudoacacia pokr. > 25 %
AND (Aurinia saxatilis pokr. > 5 % OR Melica
transsilvanica pokr. > 5 % OR skup. Festuca pallens OR skup. Geranium sanguineum) NOT
skup. Urtica dioica

Struktura a druhové složení. Asociaci tvoří nízké
až keřovité porosty, v nichž je dominantní dřevinou
trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Zpravidla je
jen 3–5 m vysoký, s netvárnou korunou a pokrouceným kmenem. Na některých lokalitách mu konkurují jiné suchomilné dřeviny, zejména Crataegus
spp., Prunus spinosa a teplomilnější druhy rodu
Rosa. Místy je přimíšen i Juniperus communis.
Stromové patro nebývá někdy vyvinuto a nahrazuje je patro keřové. Bylinné patro je na většině lokalit poměrně husté a druhově bohaté. S velkou
stálostí se vyskytují druhy suchých trávníků a světlých lesů, např. Arabidopsis arenosa, Carex humilis, Centaurea stoebe, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Melica transsilvanica, Poa nemoralis,
Stipa pennata, Thymus pulegioides, Verbascum
lychnitis a Vincetoxicum hirundinaria. Nitrofyty jsou
přítomny v místech, kde se hromadí jemnozem.
Jejich pokryvnost je zpravidla zanedbatelná. Tyto
porosty se vyznačují větším druhovým bohatstvím
než jiné typy akátin: zpravidla obsahují 15–30
druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti
50–200 m2. Kameny nebo vystupující skalní výchozy mohou porůstat epilitické druhy mechů, zejména Ceratodon purpureus a Hypnum cupressiforme s. l. Na úživnějších substrátech se ve
štěrbinách skal může vyskytovat Bryum capillare,
na holé půdě Syntrichia ruralis a na obou podkladech Abietinella abietina.
Stanoviště. Porosty této asociace porůstají výslunné, jižně orientované svahy s vystupujícími skalami v údolích řek v nadmořských výškách zpravidla
mezi 200 a 400 m. Místy se vyskytují i mimo říční
údolí. Nahrazují dřívější suché trávníky třídy Festuco-Brometea, teplomilné křoviny třídy Rhamno-Prunetea a teplomilné doubravy svazů Quercion
pubescenti-petraeae a Quercion petraeae. Matečnou horninou jsou různé substráty od buližníků až
po bazaltoidy a vápence. Půdy jsou většinou velmi
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Obr. 58. Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae. Jarní aspekt akátiny s tařicí skalní (Aurinia saxatilis) na svazích nad vodní
nádrží Slapy u Županovic. (M. Vítková 2013.)
Fig. 58. Spring phenophase with flowers of Aurinia saxatilis in a Robinia pseudoacacia grove on the slopes above the Slapy water
reservoir near Županovice, Příbram district, central Bohemia.

mělké, zpravidla litozemě nebo rankery, silně kyselé
až slabě alkalické. Ve srovnání s přirozenými společenstvy navazující asociace Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis (Kolbek et al. 1980) se vyznačují
menším, a tudíž příznivějším poměrem C : N.
I v těchto extrémních podmínkách byla v horizontu
A zjištěna pro akátiny typická velmi dobrá potenciální schopnost nitrifikace (Vítková 2004a). Rozvoji
nitrofilních druhů zde však brání sucho.
Dynamika a management. Porosty této asociace
vznikají převážně průnikem akátu z kontaktních
společenstev svazu Chelidonio majoris-Robinion
pseudoacaciae do suchých trávníků. Na některých
lokalitách akát vytlačuje i domácí dřeviny, většinou
se však mezi akátem a druhy křovin ustavila dlouhodobá rovnováha. Do suchých trávníků se akát
šíří pomocí kořenových výmladků rychlostí až 1 m
za rok (Kowarik 1996). Po vzniku akátového porostu se rychle mění tepelný a světelný režim

i půdní vlastnosti a mizí vzácné druhy. Akátiny však
paradoxně mohou fungovat i jako refugia některých
vzácnějších rostlinných a živočišných druhů (Kowarik 1994, Kolbek 1996, Vítková et al. in Kolbek
et al. 2003a: 277–284, Vítková 2004b). Orgány
ochrany přírody by měly vždy pečlivě zvážit, které
porosty odstraňovat, a které naopak zachovat jako
biotop ochranářsky cenných druhů. Návrat k původním společenstvům blokují změněné fyzikálně-chemické vlastnosti půdy, hlavně snadná dostupnost dusíku. Častou komplikací je expanze
vysokých trav Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos nebo Elymus repens na asanované
ploše (Frantík 1985, Čechová 1998, Trylč 2007).
Ústup nitrofilních a expanzivních druhů ve prospěch původních stepních druhů byl zaznamenán
jen při dlouhodobé pravidelné údržbě lokality, zejména při každoročním odstraňování výmladků
akátu (vždy v červnu a září) a pravidelné pastvě
nebo seči s odvozem biomasy (Trylč 2007). Stepní
149
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vegetace se nejdříve obnovuje na vyvýšených
místech (hřbítcích, hranách svahů a skalkách)
s rychlejším úbytkem živin (Čechová 1998).
Rozšíření. Asociace je zatím známa pouze
z České republiky, i když výskyt v sousedních zemích lze předpokládat. Je rozšířena na skalních výchozech v údolí Ohře, Labe, Berounky, Vltavy a Sázavy, případně v některých údolích jejich přítoků,
ne ze všech těchto území je však doložena fytocenologickými snímky (Z. Svobodová 1952, Větvička
1961, Frantík 1985, Vítková et al. in Kolbek et al.
2003a: 277–284, Vítková 2004a, b). Mimo říční
údolí se vyskytuje na stepních lokalitách v Českém
středohoří, Českém krasu a na Křivoklátsku
(Z. Svobodová 1952, Vítková et al. in Kolbek et al.
2003a: 277–284, Vítková 2004a, b). Z jižní Moravy
je fytocenologickými snímky doložena pouze od Bohuslavic u Kyjova (Prudič, nepubl.); další porosty
s druhovým složením odpovídajícím této asociaci
jsou uváděny ze Slavkovska a Hustopečska (Čechová 1998).

Hospodářský význam a ohrožení. Na tato stanoviště se akát zpravidla rozšířil z výsadeb v méně
extrémních polohách. Společenstvo často tvoří
ochranný pás křovin kolem narušovaných lesních
celků. Porosty nelze hospodářsky využít. Při větší
pokryvnosti bylinného patra mohou působit protierozně, při menších pokryvnostech je jejich půdoochranná funkce sporná. Kořeny akátu mohou pronikat puklinami nebo podél zlomů až do hloubky
10 m a způsobovat odlamování skalních bloků (Větvička 1961). Oproti kontaktní vegetaci reliktních
borů, teplomilných a acidofilních doubrav a suchých
trávníků v těchto akátinách ustupují některé ochranářsky cenné druhy, jiné (např. Allium strictum, Anthericum liliago, Aurinia saxatilis, Centaurea triumfetti, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Stipa
pennata a S. pulcherrima) zde však někdy úspěšně
přežívají a zvětšují své populace.

￭

Summary. This association includes short, often

shrubby stands of Robinia pseudoacacia, usually up to 5 m
tall. Drought-adapted shrubs such as Crataegus spp., Prunus spinosa and Rosa spp. are common. The herb layer is

Variabilita. Asociace zahrnuje porosty dlouhodobě stabilizované opakovanou vegetativní obnovou akátu, které se vyvinuly na stanovištích dříve
porostlých teplomilnými křovinami nebo suchými
trávníky. Bylinné patro porostů se liší v závislosti
na předchozím společenstvu. Asociace zahrnuje
jak čisté akátiny, tak i přechody k teplomilným křovinám.

often species-rich and composed of species of dry grasslands and thermophilous oak forests. Melico-Robinietum
occurs on south-facing slopes with outcrops of both acidic
and calcareous rocks. Most of these stands originated
through expansion of Robinia pseudoacacia from planted
stands on deeper soils to adjacent dry grasslands. Most
sites are found in deep valleys of Bohemian rivers and on
volcanic hills in the České středohoří.

Obr. 59. Rozšíření asociace KBG01 Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae.
Fig. 59. Distribution of the association KBG01 Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae.
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Tabulka 4

Tabulka 4. Synoptická tabulka asociací mezofilních a xerofilních křovin a akátin (třída Rhamno-Prunetea, část 2:
Sambuco-Salicion capreae, Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae, Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae,
Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae a Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae) a subalpínské klečové
vegetace (Roso pendulinae-Pinetea mugo).
Table 4. Synoptic table of the associations of mesic and xeric scrub and Robinia groves (class Rhamno-Prunetea,
part 2: Sambuco-Salicion capreae, Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae, Chelidonio majoris-Robinion
pseudoacaciae, Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae and Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae)
and subalpine krummholz vegetation (Roso pendulinae-Pinetea mugo).
1 – KBC01. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae
2 – KBC02. Rubetum idaei
3 – KBC03. Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae
4 – KBC04. Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae
5 – KBC05. Salicetum capreae
6 – KBC06. Piceo abietis-Sorbetum aucupariae
7 – KBD01. Sambucetum nigrae
8 – KBD02. Lycietum barbari
9 – KBD03. Sambuco nigrae-Aceretum negundo
10 – KBE01. Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae
11 – KBE02. Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae
12 – KBF01. Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae
13 – KBG01. Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae
14 – KCA01. Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo
15 – KCA02. Adenostylo alliariae-Pinetum mugo
Sloupec číslo
1
Počet snímků
10
Počet snímků s údaji o mechovém patře 8

2
41
24

3
11
8

4
9
3

5
26
14

6
10
10

7
40
34

8
25
24

9 10
8 152
0 134

11
78
72

12
39
35

13
18
18

14
25
20

15
2
2

Ribeso alpini-Rosetum pendulinae
Ribes alpinum
60
Rosa pendulina
40
Lonicera nigra
20

.
.
.

.
.
.

.
11
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
1

1
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae
Corylus avellana
20
Rhamnus cathartica
20

2
.

9 100
. 22

12
.

.
.

3
.

.
12

13
.

8
1

5
3

5
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Keřové a stromové patro

Salicetum capreae
Betula pendula
Populus tremula

10
.

15
7

27
9

22
22

58
31

.
.

3
3

.
.

13
.

1
.

3
3

3
3

6
.

Piceo abietis-Sorbetum aucupariae
Sorbus aucuparia
50
Picea abies
.

15
12

36
27

22
56

19 100
15 80

.
3

.
.

.
.

1
1

6
3

.
3

.
.

15

4

.

.

.

.

.

.

.

5 100

.

.

1

.

.

.

.

Sambucetum nigrae
Prunus domestica

.

2

.

.

.

.

Lycietum barbari
Lycium barbarum

.

.

.

.

.

.

40 100
44 100
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Tabulka 4
Tabulka 4 (pokračování ze strany 151)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Syringa vulgaris
Ailanthus altissima

.
.

.
.

9
.

.
.

.
.

.
.

3
3

20
12

.
.

1
1

1
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Sambuco nigrae-Aceretum negundo
Acer negundo
.
Fraxinus angustifolia
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

5
.

. 100
. 25

1
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae
Ribes uva-crispa
10
.
9

11

15

.

8

.

.

34

21

13

11

.

.

.
.

19
.

.
.

15
.

16
.

25
.

9
2

26
12

8
3

61
33

.
.

.
.

.
.
.
.
32
16
.

.
2
.
.
.
.
.
13
5
1
5
. 24 50
.
2
3
3 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13 82 51 21
6
.
.
13 100 100 100 100
.
.
.
.
.
.
. 100 100

Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae
Rosa canina agg.
.
2
9
20
.
.
Cotoneaster integerrimus
Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Lonicera xylosteum
50
.
9
Rubus idaeus
40 100 82
Sambucus racemosa
30 27 100
Salix caprea
. 10 45
Sambucus nigra
10 15 18
Robinia pseudoacacia
.
.
.
Pinus mugo
.
.
.

33
4
44 58
33 42
22 100
. 12
.
.
.
.

.
.
60
8
10
.
.
8
. 100
. 13
.
.

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Rubus fruticosus agg.
Prunus spinosa
Euonymus europaeus
Acer pseudoplatanus
Acer campestre
Quercus robur
Rubus caesius
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris

10
.
.
10
10
10
.
20
10
.

51
2
.
7
.
2
2
2
10
2

64
.
.
9
.
.
.
9
18
.

22
.
22
22
.
.
.
11
11
11

19
8
.
27
8
8
4
15
8
.

10
.
.
30
.
.
.
.
30
.

15
5
8
5
.
.
10
.
.
3

4
4
.
.
.
.
4
.
.
.

25
.
.
.
25
.
38
.
.
.

46
11
16
4
6
4
4
3
.
1

56
27
10
1
8
6
1
3
3
5

31
3
.
3
.
3
8
.
.
5

39
22
6
.
11
22
.
6
.
22

.
.
.
4
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ribeso alpini-Rosetum pendulinae
Polypodium vulgare agg.
50

.

.

11

.

10

.

.

.

.

4

.

.

.

.

68

45

11

27

.

10

.

25

2

17

54

11

.

.

Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae
Atropa bella-donna
.
.

18

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae
Knautia maxima
.
Melica nutans
20
Dryopteris filix-mas
50

.
45
45

22
78
89

.
15
15

.
10
20

.
.
3

.
.
.

.
.
.

.
2
7

.
1
24

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
50

Bylinné patro

Rubetum idaei
Calamagrostis epigejos

152

.

.
5
12
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Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.
20
40
30
30
.

.
7
5
2
37
.

.
27
18
36
82
9

67
56
78
67
89
44

4
35
12
8
38
.

.
.
.
.
60
.

.
3
3
.
3
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

1
1
3
1
1
.

.
.
1
3
1
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Piceo abietis-Sorbetum aucupariae
Phegopteris connectilis
.
Dryopteris dilatata
20
Avenella flexuosa
.
Streptopus amplexifolius
.
.
Ranunculus platanifolius

.
10
22
.
.

.
27
18
.
.

.
22
11
.
.

. 60
23 80
4 100
. 20
. 20

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1
3
3
.
.

.
1
18
.
.

.
10
8
.
.

.
.
17
.
.

.
24
76
.
.

.
50
.
.
.

Asarum europaeum
Epilobium montanum
Impatiens noli-tangere
Mercurialis perennis
Senecio nemorensis agg.
Hepatica nobilis

14

15

.
.
.
.
.
.
.
.
8 100
.
.

Lycietum barbari
Asperugo procumbens
Anthriscus cerefolium
Bromus sterilis

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

3
3
15

12
12
32

.
.
.

.
3
27

.
.
4

.
.
26

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Sambuco nigrae-Aceretum negundo
Humulus lupulus
Parthenocissus inserta
Carduus crispus
Symphyotrichum novi-belgii agg.
Torilis japonica

.
.
.
.
.

.
.
.
.
2

9
.
.
.
.

.
.
.
.
11

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

8
8
10
5
5

4
.
4
.
.

63
25
38
25
38

13
.
7
1
4

1
.
3
.
5

15
.
8
.
10

.
.
11
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae
Chaerophyllum temulum
.
2
.

11

8

.

18

20

.

40

1

10

17

.

.

Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae
Fallopia dumetorum
.
.
Poa nemoralis
20 39

.
78

.
35

.
10

5
8

4
8

13
13

15
39

31
97

13
44

22
78

.
.

.
.

Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae
Melica transsilvanica
.
.
.
Verbascum lychnitis
.
.
.
Arabidopsis arenosa
20
.
.
Vincetoxicum hirundinaria
10
.
.
Verbascum densiflorum
.
.
.
Aurinia saxatilis
10
.
.
Asplenium septentrionale
.
.
.
Festuca pallens
.
.
.
Allium vineale
.
.
.
Stipa pulcherrima
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2
1
6
6
.
1
.
.
8
.

5
1
17
10
.
.
4
3
8
.

13
3
5
10
.
.
.
.
.
3

67
50
39
56
17
28
28
39
17
17

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo
Homogyne alpina
.
Vaccinium vitis-idaea
.
Gentiana asclepiadea
.

.
.
.

.
4
8

.
30
20

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

72
48
24

50
.
50

.
.
.

.
45

.
.
.
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Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adenostylo alliariae-Pinetum mugo
Thelypteris limbosperma
Athyrium distentifolium

.
.

.
5

.
.

.
.

.
4

.
20

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. 100
24 100

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Epilobium angustifolium
. 63
Vaccinium myrtillus
20 15
Calamagrostis villosa
.
5
Bryonia alba
.
.
Ballota nigra
.
.
Chelidonium majus
10
.
Geum urbanum
.
7
.
.
Trientalis europaea

55
9
.
.
.
.
.
.

.
11
.
.
.
11
33
.

38 20
8 100
4 70
4
.
.
.
8
.
19
.
4 20

5
.
.
18
53
45
53
.

.
.
.
28
72
24
16
.

.
.
.
.
.
13
75
.

.
.
.
.
39
64
76
.

1
1
.
.
9
42
26
.

3
.
.
3
26
41
23
.

.
.
.
.
.
11
17
.

.
.
88 50
76 50
.
.
.
.
.
.
.
.
72 100

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Urtica dioica
Galium aparine
Impatiens parviflora
Anthriscus sylvestris
Geranium robertianum
Galeopsis tetrahit agg.
Taraxacum sect. Taraxacum
Arrhenatherum elatius
Poa trivialis
Elymus repens
Moehringia trinervia
Stellaria media agg.
Dactylis glomerata
Alliaria petiolata
Fraxinus excelsior
Brachypodium sylvaticum
Poa pratensis agg.
Fallopia convolvulus
Artemisia vulgaris
Hypericum perforatum
Veronica hederifolia agg.
Aegopodium podagraria
Oxalis acetosella
Stellaria holostea
Viola arvensis
Lamium album
Fragaria vesca
Lamium maculatum
Chenopodium album agg.
Athyrium filix-femina
Agrostis capillaris
Cirsium arvense
Euphorbia cyparissias
Carex muricata agg.
Hylotelephium telephium agg.

91
18
9
9
18
27
27
.
9
.
27
18
36
9
18
9
18
9
.
9
.
9
36
9
.
.
18
9
9
55
27
18
.
9
.

56
11
11
.
67
11
.
.
.
.
22
.
.
22
11
.
.
.
.
.
.
44
56
44
.
.
44
11
.
56
.
.
.
.
.

65
19
8
19
23
23
23
15
8
15
4
4
38
.
15
8
4
.
19
15
.
19
15
8
.
4
15
.
.
15
15
15
.
4
4

98
55
20
38
5
10
28
5
33
43
3
23
25
15
18
5
13
10
50
3
5
23
.
.
3
33
.
10
8
.
3
15
.
.
.

40 100
56 75
. 13
24 13
. 25
4
.
24 25
28 13
.
.
60 25
.
.
4
.
36 25
4 25
.
.
. 38
20 25
24
.
60 13
4 13
24
.
8 25
.
.
.
.
4
.
8
.
.
.
. 13
28 13
.
.
.
.
8 38
4
.
.
.
4
.

85
86
50
57
45
30
32
19
39
18
25
29
11
30
18
21
15
11
3
1
15
9
2
7
4
11
3
13
7
.
1
1
2
7
3

18
42
55
12
32
54
18
21
3
6
19
15
4
8
17
9
6
19
.
22
6
.
.
10
19
.
8
3
4
1
4
1
10
8
14

28
44
15
10
15
26
13
74
8
26
18
13
26
5
3
26
26
10
3
3
8
.
.
8
18
.
5
.
10
.
8
5
10
21
8

.
39
22
.
28
28
11
6
.
.
11
6
.
11
11
.
6
39
.
44
.
.
.
17
28
.
6
6
11
.
.
.
67
.
22

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 100
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

40
10
50
.
30
.
.
10
.
.
.
.
.
.
30
.
.
.
.
.
.
.
30
20
.
.
.
20
.
10
.
.
.
.
10

63
39
12
29
10
20
5
20
20
12
22
2
24
2
5
5
7
2
.
17
.
5
24
10
.
.
20
.
.
20
27
17
.
.
.

10
.
.
.
.
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70
.
.
.
.
.
.
50
20
.
.
.
.

14

15
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Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lapsana communis
Convolvulus arvensis
Calamagrostis arundinacea
Galeobdolon luteum agg.
Rumex obtusifolius
Dryopteris carthusiana
Veronica chamaedrys agg.
Lactuca serriola
Polygonatum odoratum
Ranunculus repens
Deschampsia cespitosa
Luzula luzuloides
Glechoma hederacea agg.

.
.
50
40
.
20
.
.
.
.
.
.
.

2
2
15
2
.
7
7
.
.
15
15
5
5

9
.
36
27
18
27
9
.
.
.
18
18
.

22
.
33
56
.
33
22
.
.
11
11
33
.

4
.
8
12
19
4
15
.
.
31
23
4
.

.
.
10
.
.
.
.
.
.
.
10
20
.

8
13
.
.
23
.
3
.
.
8
.
.
20

.
28
.
.
.
.
.
20
.
.
.
.
4

.
13
.
.
13
.
13
.
.
.
.
.
13

7
1
.
2
2
1
4
4
3
1
.
1
2

6
.
.
1
.
.
3
9
12
.
.
1
.

.
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
17
.
.
.
.
.
6
28
.
.
.
.

.
.
.
.
.
20
.
.
.
.
4
16
.

.
.
.
.
.
50
.
.
.
.
.
.
.

Mycelis muralis

10

5

18

33

8

.

.

.

.

2

3

.

.

.

.

Cirsium palustre
Pulmonaria officinalis agg.
Stellaria nemorum
Prenanthes purpurea
Campanula trachelium
Descurainia sophia
Milium effusum
Galium odoratum
Solidago virgaurea
Scrophularia nodosa
Atriplex sagittata
Anthericum liliago
Centaurea stoebe
Symphytum officinale
Campanula persicifolia
Lysimachia nummularia
Galeopsis speciosa
Anemone nemorosa
Galium sylvaticum
Asplenium trichomanes
Gymnocarpium dryopteris
Carex humilis
Silene dioica
Potentilla reptans
Bistorta officinalis
Polygonatum verticillatum
Equisetum arvense
Artemisia campestris
Thymus pulegioides
Galium saxatile
Bromus benekenii
Nardus stricta
Lathyrus vernus

.
10
20
.
.
.
10
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
20
20
.
.
.
.
10
.
.
.
.
.
.
.

12
.
.
5
.
.
10
2
.
5
.
.
.
.
.
2
2
10
.
.
2
.
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2

18
.
9
18
9
.
18
27
.
36
.
.
.
9
.
.
9
.
.
.
9
.
9
.
.
.
.
.
.
.
18
.
9

.
56
11
.
22
.
22
22
22
11
.
.
.
11
22
.
22
22
22
11
11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
.
22

23
4
4
4
8
.
4
12
4
4
.
.
.
.
.
12
.
4
8
.
.
.
4
.
4
.
8
.
.
.
4
.
4

.
.
20
40
.
.
10
.
30
.
.
.
.
.
.
.
.
10
.
.
20
.
20
.
.
30
.
.
.
30
.
.
.

3
5
3
.
8
3
.
3
.
.
10
.
.
5
.
3
.
.
.
.
.
.
.
5
.
.
3
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
28
.
.
.
.
20
.
12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
.
.
.
.
.

.
.
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
.
38
25
.
.
.
.
.
.
25
.
.
38
.
.
.
.
.
.

.
3
2
.
2
2
.
.
.
1
1
.
.
1
1
1
2
1
1
1
.
.
1
1
.
.
.
.
.
.
1
.
.

.
.
.
.
1
.
.
.
.
1
.
8
.
.
4
.
.
.
.
4
.
3
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.

.
.
.
.
.
3
.
.
.
3
.
.
3
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
33
.
6
.
.
.
.
6
.
33
.
.
.
.
.
22
28
.
.
.
.

.
.
.
16
.
.
.
.
20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
24
8
.
.
.
12
.
24
.

.
.
50
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
.
.
.
.
50
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
7

.
.
.

.
22
.

.
8
.

.
.
20

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
1
.

.
.
.

.
.
.

28
.
.

.
.
.

.
.
.

Seseli osseum
Chaerophyllum hirsutum
Maianthemum bifolium
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Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Phalaris arundinacea
Geranium pratense

.
.

2
.

.
.

.
.

.
.

.
.

5
5

.
.

25
25

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Piceo abietis-Sorbetum aucupariae
Lophozia ventricosa
.
Scapania nemorea
.
Paraleucobryum longifolium
13
Diplophyllum albicans
.
Racomitrium sudeticum
.
Dicranum montanum
.
.
Plagiothecium curvifolium

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

30
30
40
20
20
20
20

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

–
–
–
–
–
–
–

.
.
.
.
.
1
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
10
10
.

.
.
.
.
.
.
.

25

29

25

.

7

80

3

.

–

1

11

3

.

25

50

.
.

13
.

.
.

33
.

.
.

70
20

.
.

.
.

–
–

.
.

4
.

.
.

.
.

40
.

.
.

Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo
Cetraria islandica
.
Dicranum fuscescens
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

–
–

.
.

.
.

.
.

.
.

45
15

.
.

13
21
.
29
.
.
4
4
.

38
25
.
13
25
.
13
.
.

67
33
.
.
.
.
.
.
.

.
7
.
14
14
.
.
.
.

20
20
.
.
.
40
30
20
20

3
3
.
.
3
3
3
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

14
34
10
5
2
1
.
1
.

42
7
21
11
11
3
4
3
.

9
17
.
9
.
3
.
.
.

39
6
11
.
17
.
.
.
.

.
.
.
.
.
5
.
5
10

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mechové patro

Polytrichum formosum
Dicranum scoparium
Cephalozia bicuspidata

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Hypnum cupressiforme s. l.
Brachythecium rutabulum
Bryum capillare
Plagiomnium affine s. l.
Ceratodon purpureus
Pohlia nutans
Dicranella heteromalla
Plagiothecium laetum
Dicranodontium denudatum

156

38
.
.
13
.
.
.
13
.
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Subalpínská klečová vegetace
(Roso pendulinae-Pinetea mugo)
Subalpine krummholz vegetation
Milan Chytrý

Třída KC. Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in Theurillat et al. 1995
Svaz KCA. Pinion mugo Pawłowski et al. 1928
KCA01. Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo Unar in Unar et al. 1985
KCA02. Adenostylo alliariae-Pinetum mugo (Sillinger 1933) Šoltésová 1974

Třída KC. Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in Theurillat
et al. 1995
Subalpínská klečová vegetace
Orig. (Theurillat et al. 1995): Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat cl. nov.
Diagnostické a konstantní druhy: viz svaz Pinion mugo

Borovice kleč (Pinus mugo) je středoevropsko-balkánský horský druh keřového vzrůstu s optimem výskytu v subalpínském stupni. Vyskytuje se v hercynských pohořích (Jura, Vogézy, Šumava, Jizerské
hory a Krkonoše), Východních Alpách, Karpatech,
Apeninách, dinaridech a vysokých pohořích Balkánského poloostrova (Meusel et al. 1965, Businský
1998, Šibík et al. 2008, 2010). V těchto horských oblastech většinou tvoří dominantu nápadného vegetačního stupně jehličnatých křovin nad horní hranicí
lesa. Zatímco v Krkonoších se tento stupeň vyvíjí
zhruba mezi 1250 a 1500 m n. m., v Tatrách a východních Karpatech mezi 1600 a 1850 m a na Rile
a Pirinu mezi 1800 a 2500 m (Businský 1998).
Kromě zonálního výskytu ve vysokých horách se
malé izolované populace kleče vyskytují i v nižších
pohořích kolem vrcholů hor a hřebenů, na balvanitých sutích (u nás na Šumavě), na rašeliništích
(u nás např. v Jizerských horách; Businský 2009),
nebo i na náplavech některých podhorských řek.
Kleč se vyskytuje jak na minerálních půdách, tak
na rašeliništích, přičemž některé populace keřových
borovic na rašeliništích vznikly introgresní hybridizací
blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) a kleče

(P. mugo) a označují se jako P. ×ascendens nothosubsp. skalickyi (Businský 2009). Druhovým složením
se klečová vegetace na rašeliništích a mimo ně výrazně liší (Šibík et al. 2008). Porosty na rašeliništích
řadíme do třídy vrchovištních rašelinišť Oxycocco-Sphagnetea a asociace Vaccinio uliginosi-Pinetum
mugo (Hájková et al. in Chytrý 2011: 705–736), někteří autoři (např. Šibík et al. 2008) je však oddělují
do třídy lesnatých kontinentálních rašelinišť Vaccinio
uliginosi-Pinetea sylvestris Passarge 1968.
Na minerálních půdách lze v areálu kleče rozlišit
tři vyhraněné skupiny společenstev, které se klasifikují na úrovni samostatných svazů (Šibík et al. 2010).
Druhově poměrně chudá společenstva svazu Pinion
mugo Pawłowski et al. 1928 se vyskytují v hercynských pohořích, na silikátových i karbonátových substrátech v Karpatech, na chudých silikátových horninách ve Východních Alpách a v bulharských
pohořích. Druhově bohatá bazifilní společenstva
svazu Erico-Pinion mugo Leibundgut 1948 se nacházejí na vápencích a dolomitech ve Východních
Alpách a dinaridech a reliktní izolovaná společenstva
svazu Epipactido atropurpureae-Pinion mugo Stanisci 1997 se rozlišují v Apeninách (Stanisci 1997).
157
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Zařazení klečových společenstev na úrovni
třídy není ustálené. Někteří autoři je řadí do třídy
boreálních jehličnatých lesů Vaccinio-Piceetea
(Coldea 1985, 1991, Jirásek 1996b, Malinovsky &
Kricsfalusy 2000, Karner in Willner & Grabherr
2007: 209–218). Toto řešení odráží zejména situaci
v hercynských pohořích a zčásti také v Karpatech,
kde jsou v klečových porostech vzácnější středoevropské horské druhy a převažují druhy boreálních
jehličnatých lesů. S touto třídou však mají jen málo
společných rysů klečové porosty na vápencích
a dolomitech v Alpách a dinaridech, které jsou
často řazeny do třídy Erico-Pinetea (Wallnöfer in
Mucina et al. 1993b: 244–282, Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100). Theurillat et al. (1995)
navrhli zřídit pro klečová společenstva samostatnou
třídu Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat et
al. 1995. Toto pojetí přijali v zatím nejdůkladnější
studii klečových porostů v celém jejich areálu Šibík
et al. (2008, 2010). Samostatná třída pro klečové
porosty je na jedné straně poměrně heterogenní,
pokud jde o druhové složení jednotlivých porostů,
na druhé straně však sdružuje vegetaci s charakteristickou křovinnou strukturou, která vytváří samostatný výškový vegetační stupeň nad horní hranicí
lesa a výrazně se liší od horských jehličnatých lesů
i od nízké subalpínské keříčkové vegetace třídy
Loiseleurio-Vaccinietea.

￭

Summary. This class includes Pinus mugo scrub on

mineral soils in the subalpine belt of the Hercynic mountain
ranges of central Europe, Alps, Carpathians, Apennines,
and the mountains of the Balkan Peninsula. Its species
composition varies depending on whether it occurs over
acidic or calcareous soils and as a result of different phytogeographical history of individual mountain ranges.

Svaz KCA
Pinion mugo Pawłowski
et al. 1928
Hercynsko-karpatská klečová
vegetace
Orig. (Pawłowski et al. 1928): Pinion mughi-Verband
Syn.: Athyrio alpestris-Pinion mugo Jirásek 1996
Diagnostické druhy: Betula carpatica, Pinus mugo,
Sorbus aucuparia; Athyrium distentifolium, Ave-
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nella flexuosa, Calamagrostis villosa, Gentiana
asclepiadea, Homogyne alpina, Huperzia selago,
Melampyrum sylvaticum, Trientalis europaea,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Calypogeia azurea, Cetraria islandica, Dicranum fuscescens,
Hylocomium splendens, Plagiothecium undulatum, Racomitrium sudeticum
Konstantní druhy: Picea abies, Pinus mugo, Sorbus
aucuparia; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cetraria islandica

Tento svaz zahrnuje veškerá společenstva borovice
kleče (Pinus mugo) na minerálních půdách v hercynských pohořích, Západních, Východních i Jižních Karpatech, dinárských pohořích a bulharských
pohořích Rila, Pirin a Rodopy, ale také část klečových společenstev Východních Alp (Šibík et al.
2010). V hercynských pohořích jsou zastoupeny
téměř výhradně druhově chudé klečové porosty na
silikátových horninách (Jirásek 1996b). Rovněž ve
Východních Alpách roste tato vegetace jen na kyselých silikátových horninách v centrální části pohoří, kde borovici kleč zpravidla doprovází acidofilní
pěnišník Rhododendron ferrugineum. Naopak alpské porosty na vápencích patří do svazu Erico-Pinion mugo (Šibík et al. 2010). V Karpatech a bulharských pohořích se vegetace svazu Pinion mugo
vyskytuje na silikátových i karbonátových horninách
(Šoltésová 1974, Coldea 1985, 1991, Roussakova
2000, Šibík et al. 2005, 2010). Většinou jde o porosty tvořící souvislý výškový vegetační stupeň nad
horní hranicí lesa, ale mohou se vyskytovat i v menších porostech na azonálních stanovištích v menších nadmořských výškách, např. na skalních výchozech nebo balvanitých sutích v lesním stupni.
Svaz Pinion mugo byl původně vymezen pro
porosty s dominancí kleče na základě fytocenologických snímků z Vysokých Tater (Pawłowski et al.
1928) a většina autorů do něj řadí pouze keřová
společenstva (např. Theurillat et al. 1995, Šibík
et al. 2010). Někteří autoři jej však chápou šířeji:
například Karner (in Willner & Grabherr 2007:
209–218) do něj řadí kromě klečových porostů
i rozvolněné lesy subalpínského stupně Alp s borovicí limbou (Pinus cembra), modřínem opadavým
(Larix decidua) a stromovou borovicí Pinus uncinata subsp. uncinata, která patří do příbuzenského
okruhu Pinus mugo a vyskytuje se v Západních Alpách a Pyrenejích. V této monografii, kde přijímáme
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samostatnou třídu klečové vegetace, pojímáme
svaz Pinion mugo úzce a řadíme do něj jen keřovou
vegetaci s dominancí borovice kleče.
Na vlhkých stanovištích subalpínského stupně
se místy vytvářejí přechodné porosty mezi klečovými porosty a subalpínskou vysokobylinnou vegetací, které řadíme do samostatné asociace Adenostylo alliariae-Pinetum mugo. Jirásek (1996b) je
oddělil od ostatních klečových porostů na úrovni samostatného svazu Athyrio alpestris-Pinion mugo Jirásek 1996. Vzhledem k přechodnému charakteru
těchto porostů a podobnému druhovému složení
s ostatními porosty kleče však považujeme za dostatečné oddělení na úrovni asociace a samostatný
svaz nepřijímáme. Toto řešení je konzistentní s odmítnutím samostatného svazu Athyrio alpestris-Piceion Sýkora 1971 pro kapradinové smrčiny asociace Athyrio distentifolii-Piceetum abietis.

￭ Summary. This alliance includes shrub communities on
mineral soils dominated by Pinus mugo in the subalpine belt
of the Hercynian mountains, Carpathians, Dinaric and Bulgarian mountains, and also some stands of Pinus mugo in
the Eastern Alps. In the Hercynian mountains Pinus mugo
scrub occurs on nutrient-poor siliceous rocks, which results
in low species richness and predominance of acidophytes in
the herb layer. In the Czech Republic natural stands of Pinus
mugo are widespread in the Krkonoše Mountains and a few
sites occur also in the Šumava Mountains. In addition, Pinus
mugo has been planted in some other mountain areas.

KCA01
Dryopterido dilatatae-Pinetum
mugo Unar in Unar et al. 1985
Subalpínské klečové porosty
Tabulka 4, sloupec 14 (str. 151)
Orig. (Unar et al. 1985): Dryopterido-Pinetum mughi
Unar as. nova (Dryopteris dilatata)
Syn.: Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo Hadač 1956
(§ 31, mladší homonymum; non Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo Morton 1927), Vaccinio myrtilli-Pine-

Konstantní druhy: Picea abies, Pinus mugo; Avenella
flexuosa, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina,
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cetraria islandica
Dominantní druhy: Pinus mugo; Avenella flexuosa,
Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus;
Dicranum scoparium
Formální definice: Pinus mugo pokr. > 25 % AND (Vaccinium myrtillus pokr. > 50 % OR skup. Festuca
supina OR skup. Trientalis europaea) NOT
skup. Eriophorum vaginatum NOT skup. Veratrum lobelianum NOT Sphagnum capillifolium s. l.
pokr. > 5 % NOT Sphagnum magellanicum pokr.
> 5 % NOT Sphagnum recurvum s. l. pokr. > 5 %
NOT Sphagnum russowii pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Dominantou porostů
je keřová borovice kleč (Pinus mugo) vytvářející
rozvolněné i hustě zapojené porosty o výšce 0,5–
2 m. Na některých lokalitách pokrývají klečové porosty souvisle rozsáhlé plochy, jinde tvoří mozaiku
se smilkovými trávníky a na svazích i se subalpínskými brusnicovými vřesovišti a třtinovými trávníky.
V klečových porostech v blízkosti horní hranice lesa
se vyskytují jedinci smrku ztepilého (Picea abies)
o nižším vzrůstu a z dalších dřevin se v keřovém
patře místy nachází jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
a vzácněji, hlavně v karech, i Betula carpatica
a Salix silesiaca, které jsou vyšší než kleč a často
ji přerůstají. V druhově chudém bylinném patře rostou acidofilní trávy (zejména Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa a Nardus stricta), keříčky (Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea, méně často
i Calluna vulgaris) a acidofilní horské byliny (např.
Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Solidago virgaurea subsp. minuta a Trientalis europaea). V porostech se obvykle vyskytuje kolem 10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2.
Mechové patro je zpravidla vyvinuto a dosahuje nejčastěji pokryvnosti 10–60 %. Tvoří je mechy Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum
commune, druhy rodu Sphagnum a také lišejníky
Cetraria islandica a různé druhy rodu Cladonia.

tum mugo Jeník 1961 (§ 31, mladší homonymum)
Diagnostické druhy: Pinus mugo; Calamagrostis villosa, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina,
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cetraria islandica, Dicranum fuscescens

Stanoviště. V Krkonoších se klečové porosty nacházejí jako klimaxová vegetace subalpínského
stupně, v nadmořské výšce 1230–1500 m. Vyskytují se však i extrazonálně na menších ploškách ve
stupni horských smrčin a smrko-jedlo-bukových
159
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Obr. 60. Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo. Rozsáhlé porosty borovice kleče (Pinus mugo) vytvářejí mozaiku se smilkovými trávníky
v subalpínském stupni západních Krkonoš. (M. Chytrý 2005.)
Fig. 60. Extensive stands of Pinus mugo forming a mosaic with Nardus stricta grasslands in the subalpine belt of the western Krkonoše
Mountains, eastern Bohemia.

lesů, a to zejména v karech na balvanitých sutích,
méně frekventovaných lavinových drahách nebo
v okrajových částech lavinových drah; tyto výskyty
zasahují až do výšek kolem 1050 m n. m. Na Šumavě se jako klimaxová vegetace uplatňují na bavorské straně pod vrcholem Velkého Javoru (Großer Arber) v nadmořské výšce kolem 1400 m. Na
české straně Šumavy existují jen extrazonální výskyty na balvanitých sutích v nadmořských výškách
1080–1360 m. Půdy klečových porostů na hřebenech Krkonoš jsou humusové podzoly na silikátových horninách hluboké do 60 cm. Mají výrazně vyvinuté horizonty povrchového humusu a pH 4,2–5,8
v povrchových vrstvách minerální půdy (Pašťalková
et al. 2001). Klečové porosty se však vyskytují i na
mělkých rankerových půdách.
Dynamika a management. Klečové porosty v našich vysokých pohořích jsou pravděpodobně velmi
starou vegetací, která se zde asi vyskytovala od
pleistocénu, jejich rozšíření v minulosti však nelze
jednoznačně určit, protože pyl borovice kleče se
morfologicky neliší od pylu borovice lesní. Lze před160

pokládat, že v chladných obdobích pleistocénu se
kleč vyskytovala v menších nadmořských výškách
než dnes a do současného subalpínského stupně
se rozšířila s oteplením v holocénu. Na základě makrozbytků kleče nalezených v rašelinném profilu na
Pančavském rašeliništi byl výskyt kleče na vrcholových plošinách Krkonoš s jistotou potvrzen pro období před 4500 lety (Jankovská 2001). Začátkem
novověku byly v Krkonoších klečové porosty pravděpodobně mnohem rozsáhlejší než dnes, ale
s osídlením vyšších horských oblastí alpskými kolonisty od druhé poloviny 16. století a rozšířením
pastvy a senoseče i do hřebenových poloh pohoří
byly tyto porosty postupně odstraňovány (Lokvenc
2001). Po katastrofických povodních na konci
19. století se přistoupilo k opětovnému vysazování
kleče, částečně ze sazenic alpského původu, jehož
první vlna proběhla na přelomu 19. a 20. století
a druhá vlna od padesátých do začátku devadesátých let 20. století. Ze současných 2055 ha krkonošských klečových porostů nad horní hranicí lesa
vzniklo 73 % přirozeně a zbytek byl vysazen (Lokvenc 2001, Wagnerová 2001). Dnes na vrcholo-
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vých plošinách a svazích horských hřbetů tvoří klečové porosty většinou mozaiku s porosty acidofilních subalpínských trávníků. V Hrubém Jeseníku,
na Králickém Sněžníku a na svazích Ještědu jsou
porosty kleče pouze vysázené. V těchto pohořích
kleč přirozeně chybí, jak dokládá její absence v záznamu fosilních uhlíků z hřebene Hrubého Jeseníku z období posledních 2000 let (J. Novák et al.
2010) i v psaných historických záznamech (Jeník &
Hampel 1992). Klečové polykormony se rozrůstají
vegetativně hřížením: větve keřů se postupně pokládají na zem a zakořeňují. Jednotlivé keře mohou
dosáhnout věku až přes 200 let. Generativní obnova je spíš vzácná a probíhá na místech s obnaženou minerální půdou (Štursa 1966). Trvale se
klečové porosty udržují v nadmořských výškách
nad 1000 m na balvanitých sutích, kde jim v drsných klimatických podmínkách vysokých hor nekonkurují jiné dřeviny. Klečové porosty nevyžadují
žádný management, avšak některé vysázené porosty dnes ochránci přírody odstraňují ve snaze zachovat vzácná subalpínská travinná a keříčková
společenstva.
Rozšíření. Asociace je rozšířena v Západních a Východních Karpatech na Slovensku, v Polsku a na
Ukrajině (Malinovsky & Kricsfalusy 2000, Šibík et
al. 2010), v Krkonoších včetně jejich polské strany
(W. Matuszkiewicz & A. Matuszkiewicz 1960)
a vzácně na Šumavě včetně bavorské i rakouské
strany (Dunzendorfer 1974). V České republice je

tato asociace hojná jen v Krkonoších, kde je dominantním a široce rozšířeným typem vegetace subalpínského stupně, zejména na svazích a plošinách
mimo kary (Zlatník 1925, 1928a, Hueck 1939,
W. Matuszkiewicz & A. Matuszkiewicz 1960, Jeník
1961, Hartmann & Jahn 1967, Jirásek 1996b).
Vzácně se malé porosty vyskytují i na Šumavě, a to
zejména v karové stěně Černého jezera (Sofron &
Štěpán 1971b), na suti pod Plešným jezerem (Jirásek 1996b) a také v okolí hřebenových skalek a na
balvanových rozpadech na Svarohu nad Černým
jezerem (Nesvadbová & Sofron 1993) a na Trojmezné hoře (Jirásek 1996b). Vysázené porosty
kleče v subalpínském stupni Hrubého Jeseníku
a Králického Sněžníku svým druhovým složením
také odpovídají této asociaci (Průša 1985, Bureš &
Burešová 1990a, b, 1991a, b).
Variabilita. Hlavní rozdíly v druhovém složení asociace odrážejí variabilitu ve vlhkosti stanoviště (W.
Matuszkiewicz & A. Matuszkiewicz 1960, Jirásek
1996b). Lze rozlišit tyto varianty:
Varianta Vaccinium vitis-idaea (KCA01a) zahrnuje druhově velmi chudé porosty na skalních výchozech a balvanitých sutích, v jejichž bylinném
patře převažují keříčky Calluna vulgaris, Vaccinium
myrtillus a V. vitis-idaea a vyskytuje se jen velmi
málo druhů bylin. Tato varianta odpovídá subasociaci Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo Hadač 1965
typicum (W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz
1960) Jirásek 1996. Některé nízké porosty kleče na

Obr. 61. Rozšíření asociace KCA01 Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo. V Hrubém Jeseníku jde o výsadby.
Fig. 61. Distribution of the association KCA01 Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo. The sites in the Hrubý Jeseník Mountains are plantations.
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Obr. 62. Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo. Na hřebeni Šumavy v oblasti Trojmezné se vyskytují jen malé porosty kleče kolem vrcholových skalek a na balvanitých rozpadech. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 62. On the crest of the Šumava Mountains near Mt. Trojmezná, stands of Pinus mugo are small and restricted to summit rock
outcrops and talus slopes.

vyfoukávaných stanovištích s mělkými půdami,
námi řazené do této varianty, se podobají asociaci
Cetrario islandicae-Pinetum mugo Hadač 1956,
která je rozšířena v Karpatech, a proto Šibík et al.
(2010) uvádějí její výskyt i z Krkonoš. Tyto porosty
jsou však jen velmi nevýrazně diferencovány od jiných krkonošských porostů asociace Dryopterido-Pinetum mugo, a tudíž tuto asociaci v České republice nerozlišujeme.
Varianta Homogyne alpina (KCA01b) sdružuje druhově bohatší porosty na vyvinutých podzolových půdách, v nichž se hojněji vyskytují druhy
horských smrčin Calamagrostis villosa, Dryopteris
dilatata, Homogyne alpina a Trientalis europaea.
Tato varianta odpovídá subasociaci Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo Hadač 1965 homogynetosum
(W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960) Jirásek 1996.
Varianta Athyrium distentifolium (KCA01c)
zahrnuje druhově bohatší porosty na vlhčích půdách a balvanitých sutích s protékající vodou. Na
těchto stanovištích do klečových porostů vstupuje
papratka horská (Athyrium distentifolium). Tato va162

rianta odpovídá subasociaci D. d.-P. m. typicum
Šibík et al. 2010 a subasociaci Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo Hadač 1965 athyrietosum (W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960) Jirásek 1996.
Jde o přechodné porosty k asociaci Adenostylo alliariae-Pinetum mugo.
Hospodářský význam a ohrožení. Klečové porosty mají význam zejména pro ochranu půdy před
erozí, zadržování vody v krajině a ochranu horských
lesů před lavinami. V minulosti byly na některých
místech odstraněny kvůli rozšíření plochy pastvin
a luk nebo sloužily jako zdroj palivového dříví, ale
dnes jsou člověkem narušovány jen omezeně, zejména při lyžování. Od konce 19. století byly z vodohospodářských důvodů klečové porosty vysazovány. Porosty mohou být poškozovány imisemi
a gradací bejlomorky borové (Thecodiplosis brachyntera; Souček et al. 2001). Vysázené porosty ve
Východních Sudetech se místy šíří do subalpínských a alpínských travinných a keříčkových společenstev a snižují jejich diverzitu (Zeidler et al.
2012), proto je vhodné jejich omezování.
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￭ Summary. This association includes 0.5–2 m tall scrub
of Pinus mugo, which locally covers extensive areas on nutrient-poor acidic soils in the subalpine belt of the Krkonoše
Mountains. The canopy can be open or closed. Near the
alpine timberline, it may contain stunted individuals of
Picea abies or Sorbus aucuparia. The herb layer is species-poor with acidophilous grasses such as Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa and Nardus stricta, dwarf
shrubs such as Vaccinium myrtillus and V. vitis-idaea and
acidophilous dicot herbs. In the Krkonoše Mountains the
altitudinal belt in which this vegetation type is continuous
ranges from 1230 to 1500 m a. s. l., but small patches can
occur on avalanche tracks as low as 1050 m. In the Czech
part of the Šumava Mountains this association occurs as
azonal vegetation, forming small patches on talus slopes
at altitudes of 1080–1360 m. Plantations of non-native
Pinus mugo in the Hrubý Jeseník and Králický Sněžník

cillatum, Rumex arifolius, Senecio nemorensis
agg., Stellaria nemorum, Thelypteris limbosperma, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Atrichum undulatum, Calliergon cordifolium,
Calypogeia azurea, Chiloscyphus polyanthos, Hylocomium splendens, Pellia epiphylla, Pellia neesiana, Plagiothecium succulentum, P. undulatum,
Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus loreus,
R. squarrosus, Sphagnum contortum, S. fimbriatum, S. squarrosum
Dominantní druh: Pinus mugo
Formální definice: Pinus mugo pokr. > 25 % AND Athyrium distentifolium pokr. > 5 % AND skup. Veratrum lobelianum

Mountains are floristically and physiognomically similar to
the natural stands of this association.

KCA02
Adenostylo alliariae-Pinetum
mugo (Sillinger 1933)
Šoltésová 1974
Subalpínské vysokobylinné
klečové porosty
Tabulka 4, sloupec 15 (str. 151)
Orig. (Šoltésová 1974): Assoziation Adenostylo alliariae-Pinetum mughi (Sill., 33) comb. nova
Syn.: Mughetum altherbosum Sillinger 1933 (§ 34a),
Athyrio-Pinetum mugo tatricum (§ 34a), Athyrio
distentifolii-Pinetum mugo (Hadač 1956) Mucina
et al. 1985
Diagnostické druhy: Pinus mugo; Athyrium distenti-

Struktura a druhové složení. Asociaci tvoří maloplošné, rozvolněné i zapojené porosty borovice
kleče (Pinus mugo), mezi nimiž místy rostou jednotlivé jeřáby ptačí (Sorbus aucuparia) a nižší jedinci smrku ztepilého (Picea abies). Ve vyšší
vrstvě bylinného patra převládá zpravidla papratka
horská (Athyrium distentifolium) nebo třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), zatímco v jeho nižší
vrstvě dominuje brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Charakteristický je výskyt vysokých subalpínských bylin, jako jsou Cicerbita alpina, Gentiana
asclepiadea, Rumex arifolius, Senecio hercynicus
a Veratrum album subsp. lobelianum, vzácněji
i Adenostyles alliariae. Druhové bohatství cévnatých rostlin (15–20 druhů na plochách o velikosti
50–100 m2) je větší než u předchozí asociace, naopak mechové patro je vyvinuto méně než u jiných
klečových porostů. Zpravidla dosahuje pokryvnosti
do 30 % a vyskytují se v něm zejména běžné druhy
jehličnatých lesů, jako je Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Plagiothecium undulatum
a Pleurozium schreberi.

folium, Thelypteris limbosperma, Trientalis
europaea
Konstantní druhy: Betula carpatica, Picea abies, Pinus
mugo, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia; Aconitum firmum subsp. moravicum, Adenostyles
alliariae, Athyrium distentifolium, Calamagrostis
villosa, Cicerbita alpina, Dryopteris carthusiana,
D. dilatata, D. filix-mas, Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, Homogyne alpina, Lycopodium annotinum, Oxalis
acetosella, Paris quadrifolia, Polygonatum verti-

Stanoviště. Asociace se vyskytuje zejména na lavinových drahách a v závětrných polohách v krkonošských karech v nadmořské výšce 1100–1300 m.
Nachází se obvykle na svazích o sklonu 15–35°,
avšak spíš na konkávních tvarech reliéfu, kde se
v zimě vytváří hluboká sněhová pokrývka vytrvávající poměrně dlouho do jara. Půdy jsou zpravidla
rankery na zazemněných sutích. Jsou dobře zásobené protékající vodou a dekompoziční procesy v nich probíhají rychleji než u jiných klečových
163
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Subalpínská klečová vegetace (Roso pendulinae-Pinetea mugo)

Obr. 63. Adenostylo alliariae-Pinetum mugo. Maloplošný porost borovice kleče (Pinus mugo) s kýchavicí bílou Lobelovou (Veratrum
album subsp. lobelianum) a dalšími druhy vysokých bylin v oblasti Sedmidolí nad Špindlerovým Mlýnem v Krkonoších. (M. Kočí 2010.)
Fig. 63. A small stand of Pinus mugo with Veratrum album subsp. lobelianum and other species of tall forbs in the Sedmidolí area
above Špindlerův Mlýn, Krkonoše Mountains, eastern Bohemia.

Obr. 64. Rozšíření asociace KCA02 Adenostylo alliariae-Pinetum mugo.
Fig. 64. Distribution of the association KCA02 Adenostylo alliariae-Pinetum mugo.
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porostů, a proto se surový humus vytváří jen v omezené míře a živiny jsou dobře dostupné. Kontaktní
vegetací jsou často porosty vysokých bylin třídy
Mulgedio-Aconitetea.
Dynamika a management. Toto vzácné a u nás
spíš jen fragmentárně vyvinuté společenstvo se vyskytuje v karech a na místech, která jsou ovlivněna
tlakem plazivého sněhu nebo lavinami. V menších
nadmořských výškách v dolní části karů pohyby
sněhu blokují sukcesi smrčin, čímž umožňují vývoj
této vegetace. I když jsou porosty sněhem do určité
míry narušovány, jsou pravděpodobně dlouhodobě
stabilní a nevyžadují žádný management.

1928a, Jeník 1961, Hartmann & Jahn 1967, Jirásek
1996b).
Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace
zadržuje vodu a omezuje erozi na svazích, vzhledem ke svému vzácnému výskytu však nemá
velký význam. Existující porosty se nacházejí
v chráněných územích a nejsou bezpřostředně
ohroženy.

￭ Summary. Adenostylo-Pinetum mugo is a rare community of Pinus mugo scrub with subalpine tall forbs such as
Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina, Gentiana asclepiadea, Rumex arifolius, Senecio hercynicus and Veratrum
album subsp. lobelianum. It is found on avalanche tracks

Rozšíření. Šibík et al. (2010) řadí do této asociace
porosty kleče s vysokými bylinami zaznamenané
ve vyšších horských skupinách Karpat, a to Západních (Hadač 1956, Šoltésová 1974), Východních
(Pawłowski & Walas 1949) i Jižních (Coldea 1991).
V nevelkých fragmentech se tato vegetace vyskytuje i v Krkonoších, zejména v karech (Zlatník 1925,

and on leeward slopes of glacial cirques in the Krkonoše
Mountains at altitudes of 1100–1300 m. These sites are
characterized by a deep snowpack in winter, moist soil in
spring and summer, and fast litter decomposition, which
prevents accumulation of the thick raw humus typical of the
previous association of Pinus mugo scrub. Only small
patches of this vegetation are known from the Krkonoše.
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Mokřadní olšiny a vrbiny
(Alnetea glutinosae)
Alder and willow carrs
Jan Douda

Třída LA. Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946
Svaz LAA. Alnion glutinosae Malcuit 1929
LAA01. Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae Klika 1940
LAA02. Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931
LAA03. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935
Svaz LAB. Salicion cinereae Müller et Görs ex Passarge 1961
LAB01. Salicetum auritae Jonas 1935
LAB02. Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957

Třída LA. Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff
et al. 1946
Mokřadní olšiny a vrbiny
Orig. (Westhoff et al. 1946): Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen 1943
Syn.: Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen 1943 (§ 2b, nomen nudum), Carici-Salicetea cinereae Passarge 1968
Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, Betula pubescens, Frangula alnus, Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra; Calamagrostis canescens, Caltha palustris, Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Carex acutiformis, C. elongata,
C. paniculata, Dryopteris carthusiana, Equisetum fluviatile, Galium palustre agg., Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris, Peucedanum palustre, Scirpus sylvaticus, Scutellaria galericulata,
Solanum dulcamara, Thelypteris palustris, Viola palustris; Plagiothecium denticulatum, Sphagnum fimbriatum,
S. palustre, S. squarrosum
Konstantní druhy: Alnus glutinosa, Frangula alnus; Caltha palustris, Carex elongata, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, Galium palustre agg., Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Solanum dulcamara, Urtica
dioica

Třída Alnetea glutinosae zahrnuje azonální lesní
a křovinná společenstva mokřadních olšin a vrbin
vázaná na podmáčená stanoviště se stagnující
vodou. Ve stromovém a keřovém patře dominují nejčastěji olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba popelavá (Salix cinerea) nebo vrba ušatá (S. aurita).
Mimo naše území jsou to také např. Myrica gale
a Salix atrocinerea, ale i Alnus incana a Pinus syl166

vestris, které se v menší míře vyskytují v mokřadních olšinách i v České republice. Pro bylinné patro
je charakteristický výskyt vytrvalých mokřadních
druhů, jako jsou Calamagrostis canescens, Galium
palustre, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris a Scutellaria galericulata. V porostech dlouhodobě zaplavených vodou se uplatňují
také hydrofyty (např. Lemna minor, místy i Hottonia
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palustris). Druhové složení mokřadních olšin a vrbin
je u sukcesně mladších porostů ovlivněno charakterem předchozí bylinné vegetace, kterou dřeviny
přerostly. Častý je výskyt druhově chudých porostů
s podrostem vysokých ostřic a dalších travin s klonálním typem růstu, např. Carex acutiformis, Phragmites australis a Scirpus sylvaticus. Druhově bohatá jsou naopak společenstva, která nahradila
méně produktivní mokřadní louky. Konkurenčně
slabé druhy s krátkým životním cyklem se uplatňují
v mokřadních olšinách a vrbinách pouze v malé
míře. Jejich výskyt je omezen na disturbovaná
místa, jako jsou napajedla zvěře, kaliště prasat, vývratové kupy a louže s kolísající vodou.
Vegetace třídy Alnetea glutinosae má eurosibiřské rozšíření (Bodeux 1955) a její výskyt byl doložen také ze severní Afriky (Amigo et al. 2004).
Osídluje podmáčená stanoviště se stagnující, vysoko položenou hladinou podzemní vody. Hojně se
vyskytuje v pobřežní zóně rybníků a jezer, na
opuštěných mokřadních loukách, při okrajích přechodových rašelinišť a ve slepých ramenech řek.
Stanoviště jsou zejména v případě mokřadních
olšin (v menší míře i u mokřadních vrbin) diferencována na vystouplé kopečky a prohlubně. Zatímco v prohlubních stojí voda po velkou část roku
(často s výjimkou léta), kopečky jsou po celý rok
mimo dosah hladiny podzemní vody. Tyto rozdíly
podmiňují střídání hydrofytů, hygrofytů, ale i mezofytů na malých vzdálenostech (Döring-Mederake 1987, Douda et al. 2012). Kopečkovitý
mikroreliéf se vysvětluje různým způsobem: mineralizací organické složky půd, slehnutím půd, odnosem půdního materiálu kolísající vodou nebo
zmlazováním olše na padlých kmenech a ostřicových trsech, které doprovází tvorba chůdovitých
kořenů (Jílek 1958, Jeník 1980, Korpeľ 1995).
Stejně jako vegetace jsou i půdy silně ovlivněny
podzemní vodou. Nejčastěji jde o organozemě
nebo gleje s výraznou akumulací rašelinné organické hmoty ve svrchní části půdního profilu. Stanoviště jsou oligotrofní až eutrofní. Půdní reakce
je kyselá až neutrální. Úživnost stanoviště a jeho
pH představují nejvýznamnější gradienty ovlivňující variabilitu vegetace mokřadních olšin a vrbin.
Ve srovnání s tím je geografický a výškový gradient vzhledem k azonálnímu charakteru těchto společenstev méně významný (Douda 2008).
Mokřadní olšiny a vrbiny jsou přirozenou součástí sukcesního vývoje mokřadních společenstev.
Primárně zarůstají zazemněné vodní plochy a se-

kundárně osídlují opuštěné mokřadní louky. Jejich
rozšíření bylo v minulosti silně omezeno hospodařením člověka v krajině. Novodobého rozvoje se
dočkaly v 19. a zejména 20. století důsledkem
změn hospodaření v krajině, které byly doprovázeny ponecháním nelesních mokřadních společenstev spontánní sukcesi (Douda et al. 2009).
Třída se člení do dvou řádů, z nichž první (Alnetalia glutinosae Tüxen 1937) zahrnuje mokřadní
olšiny a druhý (Salicetalia auritae Doing 1962) mokřadní vrbiny. Mokřadní vrbiny se jako keřová společenstva někdy oddělují do samostatné třídy Franguletea alni (např. Pott 1995, Weber 1998, Franz &
Willner in Willner & Grabherr 2007: 58–61). Pro jejich floristickou podobnost a sukcesní provázanost
s mokřadními olšinami ponecháváme oba tyto typy
vegetace v jedné třídě Alnetea glutinosae.

￭ Summary. The class Alnetea glutinosae comprises alder
swamp forests and willow scrub occurring in habitats with
a permanently high water table. Dominant species include
Alnus glutinosa, Salix aurita and S. cinerea. The herb layer
is formed of wetland plants such as tall sedges and grasses, while typical forest species are absent. In waterlogged
conditions litter decomposition is impeded and fen-like
sites begin to form.

Svaz LAA
Alnion glutinosae Malcuit 1929
Mokřadní olšiny
Orig. (Malcuit 1929): Alnion glutinosae
Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, Betula pubescens, Frangula alnus, Salix cinerea; Calamagrostis canescens, Caltha palustris, Cardamine
amara (excl. subsp. opicii), Carex acutiformis,
C. elongata, C. paniculata, Dryopteris carthusiana, Galium palustre agg., Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris, Peucedanum palustre, Scirpus sylvaticus,
Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara,
Thelypteris palustris, Viola palustris; Sphagnum
fimbriatum
Konstantní druhy: Alnus glutinosa, Frangula alnus;
Caltha palustris, Carex elongata, Deschampsia
cespitosa, Dryopteris carthusiana, Filipendula ulmaria, Galium palustre agg., Lycopus europaeus,
Lysimachia vulgaris, Myosotis palustris agg.,
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Peucedanum palustre, Scirpus sylvaticus, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Urtica dioica, Viola palustris

Svaz Alnion glutinosae zahrnuje vegetaci lesních
mokřadů, ve které ve střední Evropě dominuje olše
lepkavá (Alnus glutinosa). Pro podrost je charakteristický výskyt krušiny olšové (Frangula alnus)
a vrby popelavé (Salix cinerea). Bylinné patro má
velkou pokryvnost, ale malý počet druhů: často dominuje jedna mohutná travina, např. ostřice ostrá
(Carex acutiformis), ostřice pobřežní (C. riparia)
nebo skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). V bylinném
patře se uplatňují specifické druhy mokřadních
olšin, zejména ostřice prodloužená (Carex elongata) a kapradiník bažinný (Thelypteris palustris),
případně druhy, které se současně vyskytují v porostech vysokých ostřic, rákosin a mokřadních vrbin
(např. Calamagrostis canescens, Lysimachia thyrsiflora a Peucedanum palustre) nebo na mokřadních loukách (např. Caltha palustris, Deschampsia
cespitosa a Scirpus sylvaticus).
Společenstva svazu Alnion glutinosae jsou
v České republice rozšířena od nížin do podhůří.
Vyskytují se poblíž rybníků, ve slepých ramenech
vodních toků a na rozsáhlejších prameništích. Osídlují mokřadní stanoviště se stagnující, vysoko položenou hladinou podzemní vody. Půdním typem je
nejčastěji glej nebo organozem. Půdy jsou různě
zásobeny minerálními živinami a mají kyselou až
neutrální reakci.
Mokřadní olšiny se u nás rozšířily pravděpodobně během boreálu (Rybníčková & Rybníček in
Neuhäuslová et al. 1998: 34–42). Pylové analýzy
naznačují jejich největší zastoupení ve vlhkém
atlantiku. Později, pod vlivem suššího klimatu, oligotrofizace rašelinišť a působení člověka, začaly
z krajiny ustupovat (Jankovská 1980, Rybníčková &
Rybníček in Neuhäuslová et al. 1998: 34–42). Největší ústup zaznamenaly ve středověku a novověku
až po přelom 19. a 20. století, kdy byla stanoviště
mokřadních olšin využívána jako louky, pastviny
nebo olšové pařeziny (Rybníček & Rybníčková
1974, 1987, Dierßen 1996, Rybníčková & Rybníček
1996b). K jejich novodobému rozšíření došlo pod
vlivem změn hospodaření v krajině. Mokřadní biotopy byly zejména ve 20. století ponechány spontánní sukcesi, jejímž výsledkem je většina současných porostů (Faliński 1986, Falińska 1991, Douda
et al. 2009). Přirozená dynamika mokřadních olšin
168

je považována za příklad autogenní cyklické sukcese, při které dochází k pravidelnému samovolnému střídání nelesní mokřadní vegetace s olšinami (Jeník 1980, Rybníček & Rybníčková 1987,
Pokorný et al. 2000, Sádlo 2000). Podle této představy dochází po osídlení mokřadního stanoviště
olší a vzniku olšiny ke snížení hladiny podzemní
vody kvůli zvýšené transpiraci porostu. Následně
mineralizuje svrchní organická vrstva půdy, což
vede nejen k diferenciaci půdního povrchu na kopečky a prohlubně, ale také k celkovému poklesu
povrchu půdy a většímu zamokření. Olšový porost,
který je kvůli absenci zmlazení světlomilné olše
v zástinu stromového patra stejnověký, dožívá,
rozpadá se, stanoviště se stále více zamokřuje
a zarůstá rákosinami a vysokými ostřicemi. Jejich
nerozložený opad se hromadí a povrch půdy
postupně odrůstá hladině podzemní vody, až se
opět stane vhodným pro novou kolonizaci olší. Jak
ale naznačují odlišné výsledky dalších prací, dynamika mokřadních olšin bude pravděpodobně složitější a méně zobecnitelná. Některé studie (McVean
1956, Faliński 1986, Korpeľ 1995) popisují dynamiku mokřadních olšin jako přirozenou obnovu lesa
v mozaice malých ploch s různě starými sukcesními stadii, jak je to známo například ze středoevropských jedlobučin. Zmlazení olše probíhá generativně na padlých tlejících kmenech a vývratech
padlých stromů nebo vegetativně kmenovými výmladky (Korpeľ 1995). Další práce zdůrazňují význam proměnlivosti prostředí slepých říčních
ramen, pobřežních zón rybníků a mokřin, ve kterých se mokřadní olšiny vyskytují (Janssen et al.
1995, Míchal & Petříček 1999: 292). Cyklické
změny, na které se usuzuje podle dat z pylových
analýz, tak mohou být důsledkem náhodných disturbancí a stanovištních změn, které jsou na těchto
stanovištích běžné. Zaznamenány byly rozpady
mokřadních olšin v důsledku zvýšení hladiny podzemní vody (Janssen et al. 1995), které je způsobeno také zazemňováním odvodňovacích kanálů
na bývalých mokřadních loukách (Brock et al. 1989,
Stančík 1999, Douda et al. 2009) nebo odlesněním
okolní krajiny (Barthelmes et al. 2010), v důsledku
větrných vývratů (Ulanova 2000), ale i působením
patogenů (Cerny et al. 2008).
Mokřadní olšiny svazu Alnion glutinosae představují azonální eurosibiřský vegetační typ (Bodeux 1955) rozšířený v západní Evropě (Rodwell
1991, Kelly & Iremonger 1997, Stortelder et al. in
Stortelder et al. 1999: 301–318, Rivas-Martínez et
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al. 2001, Bardat et al. 2004), střední Evropě (Pott
1995, Geißelbrecht-Taferner & Wallnöfer in Mucina
et al. 1993b: 26–43, J. M. Matuszkiewicz 2001,
Franz & Willner in Willner & Grabherr 2007: 89–93,
Jarolímek et al. 2008, Kevey 2008, Borhidi et al.
2012), severní Evropě (Lawesson 2004, Dierßen
1996), jižní a jihovýchodní Evropě (Horvat et al.
1974, Coldea 1991, Ruci et al. 2001, Sburlino et al.
2011), východní Evropě (Korotkov et al. 1991, Prieditis 1997, Vasilevič & Ščukina 2001, Solomaha
2008, Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199)
a severní Africe (Amigo et al. 2004). V České republice jsou nejhojnější v rybničních oblastech severních a jižních Čech. Často jsou uváděny také ze
středních a východních Čech. Naopak se vyskytují
jen vzácně v moravských úvalech a v Poodří. Nedostatek snímkového materiálu a velká rozmanitost druhového složení neumožnily vymezit jako
asociaci vzácné společensvo Alnus glutinosa-Rubus saxatilis, které Sádlo (2000) uvádí z Českolipska, Poohří (Myslivna), Džbánu (Cikánský
dolík) a Nymburska (Květnice). Jeho výskyt je
vázán na oligotrofní vápnitá prameniště a slatiny.
Svým druhovým složením stojí na pomezí svazů
Alnion glutinosae a Alnion incanae.

￭ Summary. This alliance includes vegetation of Alnus glutinosa-dominated forested swamps (carrs), with a herb layer
composed of tall sedges and wetland herbs. It develops in
shallow waterlogged depressions, in the Czech Republic
mainly near fishponds and in broad river floodplains. The
Alnus stands are usually even-aged, in most cases developed through overgrowing of open wetlands or fens by Alnus.

tum glutinosae sensu Mikyška 1956 non Scamoni
1935 (pseudonym), Sphagno-Alnetum glutinosae
sensu Franz et Willner in Willner et Grabherr 2007
non Lemée 1937 (pseudonym)
Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, Betula pubescens, Frangula alnus, Salix pentandra; Agrostis
canina, Calamagrostis canescens, Calla palustris,
Carex canescens, C. elongata, C. paniculata, Dryopteris carthusiana, Equisetum fluviatile, Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris, Peucedanum palustre,
Thelypteris palustris, Viola palustris; Plagiothecium denticulatum, Riccardia latifrons, R. multifida,
Sphagnum fimbriatum, S. palustre
Konstantní druhy: Alnus glutinosa, Betula pendula,
Frangula alnus, Picea abies; Agrostis canina,
Carex canescens, C. nigra, C. rostrata, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, Equisetum fluviatile, Galium palustre agg.,
Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea agg., Peucedanum palustre, Vaccinium myrtillus, Viola palustris; Sphagnum
palustre
Dominantní druhy: Alnus glutinosa, Frangula alnus;
Calla palustris, Carex brizoides, C. paniculata,
Equisetum sylvaticum, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea agg.; Sphagnum palustre
Formální definice: Alnus glutinosa pokr. > 25 % AND
(Betula pendula pokr. > 5 % OR Betula pubescens
pokr. > 5 % OR Frangula alnus pokr. > 5 % OR
Pinus sylvestris pokr. > 5 %) AND (skup. Carex
panicea OR skup. Carex rostrata OR skup.
Viola palustris) NOT skup. Caltha palustris

LAA01
Thelypterido palustris-Alnetum
glutinosae Klika 1940
Rašelinné mokřadní olšiny
Tabulka 5, sloupec 1 (str. 183)
Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum
Orig. (Klika 1940): Alnus glutinosa-Dryopteris thelypteris-Assoziation (Dryopteris thelypteris = Thelypteris palustris)
Syn.: Sphagno squarrosi-Alnetum Solinska-Górnicka
ex Prieditis 1997, Calamagrostio canescentis-Alne-

NOT skup. Carex remota

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
rozvolněné lesní porosty s dřevinami, které jsou
často pokrouceného vzrůstu. Dominantou stromového patra je olše lepkavá (Alnus glutinosa). Často
jsou přimíšeny dřeviny časté na rašeliništích, a to
bříza pýřitá (Betula pubescens) a smrk ztepilý
(Picea abies), a také světlomilné druhy borovice
lesní (Pinus sylvestris) a bříza bělokorá (Betula
pendula). Keřové patro je díky řídkému zápoji stromového patra dobře rozvinuto. Vedle dorůstajících
stromů se v něm uplatňuje krušina olšová (Frangula alnus), kterou na mineralizovaných substrátech doprovází jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Bylinné patro je obvykle druhově bohaté; časté jsou
169

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:14 Stránka 170

Mokřadní olšiny a vrbiny (Alnetea glutinosae)

Obr. 65. Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae. Rašelinná mokřadní olšina u Břehyňského rybníka na Dokesku. (P. Petřík 2010.)
Fig. 65. Alder carr near the Břehyňský fishpond in the Doksy region, Česká Lípa district, northern Bohemia.

vlhkomilné acidofilní ostřice (Carex canescens,
C. echinata, C. nigra a C. rostrata) a další druhy kyselých a oligotrofních půd (např. Agrostis canina,
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus a Viola
palustris). Jako dominanta bylinného patra se
často uplatňují bezkolence (Molinia caerulea
a M. arundinacea). V porostech se obvykle vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti kolem 200 m2. Mechové patro je silně
rozvinuto, vedle zástupců rodu Sphagnum (např.
S. fimbriatum, S. palustre a S. recurvum s. l.) se
uplatňují Climacium dendroides, Mnium hornum
a Plagiomnium affine s. l.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje v mezofytiku v oblastech s přechodovými rašeliništi, nejčastěji v blízkosti rybníků v nadmořských výškách
250–540 m. Půdy jsou chudé živinami a mají kyselou reakci. Döring-Mederake (1991) uvádí z obdobných typů olšin v severozápadním Německu
pH 3,7–5,9. Půdy jsou nejčastěji organozemě saprické nebo mezické. Hladina podzemní vody kolísá
170

blízko půdního povrchu; tato voda většinou neproudí a podobně jako na stanovištích asociace
Carici elongatae-Alnetum glutinosae v průběhu vegetačního období kolísá s maximem na jaře a na
podzim. Oproti asociaci Carici elongatae-Alnetum
glutinosae je povrch půdy vyrovnanější, s méně
zřetelnými kopečky a prohlubněmi.
Dynamika a management. Rašelinné mokřadní olšiny společně s rašelinnými březinami asociace
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis přirozeně
zarůstají okraje přechodových rašelinišť. Oproti rašelinným březinám vyžadují olšiny větší množství
živin v půdě. Většina dnešních porostů vznikla ve
20. století sukcesí na odvodněných stanovištích bývalých rašelinných luk a přechodových rašelinišť.
Oproti produktivnějším slatinným mokřadním olšinám se v řídkých porostech rašelinných mokřadních
olšin dobře generativně obnovuje olše lepkavá.
Rozšíření. Asociace Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae je uváděna z Nizozemska (Stortel-
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Obr. 66. Rozšíření asociace LAA01 Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae.
Fig. 66. Distribution of the association LAA01 Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae.

der et al. in Stortelder et al. 1999: 301–318), Polska a Pobaltí (jako Sphagno squarrosi-Alnetum;
Solinska-Górnicka 1987, Prieditis 1997) a Rakouska (jako Sphagno-Alnetum glutinosae; Franz &
Willner in Willner & Grabherr 2007: 89–93). Podobná společenstva se vyskytují také v Německu
(Döring-Mederake 1991), na Slovensku (Šomšák
2000) a Ukrajině (Didukh et al. in Didukh et al.
2011: 143–199). V České republice jsou rašelinné
mokřadní olšiny rozšířeny zejména v Ralské pahorkatině (Neuhäusl & Neuhäuslová 1965, Turoňová 1985, 1987). V menší míře byly zaznamenány ve Frýdlatském výběžku (Jehlík 1963), na
Chomutovsku (Plíva, nepubl.), Plzeňsku (Mikyška
1944a), v dolním Posázaví (K. Mráz 1959), jihočeských pánvích (Klika 1940, Březina et al. 1963,
Douda, nepubl.), na Jindřichohradecku (Douda,
nepubl.) a ve východním Polabí (Mikyška 1956,
1964a).

Syntaxonomická poznámka. Z Rakouska uvádějí
Franz & Willner (in Willner & Grabherr 2007: 89–93)
rašelinné mokřadní olšiny pod jménem Sphagno-Alnetum glutinosae Lemée 1937. Jde však o odlišnou asociaci, která sdružuje západoevropské
mokřadní olšiny s výskytem oceanických druhů
(např. Lonicera periclymenum, Osmunda regalis
a Scutellaria minor; Oberdorfer in Oberdorfer 1992:
24–32, Pott 1995, Prieditis 1997), které se v České
republice ani v Rakousku nevyskytují vůbec nebo
jen zřídka (Douda 2008).

￭

Summary. This association of Alnus glutinosa carr oc-

curs in acidic and nutrient-poor waterlogged habitats, which
support occurrence of Betula pubescens and Picea abies.
The herb layer is composed of acidophilous sedges and
other species of nutrient-poor soils. The moss layer is well
developed, with a significant participation of Sphagnum spp.
In the Czech Republic this association occurs mainly in the
Doksy region of northern Bohemia, but it has also been re-

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
sice nemá přímý hospodářský význam, ale plní důležitou roli při zadržování vody v krajině a udržování
její kvality. Výskyt společenstva je plošně velmi
omezený. Jde o nejohroženější typ mokřadních
olšin na našem území a zároveň o jedno z nejohroženějších lesních společenstev, které je biotopem
řady ohrožených druhů cévnatých rostlin (např.
Hydrocotyle vulgaris, Lysimachia thyrsiflora a Menyanthes trifoliata).

corded in other areas of the Bohemian Massif.

LAA02
Carici elongatae-Alnetum
glutinosae Tüxen 1931
Slatinné mokřadní olšiny
Tabulka 5, sloupec 2 (str. 183)
171
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Orig. (Tüxen 1931): Cariceto elongatae-Alnetum glutinosae
Syn.: Carici elongatae-Alnetum glutinosae Koch 1926
(§ 2b, nomen nudum), Carici elongatae-Alnetum

Dominantní druhy: Alnus glutinosa; Calamagrostis
canescens, Carex acutiformis, C. elongata, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica

glutinosae Schwickerath 1933, Hottonio-Alnetum
Hueck ex Fukarek 1961

Formální definice: Alnus glutinosa pokr. > 25 % AND
(skup. Carex elongata OR skup. Iris pseudaco-

Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, Salix cinerea;

rus) AND skup. Lysimachia vulgaris NOT skup.

Calamagrostis canescens, Carex elongata, Dryo-

Carex panicea NOT skup. Carex rostrata NOT

pteris carthusiana, Galium palustre agg., Iris

skup. Viola palustris NOT Molinia caerulea agg.

pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia

pokr. > 15 %

thyrsiflora, L. vulgaris, Peucedanum palustre, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris
Konstantní druhy: Alnus glutinosa; Calamagrostis canescens, Caltha palustris, Carex elongata, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, Galium palustre agg., Impatiens noli-tangere, Iris
pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia
thyrsiflora, L. vulgaris, Myosotis palustris agg.,
Peucedanum palustre, Phalaris arundinacea, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Urtica
dioica

Struktura a druhové složení. Tyto lesní porosty
s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) se vyznačují většinou jednovrstevnou vertikální strukturou stromového patra. Pro zastíněné chudé keřové
patro je charakteristický výskyt krušiny olšové
(Frangula alnus) a vrby popelavé (Salix cinerea).
Bylinné patro je diferencováno na mikrostanoviště
kopečků a prohlubní. Zatímco kopečky hostí vedle
hygrofytů (např. Carex elongata) také mezofyty
(např. Dryopteris carthusiana, Oxalis acetosella
a Rubus idaeus), v prohlubních jsou přítomny

Obr. 67. Carici elongatae-Alnetum glutinosae. Mokřadní olšina s trsy ostřice prodloužené (Carex elongata) na břehu Hradčanského
rybníku u Mimoně na Českolipsku. (J. Douda 2007.)
Fig. 67. Alder carr with Carex elongata tussocks on the shore of the Hradčanský fishpond near Mimoň, Česká Lípa district, northern
Bohemia.
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pouze hygrofyty a v menší míře také hydrofyty
(např. Carex riparia, Iris pseudacorus, Lemna minor
a Lysimachia thyrsiflora). Oproti asociaci Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae jsou výrazně zastoupeny druhy náročné na živiny (např. Glyceria
maxima, Phalaris arundinacea a Urtica dioica), naopak oligotrofní druhy a acidofyty scházejí nebo
mají omezené zastoupení. V porostech se obvykle
vyskytuje 20–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 200–400 m2. Mechové patro je
pravidelně vyvinuto, nemívá však velkou pokryvnost. Jeho nejčastějšími druhy jsou Plagiomnium
affine s. l., Climacium dendroides a Calliergonella
cuspidata.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje nejčastěji
poblíž rybníků a ve slepých ramenech řek na produktivních, mezotrofních až eutrofních stanovištích
od nížin do podhůří, nejčastěji v nadmořských výškách 250–500 m. Podzemní voda neproudí, ale kolísá v průběhu roku s maximem na jaře a na podzim. Charakteristický je kopečkovitý charakter
půdního povrchu, ve kterém lze rozlišit kopečky
s olšemi a prohlubně vyplněné po většinu roku
vodou (často s výjimkou léta). Půdy mají vysoký
podíl nerozložené organické hmoty; nejčastěji jde
o glej nebo organozem s kyselou až neutrální půdní
reakcí (pH 3,7–7,2; Mikyška 1964a, Döring-Mederake 1991, Neuhäuslová 2003, Neuhäuslová et al.
in Kolbek et al. 2003a: 105–112).

Dynamika a management. Společenstvo nahrazuje v přirozené sukcesi rákosiny a vegetaci vysokých ostřic třídy Phragmito-Magno-Caricetea
a vrbiny svazu Salicion cinereae. Zejména během
20. století se rozšířilo také na bývalých eutrofních
mokřadních loukách (Douda et al. 2009). Na trvale
zamokřených stanovištích představuje dlouhodobě
stabilní vegetaci. Ve slepých ramenech řek, tedy na
stanovištích, která se rychle zazemňují a odrůstají
tak hladině podzemní vody, přechází do společenstev lužních lesů svazu Alnion incanae.
Rozšíření. Carici elongatae-Alnetum glutinosae je
rozšířeno ve velké části Evropy. Uvádí se z Francie
a Belgie (Bodeux 1955), Nizozemska (Stortelder et
al. in Stortelder et al. 1999: 301–318), Švýcarska
(Keller et al. 1998), Německa (Oberdorfer in Oberdorfer 1992: 24–32, Pott 1995, Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100, Preising et al. 2003),
Dánska a jižního Švédska (Brunet 1991, Dierßen
1996, Lawesson 2004), Polska a východního Pobaltí (Jakubowska-Gabara 1985, Korotkov et al.
1991, Prieditis 1997), Slovenska (Šomšák 2000,
Slezák et al. 2013), Rakouska (Geißelbrecht-Taferner & Wallnöfer in Mucina et al. 1993b: 26–43,
Franz & Willner in Willner & Grabherr 2007: 89–93),
Itálie (Sburlino et al. 2011), Maďarska (Kevey 2008,
Borhidi et al. 2012), Chorvatska a Slovinska (Horvat
et al. 1974), Rumunska (Coldea 1991) a Běloruska
(Korotkov et al. 1991). Na severozápadě evropské

Obr. 68. Rozšíření asociace LAA02 Carici elongatae-Alnetum glutinosae.
Fig. 68. Distribution of the association LAA02 Carici elongatae-Alnetum glutinosae.
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části Ruska popisují podobnou asociaci Vasilevič &
Ščukina (2001). V České republice se společenstvo
vyskytuje roztroušeně v Čechách od nížin do podhůří a vzácně na Moravě. Bylo zaznamenáno např.
ve Frýdlantském výběžku (Jehlík 1963), Ralské pahorkatině (Neuhäusl & Neuhäuslová 1965, Turoňová 1985, 1987, Turoňová & Rychtařík 2002), na
Kokořínsku (T. Kučera & Špryňar 1996), Plzeňsku
(Klika 1950, Sofron & Nesvadbová 1997), Blatensku (Douda, nepubl.), v jihočeských pánvích (Klika
1940, Jílek 1958, Neuhäusl 1959, Březina et al.
1963, Douda 2004), jižní části Českomoravské
vrchoviny (Boublík 2002), Polabí a dolním Poorličí
(Mikyška 1956, 1964a, 1968, Z. Novotná 1958,
Rydlo 1993), Lanškrounské kotlině (Jirásek 1993)
a moravských úvalech (Bednář 1964, J. Král 1970).

marsh species and in places even some aquatic plants.
This association develops in mesotrophic to eutrophic habitats with significant accumulation of undecomposed organic matter. In spring the water table usually rises above
the ground level. In the Czech Republic it occurs mainly on
waterlogged sites near fishponds and in terrestrializing oxbows at lower and middle altitudes.

LAA03
Carici acutiformis-Alnetum
glutinosae Scamoni 1935
Mokřadní olšiny s ostřicí ostrou
a skřípinou lesní
Tabulka 5, sloupec 3 (str. 183)

Variabilita. V závislosti na úživnosti stanoviště lze
rozlišit dvě varianty:
Varianta Viola palustris (LAA02a) se vyznačuje výskytem druhů Crepis paludosa, Equisetum
sylvaticum, Frangula alnus, Myosotis palustris agg.
a Viola palustris. Představuje oligotrofnější variantu
asociace s častým výskytem na březích lesních
rybníků a rozsáhlejších lesních prameništích. Její
výskyt se kryje s rozšířením asociace.
Varianta Glyceria maxima (LAA02b) se vyznačuje hojným výskytem druhů Glyceria maxima,
Iris pseudacorus a Salix cinerea. Nachází se na
živinami bohatých stanovištích zejména ve slepých ramenech řek a v blízkosti eutrofizovaných
rybníků. Její rozšíření se rovněž kryje s rozšířením
asociace.
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
plní důležitou roli při čištění podzemní vody a jejím
zadržování v krajině. Běžně je ponecháváno bez
lesnických zásahů. Pouze v omezené míře slouží
jako zdroj dřeva. Během povodní mohou rozsáhlejší
olšiny působit jako přirozené poldry. Společenstvo
je ohroženo velkoplošným poklesem hladiny podzemní vody v krajině. Ze vzácnějších druhů se
v něm vyskytují např. Calla palustris, Dryopteris
cristata, Hottonia palustris a Thelypteris palustris.

￭ Summary. This swamp forest is dominated by Alnus glutinosa, with Frangula alnus and Salix cinerea participating
in a sparse shrub layer. The herb layer is characterized by
a distinct pattern of hummocks and hollows, the former
being usually covered by tussocks of Carex elongata, accompanied by mesophytic species, the latter supporting
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Nomen inversum propositum
Orig. (Scamoni 1935): Alnus glutinosa-Carex acutiformis=Assoziation
Syn.: Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae Borhidi in
Borhidi & Kevey 1996
Diagnostické druhy: Alnus glutinosa; Caltha palustris,
Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Carex acutiformis, C. paniculata, Filipendula ulmaria, Galium
palustre agg., Lycopus europaeus, Lysimachia
vulgaris, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara,
Veronica beccabunga; Brachythecium rutabulum,
Mnium hornum
Konstantní druhy: Alnus glutinosa; Angelica sylvestris,
Athyrium filix-femina, Caltha palustris, Cardamine
amara (excl. subsp. opicii), Carex acutiformis, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia
cespitosa, Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Galium aparine, G. palustre agg., Impatiens
noli-tangere, Juncus effusus, Lycopus europaeus,
Lysimachia vulgaris, Myosotis palustris agg., Poa
trivialis, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus,
Solanum dulcamara, Urtica dioica; Brachythecium
rutabulum, Plagiomnium affine s. l.
Dominantní druhy: Alnus glutinosa; Carex acutiformis, Impatiens noli-tangere, Scirpus sylvaticus
Formální definice: Alnus glutinosa pokr. > 25 % AND
(Carex acutiformis pokr. > 15 % OR Scirpus sylvaticus pokr. > 15 %) AND (skup. Caltha palustris skup. OR Cirsium oleraceum) NOT skup.
Asarum europaeum NOT skup. Carex elongata
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Obr. 69. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae. Mokřadní olšina s ostřicí ostrou (Carex acutiformis) u Sedmihorek v Českém ráji.
(M. Chytrý 2007.)
Fig. 69. Alder carr with Carex acutiformis near Sedmihorky, Semily district, eastern Bohemia.

Struktura a druhové složení. Olše lepkavá (Alnus
glutinosa) tvoří jednovrstevné stromové patro, často
s krušinou olšovou (Frangula alnus) nebo vrbou popelavou (Salix cinerea) v zastíněném řídkém podrostu. Bylinnému patru nejčastěji dominuje ostřice
ostrá (Carex acutiformis) nebo skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), méně často také ostřice latnatá
(Carex paniculata), ostřice trsnatá (C. cespitosa)
a bezkolence (Molinia caerulea a M. arundinacea).
Charakteristický je hojný výskyt druhů vlhkých luk
svazu Calthion palustris, např. Angelica sylvestris,
Cirsium oleraceum, C. palustre a Filipendula ulmaria.
Naopak chybějí diagnostické druhy asociace Carici
elongatae-Alnetum glutinosae (např. Carex elongata,
Calamagrostis canescens a Peucedanum palustre),
které jsou vázány na mezotrofnější a sukcesně pokročilejší mokřadní olšiny. V porostech se obvykle vyskytuje 20–35 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti 200–400 m2. Mechové patro je pravidelně
vyvinuto a jsou v něm nejčastěji zastoupeny druhy
Brachythecium rutabulum a Plagiomnium affine s. l.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje poblíž rybníků, na rozsáhlejších prameništích a v nivách

vodních toků, nejčastěji v nadmořských výškách
250–500 m. Stanoviště jsou podmáčená, ale hladina podzemní vody nevystupuje tak často nad
půdní povrch jako u předcházejících typů mokřadních olšin. Půdní povrch není výrazně diferencován
na kopečky a prohlubně. Nejčastějším půdním
typem je glej s mocnou vrstvou slatiny ve svrchní
vrstvě (glej histický). Půdy jsou eutrofní a mají kyselou až neutrální reakci (pH 5,2–6,3), většinou nasycený sorpční komplex (40–100 %) a poměr C : N
menší než 15 (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1979, Chytrý & Vicherek 1995, Neuhäuslová et al.
in Kolbek et al. 2003a: 105–112).
Dynamika a management. Asociace se rozšířila
během 20. století a její porosty představují raná
sukcesní stadia na místech někdejších mokřadních
luk svazu Calthion palustris, rákosin a porostů vysokých ostřic třídy Phragmito-Magno-Caricetea
nebo řídkých pařezin s Alnus glutinosa (Scamoni
1935). Navazujícím společenstvem v sukcesi je
pravděpodobně Carici elongatae-Alnetum glutinosae s půdním povrchem diferencovaným na kopečky a prohlubně.
175
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Rozšíření. Asociace Carici acutiformis-Alnetum je
známa z Německa (Scamoni 1935), Rakouska (Geißelbrecht-Taferner & Wallnöfer in Mucina et al.
1993b: 26–43, Franz & Willner in Willner & Grabherr
2007: 89–93), Slovenska (Jarolímek et al. 2008)
a Ukrajiny (Solomaha 2008). Analogické společenstvo bylo zaznamenáno také v Nizozemsku (Stortelder et al. in Stortelder et al. 1999: 301–318). V České
republice se vyskytuje od nížin do podhůří. Byla zaznamenána na Plzeňsku (Nová 2009), Křivoklátsku
(Neuhäuslová et al. in Kolbek et al. 2003a: 105–112),
ve středním Povltaví (Douda 2004), Šumavsko-novohradském podhůří (Douda, nepubl.), na Českolipsku (Douda, nepubl.), Kokořínsku (T. Kučera & Špryňar 1996), ve Frýdlantském výběžku (Skuhrovec,
nepubl.), na Mladoboleslavsku (Vondráček, nepubl.),
v Podkrkonoší (Gregor, nepubl.), Podorličí (Mikyška
1972, Zlatník, nepubl.), na Nymbursku (Buršík, nepubl.), v Posázaví (Podhorník, nepubl.), Železných
horách (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979, Jirásek 1995), Lanškrounské kotlině (Jirásek 1993),
okolí Brna (Michalcová, nepubl.), středním Podyjí
(Chytrý & Vicherek 1995) a vzácně i jinde.
Variabilita. Podle nadmořské výšky a úživnosti půd
lze rozlišit dvě varianty:
Varianta Carex acutiformis (LAA03a) je charakterizována dominantním výskytem ostřic Carex
acutiformis a C. paniculata. Dále se uplatňují Cirsium oleraceum, Galium aparine, Lychnis flos-cuculi, Mentha aquatica a Sambucus nigra. Vyskytuje

se hlavně ve středních a severních Čechách. Uváděna je také z východních Čech a jihozápadní Moravy. Její rozšíření je omezeno na nížiny a pahorkatiny v nadmořských výškách 250–400 m. Ve
srovnání s následující variantou osídluje půdy bohatší živinami.
Varianta Scirpus sylvaticus (LAA03b) se vyznačuje dominancí druhu Scirpus sylvaticus, který
se s menší pokryvností vyskytuje i v předešlé variantě. V bylinném patře se uplatňují Carex brizoides,
Cirsium palustre, Myosotis palustris agg., Impatiens
noli-tangere a Viola palustris. Oproti předcházející
variantě se vyskytuje v chladnějších oblastech
(400–600 m n. m.). Dosud je známa z jižních Čech
a Českomoravské vrchoviny, lze ale předpokládat
širší rozšíření. Osídluje živinami chudší stanoviště.
Hospodářský význam a ohrožení. Jako zdroj
dřeva slouží porosty jen omezeně. Jsou důležité pro
zadržování vody v krajině a čistění podzemní vody.
V člověkem intenzivně využívaných oblastech představují mokřadní olšiny s ostřicí ostrou a skřípinou
lesní jedno z mála lesních společenstev, které se
vyvíjí bez hospodářských zásahů. V současnosti
není ohroženo a naopak se šíří.

￭

Summary. This association of Alnus glutinosa swamp

forest is usually characterized by the dominance in the herb
layer of Carex acutiformis or Scirpus sylvaticus. It occurs
in waterlogged sites, but the water table does not rise
above the ground level as often as in the previous two

Obr. 70. Rozšíření asociace LAA03 Carici acutiformis-Alnetum glutinosae.
Fig. 70. Distribution of the association LAA03 Carici acutiformis-Alnetum glutinosae.
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associations of alder carrs. Also the organic sediment is
shallower and the ground surface is not so distinctly differentiated into hummocks and hollows as in Carici elongatae-Alnetum glutinosae. In the Czech Republic this association occurs in the Bohemian Massif.

Svaz LAB
Salicion cinereae Müller
et Görs ex Passarge 1961
Mokřadní vrbiny
Orig. (Passarge 1961): Salicion cinereae Müller et
Görs 58
Syn.: Salicion cinereae Müller et Görs 1958 prov. (§ 3b),
Salicion auritae Doing 1962
Diagnostické druhy: Frangula alnus, Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra, Spiraea salicifolia; Calamagrostis canescens, Carex elongata, Cicuta virosa,
Comarum palustre, Galium palustre agg., Lycopus
europaeus, Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris,
Peucedanum palustre, Scutellaria galericulata,
Solanum dulcamara; Chiloscyphus polyanthos,
Sphagnum palustre, S. squarrosum
Konstantní druhy: Salix cinerea; Galium palustre agg.,
Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris

Svaz Salicion cinereae zahrnuje převážně vrbové
křoviny vázané na mokřadní biotopy. V keřovém
patře se uplatňuje několik různých dominant. Nejčastěji je to vrba popelavá (Salix cinerea), vrba
ušatá (S. aurita), vrba pětimužná (S. pentandra)
nebo krušina olšová (Frangula alnus). Lokálně se
prosazuje také tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia). Bylinné patro je často zastoupeno pouze sporadicky kvůli zastínění keři. Nemá vlastní charakteristické druhy: nejčastěji se v něm vyskytují
druhy charakteristické pro celou třídu Alnetea glutinosae nebo druhy běžné na mokřadních loukách, např. Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria a Juncus effusus.
Společenstva svazu Salicion cinereae jsou
v České republice rozšířena od nížin do hor.
Nacházejí se v blízkosti rybníků, v nivách řek, na
mokřadních loukách, při okrajích slatinišť a přechodových rašelinišť a ve zvodnělých příkopech
podél cest. Osídlují i stanoviště zamokřená do
té míry, že na nich není možný rozvoj mokřad-

ních olšin ani rašelinných březin. Půdy odpovídají glejům nebo organozemím, jsou oligotrofní
až eutrofní a mají kyselou až mírně alkalickou
reakci.
Mokřadní vrbiny se na našem území vyskytovaly po celý holocén (Rybníčková & Rybníček in
Neuhäuslová et al. 1998: 34–42). Osídlují litorály
vodních ploch, slepá ramena řek, ale i disturbancemi vzniklé nelesní plochy uvnitř mokřadních
lesů. Vrby úspěšně kolonizují tyto biotopy díky
dobré šiřitelnosti svých semen a klonálnímu růstu.
Navíc přežívají se sníženou vitalitou i v zástinu
stromového patra. Po smýcení mokřadních lesů,
zejména olšin, se úspěšně rozšířily také na druhotné mokřadní louky (Rybníčková et al. 1975,
Jankovská 1987). Jejich rozsah byl ale celkově značně omezen, jelikož mokřadní stanoviště
byla intenzivně využívána jako zdroj sena a steliva (Jeník 1983). Vrby byly využívány jako zdroj
proutí a palivového dříví (P. Svoboda 1957). Výrazné šíření mokřadních vrbin nastalo až v průběhu 20. století v důsledku ponechání mokřadních luk spontánní sukcesi (Jeník 1983, Faliński
1986, Falińska 1991).
Mokřadní vrbiny svazu Salicion cinereae mají
eurosibiřský areál. Vyskytují se v převážné části
Evropy (Passarge 1961, Westhoff & den Held
1969, Coldea 1991, Korotkov et al. 1991, Pott
1995, Brzeg et al. 2000, Schubert in Schubert et
al. 2001b: 46–100, Bardat et al. 2004, Lawesson
2004, Franz & Willner in Willner & Grabherr 2007:
58–61, Solomaha 2008, Valachovič & Hrivnák
2010, Didukh et al. in Didukh et al. 2011:
143–199, Borhidi et al. 2012) a na západní Sibiři
(Taran 1993, Lapshina 2006). V České republice
jsou rozšířeny pravděpodobně po celém území,
avšak fytocenologickými snímky jsou dosud doloženy jen velmi mezernatě. Nejhojnější jsou na
Českolipsku, v jihočeských pánvích a jižní části
Českomoravské vrchoviny.

￭

Summary. This alliance includes willow carrs with

Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra, Frangula alnus and
in some areas also Spiraea salicifolia. The herb layer is
usually sparse due to shading by shrubs; it includes species of marshes and wet meadows. This vegetation type
occurs in floodplains, near ponds, in wet meadows and
at the margins of fens from the lowlands to mountain
sites. Its habitats are very similar to those of alder carrs,
but usually they are either more recently disturbed or
wetter.
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LAB01
Salicetum auritae Jonas 1935
Rašelinné mokřadní vrbiny

Konstantní druhy: Betula pendula, Frangula alnus, Salix
cinerea; Agrostis canina, Calamagrostis canescens, Carex nigra, C. rostrata, Cirsium palustre,
Comarum palustre, Epilobium palustre, Equisetum
fluviatile, Galium palustre agg., Juncus effusus,

Tabulka 5, sloupec 4 (str. 183)

Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Molinia
caerulea agg., Peucedanum palustre, Scutellaria

Orig. (Jonas 1935): Salicetum auritae
Syn.: Frangulo-Salicetum auritae Tüxen 1937, Salici cinereae-Sphagnetum recurvi (Zólyomi 1934) Soó
1955, Salicetum pentandro-cinereae Passarge

galericulata, Viola palustris; Sphagnum palustre,
S. recurvum s. l., S. squarrosum
Dominantní druhy: Frangula alnus, Salix aurita, S. cinerea; Sphagnum squarrosum

1961 sphagnetosum Passarge 1961, Sphagno-Salicetum cinereae Šomšák 1963, Salicetum

Formální definice: (Frangula alnus pokr. > 25 % OR

pentandro-cinereae Passarge 1961 comaretosum

Salix aurita pokr. > 25 % OR Salix cinerea pokr.

Weber 1998

> 25 % OR Spiraea salicifolia pokr. > 25 %) AND
(skup. Carex canescens OR skup. Carex ro-

Diagnostické druhy: Betula pubescens, Frangula alnus,

strata OR skup. Sphagnum palustre OR skup.

Salix cinerea, S. pentandra, Spiraea salicifolia;

Viola palustris) NOT Alnus glutinosa pokr. > 25 %

Calamagrostis canescens, Calla palustris, Cicuta

NOT Picea abies pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris

virosa, Comarum palustre, Equisetum fluviatile,

pokr. > 5 %

Hydrocotyle vulgaris, Juncus acutiflorus, Peucedanum palustre, Scutellaria galericulata, Viola palustris; Chiloscyphus polyanthos, Sphagnum fimbriatum, S. palustre, S. squarrosum

Struktura a druhové složení. V porostech se
uplatňuje několik různých dominant: nejčastěji to je
vrba ušatá (Salix aurita), vrba popelavá (S. cinerea)

Obr. 71. Salicetum auritae. Rašelinné mokřadní křoviny s vrbou popelavou (Salix cinerea) u Velkého Pařezitého rybníku v Jihlavských
vrších. (M. Chytrý 2003.)
Fig. 71. Willow carr on acidic peat with Salix cinerea at the Velký Pařezitý fishpond near Řásná, Jihlava district.
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Obr. 72. Salicetum auritae. Rašelinné mokřadní křoviny s tavolníkem vrbolistým (Spiraea salicifolia) v Hornovltavském luhu u obce
Pěkná na Šumavě. (M. Chytrý 2002.)
Fig. 72. Wet peatland scrub with Spiraea salicifolia in the upper Vltava floodplain near the village of Pěkná, Šumava Mountains, south-western Bohemia.

stanoviště s kyselými půdami a tvorbou rašeliny. Půdním typem je nejčastěji organozem s hladinou podzemní vody kolísající blízko povrchu půdy.

nebo krušina olšová (Frangula alnus), v jižních Čechách také tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia).
V bylinném patře se vedle běžných mokřadních
druhů, jako jsou Calamagrostis canescens, Galium
palustre agg. a Lysimachia vulgaris, vyskytují druhy
oligotrofních stanovišť a acidofyty, např. Carex canescens, C. nigra, C. rostrata, Comarum palustre
a Viola palustris. Naopak téměř scházejí druhy
eutrofních stanovišť charakteristické pro asociaci Salicetum pentandro-auritae, např. Phalaris arundinacea a Urtica dioica. V porostech se obvykle vyskytuje
15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 100 m2. Mechové patro je silně rozvinuto:
dominují v něm rašeliníky (např. Sphagnum fimbriatum, S. palustre, S. recurvum s. l. a S. squarrosum),
ale hojné jsou také další mechorosty, např. Aulacomnium palustre a Polytrichum commune.

Dynamika a management. Rašelinné mokřadní
vrbiny nahrazují v sukcesi acidofilní vegetaci slatinišť třídy Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae
a svazu Molinion caeruleae. Příčinou je nesečení
luk nebo snížení hladiny vody způsobené přirozeným zazemněním vodní plochy nebo odvodněním
lokality. Na silně podmáčených a oligotrofních stanovištích, kde se obtížně uchycují olše lepkavá
a bříza pýřitá, představují dlouhodobě stabilní společenstvo. Jinak je nejčastěji nahrazují rašelinné olšiny asociace Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae nebo rašelinné březiny asociace Vaccinio
uliginosi-Betuletum pubescentis.

Stanoviště. Tato vegetace se vyskytuje v pobřežní
zóně oligotrofních a mezotrofních rybníků, na okrajích přechodových rašelinišť, v příkopech lesních cest
a na oligotrofních typech luk od pahorkatin po horské
polohy. Osídluje podmáčená oligotrofní až mezotrofní

Rozšíření. Asociace Salicetum auritae se uvádí
z Nizozemska (Schaminée et al. in Stortelder et al.
1999: 105–120), Německa (Oberdorfer in Oberdorfer 1992: 24–32, Weber 1998), Polska (Brzeg et al.
2000), Rakouska (Geißelbrecht-Taferner & Wallnö179
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Obr. 73. Rozšíření asociace LAB01 Salicetum auritae; existující fytocenologické snímky dávají neúplný obraz skutečného rozšíření asociace.
Fig. 73. Distribution of the association LAB01 Salicetum auritae; available relevés provide an incomplete picture of the actual distribution
of this association.

fer in Mucina et al. 1993b: 26–43, Franz & Willner
in Willner & Grabherr 2007: 58–61), Slovenska (Mucina & Maglocký 1985), Maďarska (Kevey 2008,
Borhidi et al. 2012) a Ukrajiny (Solomaha 2008).
Údaje o výskytu rašelinných vrbin v České republice jsou fragmentární. Společenstvo bylo dosud fytocenologickými snímky doloženo na Ašsku (Brabec 2005), Domažlicku (Nesvadbová & Sofron
1995), Křivoklátsku (Neuhäuslová et al. in Kolbek
et al. 2003a: 105–112), v Třeboňské pánvi (Navrátilová, nepubl.), na Českolipsku (Hájková, nepubl.)
a ve Frýdlantském výběžku (Jehlík 1963).
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
není ohroženo, naopak se šíří na nesečených rašelinných loukách. Podobně jako ostatní asociace
třídy Alnetea glutinosae zadržuje vodu v krajině
a přispívá k čistění a filtraci podzemní vody. Díky
vysoké transpirační schopnosti vrb také ochlazuje
a zvlhčuje prostředí.

￭ Summary. Salicetum auritae is an oligotrophic to mesotrophic type of willow carr, dominated by Salix aurita, S. cinerea, Frangula alnus, and on some sites in southern Bohemia also by Spiraea salicifolia. The herb layer includes
species typical of acidic fens and moss layer is often dom-

LAB02
Salicetum pentandro-auritae
Passarge 1957
Slatinné mokřadní vrbiny
Tabulka 5, sloupec 5 (str. 183)
Orig. (Passarge 1957): Salicetum pentandro-auritae
Syn.: Salicetum cinereae Zólyomi 1931 (§ 2b, nomen
nudum), Salici-Franguletum Graebner et Hueck
1931 (§ 3l), Calamagrostio-Salicetum cinereae
Soó et Zólyomi in Soó 1955 (§ 2b, nomen nudum),
Alno-Salicetum cinereae Passarge 1957 (§ 25),
Calamagrostio-Salicetum cinereae Soó et Zolyomi
ex Simon 1960, Salicetum pentandro-cinereae
Passarge 1961 typicum Passarge 1961
Diagnostické druhy: Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra; Calamagrostis canescens, Carex elongata,
Lysimachia thyrsiflora, Solanum dulcamara
Konstantní druhy: Salix cinerea; Galium palustre agg.,
Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Solanum dulcamara, Urtica dioica
Dominantní druhy: Frangula alnus, Salix aurita, S. cinerea; Calamagrostis canescens

inated by species of Sphagnum. This vegetation occurs
in fen complexes, near nutrient-poor ponds and on aban-

Formální definice: (Frangula alnus pokr. > 25 % OR

doned acidic wet meadows. Its distribution in the Czech

Salix aurita pokr. > 25 % OR Salix cinerea pokr.

Republic is poorly known.
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Salicion cinereae

> 25 % OR Spiraea salicifolia pokr. > 25 %) AND
(skup. Caltha palustris OR skup. Calystegia sepium OR skup. Cardamine amara OR skup.
Carex acuta OR skup. Carex elongata OR
skup. Cirsium oleraceum OR skup. Iris pseudacorus)) NOT skup. Carex canescens NOT
skup. Carex panicea NOT skup. Carex rostrata
NOT skup. Sphagnum palustre NOT skup.
Viola palustris NOT Alnus glutinosa pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Společenstvo zahrnuje mokřadní křoviny, ve kterých nejčastěji dominuje vrba popelavá (Salix cinerea) nebo vrba ušatá
(S. aurita). Bylinné patro je obvykle málo rozvinuto
kvůli hustému zápoji keřů. Hojně se uplatňují široce
rozšířené mokřadní druhy Calamagrostis canescens,
Galium palustre agg., Lycopus europaeus a Lysimachia vulgaris. Vedle nich se vyskytují druhy eutrofních
stanovišť, jejichž výskyt odlišuje toto společenstvo od
asociace Salicetum auritae. Nejčastěji jsou to Caltha
palustris, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea
a Urtica dioica. Druhy oligotrofních stanovišť a acidofyty, jejichž výskyt je typický pro asociaci Salicetum
auritae, se vyskytují jen v malé míře. V porostech se
obvykle nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti kolem 100 m2. Mechové patro má
obvykle menší pokryvnost než u předchozí asociace.

Stanoviště. Společenstvo osídluje podmáčená stanoviště od nížin do hor. Nejčastěji lemuje břehy rybníků nebo zarůstá vlhké louky a příkopy podél cest.
Vyskytuje se na eutrofních organozemích a glejích.
Hladina podzemní vody kolísá blízko povrchu půdy
nebo se udržuje alespoň po část roku nad jejím povrchem.
Dynamika a management. Tato vegetace představuje přirozené sukcesní stadium mezi rákosinami a porosty vysokých ostřic třídy Phragmito-Magno-Caricetea na jedné straně a mokřadními
olšinami svazu Alnion glutinosae na straně druhé.
Při absenci seče vrby úspěšně zarůstají také stanoviště mokřadních luk svazů Calthion palustris,
Deschampsion cespitosae a Molinion caeruleae.
Dlouhodobě stabilní porosty se vytvářejí na silně
podmáčených půdách. Na těchto stanovištích
brání vysoká hladina podzemní vody, často v kombinaci s hustou keřovou vegetací, zmlazování olše
lepkavé (Faliński 1986).
Rozšíření. Asociace Salicetum pentandro-auritae je
rozšířena ve velké části Evropy. Pod různými jmény
se uvádí z Nizozemska (Westhoff & den Held 1969,
Schaminée et al. in Stortelder et al. 1999: 105–120),
Německa (Oberdorfer in Oberdorfer 1992: 24–32,
Weber 1998), Polska (Brzeg et al. 2000), Rakouska

Obr. 74. Salicetum pentandro-auritae. Křoviny vrby popelavé (Salix cinerea) ve vlhkých sníženinách v oblasti Čertoryjí v Bílých Karpatech.
(M. Chytrý 2002.)
Fig. 74. Willow car in a wet depression in the Čertoryje grassland area, Bílé Karpaty Mountains, south-eastern Moravia.
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Mokřadní olšiny a vrbiny (Alnetea glutinosae)
(Geißelbrecht-Taferner & Wallnöfer in Mucina et al.
1993b: 26–43, Franz & Willner in Willner & Grabherr
2007: 58–61), Slovenska (Valachovič & Hrivnák
2010), Maďarska (Kevey 2008, Borhidi et al. 2012),
Rumunska (Coldea 1991) a Ukrajiny (Solomaha
2008). V České republice se vyskytuje pravděpodobně po celém území, ale údaje o jejím rozšíření
jsou pouze sporadické. Slatinné mokřadní vrbiny
byly zaznamenány na Domažlicku (Nesvadbová &
Sofron 1995), v Brdech (Sofron 1998), na Šumavě
(Matějková et al. 1996), v Třeboňské pánvi (Douda
2004), na východním okraji Prahy (Řezáč 2010),
v Ralské pahorkatině (Turoňová & Rychtařík 2002),
východním Polabí (Rydlo 1979), Železných horách
(Jirásek 1998), Lanškrounské kotlině (Jirásek 1992),
Ostravské pánvi (Kovářová, nepubl.), Moravskoslezských Beskydech (Kočí, nepubl.) a jinde.
Variabilita. Podle charakteru stanoviště byly rozlišeny dvě varianty:
Varianta Caltha palustris (LAB02a) s diagnostickými druhy Angelica sylvestris, Caltha palustris,
Carex brizoides, Filipendula ulmaria, Myosotis palustris agg., Poa trivialis a Scirpus sylvaticus se vyskytuje na využívaných nebo opuštěných mokřadních loukách a na prameništích. Její rozšíření
odpovídá rozšíření asociace.
Varianta Calamagrostis canescens (LAB02b)
s diagnostickými druhy Calamagrostis canescens,

Carex elongata, Glyceria maxima, Lysimachia
thyrsiflora a Lythrum salicaria se vyskytuje v litorální zóně vodních nádrží nebo ve slepých ramenech řek. Její výskyt se kryje s rozšířením
asociace.
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
není hospodářsky využíváno ani ohroženo. Podobně jako ostatní společenstva třídy Alnetea glutinosae se podílí na zadržování vody v krajině a čištění podzemní vody. Díky mohutné transpiraci vrb
zvlhčuje a ochlazuje prostředí.
Nomenklatorická poznámka. Jméno Salici-Franguletum Graebner et Hueck 1931, které se pro tuto asociaci často používá, je neplatné podle článku 3l Kódu,
protože je založeno na neplatném jménu druhu Frangula frangula (viz Graebner & Hueck 1931).

￭

Summary. This association includes eutrophic willow

carrs, most frequently dominated by Salix cinerea and in
some places also by S. aurita. The herb layer is composed
of nutrient-demanding wetland plants, whereas oligotrophic
herbs typical of the previous association are rare. Soils are
either organic or gleysols. The water table is near the
ground surface for most of the year, and periodically the
sites are flooded. This association is common on waterlogged sites throughout the Czech Republic, but is poorly
documented by relevés.

Obr. 75. Rozšíření asociace LAB02 Salicetum pentandro-auritae; existující fytocenologické snímky dávají dosti neúplný obraz skutečného
rozšíření této asociace.
Fig. 75. Distribution of the association LAB02 Salicetum pentandro-auritae; available relevés provide an incomplete picture of the actual
distribution of this association.

182

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:14 Stránka 183

Tabulka 5

Tabulka 5. Synoptická tabulka asociací mokřadních olšin a vrbin (třída Alnetea glutinosae), údolních
jasanovo-olšových luhů a tvrdých luhů nížinných řek (třída Carpino-Fagetea, část 1: Alnion incanae).
Table 5. Synoptic table of the associations of alder and willow carrs (class Alnetea glutinosae) and valley ash-alder
forests and hardwood floodplain forests of lowland rivers (class Carpino-Fagetea, part 1: Alnion incanae).
1 – LAA01. Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae
2 – LAA02. Carici elongatae-Alnetum glutinosae
3 – LAA03. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae
4 – LAB01. Salicetum auritae
5 – LAB02. Salicetum pentandro-auritae
6 – LBA01. Alnetum incanae
7 – LBA02. Piceo abietis-Alnetum glutinosae
8 – LBA03. Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
9 – LBA04. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
10 – LBA05. Pruno padi-Fraxinetum excelsioris
11 – LBA06. Ficario vernae-Ulmetum campestris
12 – LBA07. Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae
Sloupec číslo
Počet snímků
Počet snímků s údaji o mechovém patře

1
24
19

2
56
28

3
25
11

4
12
11

5
30
15

6
43
31

7
34
21

8
9
74 164
47 104

10
74
44

11
44
20

12
40
34

8

5

.

25

7

.

.

.

.

3

9

.

Salicetum pentandro-auritae
Salix aurita

17

7

4

17

30

2

9

.

1

1

.

.

Alnetum incanae
Salix caprea
Rubus idaeus

.
17

.
29

8
28

.
8

.
17

26
79

3
76

.
41

2
36

3
39

.
20

.
.

Piceo abietis-Alnetum glutinosae
Picea abies

42

13

8

8

.

56

79

31

20

9

9

.

Pruno padi-Fraxinetum excelsioris
Ribes rubrum
Euonymus europaeus
Sambucus nigra

.
.
.

2
4
5

.
8
16

.
.
.

7
.
3

.
.
9

.
.
.

.
1
15

.
10
45

47
73
68

5
20
43

.
8
15

Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae
Fraxinus angustifolia
Acer campestre
Ulmus minor
Cornus sanguinea
Ulmus laevis
Tilia cordata
Acer negundo

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
2
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
1
.
4
.

.
16
5
13
1
23
.

.
23
11
31
5
27
4

2 100
20 73
18 40
16 45
11 18
45 60
. 15

88

38

36

42

23

.

24

5

4

15

Stromové a keřové patro
Salicetum auritae
Spiraea salicifolia

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Frangula alnus

5

.
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Tabulka 5
Tabulka 5 (pokračování ze strany 183)
Sloupec číslo
Betula pubescens
Salix pentandra
Alnus glutinosa
Salix cinerea
Prunus padus subsp. padus
Alnus incana
Fraxinus excelsior
Rubus caesius
Quercus robur

1

2

3

4

33 13
4
13
4
.
100 100 100
8 23 12
. 23
4
4
5 16
4 14 28
13
9
8
17
7
.

25
17
17
75
.
.
.
.
.

5

6

7

8

9

7
5
17
.
17
7
73
.
7 33
. 100
3 30
.
2
7
.

3
.
82
.
3
32
6
.
.

.
.
97
.
14
20
41
3
4

.
.

.
17

51
12

21
21

10

11

12

1
.
95
.
16
10
72
13
9

.
.
.
.
78 23
4
.
95 80
8
.
72 55
46 25
42 100

.
.
8
.
3
.
5
95
78

19
30

58
31

23
27

41
11

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Acer pseudoplatanus
Rubus fruticosus agg.

.
38

4
21

Sorbus aucuparia

33

14

8

.

7

49

32

11

17

18

20

.

Carpinus betulus
Corylus avellana
Betula pendula
Ribes uva-crispa
Viburnum opulus
Ulmus glabra
Fagus sylvatica
Sambucus racemosa
Crataegus laevigata
Pinus sylvestris

4
.
50
.
4
.
8
.
.
38

2
2
7
2
7
.
.
.
2
4

4
4
8
.
16
.
.
4
.
.

.
.
50
8
.
.
.
.
.
.

.
.
13
.
3
.
.
3
.
.

.
7
2
5
2
14
9
28
.
.

.
.
18
.
3
.
15
3
.
3

8
7
.
3
4
5
22
15
1
.

26
21
6
15
7
20
7
5
4
1

11
32
16
24
20
3
3
5
18
1

18
27
7
11
5
5
2
5
14
5

43
3
.
.
8
.
.
.
28
.

58
54

14
4

4
.

33
42

13
13

.
2

15
26

1
.

.
1

.
.

.
.

.
.

4

41

16

17

23

.

.

.

1

9

5

23

Carici acutiformis-Alnetum glutinosae
Carex acutiformis
Scirpus sylvaticus
Filipendula ulmaria
Caltha palustris
Veronica beccabunga

.
17
8
25
8

27
36
36
55
5

52
84
92
84
32

8
.
17
17
.

3
23
23
20
3

.
9
56
49
.

3
15
12
26
3

4
12
46
59
16

1
3
35
27
5

11
7
39
28
3

.
.
14
.
.

10
.
5
3
.

Salicetum auritae
Comarum palustre
Cicuta virosa
Hydrocotyle vulgaris
Juncus acutiflorus

33
.
8
.

.
11
.
.

.
.
.
.

67
17
17
17

13
10
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
2

.
.

.
.

.
.

49
70

.
12

5
.

5
15

1
5

.
11

.
.

16
12

5
.

Bylinné patro
Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae
Carex canescens
Agrostis canina
Carici elongatae-Alnetum glutinosae
Iris pseudacorus

Alnetum incanae
Thalictrum aquilegiifolium
Silene dioica
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Tabulka 5 (pokračování ze strany 184)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Petasites albus
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia
Doronicum austriacum
Arabidopsis halleri
Geum rivale
Senecio nemorensis agg.
Phyteuma spicatum
Aconitum plicatum
Knautia maxima
Rumex arifolius

.
.
.
.
.
17
.
.
.
.

.
5
.
.
2
11
.
.
.
.

.
4
.
.
20
36
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
7
.
.
3
7
.
.
.
.

72
33
21
40
40
93
40
21
14
28

3
6
3
.
6
74
.
6
6
3

9
7
.
3
8
57
3
.
.
1

18
5
.
2
9
44
9
.
2
.

.
3
.
3
3
16
3
.
.
.

.
9
.
7
.
9
.
.
.
.

3
.
.
.
.
3
.
.
.
.

Piceo abietis-Alnetum glutinosae
Phegopteris connectilis
Dryopteris dilatata

.

.

.

.

.

9

32

4

2

1

.

.

25

30

28

.

10

23

71

23

15

12

5

.

Vaccinium myrtillus

50

.

.

.

.

7

85

7

1

.

2

.

Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
Chrysosplenium oppositifolium

4

.

.

.

3

5

12

15

4

.

.

.

Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
Ranunculus lanuginosus
Galeobdolon luteum agg.
Asarum europaeum
Aegopodium podagraria

.
.
.
.

.
2
.
7

4
12
4
24

.
.
.
.

.
.
.
10

16
35
23
63

.
15
3
.

16
47
18
42

39
80
57
84

7
27
23
69

7
39
18
61

3
5
.
30

Pruno padi-Fraxinetum excelsioris
Humulus lupulus

.

13

12

.

.

.

.

5

7

39

14

5

Ficario vernae-Ulmetum campestris
Gagea lutea
Corydalis cava
Adoxa moschatellina
Anemone ranunculoides
Allium ursinum

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
2
.
5

.
.
.
.
.

.
.
3
.
1

7
5
10
2
4

11
7
18
5
1

41
43
32
25
18

.
.
.
.
13

Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae
Rumex sanguineus
Circaea lutetiana
Carex strigosa
Dactylis polygama
Aristolochia clematitis
Symphyotrichum novi-belgii agg.
Brachypodium sylvaticum
Carex sylvatica
Cardamine impatiens
Viola reichenbachiana
Lamium maculatum

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7
4
.
.
.
.
2
.
.
2
2

4
8
.
4
.
.
4
.
.
4
4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2
.
.
.
.
.
5
19
2
14
28

.
.
.
.
.
.
.
12
.
.
.

11
20
.
4
.
.
26
36
.
28
1

7
30
.
8
.
.
40
42
5
31
28

4
20
.
5
.
.
51
28
3
22
28

9
18
.
23
.
2
30
25
5
25
34

53
80
20
60
25
35
75
63
35
80
58

Lysimachia nummularia
Glechoma hederacea agg.
Torilis japonica

4
.
.

18
14
.

28
8
.

.
.
.

17
.
.

2
12
2

3
.
.

28
9
.

26
32
1

49
50
.

23
48
2

83
75
35
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Tabulka 5 (pokračování ze strany 185)
Sloupec číslo
Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Thelypteris palustris
Carex paniculata
Equisetum fluviatile
Calla palustris
Viola palustris
Dryopteris carthusiana
Lysimachia vulgaris
Peucedanum palustre
Calamagrostis canescens
Carex elongata
Lysimachia thyrsiflora
Scutellaria galericulata

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
29
58
17
83
67
92
42
33
29
33
33

16
14
18
9
39
77
89
59
50
71
41
52

4
20
40
.
20
20
88
.
.
16
.
28

.
8
58
17
58
25
67
42
42
8
25
42

.
.
13
3
7
17
70
27
40
37
27
27

.
.
.
.
23
12
5
.
.
.
.
2

3
.
12
.
56
50
15
.
.
3
.
.

.
.
3
.
8
30
16
1
1
4
.
1

.
.
.
1
1
18
16
.
.
1
.
1

.
.
1
.
1
20
39
.
7
7
1
11

.
.
.
.
.
11
16
2
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
8
.
.
.
.
3

Lycopus europaeus

42

71

64

58

40

2

6

1

7

23

5

10

Galium palustre agg.
Solanum dulcamara
Cardamine amara (excl. subsp. opicii)
Chaerophyllum hirsutum
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens noli-tangere
Athyrium filix-femina
Crepis paludosa
Stellaria nemorum
Equisetum sylvaticum
Lysimachia nemorum
Festuca gigantea
Carex remota
Stachys sylvatica
Geum urbanum
Ficaria verna

63
8
21
.
.
.
38
25
.
29
.
.
13
.
.
.

86
64
34
5
4
46
32
18
5
13
2
20
11
4
13
5

84
56
56
32
24
48
48
44
16
24
.
16
20
24
28
8

75
17
8
.
.
.
.
8
.
8
.
.
.
.
.
.

57
47
20
17
.
13
3
10
.
10
3
3
3
3
3
7

19
.
30
91
58
77
74
58
86
33
21
9
9
44
19
2

35
.
21
44
21
32
68
44
18
71
35
3
29
9
3
.

24
9
80
74
47
70
73
72
47
51
39
51
62
46
24
20

1
3
17
40
30
61
48
30
54
13
8
46
23
71
71
31

7
15
7
8
1
45
20
20
27
5
3
46
9
54
77
50

2
2
.
2
2
45
7
.
9
.
.
32
5
36
59
57

15
.
.
.
.
10
.
.
8
.
.
68
48
40
90
8

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Urtica dioica
Deschampsia cespitosa
Oxalis acetosella
Ranunculus repens
Ajuga reptans
Myosotis palustris agg.
Anemone nemorosa
Galium aparine
Pulmonaria officinalis agg.
Geranium robertianum
Carex brizoides
Cirsium oleraceum
Impatiens parviflora
Phalaris arundinacea
Moehringia trinervia

4
71
13
8
4
13
4
8
.
.
13
8
4
.
4

73
46
21
39
7
48
4
7
2
4
34
11
16
50
11

72
52
20
60
12
76
20
44
4
8
24
56
28
20
12

17
33
.
8
.
25
.
8
.
.
.
.
.
8
.

50
37
3
13
10
23
7
17
.
3
13
7
.
47
7

81
74
67
53
42
67
49
19
19
21
37
23
.
28
23

41
74
79
41
38
47
24
6
.
3
9
3
.
3
12

80
58
64
66
50
64
47
19
9
31
38
26
9
16
22

78
35
68
23
41
21
43
37
56
53
25
38
30
17
24

89
38
27
30
42
18
43
59
45
26
20
35
36
27
38

80
30
25
11
18
5
45
50
39
25
23
7
32
14
34

93
73
.
40
58
8
.
43
40
33
5
3
58
28
28

8
4
.

34
32
2

52
60
12

33
17
.

17
17
3

28
19
33

21
15
.

16
28
23

13
11
38

35
32
22

16
18
23

10
8
3

Angelica sylvestris
Poa trivialis
Primula elatior

186
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Tabulka 5
Tabulka 5 (pokračování ze strany 186)
Sloupec číslo
Poa nemoralis
Mercurialis perennis
Equisetum arvense
Scrophularia nodosa
Alliaria petiolata
Stellaria holostea
Juncus effusus
Milium effusum
Cirsium palustre
Heracleum sphondylium
Paris quadrifolia
Galeopsis tetrahit agg.
Dactylis glomerata
Euphorbia dulcis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.
.
4
.
.
.
38
.
54
.
.
4
.

2
.
9
5
.
.
21
2
29
.
4
14
4

8
.
48
4
4
8
44
4
36
8
8
8
4

8
.
.
.
.
.
50
.
42
.
.
8
.

.
.
13
3
.
.
23
.
13
.
.
17
7

28
12
16
30
2
.
5
12
12
37
12
35
26

3
.
6
3
.
.
59
.
38
3
.
12
6

16
11
28
14
5
12
19
14
12
5
7
5
8

27
52
22
19
26
32
2
23
5
26
18
10
16

32
15
22
24
31
18
4
11
4
19
23
15
14

41
25
.
23
30
32
.
25
.
9
25
11
11

15
.
.
38
30
.
.
33
3
.
25
8
20

.

.

4

.

.

9

.

18

26

7

9

.

Dryopteris filix-mas
Maianthemum bifolium
Glyceria fluitans
Fragaria vesca
Elymus caninus
Polygonatum multiflorum
Campanula trachelium
Symphytum officinale
Melica nutans
Anthriscus sylvestris
Lythrum salicaria
Ranunculus auricomus agg.
Stellaria alsine
Veronica montana
Equisetum palustre
Phragmites australis
Colchicum autumnale
Calamagrostis villosa
Taraxacum sect. Taraxacum
Lapsana communis
Carex vesicaria
Poa palustris
Prenanthes purpurea
Carex acuta
Persicaria hydropiper
Molinia caerulea agg.
Epilobium montanum
Carex nigra
Valeriana dioica
Calamagrostis arundinacea
Glyceria maxima
Lychnis flos-cuculi
Galeopsis pubescens

.
8
33
.
.
.
.
.
.
.
33
4
4
.
8
33
.
.
.
.
13
.
.
13
.
54
.
63
21
.
13
4
.

.
5
21
4
.
.
.
11
.
.
34
5
11
.
4
27
2
.
5
.
27
13
.
20
23
7
5
5
4
4
27
9
.

.
8
8
.
4
.
.
16
.
.
28
28
8
4
36
12
12
4
.
.
20
8
.
12
8
.
.
4
8
.
.
20
8

.
.
17
8
.
.
.
.
.
.
17
.
8
.
25
17
.
.
.
.
17
.
.
25
17
50
.
50
8
.
.
8
.

.
3
3
.
.
.
3
3
.
3
17
.
.
.
3
13
3
.
3
.
20
7
.
27
10
13
.
13
.
.
27
3
.

16
14
5
16
23
5
.
2
5
7
.
2
5
7
12
.
.
33
2
2
2
9
35
.
.
.
26
.
2
23
.
5
.

21
24
38
6
.
.
.
.
.
.
.
3
21
.
9
.
.
44
6
.
.
3
12
.
.
6
6
9
18
6
.
18
3

9
5
20
12
1
3
.
1
11
5
4
8
19
22
12
1
1
8
3
.
.
5
8
1
1
.
9
1
9
5
.
3
.

22
15
2
16
16
15
16
8
21
10
.
4
2
5
3
.
5
1
4
5
.
2
6
1
3
2
6
.
3
5
1
.
4

7
5
5
15
15
16
19
16
9
24
4
19
5
1
1
9
20
.
16
8
1
4
.
1
3
3
.
.
5
7
3
3
7

11
14
2
5
9
32
23
.
7
23
5
5
2
2
.
.
7
.
5
2
.
2
.
.
5
.
2
.
.
2
.
2
7

.
18
.
3
18
8
13
45
.
.
10
8
.
25
.
.
15
.
20
48
5
20
.
8
10
.
.
.
.
.
.
8
30

Agrostis stolonifera
Agrostis capillaris
Avenella flexuosa

25
.
.

2
4
.

12
.
.

17
.
8

3
3
.

.
12
7

12
35
35

7
1
1

1
1
2

3
3
1

.
.
5

8
.
.
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Tabulka 5
Tabulka 5 (pokračování ze strany 187)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4
42
.
33
29
.
13
4
.
.
.
.
.

2
2
.
2
.
.
7
4
.
2
4
.
.

8
8
.
4
4
.
.
8
.
4
8
4
.

8
50
.
17
25
.
42
33
.
.
.
.
.

.
.
.
.
3
.
7
7
.
3
.
.
.

28
.
.
.
2
23
.
2
23
.
.
.
21

3
3
.
24
15
3
3
6
.
.
.
.
12

1
1
.
.
1
.
1
4
1
.
.
.
.

1
.
3
.
.
2
.
.
3
2
.
1
.

3
1
7
.
.
1
1
.
.
1
1
3
.

.
.
23
2
.
5
.
.
.
.
5
.
.

.
.
5
.
.
.
.
.
.
20
23
25
.

Cardamine pratensis

.

7

.

25

3

.

.

.

1

3

.

3

Luzula sylvatica
Festuca rubra
Carex pilulifera
Carex panicea
Menyanthes trifoliata

.
4
4
21
21

.
.
.
.
.

.
4
.
.
.

.
25
.
8
17

.
3
.
.
.

26
.
.
.
.

.
9
21
3
.

.
.
.
.
.

.
1
.
1
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae
Riccardia latifrons
Plagiothecium denticulatum
Riccardia multifida

16
37
11

.
11
.

.
9
.

.
27
.

.
13
.

.
10
.

.
19
.

.
13
.

.
7
.

.
2
.

.
.
.

.
.
.

Carici acutiformis-Alnetum glutinosae
Brachythecium rutabulum

32

14

73

18

13

52

14

38

20

36

20

6

Salicetum auritae
Sphagnum squarrosum
Chiloscyphus polyanthos

.
.

11
.

9
.

45
27

20
7

3
.

10
10

.
2

.
.

.
.

.
.

.
.

Piceo abietis-Alnetum glutinosae
Rhizomnium magnifolium
Pellia neesiana

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
10

10
14

.
2

.
1

.
.

.
.

.
.

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum palustre
Mnium hornum
Plagiomnium undulatum

32
47
21
11

7
11
7
11

.
.
27
9

18
45
.
.

.
7
.
.

.
.
3
55

5
29
38
10

.
.
11
72

.
.
5
49

.
.
.
36

.
.
.
10

.
.
.
12

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Plagiomnium affine s. l.
Atrichum undulatum

26
32

25
11

64
9

27
9

20
.

55
45

52
24

53
30

17
35

14
16

20
20

6
.

Oxyrrhynchium hians
Rhizomnium punctatum
Polytrichum formosum

.
16
32

.
18
4

.
.
.

.
.
.

.
7
7

6
19
3

.
14
71

28
26
4

23
15
5

23
.
.

15
.
.

6
.
.

Bistorta officinalis
Carex rostrata
Veronica hederifolia agg.
Carex echinata
Potentilla erecta
Luzula luzuloides
Epilobium palustre
Galium uliginosum
Geranium sylvaticum
Prunella vulgaris
Stachys palustris
Carex muricata agg.
Cirsium heterophyllum

Mechové patro
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Tabulka 5
Tabulka 5 (pokračování ze strany 188)
Sloupec číslo
Climacium dendroides
Calliergonella cuspidata
Polytrichum commune
Sphagnum recurvum s. l.
Dicranella heteromalla
Dicranum scoparium
Sphagnum girgensohnii
Aulacomnium palustre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21
21
37
26
.
11
.
16

21
21
4
.
4
.
.
.

.
27
.
.
.
.
9
.

36
9
36
45
9
9
.
27

7
33
7
7
.
7
7
7

13
.
.
.
.
.
3
.

10
5
19
14
38
33
24
.

6
4
2
2
4
.
.
.

.
1
.
.
2
2
.
.

2
2
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

▷▷
Obr. 76. Srovnání asociací mokřadních olšin a vrbin a mezofilních a vlhkých opadavých listnatých lesů pomocí Ellenbergových indikačních
hodnot, nadmořských výšek a pokryvnosti porostních pater. Vysvětlení grafů viz obr. 13 na str. 69.
Fig. 76. A comparison of associations of alder and willow carrs and mesic and wet deciduous broad-leaved forests by means of Ellenberg
indicator values, altitude and cover of vegetation layers. See Fig. 13 on page 69 for explanation of the graphs.
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Obr. 76
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Obr. 76
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Obr. 76
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy
(Carpino-Fagetea)
Mesic and wet deciduous broad-leaved forests
Karel Boublík, Jan Douda, Radim Hédl & Milan Chytrý

Třída LB. Carpino-Fagetea Jakucs ex Passarge 1968
Svaz LBA. Alnion incanae Pawłowski et al. 1928
LBA01. Alnetum incanae Lüdi 1921
LBA02. Piceo abietis-Alnetum glutinosae Mráz 1959
LBA03. Carici remotae-Fraxinetum excelsioris Koch ex Faber 1936
LBA04. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957
LBA05. Pruno padi-Fraxinetum excelsioris Oberdorfer 1953
LBA06. Ficario vernae-Ulmetum campestris Knapp ex Medwecka-Kornaś 1952
LBA07. Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae Aszód 1935 corr. Soó 1963
Svaz LBB. Carpinion betuli Issler 1931
LBB01. Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957
LBB02. Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957
LBB03. Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964
LBB04. Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová
in Neuhäuslová-Novotná 1964
Svaz LBC. Fagion sylvaticae Luquet 1926
LBC01. Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
LBC02. Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935
LBC03. Carici pilosae-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957
LBC04. Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002
LBC05. Galio rotundifolii-Abietetum albae Wraber 1959
Svaz LBD. Sorbo-Fagion sylvaticae Hofmann in Passarge 1968
LBD01. Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957
Svaz LBE. Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954
LBE01. Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937
LBE02. Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae Mikyška 1972
LBE03. Luzulo-Abietetum albae Oberdorfer 1957
LBE04. Vaccinio myrtilli-Abietetum albae Zeidler 1953
Svaz LBF. Tilio platyphylli-Acerion Klika 1955
LBF01. Aceri-Tilietum Faber 1936
193
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)

LBF02. Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris (Klika 1942) Husová in Moravec
et al. 1982
LBF03. Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952
LBF04. Seslerio albicantis-Tilietum cordatae Chytrý et Sádlo 1998

Třída LB. Carpino-Fagetea Jakucs ex Passarge 1968*
Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy
Orig. (Passarge 1968): Carpino-Fagetea (Br.-Bl. et Vlieg. 37) Jakucs 60 em.
Syn.: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 p. p. (§ 35), Carpino-Fagetea Jakucs 1960 prov. (§ 2b, nomen
nudum, § 3b), Carpino-Fagetea Jakucs 1967 prov. (§ 2b, nomen nudum)
Diagnostické druhy: Abies alba, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica; Actaea spicata, Asarum
europaeum, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, G. sylvaticum, Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium, Melica nutans, Mercurialis perennis, Milium effusum,
Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Prenanthes purpurea, Pulmonaria
officinalis agg., Senecio nemorensis agg., Viola reichenbachiana; Atrichum undulatum
Konstantní druhy: Fagus sylvatica; Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg., Viola reichenbachiana

Třída Carpino-Fagetea zahrnuje zonální širokolisté
opadavé lesy temperátní zóny Evropy, jejichž stromové patro tvoří dřeviny se středními až vyššími
nároky na půdní vlhkost a dostupnost živin, zejména buk lesní (Fagus sylvatica), habr obecný
(Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa
velkolistá (T. platyphyllos), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (A. platanoides), jilm drsný
(Ulmus glabra), jilm vaz (U. laevis), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior) a jasan úzkolistý (F. angustifolia), mimo střední Evropu také buk východní
(Fagus orientalis; od Bulharska po Kavkaz). Z jehličnatých stromů má v těchto lesích optimum jedle
bělokorá (Abies alba) a do horských lesů střední
Evropy i nížinných lesů hemiboreální zóny v Pobaltí a evropské části Ruska zasahuje také smrk
ztepilý (Picea abies). Kromě těchto druhů tvoří
stromové patro také širokolisté dřeviny s širokou
ekologickou amplitudou, které se běžně vyskytují
jako dominanty i v jiných typech lesní vegetace,
zejména duby a olše. Dub zimní (Quercus petraea
agg.) a dub letní (Q. robur) jsou oproti výše
uvedeným dřevinám světlomilnější (Ellenberg &
Leuschner 2010), a proto se uplatňují spíš za hranicemi areálu jiných širokolistých opadavých dře* Charakteristiku třídy zpracoval M. Chytrý
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vin (např. na Britských ostrovech nebo ve východní Evropě; Bohn et al. 2000–2003) nebo na
suchých a živinami chudých stanovištích, kde se
však výrazně mění i složení bylinného patra,
a proto tyto porosty řadíme do zvláštních tříd teplomilných doubrav (Quercetea pubescentis) a acidofilních doubrav (Quercetea robori-petraeae).
Olše lepkavá (Alnus glutinosa) se vyskytuje v lužních lesích, jejichž druhové složení odpovídá třídě
Carpino-Fagetea, současně však roste i na trvale
zamokřených a slatinných půdách, kde se vyvíjí
dosti odlišná vegetace řazená do třídy Alnetea glutinosae. Olše šedá (Alnus incana) se vyskytuje
v některých lužních lesích třídy Carpino-Fagetea,
kromě toho je však typická i pro lužní lesy boreální
zóny (Dierßen 1996).
Souvislý areál třídy Carpino-Fagetea sahá od
atlantského pobřeží Irska a severní části Pyrenejského poloostrova po jižní Ural a od jižní Skandinávie po Středomoří (Bohn et al. 2000–2003). Jde
o hlavní zonální typ přirozené (klimaxové) vegetace, která vymezuje biom širokolistých opadavých
lesů v Evropě. Na severním okraji areálu tyto lesy
navazují na boreokontinentální jehličnaté lesy třídy
Vaccinio-Piceetea. Na jihu Evropy se vyskytují ve
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
vlhčích oblastech oromediteránního stupně hor
nebo azonálně v říčních nivách, roklích a na vlhkých severně orientovaných svazích (Horvat et al.
1974, Pignatti 1998). Směrem na východ v nich
s rostoucí kontinentalitou podnebí postupně ubývá
druhů širokolistých stromů a souvislý areál této třídy
vyznívá na Jižním Uralu, kde končí areály druhů
Acer platanoides, Quercus robur, Ulmus glabra
a U. laevis. Za Uralem se vyskytuje už jen Tilia cordata a blízce příbuzný druh T. sibirica (Hlonov
1965). V lesostepní zóně jihozápadní Sibiře navazují na areál třídy Carpino-Fagetea lesy třídy Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Ermakov et al.
1991, které se také zčásti vyskytují na živinami bohatých mezických půdách. Dominantami stromového patra jsou však drobnolisté (Betula pendula
a Populus tremula) nebo jehličnaté dřeviny (Larix
sibirica a Pinus sylvestris), které stíní jen slabě,
a proto v bylinném patře převažují světlomilné
druhy (Ermakov et al. 1991, 2000). Ve srážkově bohatých oblastech jižní Sibiře, zejména v hornatinách na severním podhůří Altaje, se nacházejí lesy
s Abies sibirica a lokálně s příměsí Tilia sibirica,
v nichž rostou některé druhy bylin typické pro třídu
Carpino-Fagetea. Tyto lesy jsou druhovým složením
velmi podobné lesům třídy Carpino-Fagetea a někteří autoři je do této třídy, respektive do široce pojaté třídy Querco-Fagetea, řadí (Ermakov et al.
2000, Ermakov 2003).
Lesy třídy Carpino-Fagetea se ve střední Evropě vyskytují zejména na zonálních stanovištích
s hlubokými mezickými půdami, nejčastěji typu
kambizem nebo hnědozem, ale také na azonálních
stanovištích, jako jsou některé části říčních niv
s fluvizeměmi a suťové svahy s rankery. Na jiných
typech azonálních stanovišť chybějí. Je to zejména (1) ve vyšších horských polohách (v našich pohořích zasahují do 1000–1200 m n. m.), kde jsou
nahrazeny horskými smrkovými lesy třídy Vaccinio-Piceetea, (2) v nivách řek na místech s dlouho vytrvávajícími záplavami, kde se vyvíjejí měkké luhy
třídy Salicetea purpureae, (3) ve sníženinách zamokřených stagnující vodou, kde rostou mokřadní
lesy tříd Alnetea glutinosae nebo Vaccinio-Piceetea, (4) na kyselých, živinami velmi chudých půdách v nižších polohách, které porůstají acidofilní
doubravy třídy Quercetea robori-petraeae nebo
bory třídy Vaccinio-Piceetea, (5) na suchých půdách, kde je zastupují teplomilné doubravy třídy
Quercetea pubescentis nebo bory třídy Vaccinio-Piceetea, a (6) na toxických půdách na hadci, kde

je zastupují bory třídy Erico-Pinetea nebo Vaccinio-Piceetea.
Různé druhy stromů tvořících hlavní zápoj
nebo příměs stromového patra lesů této třídy se liší
hustotou svých korun, tedy i mírou, do jaké ovlivňují
podrost zastíněním a množstvím opadu. S mírou
zastínění podrostu korunami stromů koreluje
schopnost semenáčů stejného druhu zastínění
snášet (Ellenberg & Leuschner 2010). Nejsilnější
zástin vytvářejí a v mládí tolerují jedle, buk a habr,
následovány javorem klenem a mléčem, lípami a jilmem drsným a vazem. Světlejší porosty a větší nároky na světlo při zmlazování mají olše, jasany, dub
zimní, a zejména dub letní a břízy. Tyto rozdíly
zásadně ovlivňují konkurenční poměry mezi jednotlivými druhy stromů, které se ve schematické podobě tradičně shrnují v Ellenbergových ekogramech (Ellenberg & Leuschner 2010; v úpravě pro
poměry České republiky viz Chytrý 2012). Konkurenčně nejsilnější dřevinou středoevropských lesů
je buk lesní (Fagus sylvatica), který v přirozené vegetaci porůstá téměř veškerá stanoviště vyhovující
jeho fyziologickým nárokům. Na stejných stanovištích, často ve směsi s bukem a vzácněji i v čistých
porostech, byla zejména v minulosti hojná jedle bělokorá (Abies alba), jejíž rozšíření pravděpodobně
podpořilo narušování vegetace lidskou činností
(Málek 1983, Vrška et al. 2009, Kozáková et al.
2011, Volařík & Hédl 2013). Habr obecný (Carpinus
betulus) sice vytváří hustou korunu a silný zástin
podobně jako buk, ve srovnání s ním je však konkurenčně slabší vzhledem k nižšímu vzrůstu
a kratší délce života. Lépe však snáší kontinentální
klima, zejména pozdní jarní mrazíky a delší období
sucha, a proto buk nahrazuje jako dominanta v přirozené lesní vegetaci v nížinách a suchých pahorkatinách. Javory, lípy, jilmy a jasan ztepilý jsou
schopny odolávat konkurenci buku nebo habru zejména na azonálních stanovištích suťových a skalnatých svahů, kde je dostatek vody a živin, ale
vegetace je narušována půdní erozí, sesuvy a padáním balvanů. Olše a jasany osídlují další typ azonálního stanoviště, říční a potoční nivy, kde je půda
ovlivňována záplavami a vysokou hladinou podzemní vody, což nevyhovuje dominantním dřevinám
zonálních stanovišť. Ke konkurenčně nejslabším širokolistým dřevinám středoevropských mezofilních
lesů patří duby (Quercus petraea agg. a Q. robur).
Přestože duby tvoří dominantu na více než 7 %
lesní půdy České republiky, což je přibližně stejně
jako buk a výrazně více než habr (ÚHÚL 2007),
195
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většina našich dubových porostů, zejména na mezických půdách, patrně vznikla v důsledku historického hospodaření v lesích, zejména záměrného
upřednostňování dubu a jeho částečně spontánního rozvoje v rozvolněných pastevních lesích.
Bylinné patro lesů třídy Carpino-Fagetea je více
než u jiných typů evropských lesů závislé na fenologii olistění dominantních dřevin. Velká část druhů
bylinného patra využívá období na jaře před olistěním stromů, kdy se vlivem ozáření přízemní vrstva
půdy prohřívá a mělce kořenící byliny zahajují růst.
U lužních lesů podél nížinných řek nastává první
maximum kvetení již na přelomu března a dubna,
u dubohabřin a bučin mezi polovinou dubna a polovinou května (Lausi & Pignatti 1973, Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná 1977), tedy těsně před olistěním stromů, k němuž dochází u většiny dominantních dřevin během první poloviny května. Mezi lesními druhy kvetoucími před olistěním stromů (tzv.
jarní lesní heliofyty) převažují geofyty, např. Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis spp.,
Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos, Gagea lutea,
Galanthus nivalis a Leucojum vernum. Nadzemní
části většiny těchto druhů vytrvávají jen asi tři měsíce, u některých z nich (např. Galanthus nivalis
a Leucojum vernum) se však listy často objevují už
koncem podzimu nebo začátkem zimy. Po olistění
stromů nastává druhá vlna kvetení lesních druhů
v červnu, kdy kolem letního slunovratu mírně
vzrůstá přísun světelné energie i v zástinu. V této
skupině druhů převažují druhy přizpůsobené na
růst v zástinu (tzv. sciofyty), např. Campanula trachelium, Hieracium murorum, Impatiens noli-tangere, Mycelis muralis a Stachys sylvatica. Aktivní
vegetační období druhů této skupiny trvá zpravidla
čtyři až sedm měsíců. Některé byliny (např. Asarum
europaeum, Carex pilosa, Galeobdolon luteum
agg., Hepatica nobilis, Lamium maculatum, Oxalis
acetosella a některé kapradiny) však v příznivých
podmínkách asimilují po celý rok. Na podzim u nich
usychá jen část listů a zimní mrazy způsobují pouze
částečnou nekrózu (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1977).
Charakteristické druhy třídy Carpino-Fagetea
patří k tzv. nemorálnímu (hájovému) elementu. Analogická vegetace existuje v oceanickém a suboceanickém sektoru temperátní zóny ve východní části
USA (Delcourt & Delcourt 2000) a východní Asii
(Kolbek et al. 2003b). V nich se vyskytují vikariantní
druhy rodů Acer, Alnus, Carpinus, Fagus, Fraxinus,
Quercus, Tilia a Ulmus, ale i další rody opadavých
196

širokolistých dřevin, např. Carya a Liriodendron.
Dendroflóra širokolistých opadavých lesů v Severní
Americe a východní Asii je však výrazně bohatší
než v Evropě, zejména počtem rodů, ale i počtem
druhů. Předpokládá se, že na konci třetihor byla nemorální flóra široce rozšířená v temperátní zóně
celé severní polokoule, ale během chladných období pleistocénu silně ustoupila a mnoho jejích
druhů vymřelo nebo přežilo jen v jižních refugiích.
V Evropě bylo toto vymírání patrně mnohem rozsáhlejší kvůli hornatému charakteru jižní části
kontinentu, který omezoval možnosti severojižních
migrací a dovolil zachování jen menších a fragmentovaných ploch temperátních lesů (Campbell 1982,
Davis 1983, B. Huntley 1993, Svenning 2003).
Fosilní nálezy z pozdního pleistocénu dokládají, že i na našem území se místy vyskytovala
Abies a některé širokolisté dřeviny, zejména Acer,
Corylus, Fagus, Fraxinus, Quercus, Tilia a Ulmus
(Rybníčková & Rybníček 1991, R. Musil 2003, Willis
& van Andel 2004, Jankovská & Pokorný 2008).
V tehdejší otevřené krajině s ostrůvky jehličnatých
lesů (Jankovská & Pokorný 2008, Kuneš et al.
2008a) však patrně žádné větší porosty širokolistých lesů neexistovaly. Někteří autoři (např. Magri
et al. 2006) spekulují o glaciálních refugiích buku
v území na sever od Alp, není však jasné, zda mohl
buk a další širokolisté dřeviny na našem území přežít chladný klimatický výkyv posledního glaciálního
maxima. Proto zatím nelze rozhodnout, zda je výskyt jednotlivých druhů širokolistých listnatých
stromů na našem území relikní z pozdního pleistocénu, anebo je výsledkem novodobější migrace
v pozdním glaciálu až starším holocénu. Lesy třídy
Carpino-Fagetea jsou tedy s největší pravděpodobností na našem území poměrně mladou vegetací,
která se začala utvářet až ve starším holocénu; výjimku snad představují některé typy lužních lesů,
zejména asociace Alnetum incanae.
Palynologická data z našeho území ukazují
poměrně velkou míru shody ohledně doby šíření širokolistých dřevin v holocénu, byť s určitými regionálními odchylkami (Firbas 1949, Rybníčková &
Rybníček 1996a, Rybníčková & Rybníček in
Neuhäuslová et al. 1998: 34–42, Pokorný 2011).
Ve starším holocénu (preboreálu a boreálu; přibližně před 11 500–8000 kalendářními roky) se do
krajiny s rozvolněnými březovými a borovými lesy
a rozsáhlými plochami travinné vegetace šířila líska
a jilmy, v nivách řek také olše, a následně se rozšířily duby, javory, jasany a lípy. V klimatickém optimu
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holocénu (atlantiku, přibližně před 8000–4500 kalendářními roky) v nižších polohách převládly lesy
s duby a tzv. ušlechtilými listnáči (Acer, Fraxinus,
Tilia a Ulmus), které palynologové často označují
jako smíšené doubravy (Quercetum mixtum; Firbas
1949). Smíšené doubravy by však neměly být chápány jako jediné klimaxové lesní společenstvo tvořené směsí dubu a ušlechtilých listnáčů, protože
dlouhodobá koexistence těchto dřevin v nenarušované vegetaci je málo pravděpodobná vzhledem
k malé toleranci dubového zmlazení k zástinu tvořenému korunami ušlechtilých listnáčů. Spíš duby
převládaly na suchých nebo narušovaných stanovištích, zatímco ušlechtilé listnáče tvořily porosty
bez dubu nebo s jeho omezeným zastoupením na
mezických půdách. Je pravděpodobné, že bylinné
patro těchto středoholocenních lesů bylo svým druhovým složením velmi podobné dnešním lesům
třídy Carpino-Fagetea, fosilní materiál je však nedostatečný pro jeho byť jen přibližnou rekonstrukci.
Ve vlhkém klimatu atlantiku dosáhl les na
našem území pravděpodobně největšího plošného
rozšíření. Po příchodu neolitických zemědělců
v 6. tisíciletí př. n. l. však začaly lesy ustupovat ve
prospěch zemědělské půdy a rovněž byly využívány k pastvě a těžbě dřeva. Dlouhodobé rozvolňování stromového patra vedlo k přeměně některých
mezofilních lesů na doubravy s výskytem světlomilných druhů z okruhu asociace Melico pictae-Quercetum roboris (K. Mráz 1958a, b). V subboreálu
(před asi 4500–2500 kalendářními roky) se do nižších poloh našeho území od severovýchodu šířil
habr (Pokorný & Kuneš 2005, Pokorný 2011: 97),
zatímco ve středních polohách se šířily buk a jedle
(Rybníčková & Rybníček 1988), které postupně vytlačily ušlechtilé listnáče na suťové svahy a do roklí.
Ústup lesů s ušlechtilými listnáči provázela rozsáhlá
acidifikace půd, která se výrazně projevila zejména
na křídových pískovcích a písčitých až štěrkovitých
říčních terasách severní poloviny Čech (Ložek
1997, Pokorný 2005, Pokorný & Kuneš 2005). V některých oblastech mohl být tento acidifikační proces
důsledkem odlesnění způsobeného člověkem.
V málo osídlených oblastech, jako jsou Labské pískovce nebo Broumovsko, však mohlo jít i o přirozený proces způsobený šířením konkurenčně silnějšího buku a jedle do lesů tvořených ušlechtilými
listnáči. Na rozdíl od jiných stromů vytvářejí javory,
jilmy, lípy a jasany listový opad bohatý citrátem vápenatým, z něhož se do ekosystému snadno uvolňuje vápník. Jsou-li tyto dřeviny nahrazeny jinými

druhy, dochází ke zpomalení koloběhu vápníku
(Wäreborn 1969) a šíření acidofilních lesů na stanoviště původních živinami bohatých lesů.
V období kolem přelomu letopočtu se v nížinách vyskytovaly lesy s dubem a habrem, ale výrazné zastoupení měly i jedle a buk (Pokorný 2002).
Ve středních nadmořských výškách převládaly bučiny a jedliny. Šíření habru v tomto období bylo
patrně nepřímo podpořeno lidským hospodařením
v lesích (Pokorný 2005). Zatímco do 12. století bylo
lidské osídlení soustředěno do nížin a pahorkatin,
ve vrcholném středověku, zejména ve 13.–14. století, proběhla kolonizace oblastí ve středních nadmořských výškách (Klápště 2006), při které byly odstraněny nebo výrazně ovlivněny rozsáhlé plochy
mezofilních a acidofilních bučin a jedlin. K dalšímu
rozsáhlému ústupu listnatých lesů třídy Carpino-Fagetea došlo v 19. století, kdy byly velkoplošně nahrazovány monokulturami jehličnanů. Přesto
i v dnešní době zaujímají porosty této třídy největší
plochu ze všech typů přirozených a polopřirozených
lesů v České republice (Chytrý et al. 2010b).
V dosavadních přehledech vegetace České republiky (Moravec et al. 1995, 2000) byly lesy třídy
Carpino-Fagetea řazeny do tradiční široce vymezené třídy širokolistých opadavých lesů Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, která byla
členěna na dva řády odpovídající mezofilním a hygrofilním lesům (Fagetalia sylvaticae Pawłowski et
al. 1928) a teplomilným doubravám (Quercetalia
pubescenti-petraeae Klika 1933). Acidofilní doubravy však byly oddělovány do samostatné třídy
Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tüxen ex Oberdorfer 1957. Tuto klasifikaci považujeme za nekonzistentní, poněvadž teplomilné doubravy nejsou
mezofilním a hygrofilním lesům podobnější než acidofilní doubravy. Přijatelným řešením je buď zahrnutí všech těchto tří typů lesů jako samostatných
řádů do třídy Querco-Fagetea (viz např. Oberdorfer
et al. 1992, Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b:
85–236, Willner & Grabherr 2007), anebo jejich rozdělení na tři samostatné třídy (viz např. Schubert in
Schubert et al. 2001b: 46–100). Vzhledem ke značným floristickým odlišnostem těchto tří skupin lesů,
které jsou srovnatelné s rozdíly mezi všeobecně
uznávanými třídami náhradní travinné vegetace na
jejich stanovištích (Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea a Calluno-Ulicetea), přijímáme zde
koncepci tří užších tříd Carpino-Fagetea, Quercetea pubescentis a Quercetea robori-petraeae. Třída
Carpino-Fagetea odpovídá na území České repub197
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liky řádu Fagetalia sylvaticae Pawłowski et al. 1928
ve vymezení z předchozích národních vegetačních
přehledů (Moravec et al. 1982, 1995, 2000).

￭

Summary. Carpino-Fagetea is a class of zonal broad-

-leaved deciduous forests of the European temperate
zone, dominated by tree species with intermediate to high
demands for soil moisture and nutrients. In the Czech Republic these forests are dominated by Acer platanoides,

Konstantní druhy: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior;
Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Athyrium
filix-femina, Deschampsia cespitosa, Festuca
gigantea, Galeobdolon luteum agg., Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Oxalis acetosella,
Senecio nemorensis agg., Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica; Plagiomnium undulatum

A. pseudoplatanus, Alnus glutinosa, A. incana, Carpinus
betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus angustifolia, F. excelsior, Quercus petraea agg., Q. robur, Tilia cordata, T. platyphyllos, Ulmus glabra and U. laevis. Of conifers, Abies
alba has an its optimum in this class and in places dominates the vegetation, and Picea abies occurs in mixed conifer-broad-leaved forests of this class. The range of this
class extends from the westernmost part of Europe to the
Southern Ural Mountains. Similar forests are also found in
western and southern Siberia.

Svaz LBA
Alnion incanae Pawłowski
et al. 1928*
Údolní jasanovo-olšové luhy
a tvrdé luhy nížinných řek
Orig. (Pawłowski et al. 1928): Alnion incanae-Verband
Syn.: Alno-Padion Knapp ex Medwecka-Kornaś in W.
Matuszkiewicz et Borowik 1957, Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tüxen ex Tchou 1948 p. p.
Diagnostické druhy: Acer pseudoplatanus, Alnus
glutinosa, A. incana, Fraxinus excelsior, Prunus
padus subsp. padus, Sambucus nigra; Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Anemone
nemorosa, Athyrium filix-femina, Brachypodium
sylvaticum, Carex remota, C. sylvatica, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium,
Circaea lutetiana, Festuca gigantea, Ficaria
verna, Galeobdolon luteum agg., Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Pulmonaria officinalis agg., Ranunculus lanuginosus, Stachys
sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica; Plagiomnium undulatum

* Charakteristiku svazu a podřízených asociací zpracoval
J. Douda
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Svaz Alnion incanae zahrnuje druhově bohatá a vysoce produktivní lesní společenstva. Ve stromovém
a keřovém patře se nejčastěji uplatňují olše lepkavá
(Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
a střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp.
padus). Zejména v nížinných luzích se vyskytují
také dub letní (Quercus robur), jilmy (zejména
Ulmus laevis a U. minor), javor babyka (Acer campestre) a javor mléč (A. platanoides) a na jižní Moravě také jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia).
V horských luzích pak převládá olše šedá (Alnus incana). Bylinné patro tvoří nitrofyty snášející periodické záplavy, např. Aegopodium podagraria,
Ajuga reptans, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum a Urtica
dioica. U většiny společenstev se vyvíjí výrazný
jarní aspekt, tvořený např. druhy Anemone nemorosa, Corydalis cava, Ficaria verna a Gagea lutea.
Mechové patro je rozvinuto zejména na prameništích a vlhkých písčitých sedimentech.
Vegetace svazu Alnion incanae je v České republice rozšířena v nivách vodních toků a na svahových prameništích od nížin do hor. Podle charakteru vodního režimu (periodické přeplavení
v nivách nebo trvalé zamokření na prameništích) je
půdním typem nejčastěji fluvizem nebo glej. Půdy
jsou převážně eutrofní, dobře zásobené minerálními živinami. Půdní reakce organominerálního horizontu je kyselá až neutrální. Pro většinu společenstev jsou charakteristické záplavy, které se vyskytují
zejména v době tání sněhu v březnu až dubnu. Zaplavení trvá zpravidla několik dnů až týdnů a jeho
délka i plošný rozsah se liší z roku na rok. Různorodými erozními a sedimentačními poměry vzniká
v nivě mozaika stanovišť s odlišnou zrnitostí a vlhkostí půdy. Charakteristická je také výrazná členitost půdního povrchu, u větších toků zvýrazněná
přítomností slepých ramen a agradačních valů.
Vegetace olšových luhů se rozšířila pravděpodobně v období boreálu a byla postupně v závislosti na nadmořské výšce ovlivněna člověkem (El-
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lenberg 1954). K největšímu odlesnění niv došlo ve
středověku a novověku (Rybníček & Rybníčková
1974, Rybníčková & Rybníček 1996b). Naprostá
většina niv byla ještě v 19. století obhospodařována jako louky, pastviny a políčka. Dřevinná vegetace luhů se zachovala ve formě křovin a pařezin,
které byly využívány pro pastvu, na palivové dříví,
letninu a stelivo (Nožička 1958, Vrška et al. 2006).
Ani tato vegetace však neměla stálý charakter
a byla po určité době opět převáděna na zemědělsky využívané bezlesí (Moreno et al. 1998). Specifický charakter měly tvrdé luhy, kde se kromě
rychle rostoucích dřevin tvořících pařeziny s obmýtím 7–35 let (např. Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior) vyskytovaly i vzrostlé stromy dubu letního
(Quercus robur), využívané na stavební dříví (Nožička 1958, Vrška et al. 2006). Tento tvar lesa,
označovaný jako střední nebo sdružený les, se vyznačoval velkou rozmanitostí podmínek prostředí
(Vodka et al. 2009). Výskyt tvrdých luhů byl oproti
potočním olšinám pravděpodobně stabilnější a docházelo pouze k fluktuacím v jejich plošném rozsahu (Nožička 1958). Během středověku byla
navíc odlesněna krajina v pahorkatinách a podhorských oblastech, což mělo za následek změnu
vodního a sedimentačního režimu toků. Rozšířila
se záplavová oblast a uložily se mohutné vrstvy
jemnozrnného nivního sedimentu. Až tehdy vznikly nivy dnešní podoby (Ellenberg 1954, Opravil
1983). Opětovné šíření lesů nastalo během 19.
a zejména 20. století, kdy byly nivy někde ponechány spontánní sukcesi (Faliński 1986, Falińska
1991, Douda 2010). Současné porosty tak představují lesy první generace nebo lesy s výrazně
změněnou porostní strukturou: z prosvětlených
a diverzifikovaných pařezin a středních lesů se
staly stinné a homogenní lesy vysoké (Vodka et al.
2009). V průběhu 19. a 20. století byly také provedeny regulace našich větších vodních toků. Jejich
výsledkem bylo omezení jarních záplav a snížení
hladiny podzemní vody v luzích, kterým odpovídají
zaznamenané sukcesní změny k mezofilnějším
typům lesů (Horák 1961, Viewegh 2002, Vrška et
al. 2006). Přirozené změny nivní vegetace významně ovlivňuje dynamika vodního toku. Periodický vznik bezlesých plošek při zazemňování
slepých ramen, na štěrkových náplavech a světlinách lesů s narušeným stromovým patrem umožňuje dlouhodobou existenci nejen nelesních společenstev, ale i společenstev s dominantními
světlomilnými a vlhkomilnými dřevinami, jako jsou

vrby (Salix spp.) a olše (Alnus glutinosa a A. incana), v konkurenci stínomilnějších a mezofilnějších dřevin, např. Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior, Picea abies a Tilia cordata.
Svaz Alnion incanae je rozšířen v převážné
části Evropy (Oberdorfer 1953). Vyskytuje se v západní Evropě (Rodwell 1991, Kelly & Iremonger
1997, Stortelder et al. in Stortelder et al. 1999: 301–
318, Rivas-Martínez et al. 2001, Bardat et al. 2004),
střední Evropě (Wallnöfer et al. in Mucina et al.
1993b: 85–236, Pott 1995, J. M. Matuszkiewicz
2001, Willner in Willner & Grabherr 2007: 113–115,
Jarolímek et al. 2008, Kevey 2008, Borhidi et al.
2012), Skandinávii (Fremstad 1983, Dierßen 1996,
Lawesson 2004), Itálii (Brullo & Spampinato 1997)
a na Balkánském poloostrově (Kárpáti & Kárpáti
1961, Horvat et al. 1974, Dakskobler et al. 2004, Trinajstić 2008). Na východě je udáván z Pobaltí (Prieditis 1997), Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Rumunska (Gribova et al. 1980, Coldea 1991, Korotkov et
al. 1991, Onyshchenko 2009, Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199). Schází ve Středomoří,
kde jej nahrazují jiné svazy lužních lesů (Horvat et
al. 1974, Dierschke 1984, Rivas-Martínez et al.
2001). V České republice je vegetace svazu Alnion
incanae hojná a chybí pouze v horských oblastech
nad 1000 m n. m.
Svaz Alnion incanae se obvykle člení do dvou
podsvazů. Podsvaz Alnenion glutinoso-incanae
Oberdorfer 1953 zahrnuje potoční luhy a lesní prameniště. Společenstva jsou více ovlivněna výškou
hladiny podzemní vody. Často tvoří úzké lemy
podél toků a bezprostředně navazují na přilehlá
mezofilní společenstva. Do tohoto podsvazu patří
asociace Alnetum incanae, Piceo abietis-Alnetum
glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum excelsioris,
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae a Pruno
padi-Fraxinetum excelsioris. Podsvaz Ulmenion
Oberdorfer 1953 zahrnuje mezofilnější tvrdé a hygrofilní přechodové luhy, které ovlivňují hlavně
periodické záplavy a výrazněji kolísající hladina
podzemní vody. Tvoří rozsáhlejší porosty v širokých nivách velkých řek a patří do něj asociace Ficario vernae-Ulmetum campestris a Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae.
Oproti dřívějším vegetačním přehledům České
republiky (Moravec et al. 1995, Neuhäuslová in Moravec et al. 2000: 15–70) nebyly rozlišeny asociace
Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Tüxen 1957
a Querco-Populetum Neuhäuslová-Novotná 1965,
jejichž druhové složení se podle výsledků statistic199
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kých analýz neliší od podobných společenstev tohoto svazu, ani asociace Fraxino-Populetum Jurko
1957, která se vyskytuje v podunajských luzích
v Rakousku a na Slovensku (Jurko 1958, Wallnöfer
et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner & Karner in Willner & Grabherr 2007: 115–123), u nás
však chybí. Stejně tak nebyla rozlišena dříve uváděná lokální asociace Carici brizoidis-Quercetum
Neuhäusl in Mikyška et al. 1968 z pseudoglejových
půd Ostravské pánve, severního podhůří Moravskoslezských Beskyd a Lužické kotliny, která je přechodným, případně směsným vegetačním typem
mezi lužními lesy, acidofilními doubravami, acidofilními bučinami a vlhkými dubohabřinami.

￭ Summary. The alliance Alnion incanae includes broad-leaved floodplain forests with Alnus incana in the mountains, Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior at mid-altitudes, and the former two species together with Quercus
robur, Ulmus laevis and U. minor in the broad floodplains
of lowland rivers. In southern Moravia Fraxinus angustifolia
can be added to this assemblage, occuring in lowland
floodplain forests. Soils of these forests are usually flooded
in spring for several days or weeks, but the water table
recedes later in the growing season. These soils are rich

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Alnus incana,
Picea abies, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia;
Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Anemone
nemorosa, Athyrium filix-femina, Caltha palustris,
Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tangere,
Myosotis palustris agg. (převážně M. nemorosa),
Oxalis acetosella, Petasites albus, Ranunculus repens, Senecio nemorensis agg., Silene dioica,
Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Thalictrum
aquilegiifolium, Urtica dioica; Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Plagiomnium affine s. l., P. undulatum
Dominantní druhy: Alnus incana; Carex brizoides,
Chaerophyllum hirsutum, Impatiens noli-tangere, Matteuccia struthiopteris, Petasites albus,
Stellaria nemorum; Plagiomnium affine s. l.
Formální definice: Alnus incana pokr. > 15 % AND
(skup. Geranium sylvaticum OR skup. Petasites albus) NOT Alnus glutinosa pokr. > 15 % NOT
Cardamine amara (excl. subsp. opicii) pokr. > 5 %
NOT Carex remota pokr. > 5 %

in nutrients and productive.

LBA01
Alnetum incanae Lüdi 1921
Devětsilové olšiny s olší šedou
Tabulka 5, sloupec 6 (str. 183)

Orig. (Lüdi 1921): Alnetum incanae
Syn.: Aceri-Alnetum incanae Beger 1922, Equiseto-Alnetum incanae Moor 1958
Diagnostické druhy: Alnus incana, Prunus padus
subsp. padus, Rubus idaeus, Salix caprea; Aconitum plicatum, Arabidopsis halleri, Athyrium filix-femina, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium
alternifolium, Crepis paludosa, Doronicum austriacum, Geum rivale, Impatiens noli-tangere, Knautia maxima, Petasites albus, Phyteuma spicatum,
Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Silene
dioica, Stellaria nemorum, Thalictrum aquilegiifolium, Valeriana excelsa subsp. sambucifolia;
Plagiomnium undulatum
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Struktura a druhové složení. Společenstvo zahrnuje porosty s dominantní olší šedou (Alnus
incana). Ostatní dřeviny jsou zastoupeny jen
omezeně, přičemž se nejčastěji uplatňuje smrk
ztepilý (Picea abies) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Pro keřové patro je charakteristický výskyt střemchy obecné pravé (Prunus padus
subsp. padus) a hojné zastoupení kořenových výmladků Alnus incana. Bylinné patro je druhově
bohaté. Uplatňují se v něm druhy tolerantní k narušení při záplavách (např. Arabidopsis halleri,
Petasites albus, Stellaria nemorum a Thalictrum
aquilegiifolium) a horské druhy (např. Aconitum
plicatum, Cicerbita alpina, Doronicum austriacum
a Ranunculus platanifolius). Přítomnost těchto
rostlin a nitrofytů (např. Stachys sylvatica a Urtica
dioica) odlišuje toto společenstvo od asociace
Piceo abietis-Alnetum glutinosae s dominantní
Alnus incana ve stromovém patře. Porosty jsou
druhově bohaté; obvykle obsahují 35–45 druhů
cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem
100–400 m2. Mechové patro má zpravidla malou
pokryvnost: časté jsou v něm např. Atrichum
undulatum, Brachythecium spp. a Plagiomnium
undulatum.
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Obr. 77. Alnetum incanae. Luh olše šedé (Alnus incana) v nivě Kořenského potoka u Strážného na Šumavě. (L. Ekrt 2011.)
Fig. 77. Floodplain forest of Alnus incana in the floodplain of Kořenský brook near Strážný, Šumava Mountains, south-western
Bohemia.

Stanoviště. Společenstvo se vyvíjí na eutrofních
stanovištích podél horských a podhorských toků
v nadmořských výškách 370–930 m. Osídluje holé
písčito-štěrkovité až kamenité půdotvorné substráty, fluvizemě se slabě vyvinutým organominerálním horizontem i prameniště s gleji. Neuhäuslová-Novotná (1975) zaznamenala v půdách
absenci karbonátů a kyselou až slabě kyselou
půdní reakci organominerálního horizontu (pH 5,3–
6,0), nasycený sorpční komplex (> 70 %) a poměr
C : N menší než 21. Charakteristické jsou každoroční opakované záplavy při jarním tání sněhu nebo
přívalových deštích.
Dynamika a management. Stejně jako ostatní
lužní lesy se i asociace Alnetum incanae v nivách
více rozšířila až s ústupem extenzivního hospodaření v krajině v 19. a 20. století. Z Itálie je uváděn
příklad středověkového hospodaření v porostech
olše šedé označovaný jako „alnokultura“. Ve velmi
krátkých cyklech (do 10 let) se zde střídala obilná
políčka s pasenými pařezinami. V nivách tak vznikla
pestrá mozaika společenstev (Moreno et al. 1998).
Dynamiku porostů významně ovlivňují časté distur-

bance způsobené horskými toky. Alnus incana jako
světlomilná dřevina vyžaduje ke své generativní obnově bezlesé plošky a nezapojené bylinné patro.
Zmlazuje se zejména na štěrkových lavicích v říčních nivách. Při dlouhodobější absenci narušování
se v porostech uplatňují mezofilní a stínomilné dřeviny, zvláště Abies alba, Acer pseudoplatanus,
Fagus sylvatica a Picea abies.
Rozšíření. Asociace se vyskytuje v mnoha evropských pohořích. Je udávána z Francie (Schwabe
1985), Dánska (Lawesson 2004), Německa (Seibert in Oberdorfer 1992: 139–156, Schubert in
Schubert et al. 2001b: 46–100, Preising et al. 2003),
Švýcarska a Itálie (Schwabe 1985), Slovinska
(Dakskobler et al. 2004), Chorvatska a Srbska (Horvat et al. 1974), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner & Karner in Willner & Grabherr 2007: 115–123), Slovenska (Slezák
et al. 2013), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Rumunska (Coldea 1991) a Ukrajiny (Korotkov et al.
1991). V České republice se vyskytuje v pohraničních pohořích. Byla zaznamenána v Krušných horách (Neuhäuslová-Novotná 1975), na Šumavě
201
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Obr. 78. Rozšíření asociace LBA01 Alnetum incanae.
Fig. 78. Distribution of the association LBA01 Alnetum incanae.

(Sofron & Štěpán 1971a, Neuhäuslová 2001, Sádlo
& Bufková 2002), v Novohradských horách (S. Kučera 1966), Krkonoších (Neuhäuslová-Novotná
1975), Adršpašsko-teplických skalách (Sýkora &
Hadač 1984), Hrubém Jeseníku (Neuhäuslová-Novotná 1975) a Moravskoslezských Beskydech (Sedláčková 1982, 1992).

Hospodářský význam a ohrožení. Porosty asociace Alnetum incanae se jako zdroj dřeva využívají
jen omezeně. Zpevňují říční břehy, a tím zabraňují
vodní erozi. Jsou ohroženy regulací vodního režimu
horských toků.

￭ Summary. This association includes montane floodplain
forests dominated by Alnus incana, in places with an admix-

Variabilita. V závislosti na vodním režimu toku lze
rozlišit dvě varianty:
Varianta Carex brizoides (LBA01a) se vyznačuje druhy Alopecurus pratensis, Betula pubescens,
Calamagrostis villosa, Cirsium heterophyllum, Phalaris arundinacea a Viola palustris. V bylinném patře
porostů dominuje nejčastěji Carex brizoides. Nachází se podél klidnějších, meandrujících horských
toků s širokou nivou. Na rozdíl od niv v podhůří jsou
půdy písčité, bez bahnitých sedimentů. Tato varianta
představuje analogii skandinávských lužních lesů
asociace Pruno padi-Alnetum incanae Kielland-Lund ex Aune 1973 (Sádlo & Bufková 2002). Vyskytuje se jen v Hornovltavské kotlině na Šumavě.
Varianta Acer pseudoplatanus (LBA01b)
s diagnostickými druhy Acer pseudoplatanus, Arabidopsis halleri, Chrysosplenium alternifolium,
Geum rivale, Myosotis nemorosa a Phyteuma spicatum se vyskytuje podél divočících toků. V bylinném patře se jako dominanty často uplatňují devětsily (Petasites spp.), které se jednotlivě vyskytují
také v předchozí variantě. Výskyt varianty odpovídá
rozšíření asociace.
202

ture of Acer pseudoplatanus and Picea abies. The herb layer
is species-rich and includes several species of tall forbs. Soils
contain a large proportion of sand, gravel and stones. Floods
are more frequent than in other types of floodplain forests but
they are of shorter duration. In the Czech Republic this association occurs in higher mountain areas across the country.

LBA02
Piceo abietis-Alnetum
glutinosae Mráz 1959
Smrkové olšiny
Tabulka 5, sloupec 7 (str. 183)
Nomen mutatum propositum
Orig. (K. Mráz 1959): Piceo-Alnetum (Picea excelsa =
Picea abies, Alnus glutinosa)
Syn.: Piceo-Alnetum Rubner 1954 (§ 2b, nomen
nudum), Piceo-Alnetum Rubner in Oberdorfer
1957 (§ 2b, nomen nudum)
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Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, A. incana, Picea

skup. Carex acuta NOT skup. Carex elongata

abies; Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Equise-

NOT skup. Carex rostrata NOT skup. Lysima-

tum sylvaticum, Lysimachia nemorum, Phegopte-

chia vulgaris NOT skup. Urtica dioica NOT

ris connectilis, Vaccinium myrtillus, Viola palustris;

Pinus sylvestris pokr. > 5 %

Mnium hornum, Pellia neesiana, Rhizomnium
magnifolium
Konstantní druhy: Alnus glutinosa, Picea abies,
Rubus idaeus; Athyrium filix-femina, Calamagrostis villosa, Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Equisetum sylvaticum, Juncus
effusus, Myosotis palustris agg. (převážně M. nemorosa), Oxalis acetosella, Ranunculus repens,
Senecio nemorensis agg., Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Viola palustris; Plagiomnium affine s. l., Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Alnus glutinosa, A. incana, Picea
abies; Calamagrostis villosa, Carex remota,
Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvaticum,
Oxalis acetosella
Formální definice: (Alnus glutinosa pokr. > 25 % OR
Alnus incana pokr. > 25 %) AND (skup. Vaccinium myrtillus OR skup. Viola palustris) NOT

Struktura a druhové složení. Ve stromovém patře
porostů smrkových olšin dominují olše lepkavá (Alnus
glutinosa) nebo olše šedá (A. incana). Jako přimíšené
dřeviny se uplatňují smrk ztepilý (Picea abies) a jeřáb
ptačí (Sorbus aucuparia). Nejčastějšími druhy keřového patra jsou krušina olšová (Frangula alnus)
a zmlazující se Picea abies. Pro bylinné patro je charakteristická kombinace acidofytů (např. Avenella
flexuosa a Vaccinium myrtillus), druhů chladnějších
oblastí (např. Calamagrostis villosa a Equisetum sylvaticum) a pramenišť (např. Chaerophyllum hirsutum,
Crepis paludosa a Viola palustris). Častá je také přítomnost nitrofytů, jako je Rubus idaeus a Senecio
ovatus, které indikují mineralizaci nadložního humusu. V porostech se obvykle vyskytuje 20–35 druhů
cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem
200–400 m2. Mechové patro má zpravidla velkou pokryvnost. Běžněji se v něm vyskytují např. Mnium
hornum, Pellia neesiana a Scapania undulata.

Obr. 79. Piceo abietis-Alnetum glutinosae. Smrková olšina v sedle Videlský kříž u osady Vidly v Hrubém Jeseníku. (M. Kočí 2012.)
Fig. 79. Alder-spruce forest in the Videlský kříž saddle near the settlement of Vidly, Hrubý Jeseník Mountains, Silesia.
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Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje na kyselých
oligotrofních až mezotrofních prameništích převážně
submontánního až montánního stupně, nejčastěji
v nadmořských výškách 500–900 m. Je rozšířeno na
podmáčených stanovištích podél pomalu tekoucích
vodních toků a na svazích mírného sklonu. Půdy jsou
charakteristické výrazným zrašelinělým svrchním horizontem. Půdním typem je glej, fluvizem nebo výjimečně pseudoglej. Půdy a půdotvorný substrát jsou
nejčastěji jílovité až jílovito-hlinité. Půdní reakce organominerálního horizontu je zpravidla kyselá (K. Mráz
1959). Někdy je půda mírně eutrofizovaná, což je způsobeno živinami, které se uvolňují při mineralizaci po
provzdušnění svrchní vrstvy humusu transpirující olší.
Dynamika a management. Většina současných
porostů smrkových olšin je výsledkem sukcese na
místech historických oligotrofních a mezotrofních
mokřadních luk, pastvin a pastevních křovin. Porosty na sušších stanovištích představují pionýrskou lesní vegetaci, která postupně přechází do klimaxových lesů se smrkem, jedlí a bukem. Naopak
silně podmáčená stanoviště mohou hostit trvalou
mozaiku olšin a porostů s velkým zastoupením
smrku a jedle. Převážná část současných porostů
vznikla v 19. a 20. století. Historický management
starších porostů odpovídal tehdejší velké spotřebě
palivového dříví, pařezinovému hospodaření a pastevnímu managementu ve vyšších polohách. Jak
ukazují některé práce, šlo patrně o proměnlivou
mozaiku křovin a bezlesí (Moreno et al. 1998).

Rozšíření. Společenstvo se uvádí z Německa (Seibert in Oberdorfer 1992: 139–156, Schubert in
Schubert et al. 2001b: 46–100, Walentowski et al.
2006), Rakouska (Willner & Karner in Willner &
Grabherr 2007: 115–123) a Slovenska (Slezák et
al. 2013). Na našem území se smrkové olšiny vyskytují roztroušeně v chladnějších oblastech. Byly
zaznamenány v Krušných horách (Prchal, nepubl.),
Českém lese (Sofron 1981, 1990, T. Kučera & Jirásek 1994), na Šumavě (Pišta 1982, M. Lepší 2006),
v Novohradských horách (S. Kučera 1966), Brdech
(Sofron 1981), na Českomoravské vrchovině
(K. Mráz 1959, Málek 1973), v Ralské pahorkatině
(Dlouhý 1962), na Liberecku (Sýkora 1967a, Višňák
1992), v Orlických horách (Gregor, nepubl.), Hrubém Jeseníku (Hédl, nepubl.), Moravskoslezských
Beskydech (Holuša, nepubl.) i jinde.
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
není ohroženo a naopak expanduje na opuštěné
mokřadní louky. V omezené míře jsou porosty smrkových olšin využívány jako zdroj dřeva. Zejména
v pramenných oblastech přispívají k udržování kvality podzemní vody.
Syntaxonomická poznámka. Jméno Piceo-Alnetum Rubner ex Oberdorfer 1957, které uvádí např.
Neuhäuslová (in Moravec et al. 2000: 15–70), ve
skutečnosti Oberdorfer (1957) nevalidizoval (viz
také Neuhäuslová in Moravec et al. 1982: 35–102,
Douda 2008), protože v originální diagnóze uvádí

Obr. 80. Rozšíření asociace LBA02 Piceo abietis-Alnetum glutinosae.
Fig. 80. Distribution of the association LBA02 Piceo abietis-Alnetum glutinosae.
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pouze rozpětí tříd konstance z 24 synoptických tabulek, nikoliv jednotlivé snímky nebo jednotlivou tabulku konstance. Proto bylo nahrazeno jménem
Piceo-Alnetum Mráz 1959. V Německu a Rakousku
bývá podobná vegetace řazena do asociace Circaeo-Alnetum Oberdorfer 1953 nebo asociace
Pruno-Fraxinetum Oberdorfer 1953 (Seibert in
Oberdorfer 1992: 139–156, Walentowski et al.
2006, Willner & Karner in Willner & Grabherr 2007:
115–123). Originální diagnózy obou asociací však
obsahují převahu druhů eutrofních stanovišť
(Douda 2008). Asociace Circaeo-Alnetum se udává
také z Polska a východního Pobaltí (Prieditis 1997,
J. M. Matuszkiewicz 2001), kde zahrnuje eutrofní
lužní lesy s výskytem boreálních druhů a druhů
mokřadních olšin.

￭

Summary. This woodland is dominated by Alnus gluti-

nosa or A. incana, while Picea abies is a constant accompanying species in the canopy. Its herb layer contains species of acidic soils, cool areas and springs. This association
occurs along slowly running streams in submontane to
montane areas. Peat forms on the soil surface. Many of the
current stands originated through forest succession on
abandoned, nutrient-poor wet meadows.

LBA03
Carici remotae-Fraxinetum
excelsioris Koch ex Faber 1936
Prameništní jasanové olšiny
Tabulka 5, sloupec 8 (str. 183)
Orig. (Faber 1936): Cariceto remotae-Fraxinetum
(W. Koch 1926) (Fraxinus excelsior)
Syn.: Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 (§ 2b,
nomen nudum), Equiseto telmateiae-Fraxinetum
Oberdorfer ex Seibert 1987
Diagnostické druhy: Alnus glutinosa; Athyrium filix-femina, Cardamine amara (excl. subsp. opicii),
Carex remota, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, C. oppositifolium, Crepis
paludosa, Equisetum sylvaticum, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Lysimachia nemorum;
Plagiomnium undulatum
Konstantní druhy: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior,
Rubus idaeus; Aegopodium podagraria, Ajuga

reptans, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, Cardamine amara (excl.
subsp. opicii), Carex remota, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvaticum, Festuca gigantea, Filipendula ulmaria,
Galeobdolon luteum agg., Impatiens noli-tangere,
Myosotis palustris agg., Oxalis acetosella, Ranunculus repens, Senecio nemorensis agg., Stachys
sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica; Plagiomnium affine s. l., P. undulatum
Dominantní druhy: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior; Cardamine amara (excl. subsp. opicii),
Carex brizoides, C. remota, Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria,
Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, Urtica dioica
Formální definice: (Alnus glutinosa pokr. > 5 % OR Fraxinus excelsior pokr. > 5 %) AND (Cardamine
amara (excl. subsp. opicii) pokr. > 5 % OR Carex
remota pokr. > 5 %) AND skup. Cardamine
amara NOT skup. Carex acuta NOT skup. Carex
elongata NOT skup. Lysimachia vulgaris NOT
skup. Vaccinium myrtillus

Struktura a druhové složení. Dominantami stromového patra jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa)
nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Keřové
patro se vlivem podmáčení půdy a častého narušování jejího povrchu výrazně nerozvíjí. V bylinném
patře se jako dominanty uplatňují hygrofyty ostřice
řídkoklasá (Carex remota), řeřišnice hořká (Cardamine amara), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) a pomněnky (Myosotis nemorosa
a M. palustris subsp. laxiflora). Oproti smrkovým olšinám se nevyskytují acidofyty a naopak jsou hojné
druhy eutrofních půd, např. Carex sylvatica, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum a Urtica dioica. V porostech se obvykle vyskytuje 25–35 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti kolem 200–400 m2. Mechové patro má
zpravidla malou pokryvnost; často jsou v něm zastoupeny Atrichum undulatum, Brachythecium spp.,
Plagiomnium affine s. l. a P. undulatum.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje na mezotrofních až eutrofních vápnitých i nevápnitých prameništích a podmáčených částech potočních niv od
planárního do montánního stupně, nejčastěji v nadmořských výškách přibližně 300–700 m. Porosty se
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Obr. 81.Carici remotae-Fraxinetum excelsioris. Podmáčená stanoviště s porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa) u Domamilu na
Třebíčsku. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 81. Wet forest habitat with Alnus glutinosa near Domamil, Třebíč district, western Moravia.

nacházejí na svazích údolí nebo podmáčených stanovištích podél pomalu tekoucích potoků. Půdy
mají výrazně vyvinutý svrchní zbahnělý, jílovitý až
jílovitohlinitý organominerální horizont. Půdním
typem je nejčastěji glej. Povrchový humusový horizont má kyselou až neutrální reakci (pH 4,9–7,3),
vysoké nasycení sorpčního komplexu (> 80 %)
a poměr C : N menší než 20 (Neuhäuslová-Novotná
1977, Chytrý & Vicherek 1995, Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 113–119).
Dynamika a management. Společenstvo osídluje
rozsáhlejší lesní prameniště, kde představuje přirozené dlouhodobě stabilní společenstvo, které tvoří
proměnlivou mozaiku s dalšími lesními společenstvy, zvláště se smrčinami. Vedle primárních
biotopů se během 19. a 20. století rozšířilo na místech opuštěných mokřadních luk, pastvin a křovin.
V některých případech představuje pionýrské sukcesní stadium postupně se vyvíjející k dalším lesním společenstvům. Proniká do něj zejména smrk
ztepilý (Picea abies).
Rozšíření. Carici remotae-Fraxinetum je rozšířeno
ve velké části Evropy (Neuhäuslová-Novotná 1977).
206

Je uváděno z Irska (Kelly & Iremonger 1997), Velké
Británie (Rodwell 1991), Francie (Oberdorfer 1953),
Nizozemska (Stortelder et al. in Stortelder et al.
1999: 301–318), Belgie (Noirfalise 1952), Lucemburska (Reichling 1953), Německa (Seibert in
Oberdorfer 1992: 139–156, Schubert in Schubert
et al. 2001b: 46–100, Preising et al. 2003), Švýcarska (Keller et al. 1998), Rakouska (Wallnöfer et al.
in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner & Karner in
Willner & Grabherr 2007: 115–123), Maďarska
(Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), Slovenska (Jarolímek et al. 2008), Polska (J. M. Matuszkiewicz
2001) a Pobaltí (Prieditis 1997). Na Balkánském poloostrově se vyskytuje velmi podobná vegetace
s dominancí Fraxinus angustifolia (Trinajstić 2008).
V České republice je rozšířeno na většině území.
Vzácnější je v horských oblastech, kde se vyskytuje
společně s asociací Piceo abietis-Alnetum glutinosae, a také v České tabuli a jihomoravských úvalech. Zaznamenáno bylo např. v Českém lese (Sofron 1990), na Šumavě (Neuhäuslová-Novotná
1972), ve středním Povltaví (Douda 2004), v Brdech (Neuhäuslová-Novotná 1977), na Křivoklátsku
(Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 113–119),
v okolí Prahy (Neuhäuslová-Novotná 1977, Neu-
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Obr. 82. Rozšíření asociace LBA03 Carici remotae-Fraxinetum excelsioris.
Fig. 82. Distribution of the association LBA03 Carici remotae-Fraxinetum excelsioris.

häuslová in Moravec et al. 1982: 38–103), na Českomoravské vrchovině (Neuhäuslová-Novotná
1977, Moravec et al. 1982, Dvořáčková 2001), v Železných horách (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1979), Českém Švýcarsku (Härtel 1999), Lužických
horách (Neuhäuslová-Novotná 1977), na Ještědském hřbetu (Neuhäuslová in Moravec et al. 1982:
38–103), v Jizerských horách (Višňák 2012), Orlických horách (Mikyška 1972), Hrubém a Nízkém Jeseníku (Neuhäuslová-Novotná 1977), v severním
okolí Brna (A. Musil, nepubl.), středním Podyjí
(Chytrý & Vicherek 1995), Moravskoslezských Beskydech (Sedláčková 1987) a jinde.
Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
není ohroženo. Porosty jsou v omezené míře využívány jako zdroj dřeva. Na prameništích a podél toků
čistí podzemní vodu přicházející z okolní zemědělské krajiny. Podobně jako ostatní lužní lesy zadržují
vodu v krajině.

￭

LBA04
Stellario nemorum-Alnetum
glutinosae Lohmeyer 1957
Potoční ptačincové olšiny
Tabulka 5, sloupec 9 (str. 183)
Orig. (Lohmeyer 1957): Stellario-Alnetum glutinosae
[Kästner 1938] (Stellaria nemorum)
Syn.: Alnetum incanae sensu Kästner 1938 non Lüdi
1921 (pseudonym), Alno-Fraxinetum stellarietosum Mikyška 1944 (§ 3e), Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Tüxen 1957, Chaerophyllo hirsuti-Alnetum glutinosae Müller et Görs 1958
Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior; Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Festuca gigantea, Galeobdolon luteum agg.,
Geum urbanum, Ranunculus lanuginosus, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum; Plagiomnium

Summary. This forest is dominated by Alnus glutinosa

or Fraxinus excelsior. Its herb layer contains Cardamine
amara, Carex remota and other species of springs and wet
sites in forests. Most species in its herb layer are nutrient-demanding, while acidophilous species are largely absent.
This community occurs in forested springs on slopes or on
waterlogged sites along slowly moving brooks on valley
bottoms. This vegetation is widespread across the Czech
Republic, especially at mid-altitudes, but most of the stands

undulatum
Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra; Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Anemone
nemorosa, Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Festuca gigantea, Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum, Geum
urbanum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Pulmonaria officinalis

are spatially restricted.
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agg., Senecio nemorensis agg., Stachys sylvatica,
Stellaria nemorum, Urtica dioica; Plagiomnium undulatum
Dominantní druhy: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior; Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa, Ficaria verna, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Stellaria nemorum, Urtica
dioica
Formální definice: (Alnus glutinosa pokr. > 25 % OR
(Fraxinus excelsior pokr. > 25 % AND skup. Cardamine amara)) AND (skup. Asarum europaeum OR skup. Mercurialis perennis) NOT skup.
Lysimachia vulgaris NOT skup. Prunus padus
NOT Cardamine amara (excl. subsp. opicii) pokr.
> 5 % NOT Carex remota pokr. > 5 % NOT Picea
abies pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Společenstvo zahrnuje druhově bohaté porosty olše lepkavé (Alnus
glutinosa) nebo jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Keřové patro se vyvíjí jen omezeně kvůli zastínění korunami stromů a bylinné patro je velmi
rozmanité. Zastoupeny jsou hygrofyty (např. Lyco-

pus europaeus a Veronica beccabunga) i mezofyty (např. Asarum europaeum, Euphorbia dulcis
a Galeobdolon luteum agg.). Hojné zastoupení mezofilních hájových druhů odlišuje tuto asociaci od
asociací Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
a Pruno padi-Fraxinetum excelsioris. V důsledku silného narušování porostů při záplavách se v menší
míře uplatňují konkurenčně silné druhy, např. ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), jejichž výskyt je naopak typický pro asociaci Pruno padi-Fraxinetum
excelsioris. V porostech se obvykle vyskytuje 30–
40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti
kolem 200–400 m2. Mechové patro je rozvinuto zejména na místech s písčitým sedimentem na povrchu půdy. Hojně se vyskytuje např. Plagiomnium
undulatum.
Stanoviště. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
se nachází v úzkých údolích podél menších toků od
kolinního do montánního stupně, nejčastěji v nadmořských výškách od 250 do 500 m. Mikroreliéf je
vlivem vodní eroze a akumulace nivních i svahových sedimentů velmi rozmanitý. V pestré mozaice
se zde střídají různě vlhká místa a odlišné typy sub-

Obr. 83. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae. Olšina v nivě Říčky v jižní části Moravského krasu. (M. Chytrý 2013.)
Fig. 83. Riparian forest of Alnus glutinosa in the Říčka floodplain in the southern part of the Moravian Karst, southern Moravia.
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podářsky využívány (Tüxen 1957). V porovnání
s asociací Pruno padi-Fraxinetum excelsioris se
rozšířilo dříve kvůli obtížnější dostupnosti lokalit, na
kterých se vyskytuje, tj. nejčastěji úzkých niv v členitém reliéfu a lesnaté krajině. Současné změny
v porostech asociace Stellario-Alnetum se projevují
nárůstem zastoupení stínomilných a mezofilních
dřevin (Abies alba, Acer pseudoplatanus, Fagus
sylvatica a Fraxinus excelsior) na úkor olše lepkavé
(Alnus glutinosa), která osídluje pouze prosvětlená,
často štěrkovitá stanoviště vzniklá disturbancemi
v nivě.

Obr. 84. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae. Jarní aspekt
olšiny s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a bledulí jarní (Leucojum
vernum) v údolí Chlébského potoka u Chlébského na Tišnovsku.
(M. Chytrý 2003.)
Fig. 84. Spring in a riparian forest with Alnus glutinosa and Leucojum vernum in the Chlébský brook valley near Chlébské, Žďár
nad Sázavou district, western Moravia.

strátu. Na sušších místech hladina podzemní vody
kolísá v hloubce asi 1 m pod povrchem půdy. Půdy
jsou fluvizemě nebo gleje fluvické. Silná erozně-sedimentační činnost toků je příčinou často slabé
mocnosti povrchového humusového horizontu.
Půdotvorný substrát je písčitý až kamenitý. Půdy
jsou eutrofní, s nasyceným sorpčním komplexem
(40–100 %). Organominerální povrchový horizont
má kyselou až neutrální reakci a při větším obsahu
karbonátů i alkalickou (pH 4,5–7,5). Poměr C : N je
menší než 20 (Neuhäuslová-Novotná 1972, 1974,
Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979, Neuhäuslová & Kolbek 1993, Chytrý & Vicherek 1995,
Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 113–119).
Dynamika a management. Společenstvo se více
rozšířilo v průběhu 19. a 20. století na místech nivních luk a pobřežních křovin, které přestaly být hos-

Rozšíření. Asociace je rozšířena v západní
a střední Evropě. Je uváděna z Belgie (Sougnez
1967), Dánska (Lawesson 2004), Německa (Seibert in Oberdorfer 1992: 139–156, Preising et al.
2003, Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100),
Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b:
85–236, Willner & Karner in Willner & Grabherr
2007: 115–123), Slovenska (Slezák et al. 2013)
a Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001). Z Maďarska
je udávána příbuzná asociace Aegopodio-Alnetum
glutinosae (Borhidi et al. 2012). V České republice
jsou potoční ptačincové olšiny hojné po celém
území, nejhojnější pak v oblastech s členitým reliéfem. Byly zaznamenány v Krušných horách
(Prchal, nepubl.), Českém středohoří (Klika 1939b,
1952), na Ještědském hřbetu (Sýkora 1967a), v Jizerských horách (Slavík 1974), Krkonoších (Moravec et al. 1982), na Křivoklátsku (Neuhäuslová
& Kolbek 1993, Neuhäuslová in Kolbek et al.
2003a: 113–119), v Českém krasu (Neuhäuslová-Novotná 1972), okolí Prahy (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1971b, Neuhäuslová-Novotná
1972), Brdech (Sofron 1998), středním Povltaví
(Samek 1960, Jaroš 1980, Neuhäuslová-Novotná
1972, Douda 2004), Českém lese (T. Kučera & Jirásek 1994), na Šumavě (Neuhäuslová-Novotná
1972, Matějková et al. 1996), v Železných horách
(Neuhäuslová-Novotná 1972, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979), Ždárských vrších (Rusňák 2000), na Broumovsku (Hadač & Sýkora
1970), Poorličí (Mikyška 1972), jihovýchodním
okraji Českomoravské vrchoviny (Neuhäuslová-Novotná 1972, Chytrý & Vicherek 1995, 1996),
v Hrubém a Nízkém Jeseníku (J. Král, nepubl.), na
Drahanské vrchovině (Neuhäuslová-Novotná
1972), ve Chřibech (Neuhäuslová-Novotná 1977),
Bílých Karpatech (Bravencová 2003), Hostýnských vrších (Kuželová 1999), Oderských vrších
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Obr. 85. Rozšíření asociace LBA04 Stellario nemorum-Alnetum glutinosae.
Fig. 85. Distribution of the association LBA04 Stellario nemorum-Alnetum glutinosae.

(Labonková 1997), Slezské pahorkatině (Sedláčková 1987) a Moravskoslekých Beskydech (Sedláčková 1987, 1992) a jinde.
Variabilita. Byly rozlišeny dvě varianty zastoupené
v různých nadmořských výškách:
Varianta Brachypodium sylvaticum (LBA04a)
se vyznačuje hojným výskytem teplomilnějších,
převážně nitrofilních druhů běžných v nížinách
a pahorkatinách, např. Acer campestre, Alliaria
petiolata, Brachypodium sylvaticum a Glechoma
hederacea.
Varianta Chaerophyllum hirsutum (LBA04b)
se vyskytuje od pahorkatin do hor. Dominantním
druhem bylinného patra je často Chaerophyllum
hirsutum a hojné jsou různé druhy bučin a jiných
podhorských a horských lesů, např. Alnus incana,
Carduus personata, Galium odoratum, Ranunculus lanuginosus, Silene dioica, Thalictrum aquilegiifolium a Ulmus glabra. Varianta odpovídá asociaci Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Tüxen
1957, kterou však vzhledem k podobnému rozšíření, ekologii a floristickému složení považujeme
pouze za součást asociace Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, což je v souladu se současnými rakouskými a německými vegetačními přehledy (Seibert in Oberdorfer 1992: 139–156, Pott
1995, Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100,
Willner & Karner in Willner & Grabherr 2007:
115–123).
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Hospodářský význam a ohrožení. Porosty plní
významnou půdoochranou funkci tím, že zpevňují
potoční břehy. Významné jsou také při ochraně toků
před vstupem nadměrného množství živin a znečišťujících látek z okolní krajiny. V omezené míře
slouží jako zdroj dřeva. Společenstvo není ohroženo a naopak lze předpokládat jeho další šíření
na opuštěných nivních loukách.

￭ Summary. Stellario-Alnetum is an association dominated by Alnus glutinosa or Fraxinus excelsior. Its herb layer
contains hygrophilous species, but unlike in other types of
Alnus-Fraxinus floodplain forests mesophilous species are
well represented. It occurs in narrow floodplains along
small to medium-sized streams from the colline to montane
belt. Soils are sandy or stony. The water table can be as
deep as 1 m below the surface. In many places this community has developed on abandoned wet meadows. It is
widespread in the Czech Republic, being most common in
deep river valleys of the Bohemian Massif and other areas
with complex topography.

LBA05
Pruno padi-Fraxinetum
excelsioris Oberdorfer 1953
Střemchové jaseniny
Tabulka 5, sloupec 10 (str. 183)
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Orig. (Oberdorfer 1953): Pruneto-Fraxinetum (Prunus
padus, Fraxinus excelsior)

Dominantní druhy: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Prunus padus subsp. padus; Aego-

Syn.: Pruno padi-Quercetum roboris Neuhäuslová et

podium podagraria, Ficaria verna, Impatiens

Kučera 2004 alnetosum glutinosae Neuhäuslová

noli-tangere, Mercurialis perennis, Phalaris arun-

et Kučera 2004

dinacea, Urtica dioica

Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, Euonymus euro-

Formální definice: (Alnus glutinosa pokr. > 25 % OR

paeus, Fraxinus excelsior, Prunus padus subsp.

Fraxinus excelsior pokr. > 25 %) AND skup. Pru-

padus, Ribes rubrum, Rubus caesius, Sambu-

nus padus NOT skup. Cardamine amara NOT

cus nigra; Festuca gigantea, Ficaria verna, Geum

skup. Carex elongata NOT skup. Galium odora-

urbanum, Humulus lupulus, Stachys sylvatica

tum NOT skup. Humulus lupulus

Konstantní druhy: Alnus glutinosa, Euonymus europaeus, Fraxinus excelsior, Prunus padus subsp.
padus, Quercus robur, Ribes rubrum, Rubus caesius, Sambucus nigra; Aegopodium podagraria,
Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Ficaria verna,
Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea agg. (převážně G. hederacea s. str.), Impatiens noli-tangere, Lysimachia nummularia, Pulmonaria officinalis agg., Stachys sylvatica, Urtica
dioica

Struktura a druhové složení. Společenstvo představuje přechodný typ vegetace mezi tvrdými luhy
a potočními olšinami. Dominantami stromového
patra jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa) nebo
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Z dalších dřevin
se uplatňuje dub letní (Quercus robur), ale pouze
s malou pokryvností. Keřové patro je silně rozvinuto; hojně jsou zastoupeny Euonymus europaeus, Prunus padus subsp. padus a Ribes rubrum.
Pro bylinné patro jsou charakteristické nitrofyty

Obr. 86. Pruno padi-Fraxinetum excelsioris. Lužní les v oboře u Uhříněvsi na východním okraji Prahy. (J. Douda 2013.)
Fig. 86. Floodplain forest near Uhříněves at the eastern edge of Prague.
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Humulus lupulus, Rubus caesius a Urtica dioica.
Hojně se vyskytují druhy pcháčových luk, např.
Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria a Lysimachia vulgaris. Druhy potočních olšin se uplatňují
omezeně (s výjimkou Impatiens noli-tangere). Charakteristický je také nízký podíl hájových rostlin.
Ve větší míře se uplatňují pouze Brachypodium sylvaticum a Pulmonaria officinalis agg. Oproti tvrdým
luhům se v tomto společenstvu tak výrazně neprojevuje jarní bylinný aspekt, hojněji jsou zastoupeny
hygrofyty a naopak menší měrou mezofyty. V porostech se obvykle vyskytuje 30–45 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 200–400
m2. Mechové patro má zpravidla malou pokryvnost.
Stanoviště. Společenstvo je vázáno na široké říční
nivy planárního až suprakolinního stupně, přibližně
do 500 m n. m. Vyskytuje se na jílovitých až jílovito-hlinitých bahnitých nivních sedimentech, které
představují splachy s velkým podílem organické
hmoty. Půdy jsou nejčastěji fluvizemě nebo gleje
fluvické s mocným A horizontem. Hladina podzemní
vody se pohybuje do 1 m pod půdním povrchem.
Půdy jsou eutrofní s nasyceným sorpčním komplexem (> 70 %) a kyselou až alkalickou reakcí organominerálního horizontu (pH 5,3–7,8). Poměr C : N
je menší než 22 a půdy jsou převážně nevápnité
(Mikyška 1968, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1979, Neuhäuslová-Novotná 1979, Chytrý & Vicherek 1995). Vegetace se vyskytuje fragmentárně převážně v bezlesé zemědělské krajině.

Dynamika a management. Střemchové jaseniny
se rozšířily v první polovině 20. století přirozenou
sukcesí na místech bývalých mokřadních luk, políček a břehových křovin. Současné fytocenózy představují ve většině případů první generaci lesa. Delší
historii mají např. lesy v bažantnicích a oborách
(Neuhäuslová-Novotná 1979). Současné vegetační
změny se projevují zejména sukcesí od prosvětlených porostů pionýrských dřevin (Alnus glutinosa
a Salix spp.) ke strukturně složitějším porostům
s klimaxovými dřevinami (Acer pseudoplatanus,
Fraxinus excelsior a Tilia cordata). Tento proces je
přirozenou součástí maloplošné nivní dynamiky,
dnes však probíhá v mnohem větším rozsahu než
v minulosti.
Rozšíření. Asociace Pruno-Fraxinetum je rozšířena v západní a střední Evropě. Je uváděna
z Francie (Oberdorfer 1953), Nizozemska (Stortelder et al. in Stortelder et al. 1999: 301–318), Dánska (Lawesson 2004), Německa (Seibert in Oberdorfer 1992: 139–156, Schubert in Schubert et al.
2001b: 46–100, Preising et al. 2003), Švýcarska
(Keller et al. 1998), Rakouska (Wallnöfer et al. in
Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner & Karner in
Willner & Grabherr 2007: 115–123) a Slovenska
(Jarolímek et al. 2008). Horvat et al. (1974) udávají
toto společenstvo také z Chorvatska s tím, že ve
stromovém patře dominuje Fraxinus angustifolia.
V České republice jsou střemchové jaseniny rozšířeny od nížin do podhůří. Nebyly zaznamenány

Obr. 87. Rozšíření asociace LBA05 Pruno padi-Fraxinetum excelsioris.
Fig. 87. Distribution of the association LBA05 Pruno padi-Fraxinetum excelsioris.
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v horských oblastech včetně centrální části Českomoravské vrchoviny. Hojně jsou udávány zejména
z České tabule (Mikyška 1968, Neuhäuslová-Novotná 1979) a dále byly zaznamenány na Křivoklátsku a v okolí Prahy (Moravec et al. 1982, Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 113–119), podél
větších toků v jižních Čechách (Neuhäuslová et al.
1998, Douda 2004, Neuhäuslová & T. Kučera
2004), v Železných horách (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979), Poorličí (Mikyška 1972),
jihomoravských úvalech (Neuhäuslová-Novotná
1979, Prudič, nepubl., Juřenčák, nepubl.), Bílých
Karpatech (J. Němec 2000), Poodří (Neuhäuslová-Novotná 1979, Sedláčková 1987) a jinde.

LBA06
Ficario vernae-Ulmetum
campestris Knapp ex
Medwecka-Kornaś 1952
Středoevropské tvrdé luhy
nížinných řek
Tabulka 5, sloupec 11 (str. 183)
Orig. (Medwecka-Kornaś 1952): Ficario-Ulmetum campestris Knapp 1942 (Ranunculus ficaria = Ficaria
verna, Ulmus campestris = U. minor)
Syn.: Querco-Ulmetum Issler 1926 (§ 3e), Ficario-

Variabilita. V závislosti na vlhkosti stanoviště lze
rozlišit dvě varianty:
Varianta Alnus glutinosa (LBA05a) se vyznačuje diagnostickými druhy Alnus glutinosa, Athyrium filix-femina, Myosotis palustris agg., Phalaris
arundinacea a Ranunculus repens. Vyskytuje se na
vlhčích stanovištích od nížin do podhůří. Její rozšíření odpovídá výskytu asociace.
Varianta Brachypodium sylvaticum (LBA05b)
s diagnostickými druhy Brachypodium sylvaticum,
Colchicum autumnale, Cornus sanguinea, Fraxinus
excelsior, Pulmonaria officinalis agg. a Quercus
robur se vyskytuje hlavně v nižších polohách středních a východních Čech. Oproti předchozí variantě
se vyskytuje na sušších stanovištích.
Hospodářský význam a ohrožení. V porostech se
zastoupením jasanu a dubu letního na sušších stanovištích se lesnicky hospodaří. Porosty s dominantní Alnus glutinosa slouží jako ochrana před
vodní erozí a přirozená bariéra před znečištěním
toků splachy z okolní krajiny. Společenstvo není
ohroženo, naopak se šíří. Z pohledu ochrany druhové diverzity lze považovat za cenné historické
lesní celky sloužící dodnes jako bažantnice nebo
obory.

￭

-Ulmetum campestris Knapp 1942 (§ 1), Fraxino-Ulmetum Tüxen ex Oberdorfer 1953, Querceto-Ulmetum Mezera et Samek 1954, Querco-Populetum Neuhäuslová-Novotná 1965, Pruno padi-Quercetum roboris Neuhäuslová et Kučera 2004
typicum Neuhäuslová et Kučera 2004
Diagnostické druhy: Prunus padus subsp. padus,
Quercus robur; Adoxa moschatellina, Allium ursinum, Anemone ranunculoides, Corydalis cava,
Ficaria verna, Gagea lutea
Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior, Prunus padus subsp. padus, Quercus
robur, Sambucus nigra, Tilia cordata; Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa, Corydalis
cava, Ficaria verna, Gagea lutea, Galium aparine,
Geum urbanum, Glechoma hederacea agg., Impatiens noli-tangere, Poa nemoralis, Urtica dioica
Dominantní druhy: Fraxinus excelsior, Prunus padus
subsp. padus, Quercus robur, Tilia cordata;
Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Anemone nemorosa, Carex brizoides, Corydalis cava,
Ficaria verna, Impatiens parviflora
Formální definice: Quercus robur pokr. > 5 % AND
(Prunus padus subsp. padus pokr. > 5 % OR
skup. Corydalis cava) NOT skup. Cardamine
amara NOT skup. Lathyrus vernus NOT Alnus

Summary. Pruno-Fraxinetum comprises floodplain for-

glutinosa pokr. > 15 % NOT Alnus incana pokr.

ests dominated by Alnus glutinosa or Fraxinus excelsior,

> 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 50 % NOT

with a well-developed shrub layer of Prunus padus subsp.

Fraxinus angustifolia pokr. > 5 % NOT Salix euxina

padus and other species. Herb layer comprises nutrient-

pokr. > 25 %

-demanding species of shaded wet habitats or wet meadows. Species of mesic forests are rare. This association
occurs in broad floodplains from the lowlands to altitudes
of about 500 m. Many of the current stands originated
through forest succession from abandoned wet meadows.

Struktura a druhové složení. Asociace Ficario-Ulmetum zahrnuje porosty s velkou diverzitou dřevin. Ve stromovém patře nejčastěji převládají dub
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Obr. 88. Ficario vernae-Ulmetum campestris. Jarní aspekt tvrdého lužního lesa s dymnivkou dutou (Corydalis cava) v Libickém luhu
u Velkého Oseka v Polabí na Kolínsku. (J. Douda 2006.)
Fig. 88. Spring in a hardwood floodplain forest along the Labe river with Corydalis cava near Velký Osek, Kolín district, central Bohemia.

letní (Quercus robur) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V jejich podúrovni se vyskytují zejména
jilmy (Ulmus laevis a U. minor) a javor babyka (Acer
campestre). Keřové patro tvoří polykormony střemchy obecné pravé (Prunus padus subsp. padus)
a solitérní jedinci bezu černého (Sambucus nigra),
silně se uplatňují i druhy Acer campestre a Fraxinus
excelsior, které mají silné zastoupení v celé vertikální struktuře porostu. Bylinné patro se vyznačuje
výrazným jarním aspektem, ve kterém se uplatňují
Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis
cava, Ficaria verna a Gagea lutea. Tyto druhy později nahrazují nitrofyty s optimem v letních měsících
(např. Aegopodium podagraria, Geum urbanum
a Urtica dioica) a trávy Brachypodium sylvaticum
a Dactylis polygama. V porostech se obvykle vyskytuje 25–35 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti kolem 200–400 m2. Mechové patro zpravidla chybí.
Stanoviště. Porosty jilmových doubrav se vyskytují
podél větších vodních toků v termofytiku a mezofy214

tiku, nejčastěji v nadmořských výškách 150–450 m.
Před regulací řek a výstavbou protipovodňových
hrází byly zaplavovány ve dvouletých až sedmiletých periodách, hlavně při jarních záplavách v březnu a dubnu (Mezera 1956, Bednář 1964, Neuhäuslová-Novotná 1965). Po regulaci je většina těchto
luhů zaplavována pouze zřídka (Neuhäuslová in
Moravec et al. 2000: 15–70), přičemž inundace trvá
několik dní (Bednář 1964). Půdy jsou nejčastěji fluvizemě, které jsou méně ovlivněné podzemní
vodou než u potočních olšin (fluvizem modální a fluvizem kambická). Hladina podzemní vody se pohybuje po většinu roku v hloubce větší než 1 m (Neuhäuslová-Novotná 1965, Neuhäuslová in Moravec
et al. 2000: 15–70). V závislosti na typu sedimentace se uplatňuje hrubozrnný písčitý nebo jemnozrnný jílovitý půdotvorný substrát. Jde o vysoce
produktivní eutrofní stanoviště s kyselou až slabě
neutrální půdou (pH 4,5–7,2) bez karbonátů, nasyceným sorpčním komplexem (75–100 %) a poměrem C : N v organominerálním horizontu menším
než 15 (Neuhäuslová-Novotná 1965).
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Dynamika a management. Vznik jilmových doubrav analogických těm dnešním souvisí s odlesněním krajiny člověkem v druhé polovině holocénu,
zejména ve středověku. Jeho důsledkem byla zvýšená sedimentace jemnozrnného materiálu splaveného vodními toky a změna hydrologického režimu, kterou provázely plošné záplavy (Ellenberg
1954, Opravil 1983). V tvrdých luzích se pro jejich
polohu v nejteplejších, starosídelních územích
hospodařilo po velmi dlouhou dobu. Ve středověku,
ale ještě i v 17. století bylo jejich obmýtí velmi
krátké (7–35 let v pařezinách) a zároveň v nich probíhala lesní pastva, travaření a polaření (Nožička
1958, Vrška et al. 2006). Ještě na počátku 20. století měly mnohé tvrdé luhy tvar nízkého nebo středního lesa a teprve tehdy začaly být převáděny na
lesy vysoké (Mezera 1956). Současné vysoké
a stinné lesy jsou tedy relativně mladé a jejich
dynamika je ovlivněna hospodařením v minulosti (Vrška et al. 2006). Vlivem regulací toků
v 19. a 20. století, které omezily periodické záplavy
a snížily hladinu podzemní vody, se porosty jilmových doubrav mění a stále více se podobají mezofilním dubohabřinám svazu Carpinion betuli (Horák
1961, Neuhäuslová-Novotná 1965).
Rozšíření. Společenstvo je rozšířeno v západní
a střední Evropě. Uvádí se z Francie (Issler 1926),
Nizozemska (Stortelder et al. in Stortelder et al.
1999: 301–318), Německa (Seibert in Oberdorfer
1992: 139–156, Schubert in Schubert et al. 2001b:

46–100, Preising et al. 2003), Švýcarska (jako
Ulmo-Fraxinetum; Keller et al. 1998), Rakouska
(Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236,
Drescher in Willner & Grabherr 2007: 123–127),
Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Lotyšska (Korotkov et al. 1991) a Ukrajiny (Onyshchenko 2009).
V České republice je Ficario-Ulmetum rozšířeno
podél větších řek. Na základě fytocenologických
snímků bylo zaznamenáno na Plzeňsku (Nová
2009), podél dolního toku Ohře (Neuhäuslová-Novotná 1965, Houda 1971), v Polabí (Z. Novotná
1958, Neuhäuslová-Novotná 1965, Mikyška 1968,
Fiedler 1972), podél Otavy a Lužnice v jižních Čechách (Vokoun, nepubl., Neuhäuslová & T. Kučera
2004), středního a dolního toku Moravy (Bednář
1964, Neuhäuslová in Moravec et al. 1982:
38–103), v podhůří Rychlebských hor (Hédl, nepubl.) a v Poodří (Sedláčková 1982).
Variabilita. Podle vlhkosti stanoviště lze rozlišit dvě
varianty:
Varianta Alnus glutinosa (LBA06a) se vyskytuje na vlhčích stanovištích. Vyznačuje se větším
zastoupením hygrofytů (např. Alnus glutinosa,
Carex brizoides, Filipendula ulmaria, Lysimachia
vulgaris a Phalaris arundinacea) a naopak vzácnějším výskytem mezofilních hájových druhů typických
pro následující variantu. Rozšíření této varianty odpovídá rozšíření asociace.
Varianta Stellaria holostea (LBA06b) je oproti
předešlé variantě vázána na sušší stanoviště na

Obr. 89. Rozšíření asociace LBA06 Ficario vernae-Ulmetum campestris.
Fig. 89. Distribution of the association LBA06 Ficario vernae-Ulmetum campestris.
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kontaktu se společenstvy svazu Carpinion betuli. Je
charakterizována hojným výskytem hájových druhů
(např. Corylus avellana, Lathyrus vernus, Milium effusum a Stellaria holostea) a naopak méně výrazným zastoupením hygrofytů. Její rozšíření se kryje
s rozšířením asociace.
Hospodářský význam a ohrožení. Jako hospodářské dřeviny se využívají především Fraxinus excelsior a Quercus robur. Porosty jilmových doubrav
omezují erozi břehů, slouží při filtraci znečišťujících
látek, které přitékají z okolní krajiny, a při povodních
slouží jako přirozené poldry. Společenstvo ohrožuje
sukcese probíhající po omezení záplav a změny
porostní struktury v souvislosti s náhradou nízkých
a středních lesů nepravými kmenovinami. Vznikají
tak stinné lesy s málo proměnlivou strukturou porostu, které mají menší stanovištní a druhovou diverzitu.

￭ Summary. Ficario-Ulmetum is a floodplain forest usually
dominated by Fraxinus excelsior or Quercus robur, with frequent participation of Acer campestre, Ulmus laevis and
U. minor in the subcanopy. The herb layer is characterized
by a distinctive synusia of vernal geophytes, which is replaced by tall nutrient-demanding dicot herbs and grasses
in late spring and summer. This association is typical of
lowland river floodplains that used to be flooded for several
days or weeks in March–April. These floods intensified
after medieval deforestation of submontane–montane
areas and supplied this habitat with nutrients and significantly increased its productivity. After the onset of regulated river flows floods became rare and their extent limited.
For most of the year the water table is deeper than 1 m
below ground.

Diagnostické druhy: Acer campestre, A. negundo, Cornus sanguinea, Fraxinus angustifolia, Quercus
robur, Rubus caesius, Tilia cordata, Ulmus laevis,
U. minor; Aristolochia clematitis, Brachypodium
sylvaticum, Cardamine impatiens, Carex remota,
C. strigosa, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Dactylis polygama, Festuca gigantea, Geum urbanum,
Glechoma hederacea agg., Lamium maculatum,
Lysimachia nummularia, Rumex sanguineus,
Symphyotrichum novi-belgii agg., Torilis japonica,
Viola reichenbachiana
Konstantní druhy: Acer campestre, Carpinus betulus,
Cornus sanguinea, Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Rubus caesius, Tilia cordata; Ajuga
reptans, Brachypodium sylvaticum, Carex remota,
C. sylvatica, Circaea lutetiana, Dactylis polygama, Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea,
Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea agg., Impatiens parviflora, Lamium
maculatum, Lapsana communis, Lysimachia
nummularia, Rumex sanguineus, Symphytum officinale, Urtica dioica, Veronica chamaedrys agg.
(V. chamaedrys s. str.), Viola reichenbachiana
Dominantní druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Fraxinus angustifolia,
Quercus robur, Rubus caesius, Tilia cordata;
Allium ursinum, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama, Deschampsia cespitosa, Galeobdolon luteum agg. (G. montanum), Galium odoratum, Glechoma hederacea agg., Lamium
maculatum, Symphyotrichum novi-belgii agg.,
Urtica dioica
Formální definice: Fraxinus angustifolia pokr. > 5 %
AND (skup. Symphytum officinale OR skup.
Urtica dioica)

LBA07
Fraxino pannonicae-Ulmetum
glabrae Aszód 1935 corr.
Soó 1963
Panonské tvrdé luhy nížinných řek
s jasanem úzkolistým
Tabulka 5, sloupec 12 (str. 183)

Orig. (Aszód 1935): Fraxineto-Ulmetum (Fraxinus pannonica = F. angustifolia, Ulmus glabra)
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Struktura a druhové složení. Stejně jako předchozí společenstvo charakterizuje i panonské jilmové jaseniny velká druhová diverzita dřevin. Stromovému patru nejčastěji dominuje jasan úzkolistý
(Fraxinus angustifolia), habr obecný (Carpinus betulus) nebo dub letní (Quercus robur). Jako přimíšené dřeviny se uplatňují jilm vaz (Ulmus laevis),
jilm habrolistý (U. minor) a javor babyka (Acer campestre). Hloh obecný (Crataegus laevigata) je nejčastějším druhem keřového patra. V jarním aspektu
bylinného patra se vyskytují např. Anemone ranunculoides, Corydalis cava, Ficaria verna, Gagea
lutea a Galanthus nivalis. Díky pravidelným zápla-
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Obr. 90. Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae. Tvrdý lužní les s jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) v oblasti nad soutokem
Moravy a Dyje u Lanžhota na Břeclavsku. (M. Chytrý 2010.)
Fig. 90. Hardwood floodplain forest with Fraxinus angustifolia above the confluence of the Morava and Dyje rivers near Lanžhot, Břeclav
district, southern Moravia.

vám jsou výrazněji zastoupeny hygrofyty (např.
Carex remota, Deschampsia cespitosa a Galium
palustre agg.) a jednoleté nitrofyty (např. Cardamine impatiens, Lapsana communis a Torilis japonica). Z hájových druhů se uplatňují Brachypodium
sylvaticum, Circaea lutetiana a Dactylis polygama,
ale oproti asociaci Ficario vernae-Ulmetum campestris se zde mnohé druhy vyskytují pouze v omezené míře, např. Galeobdolon montanum a Mercurialis perennis. Charakteristický je výskyt druhů
vázaných na našem území na panonské lužní lesy,
zejména Fraxinus angustifolia a v bylinném patře
také Carex strigosa. V porostech se obvykle vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti kolem 200–400 m2. Mechové patro zpravidla chybí.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje podél
řek v teplých nížinách v nadmořských výškách
150–200 m. Jeho výskyt byl podmíněn téměř každoročními, často opakovanými jarními záplavami
v délce několika dnů až týdnů (Prax 1993, Vrška et
al. 2006), které jsou dnes na většině lokalit ome-

zeny vlivem regulací vodních toků a výstavby
ochranných valů. Stanoviště jsou velmi produktivní
a oproti stanovištím asociace Ficario vernae-Ulmetum campestris jsou vlhčí. Podzemní voda kolísá
v hloubkách 0,5–1 m (Vrška et al. 2006). Významným faktorem pro utváření vegetace je půdotvorný
substrát, který je v závislosti na charakteru sedimentace písčitý nebo hlinitý až jílovitý (Horák 1961,
Vrška et al. 2006). Půdním typem jsou fluvizemě
s mírně kyselou až neutrální reakcí (pH 5,5–6,8),
silně nasyceným sorpčním komplexem (> 90 %)
a poměrem C : N v organominerálním horizontu
menším než 15 (Vrška et al. 2006).
Dynamika a management. Management a dynamika této vegetace jsou podobné jako u asociace
Ficario vernae-Ulmetum campestris. Výzkum dynamiky porostů asociace Fraxino angustifoliae-Ulmetum glabrae v národních přírodních rezervacích
Cahnov-Soutok a Ranšpurk v oblasti soutoku Moravy a Dyje (Průša 1985, Vrška et al. 2006) prokázal silnou závislost vegetace na záplavovém režimu a hladině podzemní vody. Současně naznačil
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i průběh změn v zastoupení dřevin v porostech.
Dosud hojně dominující Quercus robur se v přirozené obnově sice uplatňuje, ale mnohem silněji
a ve větším rozsahu se zmlazují Acer campestre,
Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia a Tilia cordata. Vrška et al. (2006) to vysvětlují světlomilností
dubu letního a přestárlostí jeho porostů doprovázenou menší plodností stromů. Úspěšnou obnovu
dubu letního v lužních lesích v minulosti umožňovalo mnohem větší prosvětlení pastevních lesů
a podpora obnovy dubu člověkem. Charakteristickou formou hospodaření byl střední les. Duby
byly ponechávány jako výstavky, zatímco ostatní
dřeviny byly mýceny ve velmi krátkých intervalech
(až 7–10 let). V dnešních porostech vyvíjejících se
bez těchto zásahů dub ustupuje.
Rozšíření. Panonské dubové jaseniny se uvádějí
ze Slovenska (Jurko 1958, Berta 1970, Džatko
1972), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al.
1993b: 85–236, Drescher in Willner & Grabherr
2007: 123–127) a Maďarska (Kevey 2008, Borhidi
et al. 2012). Podobná společenstva se vyskytují
také v bývalé Jugoslávii, Rumunsku a Bulharsku
(Horvat et al. 1974). V České republice je asociace
rozšířena pouze na jižní Moravě v nivách řek Moravy a Dyje (Neuhäuslová in Moravec et al. 1982:
38–103). Rozsáhlé porosty jsou v oblasti nad soutokem Moravy a Dyje u Lanžhota (Horák 1960,
Horák & Dvořák 1968, Průša 1985, Vicherek et al.
2000, Vrška et al. 2006, Janik et al. 2011).

Variabilita. Podle vlhkostního gradientu lze rozlišit
tři varianty:
Varianta Carpinus betulus (LBA07a) se vyznačuje dominancí druhů Carpinus betulus, Tilia
cordata nebo T. platyphyllos ve stromovém patře
a výskytem mezofilních druhů (např. Carex muricata agg. a Milium effusum) v bylinném patře. Varianta zahrnuje mezofilní porosty v rámci asociace.
Její rozšíření se shoduje s rozšířením asociace.
Odpovídá subasociaci F. p.-U. g. carpinetosum
(Simon 1957) Džatko 1972.
Varianta Prunella vulgaris (LBA07b) se vyznačuje dominancí Fraxinus angustifolia a Quercus
robur ve stromovém patře. Oproti předešlé variantě
jsou více zastoupeny hygrofyty (např. Galium palustre agg. a Phalaris arundinacea) a scházejí některé hájové druhy. Porosty jsou prosvětlenější
a představují přechodný typ k následující, nejvlhčí
variantě. Rozšíření varianty se kryje s rozšířením
asociace. Odpovídá subasociaci F. p.-U. g. typicum
Džatko 1972.
Varianta Iris pseudacorus (LBA07c) se vyznačuje dominancí druhů Fraxinus angustifolia
a Quercus robur ve stromovém patře. V bylinném
patře se vyskytují mokřadní druhy (např. Carex riparia, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris a Myosotis palustris agg.), které odlišují toto společenstvo od předcházejících sušších
variant. Výskyt je doložen ze soutoku Moravy a Dyje
u Lanžhota. Odpovídá subasociaci F. p.-U. g. caricetosum acutiformis Aszód 1935 corr. Soó 1963.

Obr. 91. Rozšíření asociace LBA07 Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae.
Fig. 91. Distribution of the association LBA07 Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae.
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Hospodářský význam a ohrožení. Jako hospodářské dřeviny se využívají zejména Fraxinus
angustifolia a Quercus robur. Porosty panonských
jilmových jasenin omezují erozi břehů, filtrují znečišťující látky přitékající z okolní krajiny a slouží
jako poldry, do nichž se rozlévá voda při povodních. Stanovištní diverzita a s ní spojená druhová
diverzita panonských jilmových jasenin jsou podobně jako u předešlého společenstva silně
omezeny změnou porostní struktury těchto lesů.
V porovnání s bývalými stanovištně rozmanitými
nízkými a středními lesy vznikly strukturně málo
proměnlivé vysoké stinné lesy, ve kterých se
mnohé druhy vyskytují a kvetou pouze v porostních lemech. Z ohrožených druhů se v porostech
vyskytují např. Carex strigosa a Leucojum aestivum. V rezervacích Ranšpurk a Cahnov-Soutok
nad soutokem Moravy a Dyje bylo v roce 1992 zavedeno umělé povodňování a Ranšpurk byl navíc
oplocen. Povodňování přibližuje vodní režim lokalit ke stavu před rokem 1976, kdy byly po regulacích řek Moravy a Dyje záplavy přerušeny
(Prax 2004, Vrška et al. 2006). Voda však už nepřináší tak velké množství sedimentů, protože
velká část z nich se usazuje v nádržích vodního
díla Nové Mlýny na řece Dyji (Vrška et al. 2006).
Oplocení Ranšpurku umožňuje přirozenou obnovu dřevin, ke které prakticky nedocházelo kvůli
přezvěření tohoto území, sloužícího jako obora
(Vrška et al. 2006).

Svaz LBB
Carpinion betuli Issler 1931*
Dubohabrové háje
Orig. (Issler 1931): Alliance. – Carpinetion (Carpinus
betulus)
Diagnostické druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Corylus avellana, Daphne mezereum, Quercus petraea agg., Tilia cordata; Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Campanula
persicifolia, C. trachelium, Carex digitata, C. pilosa,
Convallaria majalis, Dactylis polygama, Euphorbia
amygdaloides, Festuca heterophylla, Fragaria
moschata, F. vesca, Galium intermedium, G. odoratum, G. sylvaticum, Hacquetia epipactis, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, H. sabaudum
s. l., Lathyrus niger, L. vernus, Maianthemum bifolium, Melampyrum nemorosum, Melica nutans,
M. uniflora, Melittis melissophyllum, Neottia nidus-avis, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum,
Pulmonaria officinalis agg., Sanicula europaea,
Stellaria holostea, Symphytum tuberosum, Tanacetum corymbosum, Viola reichenbachiana, V. riviniana
Konstantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea
agg., Tilia cordata; Asarum europaeum, Campanula trachelium, Carex digitata, C. pilosa, Convallaria majalis, Fragaria vesca, Galium odoratum,

￭ Summary. This floodplain forest is dominated by Fra-

G. sylvaticum, Hepatica nobilis, Hieracium muro-

xinus angustifolia or Quercus robur, with frequent occur-

rum, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium,

rence of Acer campestre, Carpinus betulus, Ulmus laevis

Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum mul-

and U. minor in the subcanopy and Crataegus laevigata

tiflorum, Pulmonaria officinalis agg., Stellaria ho-

in the shrub layer. The herb layer has a distinctive synu-

lostea, Viola reichenbachiana

sia of vernal geophytes and in summer is dominated by
nutrient-demanding hygrophilous forest species, with
participation of some species of wetlands and mesic forests. It occurs in broad floodplains of lowland rivers in
southern Moravia, within the geographical range of Fraxinus angustifolia. These sites are wetter than those of
the association Ficario vernae-Ulmetum campestris:
before rivers were dammed they were flooded every
year for several days to several weeks. Many stands
originated from former woodland pastures, which were
conducive to oak regeneration; in the current closed-canopy forests oak is being continuously replaced by ash.

Svaz Carpinion betuli zahrnuje háje s dominancí
habru obecného (Carpinus betulus), smíšené porosty habru s dubem zimním (Quercus petraea
agg.) nebo dubem letním (Q. robur), případně
doubravy bez habru, v jejichž podrostu jsou výrazně zastoupeny mezofilní hájové druhy. Ve stromovém patře bývá často přimíšena lípa srdčitá
(Tilia cordata) a zvláště ve vyšších polohách i buk
lesní (Fagus sylvatica) nebo jedle bělokorá (Abies
alba). Místy se ve stromovém patře objevují i další
dřeviny. Keřové patro bývá různě vyvinuto v závi-

Also, trees of mesic sites are spreading due to bank stabilisation associated with streamflow regulation on major
rivers.

* Charakteristiku svazu a podřízených asociací zpracoval
M. Chytrý
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slosti na zastínění. Zatímco v hustých porostech
s dominancí habru často chybí, ve světlých dubových lesích může mít i velkou pokryvnost. Pro bylinné patro jsou typické mírně teplomilné hájové
druhy, např. Asarum europaeum, Campanula persicifolia, C. rapunculoides, Convallaria majalis, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus niger,
L. vernus, Stellaria holostea a Tanacetum corymbosum, na východní a střední Moravě je v něm
hojná Carex pilosa. Mechové patro je zpravidla vyvinuto slabě.
Dubohabřiny se nacházejí nejčastěji na mezických stanovištích s dobrou mineralizací živin, mají
však poměrně širokou ekologickou amplitudu.
Okrajové typy se vyskytují na suchých bazických
půdách (přechody k teplomilným doubravám), kyselých oligotrofních půdách (přechody k acidofilním
doubravám) i na vlhkých půdách na svahových
úpatích nebo říčních terasách (přechody k lužním
a suťovým lesům). Oproti bučinám, které se vyskytují na podobných půdách, jsou dubohabřiny vázány spíš na sušší oblasti s kontinentálnějším podnebím (Bohn et al. 2000–2003), u nás hlavně na
nížiny a pahorkatiny.
Areál svazu Carpinion betuli se táhne od jihovýchodní části Velké Británie a Francie (Noirfalise
1968, Rodwell 1991) přes střední Evropu na Ukrajinu (Vorobjov et al. 2008, Onyshchenko 2009).
V Jižních Alpách, Apeninách a dinárských pohořích
je tento svaz vystřídán vikariantními svazy Erythronio-Carpinion betuli (Horvat 1958) Marinček in Mucina et al. 1993 a Physospermo verticillati-Quercion
cerridis Biondi et al. 2008, jejichž bylinné patro obsahuje četné submediteránní druhy (Glavač 1968,
Oberdorfer 1968, Wallnöfer et al. in Mucina et al.
1993b: 85–236, Košir et al. 2013). Na Apeninském
a Balkánském poloostrově jsou habrové lesy místy
nahrazeny fyziognomicky podobnými submediteránními lesy s habrovcem habrolistým (Ostrya carpinifolia), který upřednostňuje spíš teplejší stanoviště na vápnitých půdách (Oberdorfer 1968). Ve
východní Evropě končí areál habru obecného na
střední Ukrajině, až po jižní Ural se však vyskytují
lesy s podobným složením bylinného patra, jejichž
stromové patro tvoří nejčastěji Quercus robur nebo
Tilia cordata, místy také Acer platanoides, Fraxinus
excelsior a Ulmus glabra, a v hemiboreální zóně je
přimíšena Picea abies (Walter 1974, Gribova et al.
1980, Smirnova 2004). Lesy v hemiboreální zóně
jsou řazeny do svazu Querco roboris-Tilion cordatae Solomešč et Laiviņš ex Bulohov et Solomešč
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2003 a jižnější lesy bez příměsi smrku do svazu Aceri campestris-Quercion roboris Bulohov et
Solomešč 2003 (Bulohov & Solomešč 2003,
Onyshchenko 2009). U nás se dubohabřiny vyskytují zejména v nížinách a pahorkatinách severní
poloviny Čech a na Moravě.
Palynologická i genetická data ukazují, že významnější glaciální refugia habru obecného se nacházela na jihu Apeninského poloostrova a zejména v Jižních Karpatech a na Balkáně (Grivet &
Petit 2003). Nálezy fosilních uhlíků habrového dřeva
ve sprašových sedimentech z posledního glaciálu
v severovýchodním Maďarsku (Willis et al. 2000)
však dokazují, že menší refugia ležela i blíže k našemu území. V pahorkatinách a horských oblastech
Rumunska a východního Maďarska se habr hojně
rozšířil již ve středním holocénu, tj. dříve než buk
(Magyari 2002). V nížinách na Břeclavsku se habr
vyskytoval už v raném atlantiku (Doláková et al.
2010), ale na zbytku území dnešní České republiky
se v holocénu šířil jako poslední z lesních stromů.
Jeho výraznější šíření na našem území začalo přibližně před 4000 lety v severovýchodních Čechách
(Pokorný & Kuneš 2005, Pokorný 2011: 97). Expanzi habru patrně usnadňovalo narušování nížinných lesů člověkem v době bronzové a železné
(Küster 1997, Pokorný 2002). Před 2000 let byly dubohabrové lesy hojné v nížinách a pahorkatinách
Moravy a severní poloviny Čech, ale rozsáhlé plochy kyselých hornin moldanubického plutonu jižně
od Prahy pravděpodobně zpomalily jeho migraci do
jižních a západních Čech. Proto dnes habr chybí
například v údolích střední Otavy, dolního toku jihočeské Blanice a horní Vltavy, přestože jsou tam příznivé podmínky pro jeho výskyt; v těchto územích
rostou na mezických stanovištích lesy s dubem letním (Quercus robur) a lípou srdčitou (Tilia cordata),
v jejichž podrostu se vyskytují druhy typické pro
dubohabřiny (Moravec 1964, Neuhäuslová et al.
1998). Migraci habru na jih Čech však mohlo omezovat také řidší osídlení tohoto území: habr zde
zřejmě neměl tak dobrou možnost šíření v narušovaných lesních porostech, jak tomu bylo v hustě
osídlených nížinách (Pokorný 2002).
Ne zcela jednoznačné jsou názory na rozsah
potenciálního rozšíření dubohabřin u nás, zejména
ve vztahu k potenciálnímu rozšíření bučin. Buk je
oproti habru o něco citlivější na letní přísušky
a pozdní jarní mrazy přicházející v době rašení listů
(Ellenberg & Leuschner 2010). Proto je u nás buk
rozšířen hlavně ve vyšších pahorkatinách až ho-
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rách, kde listy raší o něco později než v nížinách,
a to zpravidla v době, kdy už pozdní mrazy nehrozí.
Naopak habr převládá v lesích nížin až pahorkatin
s kontinentálním typem podnebí, kde jsou krátkodobé mrazy v době rašení listů poměrně časté.
Rozdílná citlivost obou druhů na pozdní mrazy
může být také příčinou toho, že ve vyšších pahorkatinách bučiny často převládají na chladných plošinách a severních svazích, zatímco dubohabřiny
jsou častější na teplejších a klimaticky kontinentálnějších jižních svazích nebo nižších částech říčních
údolí (Chytrý & Tichý 1998). Dále je habr oproti
buku poněkud zvýhodněn na těžkých, málo provzdušněných půdách, které mohou být mírně zamokřené, anebo naopak silně vysychavé, zejména
na jaře a v létě. V takových podmínkách se může
habr zmlazovat i růst lépe než buk (Müller in Oberdorfer 1992: 157–172).
Přes tyto rámcové klimatické rozdíly mezi
bukem a habrem bylo jejich rozšíření silně ovlivněno lesním hospodařením v minulosti. V době římské se podle pylových analýz buk vyskytoval poměrně hojně i v nížinách (Pokorný 2002) a větší
rozšíření habru na úkor buku mohlo být až důsledkem intenzivnějšího využívání lesů ve středověku.
Velká část našich nížinných lesů byla ve středověku
obhospodařována jako pařeziny s dobou obmýtí
kratší než 10 let (Szabó 2010a). Ve srovnání
s bukem se habr zmlazuje z pařezových výmladků
mnohem lépe (Ellenberg & Leuschner 2010),
a mohl se tak ve výmladkových lesích šířit. Mapa
potenciální přirozené vegetace České republiky
(Neuhäuslová et al. 1998) předpokládá potenciální
rozšíření dubohabřin na poměrně rozsáhlém
území, je však velmi pravděpodobné, že zejména
ve vyšších pahorkatinách by na části tohoto území
byly přirozenou vegetací bučiny (Boublík et al.
2007a). Po prodloužení doby obmýtí od 18. století
a následném ukončení výmladkového hospodaření
v lesích ve 20. století se v některých porostech dubohabřin šíří buk (Vera 2000), který je konkurenčně
silnější díky svému vyššímu vzrůstu a delšímu věku
(Ellenberg & Leuschner 2010).
Nejen vztahy mezi habrem a bukem, ale také
dynamika dvou hlavních dřevin dubohabrových
lesů, dubu a habru, byla v minulosti ovlivněna lesním hospodařením. Pro generativní regeneraci
a úspěšné odrůstání potřebuje dub dostatek světla
(Vera 2000), habr však má hustě olistěnou korunu
a vytváří poměrně silný zástin. Většina dnešních
smíšených porostů habru a dubu je pozůstatkem

bývalých pastevních nebo středních lesů, ve kterých byl dub záměrně podporován jako zdroj tvrdého dřeva pro výrobu nábytku, trámů, podlah
a sudů. Při smýcení lesa byly některé duby zpravidla ponechávány jako výstavky, zatímco habry
byly použity převážně na palivové dříví a nechaly
se spontánně obnovit z pařezů. Dnešní přerostlé
pařeziny jsou stinné lesy s vysokým stromovým patrem, ve kterých se dub přirozeně nezmlazuje.
Pokud by byly ponechány samovolnému vývoji bez
většího narušování, po dožití současné generace
dubu by v nich pravděpodobně zcela převládl habr.
Habr se rovněž šíří do mezičtějších typů teplomilných doubrav, které se postupně mění na dubohabřiny. Tento proces byl podrobně dokumentován
v Polsku (Kwiatkowska & Wyszomirski 1988, Jakubowska-Gabara 1993, 1996), ale probíhá i v našich
doubravách, jak naznačuje například dlouhodobé
sledování vegetace Milovického lesa na jižní Moravě (Hédl et al. 2010).
Floristickou variabilitu středoevropských dubohabřin určují jednak fytogeografické rozdíly mezi
různými oblastmi jejich výskytu, jednak vlastnosti
stanoviště. Rozpoznání těchto fytogeografických
rozdílů vedlo k popisu geograficky vymezených
asociací nebo podsvazů dubohabřin (Oberdorfer
1957, Traczyk 1962, Neuhäuslová-Novotná 1964).
V hrubém měřítku střední Evropy jsou tyto asociace
poměrně dobře vyhraněné, ale v přechodných územích se prolínají a geografická variabilita dubohabřin je výrazně modifikována vlastnostmi stanoviště
(Knollová & Chytrý 2004); například dubohabřiny
odpovídající panonskému typu se na suchých bazických půdách mohou vyskytovat i mimo panonskou oblast. Syntetické přehledy vegetace českých
dubohabřin z posledních desetiletí (Neuhäusl in
Moravec et al. 1982: 102–152, Neuhäuslová in
Neuhäuslová et al. 1998: 84–102, Neuhäuslová in
Moravec et al. 2000: 70–115) však tyto ekologicky
podmíněné rozdíly odrážely pouze na úrovni subasociací, zatímco rozšíření jednotlivých asociací vymezovaly poměrně schematicky dosti ostrými geografickými hranicemi.
Zde předložená koncepce klasifikace dubohabřin odráží a prolíná oba zdroje variability v druhovém složení, geografické i ekologické, a vymezuje
hranice mezi asociacemi tak, aby sledovaly výraznější rozdíly v druhovém složení. V západní části
střední Evropy jsou zastoupeny dvě hlavní asociace (Oberdorfer 1957): (1) Galio sylvatici-Carpinetum betuli, rozšířené v kontinentálnějších oblastech
221
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jižního a středního Německa a Českého masivu od
severního Rakouska přes Českou republiku po jihozápadní Polsko, a (2) Stellario holosteae-Carpinetum betuli, hojné zejména v oceanické severozápadní části střední Evropy, severním Německu
a severozápadním Polsku. Areály těchto asociací
se však výrazně prolínají, protože první z nich zasahuje na suchých bazických půdách i do severozápadního Německa (Dierschke 1986), zatímco
druhá se na vlhkých půdách nezřídka vyskytuje
v Českém masivu.
Dubohabřiny východní části střední Evropy
jsou od západnějších typů vymezeny areálovou
hranicí některých východně rozšířených druhů,
především ostřice chlupaté (Carex pilosa), která je
častou dominantou bylinného patra, ale také Cruciata verna, Galium intermedium aj. Ve východní
části střední Evropy lze rozeznat tři výrazné fytogeograficky vymezené skupiny dubohabřin: (1) dubohabřiny středního a východního Polska, vyskytující se za hranicí areálu buku, v nichž chybějí
některé druhy, které jsou běžné na Malopolské vysočině a v Karpatech, kromě buku zejména Abies
alba, Euphorbia amygdaloides a Salvia glutinosa;
(2) dubohabřiny Malopolské vysočiny a Západních
Karpat a (3) dubohabřiny Panonské pánve a pahorkatin na jejích obvodech. Traczyk (1962) sdružil
všechny dubohabřiny východní části Polska od Karpat po Mazurskou jezerní plošinu do jediné geograficky vymezené asociace Tilio cordatae-Carpinetum
betuli Traczyk 1962, ve které rozlišil několik regionálních variant (viz také J. M. Matuszkiewicz
2001). Domníváme se, že takto široce pojatou asociaci je vhodnější rozdělit do dvou asociací odpovídajících prvním dvěma výše uvedeným geografickým skupinám. S ohledem na typifikaci asociace
Tilio cordatae-Carpinetum betuli fytocenologickým
snímkem ze severního Polska (Neuhäuslová in Moravec et al. 2000: 70–115) je při takovém rozdělení
nutno zachovat jméno Tilio cordatae-Carpinetum
betuli pro první skupinu, a potom pro druhou skupinu je k dispozici jméno Carici pilosae-Carpinetum
betuli Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964.
Čeští autoři (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1972b a následující práce) označovali jménem Tilio
cordatae-Carpinetum betuli nevyhraněné porosty
dubohabřin ze severní Moravy a Slezska, které
však podle statistické analýzy reprezentativního
souboru fytocenologických snímků spadají do variability ostatních asociací rozlišovaných na území
České republiky (Knollová & Chytrý 2004). Domní222

váme se proto, že asociace Tilio cordatae-Carpinetum betuli se na území České republiky nevyskytuje.
Poslední skupina východních dubohabřin, dubohabřiny panonské, spadají na území České republiky
do asociace Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová in Neuhäuslová-Novotná
1964. Na rozdíl od předchozích přehledů vegetace
našich dubohabřin ji však nechápeme jako striktně
vázanou na panonskou oblast. Na suchých bazických půdách se totiž i ve středních Čechách nacházejí porosty podobné dubohabřinám panonské
oblasti, které lze považovat za exklávní výskyty asociace Primulo veris-Carpinetum betuli. V Maďarsku
je však rozlišováno několik dalších asociací panonských dubohabřin (Borhidi et al. 2012), které zřejmě
vyžadují syntaxonomickou revizi.
Na rozdíl od předchozích přehledů českých dubohabřin nerozlišujeme jako samostatnou asociaci
vegetaci hájů za hranicí areálu habru v západních
a jižních Čechách. Moravec (1964) pro tuto vegetaci vymezil asociaci Stellario holosteae-Tilietum
cordatae Moravec 1964, která je však oproti asociaci Galio sylvatici-Carpinetum betuli vymezena jen
absencí habru a několika málo dalších druhů. Velmi
podobné ochuzené porosty se však místy vyskytují
i uvnitř areálu habru, a proto považujeme Stellario-Tilietum za součást variability asociace Galio sylvatici-Carpinetum betuli. Rovněž nerozlišujeme
asociaci Tilio-Betuletum Passarge 1957 (syn. Tilio-Quercetum Passarge 1962), do které Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná (1968) zařadili doubravy na
kyselých chudých půdách v nížinách a na plošinách
středních Čech; tyto lesy spadají do rozsahu variability acidofilních doubrav asociace Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae.
V oblasti soutoku Moravy a Dyje u Lanžhota
a vzácně i jinde v Dolnomoravském úvalu se na vyvýšených místech říčních niv, místně označovaných jako hrúdy, vyvíjejí porosty s převahou habru
a příměsí jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia)
a lípy srdčité (Tilia cordata). Některé z těchto porostů se vyvinuly z tvrdých luhů teprve v posledních
desetiletích po velkoplošném poklesu hladiny podzemní vody v souvislosti s regulacemi vodních toků
a výstavbou vodního díla Nové Mlýny (Janik et al.
2011). Tyto porosty připomínají asociaci panonských vlhkomilných dubohabřin Fraxino pannonicae-Carpinetum betuli Soó et Borhidi in Soó 1962,
která je udávána z nivy Moravy v přilehlé části
Rakouska (Willner in Willner & Grabherr 2007:
137–144). Bylinné patro jihomoravských porostů je
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však tvořeno převážně vlhkomilnými druhy typickými pro svaz Alnion incanae, zatímco druhy svazu
Carpinion betuli jsou vzácné. Proto tyto porosty řadíme do asociace tvrdých luhů Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae.

￭ Summary. The alliance Carpinion betuli includes mesic
forests dominated or codominated by hornbeam (Carpinus
betulus) and oaks (Quercus petraea agg. and Q. robur).
The herb layer is characterized by the predominance of nemoral species, specifically slightly thermophilous, shade-tolerant plants of mesic forests. This alliance is distributed
in the temperate zone of Europe from Great Britain and
France to Ukraine. Oak-hornbeam forests are better adapted to habitats with summer drought and late frost than
beech forests, and are accordingly more common in the
continental lowlands and foothill areas of east-central
Europe. In central Europe, Carpinus betulus was the last
species to colonize in the Holocene migration of forest
trees and the extension of its range was probably facilitated
by human impact on forests. Most current forests of Carpinion betuli are former coppices that have been transformed
into tall forests in the second half of the 20th century.

rus niger, L. vernus, Melica nutans, Poa nemoralis,
Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum
Konstantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea
agg.; Anemone nemorosa, Campanula persicifolia, Convallaria majalis, Fragaria vesca, Galium
odoratum, G. sylvaticum, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Melica nutans,
Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Veronica
chamaedrys agg.
Dominantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea agg., Q. robur; Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Galium odoratum, Poa nemoralis,
Stellaria holostea
Formální definice: (Carpinus betulus pokr. > 50 % OR
Quercus petraea agg. pokr. > 50 % OR Quercus
robur pokr. > 50 % OR (Carpinus betulus pokr.
> 25 % AND (Quercus petraea agg. pokr. > 25 %
OR Quercus robur pokr. > 25 %)) AND skup. Lathyrus vernus NOT skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT skup. Carex pilosa NOT skup.
Carex remota NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Serratula tinctoria NOT skup.

LBB01
Galio sylvatici-Carpinetum
betuli Oberdorfer 1957
Hercynské mezické dubohabřiny
Tabulka 6, sloupec 1 (str. 237)

Urtica dioica NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT
Acer platanoides pokr. > 5 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 5 % NOT Carex pilosa pokr.
> 25 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT
Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT Larix decidua
pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT
Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Tilia cordata
pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 5 %
NOT Ulmus glabra pokr. > 5 %

Nomen conservandum propositum (proti Querco pedunculatae-Carpinetum Klika 1928)
Orig. (Oberdorfer 1957): Galio-Carpinetum ass. nov.
(Querceto-Carpinetum s. str.) (Galium sylvaticum,
Carpinus betulus)
Syn.: Querco pedunculatae-Carpinetum Klika 1928
(potenciální správné jméno; § 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum), Stellario-Tilietum
Moravec 1964, Melampyro nemorosi-Carpinetum
sensu auct. bohem. non Passarge 1957 prov.
(§ 3b; pseudonym), Melampyro nemorosi-Carpinetum sensu auct. bohem. non Passarge 1962
(pseudonym)
Diagnostické druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea agg.; Convallaria majalis, Festuca heterophylla, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathy-

Struktura a druhové složení. V těchto lesích převažují habr obecný (Carpinus betulus) a dub zimní
(Quercus petraea agg.), které rostou buď ve smíšených, nebo monodominantních porostech. Dub
zimní je někdy nahrazen dubem letním (Quercus
robur), zejména v jižních a jihozápadních Čechách
a v říčních nivách. Často je přimíšena lípa srdčitá
(Tilia cordata) a místy i buk lesní (Fagus sylvatica).
Ve smíšených porostech tvoří duby zpravidla vyšší
úroveň stromového patra a habr s lípou nižší úroveň. V prosvětlených porostech a na místech
s omezenými stavy zvěře se může bohatě vyvíjet
keřové patro, které tvoří zejména zmlazující se dřeviny stromového patra a z dalších hlavně Acer campestre, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus laevigata, C. monogyna s. l. a Lonicera
223
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Obr. 92. Galio sylvatici-Carpinetum betuli. Mezofilní les s habrem obecným (Carpinus betulus) a dubem zimním (Quercus petraea agg.)
u Podmokel na Křivoklátsku. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 92. Mesic forest with Carpinus betulus and Quercus petraea agg. near Podmokly, Křivoklát region, central Bohemia.

xylosteum. V bylinném patře jsou hojně zastoupeny
hájové druhy Campanula rapunculoides, Carex digitata, Convallaria majalis, Festuca heterophylla,
Fragaria vesca, Galium odoratum, G. sylvaticum,
Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Pulmonaria obscura, Stellaria
holostea, Veronica chamaedrys a Viola reichenbachiana. V prosvětlených porostech se často vyvíjejí
rozsáhlé porosty lipnice hajní (Poa nemoralis), na
kyselých půdách jsou běžné druhy Festuca ovina,
Luzula luzuloides, Maianthemum bifolium a Melampyrum pratense, na suchých a teplých stanovištích
Lathyrus niger, Melittis melissophyllum, Primula
veris a Tanacetum corymbosum. Pravidelně je vyvinut jarní aspekt s geofyty, z nichž nejběžnější je
Anemone nemorosa. V porostech se obvykle vyskytuje 25–35 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je vyvinuto
většinou jen nevýrazně na místech, kde se nehromadí listový opad. Častějšími druhy jsou Atrichum
undulatum, Brachytheciastrum velutinum, Hypnum
cupressiforme s. l., Plagiomnium affine s. l. a Polytrichum formosum.
224

Stanoviště. Galio-Carpinetum se vyskytuje v teplých a suchých nížinách a pahorkatinách, v nadmořských výškách do 450 m, jen vzácně výše. Vyvíjí se jak na rovinách a mírných svazích, tak na
strmých svazích všech orientací, pokud na nich nedochází k akumulaci suti nebo výrazné půdní erozi.
Půdy jsou nejčastěji čerstvě vlhké až v létě vysychavé kambizemě na tvrdých horninách nebo hnědozemě na svahovinách a spraších či sprašových
hlínách. Rozpětí půdních poměrů je však velmi široké a sahá od rendzin na vápenci po fluvizemě
v říčních nivách. V nivách mohou být půdy na jaře
velmi vlhké, v létě však vysychají. Půdní pH kolísá
v závislosti na matečné hornině od 4,5 do 7,5,
poměr C : N většinou mezi 10 a 20 a stupeň nasycení sorpčního komplexu je velmi variabilní (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1968, 1972b, Chytrý & Vicherek
1995).
Dynamika a management. Tyto dubohabřiny se
vyvíjely pod vlivem dlouhodobého výmladkového
hospodaření, které zvýhodňovalo habr na úkor
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ostatních dřevin. Lesy s převahou habru vznikly většinou z bývalých lesů nízkých, zatímco lesy s větším zastoupení dubu se vyvinuly převážně z lesů
středních, v nichž byly duby ponechávány jako výstavky, nebo z pastevních lesů. Od ukončení tohoto
tradičního lesního hospodaření, k němuž došlo ve
většině porostů kolem poloviny 20. století, probíhá
spontánní sukcese spojená se zapojováním stromového patra. Ta může být místy tlumena vysokými
stavy zvěře, která omezuje přirozenou obnovu
(P. Petřík et al. 2009). Alespoň v rezervacích chránících zbytky bývalých výmladkových lesů je pro
ochranu biodiverzity žádoucí občas prosvětlit stromové patro, případně obnovit tradiční formy hospodaření. Ostatní porosty je vhodné obhospodařovat
metodami tzv. přírodě blízkého lesnictví.
Rozšíření. Galio-Carpinetum je západostředoevropská asociace vázaná na pahorkatiny a nížiny
se subkontinentálním podnebím, v nichž je habr
konkurenčně silnější než buk. Její výskyt se uvádí
z Německa, hlavně jižního a středního (Dierschke
1986, Müller in Oberdorfer 1992: 157–172, Schubert et al. 2001a), Dánska (Lawesson 2004), Švýcarska (Keller et al. 1998), severního a východního
Rakouska (Willner in Willner & Grabherr 2007:
137–144) a západního Polska (Traczyk 1962,
J. M. Matuszkiewicz 2001). V České republice je
Galio-Carpinetum hojné zejména v pahorkatinách
severních, středních a východních Čech a jihozápadní Moravy. Větším množstvím fytocenogických

snímků je doloženo zejména z Českého středohoří
(Klika 1952, Kolbek 1969), Plzeňska (Mikyška
1944b, Sofron & Nesvadbová 1997), údolí Berounky a Křivoklátska (Klika 1941, Sofron 1967,
Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 125–143),
Českého krasu (Blažková 1962, Samek 1964),
údolí Vltavy a přilehlých území jižně od Prahy
(Samek 1957, 1960, 1962) i dalších míst ve středních Čechách (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1968), z nížin a pahorkatin východních Čech (Mikyška 1964c, 1968, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1969), středního Podyjí (Chytrý & Vicherek
1995), středního Pojihlaví (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Chytrý & Vicherek 1996), okolí Brna
a Moravského krasu (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b) a z Hornomoravského úvalu a přilehlých pahorkatin (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b, Kincl 1991). Do rozsahu variability
asociace Galio-Carpinetum spadají i některé jihomoravské porosty z širšího okolí Pavlovských vrchů
a Středomoravských Karpat, které byly na základě
schematického geografického členění dříve řazeny
do asociace Primulo veris-Carpinetum betuli (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968), a některé porosty
z Bílých Karpat a jejich podhůří (Veselá 2007, Kusbach, nepubl., Prudič, nepubl.) i ze Vsetínska (Sedláčková 1996). Roztroušené výskyty vegetace odpovídající této asociaci byly zaznamenány i na
severovýchodní Moravě a ve Slezsku (Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná 1971a, Holuša, Satora, Togner, vše nepubl.). V jižních Čechách se porosty

Obr. 93. Rozšíření asociace LBB01 Galio sylvatici-Carpinetum betuli.
Fig. 93. Distribution of the association LBB01 Galio sylvatici-Carpinetum betuli.
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s habrem vyskytují v údolí střední Vltavy v oblasti
vodní nádrže Orlík (Jeník & Slavíková 1964) a zasahují až k Hluboké nad Vltavou, do údolí dolní
Otavy severně od Písku (Moravec 1964) a do údolí
dolní Lužnice na Bechyňsku (Douda 2003). Jižně
od těchto území a západně od Plzně se pak vyskytují ochuzené porosty bez habru, řazené někdy v literatuře do asociace Stellario-Tilietum; tyto porosty
byly zaznamenány roztroušeně na Tachovsku, Domažlicku a Klatovsku (Brych, Majer, Strejc, vše nepubl.), v Pootaví mezi Horažďovicemi a Pískem
(Moravec 1964), na Vodňansku a Českobudějovicku (Pišta, nepubl., Vokoun, nepubl.) a Jindřichohradecku (Boublík 2002).
Variabilita. V dřívějších přehledech lesní vegetace
České republiky (Neuhäusl in Moravec et al. 1982:
102–152, Neuhäuslová in Moravec et al. 2000:
70–115) bylo rozlišováno větší množství subasociací, které popisovaly širokou ekologickou variabilitu
geograficky vymezené asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum. V předloženém pojetí vymezujeme
asociaci Galio-Carpinetum více ekologicky a některé porosty z ní oddělujeme do asociací Stellario
holosteae-Carpinetum betuli a Primulo veris-Carpinetum betuli, přesto však tato asociace zůstává
dosti variabilní. Rozlišujeme následující varianty:
Varianta Luzula luzuloides (LBB01a) s diagnostickými druhy Avenella flexuosa, Festuca
ovina, Genista germanica, G. tinctoria, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense a Veronica officinalis
je hojná na živinami chudých půdách v celém
areálu asociace. Může se vyvíjet na strmých svazích na kyselých horninách, ale i na rovině v místech, kde byla půda ochuzena hospodářskými zásahy v minulosti, například hrabáním steliva.
Varianta je přechodem k acidofilním doubravám
asociace Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
a odpovídá subasociaci G. s.-C. b. luzuletosum
Oberdorfer 1957.
Varianta Luzula pilosa (LBB01b) s diagnostickými druhy Carex brizoides, Luzula pilosa, Oxalis acetosella a Vaccinium myrtillus se vyskytuje na
kyselých a živinami chudých, často těžkých a vlhkých půdách zejména v oblasti moldanubického
plutonu ve středních, jižních a západních Čechách.
Většina lokalit se nachází v nadmořských výškách
400–500 m. V minulosti byla v těchto porostech
často zastoupena jedle. Jde o přechodné porosty
k acidofilním doubravám asociace Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris.
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Varianta Deschampsia cespitosa (LBB01c)
s diagnostickými druhy Aegopodium podagraria,
Ajuga reptans, Campanula trachelium, Carex sylvatica, Convallaria majalis, Deschampsia cespitosa, Frangula alnus, Heracleum sphondylium, Lysimachia nummularia, Maianthemum bifolium
a Molinia arundinacea. Ve stromovém patře se jako
dominantní druh často vyskytuje Quercus robur.
Tato varianta se nachází zejména na těžkých a přechodně vlhkých půdách ve východočeské části
České tabule, roztroušeně se však objevuje i jinde,
například ve Středomoravských Karpatech. Jde
o přechodnou variantu k asociaci Stellario holosteae-Carpinetum betuli, která zčásti odpovídá subasociaci G. s.-C. b. molinietosum Neuhäusl et
Neuhäuslová-Novotná 1966.
Varianta Primula veris (LBB01d) se vyznačuje hojnějším výskytem teplomilných druhů Acer
campestre, Ligustrum vulgare a Sorbus torminalis
v keřovém patře a Brachypodium pinnatum, Primula veris, Polygonatum odoratum, Tanacetum corymbosum a Viola hirta v bylinném patře. Nachází
se v teplých pahorkatinách na suchých svazích na
bazických substrátech, zejména v Českém středohoří, Českém krasu a na jihovýchodním okraji Českého masivu od Brněnska po Znojemsko. Varianta
je přechodem k asociaci Primulo veris-Carpinetum
betuli a odpovídá subasociaci G. s.-C. b. primuletosum veris Neuhäuslová-Novotná 1964.
Varianta Mercurialis perennis (LBB01e) s diagnostickými druhy Dryopteris filix-mas, Galeobdolon
luteum agg., Mercurialis perennis a Oxalis acetosella se vyskytuje na živinami bohatých půdách,
často ve vyšších polohách, někdy na přechodu k bučinám. Jde o porosty s hustě zapojeným stromovým
patrem, ve kterém většinou převažuje habr.
Varianta Alliaria petiolata (LBB01f) s diagnostickými druhy Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Galeopsis pubescens, Galium aparine, Geranium robertianum, Mycelis muralis a Urtica dioica
zahrnuje zčásti přechodné porosty k suťovým
lesům asociace Aceri-Tilietum, zčásti ruderalizované dubohabřiny na místech s vyššími stavy
zvěře, zejména v Českém středohoří, na Křivoklátsku, v Českém krasu a na Znojemsku.
Varianta Tilia cordata (LBB01g) zahrnuje porosty z oblasti za hranicí areálu habru v jižních a západních Čechách. Ve stromovém patře převládá
zpravidla Quercus robur nebo Tilia cordata, v západních Čechách i Quercus petraea agg. Tyto porosty
odpovídají asociaci Stellario-Tilietum Moravec 1964.
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Hospodářský význam a ohrožení. Galio-Carpinetum dnes zahrnuje převážně nepravé kmenoviny
vzniklé z bývalých nízkých nebo středních lesů,
které slouží k produkci dubového a habrového
dřeva. V mnohých porostech je vlivem hospodářských zásahů přimíšen trnovník akát nebo jehličnany, zejména borovice lesní, smrk ztepilý a modřín
opadavý. Dubohabřiny se zachovalým složením bylinného patra mají význam pro zachování diverzity
hájové bioty, v souvislosti s převodem porostů na
vysoké lesy a zapojením stromového patra však
v mnoha porostech ustoupily světlomilné druhy. Tyto
lesy jsou rovněž postiženy antropogenní eutrofizací
a šíří se v nich nitrofilní druhy včetně invazní Impatiens parviflora. Stanoviště dubohabřin jsou z lesnického hlediska produkčně významná, z krajinně-ekologického hlediska však nejsou převody porostů na kultury jehličnanů žádoucí. Na strmých
svazích plní dubohabřiny půdoochrannou funkci.
Zvláště rozsáhlejší porosty těchto lesů v okolí větších měst jsou významné pro rekreaci.

canopy is dominated by Q. robur and Tilia cordata. The
herb layer has a constant representation of nemoral species, varying depending on soil properties. This association
occurs across a broad range of soil conditions from acidic
to calcareous, and mesic to moderately dry. This association is distributed in the western part of central Europe. In
the Czech Republic, its occurrences are concentrated in
the Bohemian Massif.

LBB02
Stellario holosteae-Carpinetum
betuli Oberdorfer 1957
Suboceanické vlhké dubohabřiny
Tabulka 6, sloupec 2 (str. 237)
Orig. (Oberdorfer 1957): Stellario-Carpinetum ass. nov.
(Stellaria holostea, Carpinus betulus)
Syn.: Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1957
prov. (§ 3b), Melampyro nemorosi-Carpinetum

Syntaxonomická poznámka. Asociace Galio-Carpinetum byla popsána z jižního Německa
(Oberdorfer 1957), kde se v jejích porostech vyskytují některé subatlantské druhy, jako jsou Lathyrus
linifolius, Potentilla sterilis a Rosa arvensis (Müller
in Oberdorfer 1992: 157–172). Neuhäusl (in Moravec et al. 1982: 102–152) proto zařadil české porosty do asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum, která byla popsána z východního Německa
a subatlantské druhy v ní chybějí (Passarge 1957,
1962). Podle originálního popisu však tato asociace zahrnuje druhově chudé porosty s vlhkomilnými druhy, které možná reprezentují spíš
okrajovou část variability asociace Stellario holosteae-Carpinetum betuli. Přes absenci uvedených
subatlantských druhů ve většině porostů mezických hercynských dubohabřin v České republice
naše porosty poměrně dobře odpovídají originálnímu popisu asociace Galio sylvatici-Carpinetum
betuli Oberdorfer 1957, a proto není důvod pro ně
nepřijmout toto jméno používané ve vegetačních
přehledech Německa, Rakouska a Polska, ale
i v českých fytocenologických pracích z šedesátých a sedmdesátých let.

￭ Summary. This association comprises forests of Carpi-

Passarge 1962 (pseudonym)
Diagnostické druhy: Carpinus betulus; Asarum europaeum, Campanula trachelium, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans, Pulmonaria officinalis agg., Stellaria holostea
Konstantní druhy: Carpinus betulus, Tilia cordata;
Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa,
Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum,
Campanula trachelium, Galeobdolon luteum agg.,
Galium odoratum, G. sylvaticum, Geum urbanum,
Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans,
Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum,
Pulmonaria officinalis agg., Stellaria holostea, Urtica dioica, Viola reichenbachiana
Dominantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea agg., Q. robur; Aegopodium podagraria,
Galium odoratum, Mercurialis perennis
Formální definice: (Carpinus betulus pokr. > 25 % OR
Quercus petraea agg. pokr. > 25 % OR Quercus
robur pokr. > 25 %) AND (skup. Carex remota
OR skup. Urtica dioica) AND skup. Lathyrus
vernus NOT skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT skup. Caltha palustris NOT skup.

nus betulus, Quercus petraea agg. and locally also

Carex pilosa NOT skup. Geranium sanguineum

Q. robur. In some areas of southern and western Bohemia,

NOT skup. Lathyrus niger NOT Acer platanoides

C. betulus is absent due to migration constraints and the
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pokr. > 5 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 5 %
NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Carex pilosa pokr. > 25 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 %
NOT Fraxinus excelsior pokr. > 5 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 %
NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr.
> 5 % NOT Ulmus glabra pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Asociace Stellario-Carpinetum zahrnuje porosty habru obecného
(Carpinus betulus) a dubu letního (Quercus robur),
vzácněji dubu zimního (Quercus petraea agg.).
Často se vyskytuje lípa srdčitá (Tilia cordata). Keřové patro je různě vyvinuto v závislosti na pokryvnosti stromového patra a stavech spárkaté zvěře.
Vyskytují se v něm zmlazující druhy stromového
patra a z dalších dřevin jsou častější zejména Acer
campestre a Corylus avellana. V bylinném patře se
vyskytují hájové druhy Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Galium odoratum, G. sylvati-

cum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea a Viola reichenbachiana. K nim přistupují lesní druhy vlhkých
stanovišť, např. Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Campanula trachelium, Carex sylvatica, Festuca gigantea, Lamium maculatum, Sanicula europaea, Scrophularia nodosa a Stachys sylvatica.
Časté jsou také nitrofilní druhy adaptované na narušovaná stanoviště, např. Geranium robertianum,
Geum urbanum a Urtica dioica. V jarním aspektu
se hojně nachází Anemone nemorosa. V porostech
se obvykle vyskytuje 30–40 druhů cévnatých rostlin
na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové
patro má malou pokryvnost nebo chybí; častěji se
v něm vyskytují druhy Atrichum undulatum, Plagiomnium affine s. l. a Polytrichum formosum.
Stanoviště. Stellario-Carpinetum se stejně jako
ostatní dubohabřiny nachází převážně v nížinách
a pahorkatinách, do výšek kolem 450 m n. m. Jde
o dubohabřiny vlhkých stanovišť. Vyskytují se buď

Obr. 94. Stellario holosteae-Carpinetum betuli. Jarní aspekt dubohabřiny u Skorošic v Žulovské pahorkatině. (R. Hédl 2006.)
Fig. 94. Spring in an oak-hornbeam forest near Skorošice in the Žulovská pahorkatina Hills, Jeseník district, Silesia.
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na půdách typu pseudoglej, které se vyvíjejí v důsledku zasakování srážkové vody do těžkých,
špatně propustných substrátů, anebo na lehčích
půdách ovlivněných podzemní vodou v nivách nebo
na úpatích svahů. V nivách mohou být tyto půdy
občas i krátkodobě zaplaveny, ale v sušších obdobích v létě nezřídka vysychají. Půdní reakce je kyselá až neutrální.
Dynamika a management. Porosty asociace Stellario-Carpinetum vznikly z bývalých pařezin nebo
středních lesů s dubovými výstavky, případně
z pastevních lesů. Některé porosty mohly vzniknout
i z lužních lesů po regulaci vodních toků a poklesu
hladiny podzemní vody. Ve druhé polovině 20. století byly tyto lesy převedeny na lesy vysoké a došlo
k zapojení jejich stromového patra. Důsledkem byl
ústup některých druhů v podrostu. V některých porostech expanduje jasan ztepilý. Lesní hospodaření
v porostech této asociace by mělo být zaměřeno na
udržování druhové skladby stromového patra s převahou habru, dubů a lípy. Hustě zapojené porosty
mohou být příležitostně prosvětlovány, aby se zachovaly světlomilné druhy v podrostu.
Rozšíření. Asociace Stellario-Carpinetum zahrnuje dubohabřiny severozápadní až střední Evropy, které jsou hojné zejména v Nizozemsku (Stortelder et al. in Stortelder et al. 1999: 287–331),
Německu (Dierschke 1986, Müller in Oberdorfer
1992: 157–172, Schubert et al. 2001a), Dán-

sku (Lawesson 2004) a severozápadním Polsku
(J. M. Matuszkiewicz 2001). Vyskytují se i v severní
části Rakouska (Willner in Willner & Grabherr
2007: 137–144) a možný je i jejich výskyt na Slovensku (Jarolímek et al. 2008). V České republice
nebyla tato asociace dosud rozlišována a snímky
k ní přiřaditelné byly uváděny pod jmény jiných
asociací. Hojněji se vyskytuje zejména v údolí
Berounky a jejích přítoků od Plzně po Prahu (Mikyška 1944b, Klika 1958, Sofron 1967, Kubíková
et al. 1997, Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a:
125–143) a v nížinách a pahorkatinách České tabule (Mikyška 1968, 1972, Fiedler 1973, 1975, Duchoslav 1993, Buršík, nepubl.). Roztroušené lokality byly zaznamenány např. v Českém středohoří
(Klika 1952), Frýdlantském výběžku (Jehlík 1963),
údolí dolní Lužnice a Otavy a jejich přítoků (Březina, Durdík, Jiráček, Vokoun, vše nepubl.), ve
středním Pojihlaví a okolí Brna (Juřenčák, Kelbl,
A. Musil, vše nepubl.) a na jižní (Grüll 1954),
střední (Kincl 1991), východní (Kuželová 1999)
a severovýchodní (Sedláčková 1988) Moravě.
Variabilita. Lze rozlišit dvě varianty:
Varianta Lysimachia nummularia (LBB02a)
se vyznačuje častějším výskytem dubu letního
(Quercus robur) a zastoupením druhů Ajuga reptans, Carex sylvatica, Deschampsia cespitosa, Lysimachia nummularia a Rubus caesius v bylinném
patře. Vyskytuje se zejména ve východní části
České tabule, kde je vázána na bazičtější půdy,

Obr. 95. Rozšíření asociace LBB02 Stellario holosteae-Carpinetum betuli.
Fig. 95. Distribution of the association LBB02 Stellario holosteae-Carpinetum betuli.
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často na přechodu k lužním lesům asociace Pruno
padi-Fraxinetum excelsioris.
Varianta Oxalis acetosella (LBB02b) zahrnuje porosty s častějším výskytem dubu zimního
(Quercus petraea agg.) a druhy Dryopteris filix-mas, Hieracium murorum, Luzula luzuloides a Oxalis acetosella. Nachází se zejména na silikátových
horninách Českého masivu, kde je vázána spíše na
těžké a kyselejší, přechodně vlhké půdy.
Hospodářský význam a ohrožení. Tyto lesy slouží
jako zdroj habrového dřeva na palivo a výrobu
násad nebo nástrojů, jakož i dubového dřeva na
stavbu konstrukcí, výrobu pražců, sudů nebo nábytku. Mají význam krajinářský, rekreační a pro
ochranu biodiverzity. Jsou ohroženy převodem na
kultury jehličnanů.

￭ Summary. These forests are dominated by Carpinus betulus and Quercus robur, less frequently also Q. petraea
agg. Their herb layer contains species of mesic and wet

Konstantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea
agg., Tilia cordata; Aegopodium podagraria, Ajuga
reptans, Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Campanula trachelium, Carex digitata,
C. pilosa, Convallaria majalis, Dactylis polygama,
Euphorbia amygdaloides, Fragaria vesca, Galeobdolon luteum agg., Galium intermedium, G. odoratum, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium, Melica nutans, Poa nemoralis,
Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis
agg., Viola reichenbachiana
Dominantní druhy: Carpinus betulus, Fagus sylvatica,
Quercus petraea agg., Q. robur, Tilia cordata;
Anemone nemorosa, Carex pilosa, Galium odoratum, Hacquetia epipactis, Melica uniflora
Formální definice: (Carpinus betulus pokr. > 25 % OR
Quercus petraea agg. pokr. > 25 % OR skup. Lathyrus vernus) AND skup. Carex pilosa NOT
Fagus sylvatica pokr. > 50 %

soils, including nutrient-demanding species of disturbed
habitats. Stellario-Carpinetum occurs on wetter soils than
the other associations of the alliance Carpinion betuli. They
can be either heavy soils with impeded drainage, or light
soils on sites with a high water table.

LBB03
Carici pilosae-Carpinetum
betuli Neuhäusl et
Neuhäuslová-Novotná 1964
Karpatské dubohabřiny
Tabulka 6, sloupec 3 (str. 237)
Orig. (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964): Carici
pilosae-Carpinetum as. nova (Carpinus betulus)
Diagnostické druhy: Carpinus betulus, Daphne mezereum, Quercus petraea agg., Tilia cordata; Asarum
europaeum, Campanula trachelium, Carex digitata,
C. pilosa, Convallaria majalis, Dactylis polygama,
Euphorbia amygdaloides, Galium intermedium,
G. odoratum, Hacquetia epipactis, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium, Melica nutans, M. uniflora, Neottia nidus-avis, Polygonatum multiflorum,
Pulmonaria officinalis agg., Sanicula europaea,
Symphytum tuberosum, Viola reichenbachiana
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Struktura a druhové složení. Asociace Carici pilosae-Carpinetum zahrnuje lesy s dominancí habru
obecného (Carpinus betulus) nebo dubu zimního
(Quercus petraea agg.), ve kterých jsou často přimíšeny lípa srdčitá (Tilia cordata), buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Vzácněji
se vyskytuje dub letní (Quercus robur). V keřovém
patře se vyskytují zmlazující dřeviny stromového
patra a kromě nich zejména Acer campestre, Corylus
avellana a Daphne mezereum. V bylinném patře většinou převládá Carex pilosa, která však může i chybět. Běžné jsou hájové druhy Campanula trachelium,
Carex digitata, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Fragaria vesca, Galium odoratum, Hieracium
murorum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Pulmonaria obscura, Veronica chamaedrys
a Viola reichenbachiana. Od jiných asociací dubohabřin se Carici pilosae-Carpinetum liší výskytem druhů
východního rozšíření (kromě Carex pilosa jde zejména o Galium intermedium a Euonymus verrucosus), některých submediteránních lesních druhů
(např. Euphorbia amygdaloides a Salvia glutinosa)
a také ilyrsko-západokarpatského druhu Hacquetia
epipactis. V jarním aspektu se místy vyskytuje Isopyrum thalictroides. V porostech se obvykle vyskytuje
25–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti
kolem 400 m2. Mechové patro chybí nebo je vyvinuto
jen s malou pokryvností. Jeho častějšími druhy jsou
Atrichum undulatum a Polytrichum formosum.
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Obr. 96. Carici pilosae-Carpinetum betuli. Dubohabřina s ostřicí chlupatou (Carex pilosa) u Radějova v Bílých Karpatech. (M. Kočí 2010.)
Fig. 96. Oak-hornbeam forest with Carex pilosa near Radějov in the Bílé Karpaty Mountains, south-eastern Moravia.

Obr. 97. Carici pilosae-Carpinetum betuli. Pozdně jarní aspekt dubohabřiny s ostřicí chlupatou (Carex pilosa) a odumírajícími listy
sasanky hajní (Anemone nemorosa) v údolí Říčky u Ochozu u Brna. (M. Chytrý 2013.)
Fig. 97. Late-spring herb layer of an oak-hornbeam forest with Carex pilosa and wilted leaves of Anemone nemorosa in the Říčka Valley
near Ochoz u Brna, Brno district, southern Moravia.
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Stanoviště. Asociace se vyskytuje hlavně v nížinách a pahorkatinách, v nadmořských výškách do
500 m, vzácně i výše. Porůstá rovinaté terény
i svahy všech orientací a sklonů kromě velmi strmých svahů se skalními výchozy nebo akumulací
suti. Půdy jsou zpravidla poměrně hluboké, mezické, mohou však být i částečně zamokřené (pseudooglejené nebo oglejené), nebo naopak vysychavé; těžké hlinité půdy mohou být střídavě vlhké.
V karpatské části Moravy jde nejčastěji o kambizemě na paleogénních flyšových pískovcích a jílovcích, ale asociace se vyskytuje i na jiných půdách a substrátech, jako jsou kambizemě na
tvrdých krystalinických horninách v okolí Brna,
rendziny na vápenci v Moravském krasu, hnědozemě na měkkých neogénních až kvartérních sedimentech v nižších polohách, případně i luvizemě
na vyšších říčních terasách, které mohou být místy
ve spodní části půdního profilu i oglejené. Na pseudoglejích se tato asociace nachází zejména v Moravské bráně a v jejích okrajových pahorkatinách.
Půdní pH se pohybuje většinou mezi 4,5 a 6,0, přičemž na pseudooglejených půdách je blíže spodní
hranici tohoto intervalu. Poměr C : N je zpravidla
v rozmezí 15–25, na chudších půdách může klesnout k 10 (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1972b).
Dynamika a management. Dubohabřiny této asociace se vytvořily v důsledku šíření habru do smíšených doubrav ve starším subatlantiku. Zejména

ve vyšších polohách však mnohé jejich porosty
vznikly patrně na místě původních bučin vlivem
zvýhodnění habru na úkor buku při výmladkovém
hospodaření. Je pravděpodobné, že bučiny jsou
potenciální přirozenou vegetací na místě mnohých
dnešních porostů asociace Carici pilosae-Carpinetum, což naznačuje i nápadná podoba jejího
druhového složení s druhovým složením asociace
Carici pilosae-Fagetum sylvaticae. Tyto dubohabřiny byly po staletí obhospodařovány nejčastěji
jako pařeziny, někdy jako střední lesy s dubovými
nebo bukovými výstavky. Do poloviny 20. století
však toto tradiční obhospodařování zaniklo
a dnešní lesy jsou vesměs přerostlé pařeziny
s hustě zapojeným stromovým patrem, do kterého
se místy vrací buk.
Rozšíření. Carici pilosae-Carpinetum je asociace
rozšířená v Západních a zčásti i Východních Karpatech a na Malopolské vysočině v Polsku. Uvádí
se ze Slovenska (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964, Michalko in Michalko et al. 1986: 49–
53), severního Maďarska (Kevey 2008, Borhidi et
al. 2012), Chorvatska (Trinajstić 2008) a ukrajinských Karpat (Onyshchenko 2009). V Polsku jsou
porosty odpovídající této asociaci řazeny do malopolské varianty široce pojaté asociace Tilio cordatae-Carpinetum betuli (Traczyk 1962, J. M. Matuszkiewicz 2001). Wallnöfer et al. (in Mucina
et al. 1993b: 85–236) uvádějí asociaci Carici pilosae-Carpinetum ze severovýchodního a východ-

Obr. 98. Rozšíření asociace LBB03 Carici pilosae-Carpinetum betuli.
Fig. 98. Distribution of the association LBB03 Carici pilosae-Carpinetum betuli.
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ního Rakouska, avšak Willner (in Willner & Grabherr 2007: 137–144) řadí tyto porosty do asociace
Galio sylvatici-Carpinetum betuli. V České republice je asociace Carici pilosae-Carpinetum hojná
v okolí Brna a Moravském krasu (Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná 1972b) a nižších polohách
moravských Karpat, zejména ve Ždánickém lese
(Grüll 1954, Neuhäusl & Neuhäuslová 1968), Litenčických vrších (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b, Pospíšil 1974), Chřibech (Neuhäusl
& Neuhäuslová 1968, Havlová 2000), Bílých Karpatech (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Kubíková
& T. Kučera 1999, J. Němec 2000), Vizovické pahorkatině (Veselá 2007, 2009) a na obvodech
Hostýnských vrchů (Kuželová 1999, 2002). Vyskytuje se také v Moravské bráně (Pospíšil 1954,
1964, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b,
Sedláčková 1988, 2000, Kincl 1991, Labonková
1997), na Třinecku (Sedláčková 1988) a Opavsku
(Holuša, nepubl., Togner, nepubl.). Izolované výskyty se nacházejí na východním okraji České tabule v podhůří Orlických hor (Mikyška 1964c,
1968), v Lanškrounské kotlině (Jirásek 1992),
Hornomoravském úvalu (Kincl 1991), na Malé
Hané (J. Novák, nepubl.) a u Čížova ve středním
Podyjí (Chytrý & Vicherek 1995). Dubohabřiny
s výskytem ostřice chlupaté (Carex pilosa) se
hojně vyskytují i na jihovýchodním okraji Českého
masivu mezi Znojmem a Brnem, ve většině porostů tam však chybějí další druhy východního
rozšíření (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Chytrý
& Vicherek 1995, 1996). Vzácně se objevují i na
Pardubicku a Litomyšlsku, kde se také v dubohabřinách nacházejí východní druhy typické pro tuto
asociaci v moravských Karpatech, ale nerostou
společně na stejných lokalitách (P. Novák & Roleček 2010).

Varianta Campanula rapunculoides (LBB03b)
s diagnostickými druhy Asarum europaeum, Campanula rapunculoides, Galium sylvaticum, Lathyrus
vernus, Lilium martagon, Polygonatum multiflorum
a Stellaria holostea sdružuje porosty mezických
stanovišť v celém areálu asociace v rámci České
republiky.
Varianta Circaea lutetiana (LBB03c) s diagnostickými druhy Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Dryopteris filix-mas, Impatiens noli-tangere, Oxalis acetosella, Paris
quadrifolia a Stachys sylvatica se vyskytuje na vlhčích stanovištích v celém areálu této asociace
v rámci České republiky.
Hospodářský význam a ohrožení. V minulosti
byly tyto dubohabřiny obhospodařovány převážně
jako lesy nízké nebo střední, v současné době jsou
převedeny na nepravé kmenoviny. Kromě produkce
dřeva mají nejen význam krajinně-estetický a rekreační, ale jsou důležité i pro ochranu půdy před erozí
a pro zachování biodiverzity. Nežádoucí je ústup
světlomilných druhů z podrostu po zapojení stromového patra ve vysokých lesích. Místy jsou ohroženy převodem na jehličnaté kultury nebo smíšené
porosty jehličnatých a listnatých stromů, jinde jsou
však dosti rozšířeny a obhospodařovany podle principů tzv. přírodě blízkého lesnictví. Podstatná část
porostů je poškozována nadměrnými stavy spárkaté zvěře.

￭ Summary. These forests are dominated by Carpinus betulus and Quercus petraea agg. Their herb layer is often
dominated by Carex pilosa and contains some species of
subcontinental and Submediterranean distribution. The association is common at lower altitudes in the Carpathian
part of the Czech Republic, with outlier occurrences also
in the eastern part of the Bohemian Massif. Most stands

Variabilita. V předchozích přehledech české lesní
vegetace (Neuhäusl in Moravec et al. 1982:
102–152, Neuhäuslová in Moravec et al. 2000:
70–115) bylo rozlišeno pět subasociací, zde
však rozlišujeme jen tři varianty lišící se půdní
vlhkostí:
Varianta Carex montana (LBB03a) s diagnostickými druhy Carex montana, Festuca heterophylla, Genista tinctoria, Hieracium sabaudum, Lathyrus niger, Solidago virgaurea, Sorbus torminalis
a Tanacetum corymbosum se vyskytuje na těžkých,
vysychavých půdách. Tato varianta je vzácnější na
severní Moravě.

are found on deep soils over flysch, but the range of soil
conditions is broad.

LBB04
Primulo veris-Carpinetum
betuli Neuhäusl
et Neuhäuslová in
Neuhäuslová-Novotná 1964
Panonské dubohabřiny
Tabulka 6, sloupec 4 (str. 237)
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Orig. (Neuhäuslová-Novotná 1964): Primulae veris-

Formální definice: skup. Asarum europaeum AND

-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová 1963 (Car-

skup. Buglossoides purpurocaerulea AND

pinus betulus)

skup. Lathyrus niger AND skup. Lathyrus ver-

Syn.: Primulo veris-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäu-

nus NOT skup. Serratula tinctoria NOT Carex

slová 1963 (§ 1), Primulo veris-Carpinetum Neu-

pilosa pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr.
> 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 5 %

häusl et Neuhäuslová-Novotná 1964 prov. (§ 3b)
Diagnostické druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana,
Crataegus laevigata, C. monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Lonicera
caprifolium, Pyrus pyraster, Quercus petraea agg.,
Q. pubescens agg., Rhamnus cathartica, Sorbus
torminalis, Staphylea pinnata; Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllos, Bromus benekenii,
Buglossoides purpurocaerulea, Campanula
persicifolia, C. rapunculoides, C. trachelium, Carex
digitata, C. michelii, C. montana, C. muricata agg.,
Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dactylis
polygama, Dictamnus albus, Festuca heterophylla,
Galium sylvaticum, Hieracium murorum, H. sabaudum s. l., Hypericum montanum, Lactuca quercina, Lathyrus niger, L. vernus, Melica nutans,
M. uniflora, Melittis melissophyllum, Neottia
nidus-avis, Platanthera bifolia, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis agg.,
Tanacetum corymbosum, Vicia pisiformis, Viola
mirabilis; Homalothecium philippeanum
Konstantní druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana,
Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus,
Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Quercus
petraea agg., Sorbus torminalis; Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula
persicifolia, C. rapunculoides, C. trachelium, Carex
digitata, C. montana, C. muricata agg., Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Dictamnus albus, Festuca heterophylla,
Fragaria vesca, Galium odoratum, G. sylvaticum,
Geum urbanum, Hieracium murorum, H. sabaudum s. l., Lathyrus niger, L. vernus, Melica nutans, M. uniflora, Melittis melissophyllum, Poa
nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria
officinalis agg., Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys agg., Viola mirabilis
Dominantní druhy: Carpinus betulus, Cornus mas,
Corylus avellana, Quercus petraea agg., Tilia
cordata; Convallaria majalis, Galium sylvaticum,
Melica uniflora, Poa nemoralis
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Struktura a druhové složení. Asociaci tvoří porosty habru obecného (Carpinus betulus) a dubu
zimního (Quercus petraea agg.), k nimž často přistupuje lípa srdčitá (Tilia cordata). Keřové patro je
zpravidla dobře vyvinuto. Hojně se v něm vyskytují
keřové formy druhů stromového patra, líska
obecná (Corylus avellana), javor babyka (Acer
campestre) a teplomilné keře Cornus mas, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare a Sorbus torminalis. V bylinném
patře se nacházejí mezofilní hájové druhy (např.
Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia,
C. rapunculoides, C. trachelium, Convallaria majalis, Fragaria vesca, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis a Pulmonaria officinalis agg.)
a současně byliny typické pro teplomilné doubravy
a lesní lemy (např. Buglossoides purpurocaerulea,
Dictamnus albus, Lathyrus niger, Melittis melissophyllum, Tanacetum corymbosum a Viola mirabilis). Bohatě vyvinut je jarní aspekt s geofyty,
např. Adoxa moschatellina, Anemone nemorosa,
A. ranunculoides, Corydalis cava, C. pumila a Galanthus nivalis. V porostech se obvykle vyskytuje
40–55 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je vyvinuto
vzácně a má malou pokryvnost; častěji se v něm
vyskytují Hypnum cupressiforme s. l. a Polytrichum
formosum.
Stanoviště. Tyto dubohabřiny se vyskytují na teplých mezických, v létě často vysychavých stanovištích. Půdy jsou zpravidla hlinité až hlinitopísčité
pararendziny nebo hnědozemě na bazických flyšových pískovcích, s malým obsahem skeletu, nebo
rendziny na vápenci. V povrchovém horizontu bylo
zaznamenáno pH 5,0–7,5. Často se vyskytují
v kontaktu s teplomilnými doubravami, které porůstají jižně orientované svahy, zatímco Primulo-Carpinetum na ně navazuje na svahových úpatích, svazích jiné orientace než jižní a někdy i na plošinách.
Dynamika a management. Dubohabřiny asociace
Primulo-Carpinetum se vyvinuly v teplých a su-
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Obr. 99. Primulo veris-Carpinetum betuli. Teplomilná dubohabřina na okraji vápencové plošiny kopce Hády u Brna. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 99. Thermophilous oak-hornbeam forest on the edge of a limestone plateau at Hády hill near Brno, southern Moravia.

chých oblastech, kde buk chybí nebo má omezenou
konkurenční schopnost. V takových podmínkách je
habr díky své hustě olistěné koruně konkurenčně
nejsilnější dřevinou mezických stanovišť. V době
své expanze ve starším subatlantiku se rozšířil do
nížinných smíšených doubrav, ve kterých převládl
a dlouhodobě se udržoval pod vlivem výmladkového hospodaření s krátkou dobou obmýtí (Szabó
2010a). Po ukončení výmladkového hospodaření
kolem poloviny 20. století se původně prosvětlené
nízké lesy změnily na hustě zapojené vysoké lesy,
z nichž začaly ustupovat světlomilné druhy a naopak se šířily druhy mezofilní. Vzhledem k tomu, že
mnohé světlomilné druhy rostlin i bezobratlých vyskytující se v těchto lesích jsou zároveň ohrožené,
je žádoucí porosty alespoň v chráněných územích
prosvětlovat, případně v nich obnovit výmladkové
hospodaření.
Rozšíření. Primulo-Carpinetum je asociace teplomilných dubohabřin rozšířených v pahorkatinách
na severních a severozápadních obvodech Panonské pánve. Vyskytuje se na jižním Slovensku (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964, Michalko in

Michalko et al. 1986: 54–56) a podobné asociace
jsou popsány ze severního Maďarska (Borhidi et
al. 2012). Wallnöfer et al. (in Mucina et al. 1993b:
85–236) uvádějí tuto asociaci ze severovýchodního
Rakouska, avšak Willner (in Willner & Grabherr
2007: 137–144) ji v Rakousku nerozlišuje. Výskyt
asociace Primulo-Carpinetum se u nás dříve udával pouze z jižní Moravy, zatímco analogické porosty v Čechách byly ve všech dosavadních fytocenologických studiích řazeny do asociace Galio
sylvatici-Carpinetum betuli, případně Melampyro
nemorosi-Carpinetum. Existující fytocenologické
snímky však umožňují rozlišit tuto asociaci v Českém krasu (Blažková 1962, Samek 1964, Kubíková 2007), severním okolí Prahy (Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná 1968), jakož i na Mladoboleslavsku a Nymbursku (Buršík, nepubl.). Na Moravě se vyskytuje zejména v Moravském krasu (Michalcová 2009, Grüll, Horák, Lazebníček, vše
nepubl.), na obvodech Ždánického lesa (Juřenčák,
nepubl., Kelbl, nepubl.), v lesních celcích na Hustopečsku (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968) a v Milovickém lese na Mikulovsku (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968). Izolované vzácné výskyty byly
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Obr. 100. Rozšíření asociace LBB04 Primulo veris-Carpinetum betuli.
Fig. 100. Distribution of the association LBB04 Primulo veris-Carpinetum betuli.

zaznamenány i na Znojemsku a v Bílých Karpatech (Plintovič, Prudič, Vorel, vše nepubl.).
Hospodářský význam a ohrožení. Tyto lesy byly
dříve obhospodařovány výmladkovým způsobem
a v současné době jsou to nepravé kmenoviny
vzniklé z původních pařezin. Jde o poměrně vzácné
společenstvo: velká část porostů se vyskytuje
v chráněných územích, kde mají význam především pro ochranu biodiverzity. K zajištění této
funkce je však nezbytné zamezit vzniku hustých
habrových porostů prosvětlováním stromového
patra a v ideálním případě obnovou výmladkového
hospodaření. Mnohé porosty byly v minulosti pozměněny nebo zanikly v důsledku výsadeb akátu či
borovice lesní. V oborách, ale i mimo ně, jsou silně
poškozovány vlivem spárkaté zvěře (Chytrý & Danihelka 1993). V bylinném patře se v důsledku eutrofizace šíří nitrofilní druhy včetně invazní Impatiens parviflora.

￭

Svaz LBC
Fagion sylvaticae
Luquet 1926*
Květnaté bučiny a jedliny
Orig. (Luquet 1926): Fagion (Fagus sylvatica)
Syn.: Asperulo-Fagion Tüxen 1955, Acerenion Oberdorfer 1957 (podsvaz), Eu-Fagenion Oberdorfer
1957 p. p. (podsvaz), Galio-Abietenion Oberdorfer
1962 (podsvaz)
Diagnostické druhy: Abies alba, Fagus sylvatica;
Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos, Dryopteris filix-mas, Festuca altissima, Galeobdolon
luteum agg., Galium odoratum, Hordelymus
europaeus, Mercurialis perennis, Mycelis muralis,
Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Sanicula
europaea, Senecio nemorensis agg., Viola rei-

Summary. This association comprises forests domin-

ated by Carpinus betulus and Quercus petraea agg., fre-

chenbachiana
Konstantní druhy: Fagus sylvatica; Athyrium filix-

quently accompanied by Tilia cordata. Their herb layer is

-femina, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas,

composed of mesophilous (nemoral) species growing to-

Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum,

gether with drought-adapted and light-demanding species

Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis ace-

of thermophilous oak forests and forest edges. Vernal sy-

tosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg.,

nusiae with geophytes are well developed. Soils are usually

Viola reichenbachiana

calcareous and developed on flysch sediments or limestone. This association occurs in warm, dry areas of central
Bohemia and southern Moravia.
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* Charakteristiku svazu zpracoval K. Boublík
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Tabulka 6. Synoptická tabulka asociací mezofilních opadavých listnatých lesů (třída Carpino-Fagetea, část 2:
Carpinion betuli, Fagion sylvaticae, Sorbo-Fagion sylvaticae, Luzulo-Fagion sylvaticae a Tilio platyphylli-Acerion).
Table 6. Synoptic table of the associations of mesic deciduous broad-leaved forests (class Carpino-Fagetea, part 2:
Carpinion betuli, Fagion sylvaticae, Sorbo-Fagion sylvaticae, Luzulo-Fagion sylvaticae and Tilio platyphylli-Acerion).
1 – LBB01. Galio sylvatici-Carpinetum betuli
2 – LBB02. Stellario holosteae-Carpinetum betuli
3 – LBB03. Carici pilosae-Carpinetum betuli
4 – LBB04. Primulo veris-Carpinetum betuli
5 – LBC01. Galio odorati-Fagetum sylvaticae
6 – LBC02. Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
7 – LBC03. Carici pilosae-Fagetum sylvaticae
8 – LBC04. Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
9 – LBC05. Galio rotundifolii-Abietetum albae
10 – LBD01. Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
11 – LBE01. Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae
12 – LBE02. Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
13 – LBE03. Luzulo-Abietetum albae
14 – LBE04. Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
15 – LBF01. Aceri-Tilietum
16 – LBF02. Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris
17 – LBF03. Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani
18 – LBF04. Seslerio albicantis-Tilietum cordatae

Sloupec číslo
Počet snímků
Počet snímků s údaji
o mechovém patře

1
319

2
52

3
236

4
22

5
305

6
515

7
80

8
8

9
127

10
39

11
286

12
24

13
107

14
36

15
243

16
165

17
123

18
15

183

30

172

18

206

378

61

8

117

21

234

16

105

33

145

101

79

12

Primulo veris-Carpinetum betuli
Cornus mas
2
Euonymus verrucosus
3
Ligustrum vulgare
7
Acer campestre
25
Crataegus monogyna s. l.
8
Rhamnus cathartica
3
Quercus pubescens agg.
.
Lonicera caprifolium
1
Staphylea pinnata
1
Crataegus laevigata
14
Cornus sanguinea
20
Pyrus pyraster
1

.
4
4
37
10
6
.
.
2
27
31
.

5
3
8
22
11
2
.
.
1
14
15
1

86
64
82
82
64
36
14
14
14
36
45
14

1
.
.
1
.
.
.
.
.
1
1
.

1
1
.
1
.
.
.
.
.
.
1
.

1
.
1
6
1
.
.
.
.
.
3
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
.
.
.
.
2
.
.
.
1
2
.

.
3
5
.
5
.
.
.
.
.
23
.

.
.
1
1
.
.
.
.
.
1
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
8
2
15
6
2
.
.
1
5
13
1

.
1
.
5
2
.
.
.
1
3
4
.

.
1
.
2
.
.
.
.
1
.
2
.

20
13
7
7
.
.
.
.
.
.
27
.

Galio rotundifolii-Abietetum albae
Rubus idaeus
7

23

6

.

24

36

16

75

86

8

23

54

71

19

19

27

38

7

Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris
Fraxinus excelsior
11
33
20

41

4

14

5

13

12

21

1

.

1

.

53

64

46

20

Stromové a keřové patro
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Tabulka 6 (pokračování ze strany 237)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Carpinus betulus
77
87
Quercus petraea agg.
72
35
Daphne mezereum
10
25
Tilia cordata
29
46
Sorbus torminalis
11
4
Corylus avellana
33
37
Fagus sylvatica
14
25
Sorbus aucuparia
8
12
Acer pseudoplatanus
8
23
Picea abies
8
19
Abies alba
8
19
1
.
Viscum album

87
61
38
59
6
25
37
8
26
11
4
.

86
95
5
36
64
68
5
.
5
.
.
.

11
12
6
6
1
2
100
7
23
26
15
.

10
4
18
10
1
3
100
9
46
35
22
.

26
39
28
10
.
5
100
1
15
10
8
.

.
.
25
.
.
.
100
63
100
100
13
.

17
6
9
10
1
35
30
31
22
57
100
23

28
15
38
13
15
18
100
13
13
21
10
.

4
7
1
1
1
2
100
15
19
55
16
1

.
.
.
.
.
.
100
21
21
79
4
.

7
7
.
5
.
29
25
46
8
83
100
21

.
17
.
3
.
3
36
31
.
100
100
17

62
21
16
51
3
42
24
18
63
15
15
1

13
3
9
22
1
22
58
20
88
32
16
.

17
2
14
17
.
22
66
15
87
26
27
.

60
60
.
47
40
53
33
13
7
13
7
.

Lonicera xylosteum

11

23

11

14

1

3

4

.

24

15

.

.

3

.

30

8

9

13

4
2
4
3
3
1

13
10
19
.
.
4

8
3
7
.
.
.

23
.
5
.
9
.

4
3
1
.
.
.

11
10
5
1
.
1

3
6
1
.
.
.

.
13
.
.
.
.

5
6
3
1
.
1

23
3
8
8
10
5

1
1
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

44
35
42
3
1
3

45
52
18
.
.
1

33
46
22
.
.
.

27
.
67
47
47
13

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Rubus fruticosus agg.
19
Quercus robur
27
Sambucus nigra
4
Betula pendula
13
Sambucus racemosa
1
Ribes uva-crispa
4
Pinus sylvestris
11

19
40
13
8
10
13
12

26
31
6
27
.
2
2

9
23
5
.
.
.
.

33
3
3
3
2
1
1

31
2
5
2
6
4
1

53
1
3
1
1
.
.

.
.
.
.
.
.
.

39
3
19
4
27
10
17

3
3
3
.
.
5
21

15
5
1
8
1
.
8

8
.
.
8
.
.
.

49
8
9
13
22
2
24

11
3
.
8
3
.
25

9
22
20
9
11
23
2

19
8
18
5
15
13
1

17
4
24
2
20
11
.

.
.
.
7
.
.
13

Carici pilosae-Carpinetum betuli
Symphytum tuberosum
9
Sanicula europaea
22

8
19

39
35

.
18

2
14

4
24

14
30

.
13

6
22

.
23

.
1

.
.

.
.

.
.

8
8

2
7

3
3

.
.

Primulo veris-Carpinetum betuli
Melittis melissophyllum
18
Buglossoides purpurocaerulea 1
Viola mirabilis
9
Clinopodium vulgare
18
Vicia pisiformis
3
Dictamnus albus
2
Hypericum montanum
3
Hieracium sabaudum s. l.
37
Carex michelii
2
Campanula rapunculoides
30

2
.
10
12
2
.
2
8
.
29

19
.
6
10
2
.
4
30
.
20

95
73
68
73
27
41
32
64
27
68

1
.
1
1
.
.
1
3
.
3

1
.
1
1
.
.
1
1
.
3

9
.
1
.
.
.
.
5
.
9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
2
1
.
1
4
.
12

8
.
8
3
.
.
.
15
.
49

.
.
.
.
.
.
1
6
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
1
4
.
3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4
.
9
7
.
.
1
4
.
23

1
.
1
1
.
.
.
1
.
5

.
.
2
.
.
.
.
.
.
4

7
.
.
13
.
20
.
13
.
27

Carex muricata agg.
Bromus benekenii
Astragalus glycyphyllos

2
23
8

5
19
5

45
36
41

4
8
1

6
11
1

3
9
.

13
.
.

13
10
4

15
28
5

1
.
.

.
.
.

2
.
.

.
.
.

7
19
5

2
7
.

2
4
.

7
7
7

Acer platanoides
Ulmus glabra
Tilia platyphyllos
Sorbus aria agg.
Cotoneaster integerrimus
Taxus baccata

Bylinné patro
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12
16
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Tabulka 6 (pokračování ze strany 238)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lactuca quercina
Platanthera bifolia

.
9

.
.

.
9

9
23

.
1

.
1

.
4

.
.

.
.

.
.

.
1

.
.

.
.

.
.

.
1

.
1

.
1

.
.

Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
Dentaria enneaphyllos
1
2
Hordelymus europaeus
1
8

1
6

.
5

13
13

27
26

6
23

.
.

1
4

15
13

1
1

.
.

.
1

.
.

7
4

19
10

16
7

.
7

Carici pilosae-Fagetum sylvaticae
Cephalanthera longifolia
1

2

8

5

3

1

14

.

.

3

.

.

.

.

.

.

.

.

Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
Veratrum album subsp. lobelianum .
.
.
.
Athyrium distentifolium

1
.

.
.

.
1

1
1

.
.

100
75

.
.

.
.

1
1

.
17

.
.

.
.

1
.

.
.

.
.

.
.

Rumex arifolius

.

.

.

.

1

1

.

75

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

.
1
.
.
.
4
15
.
.
.
.
8
1
43
.

.
4
.
.
.
21
23
.
.
.
.
4
6
42
8

.
1
.
.
.
18
28
.
1
.
.
11
2
22
1

.
.
.
.
.
.
14
.
.
.
.
23
.
23
.

1
6
.
.
.
10
15
3
12
.
.
10
24
15
2

2
13
1
1
1
30
33
7
13
1
1
7
27
19
4

.
3
.
.
.
10
11
.
1
.
.
6
3
9
.

50
100
38
38
38
63
75
38
50
25
25
50
38
63
38

.
6
.
.
.
17
24
6
3
.
.
23
20
8
3

.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
18
10
18
.

2
6
1
1
.
3
7
1
5
.
2
13
10
6
1

13
17
13
.
.
4
8
.
8
.
8
21
4
4
.

1
6
.
.
.
6
12
5
1
.
.
32
18
6
3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
.
.
.

.
3
.
.
.
14
20
1
.
1
.
7
6
19
5

.
13
.
.
1
10
25
4
4
.
.
2
16
17
6

.
24
2
.
7
21
31
4
6
.
4
7
21
15
18

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
.
.
.

Galio rotundifolii-Abietetum albae
Moehringia trinervia
19
Galium rotundifolium
4

27
4

11
1

9
.

21
7

28
5

13
.

13
.

63
27

5
8

5
3

4
.

37
13

6
6

26
1

21
1

12
.

7
.

Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
Cephalanthera damasonium
3
.
3
Epipactis helleborine agg.
3
2
7
Cephalanthera rubra
1
.
1
Viola collina
1
2
.
Corallorhiza trifida
.
.
.
Orthilia secunda
1
.
1
Hedera helix
7
12
24
Arabis hirsuta agg.
1
.
.

5
9
.
9
.
.
18
.

2
2
.
1
.
1
3
1

1
3
1
.
.
.
4
1

1
9
.
.
.
.
18
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
6
.
4
.
2
2
.

62
56
26
31
13
18
31
23

.
.
.
.
.
1
1
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
1
.
.
.
.
1
.

.
.
.
.
.
.
.
.

2
4
.
1
.
.
16
.

1
1
.
.
.
.
3
.

.
.
.
.
.
.
6
.

.
7
.
13
.
.
.
13

.

.

.

.

.

.

.

.

3

21

2

.

.

.

.

.

13
4

.
.

8
16

5
26

1
6

.
25

32
46

.
.

11
14

13
4

48
55

22
33

4
3

1
12

3
20

.
.

Cicerbita alpina
Stellaria nemorum
Streptopus amplexifolius
Adenostyles alliariae
Thalictrum aquilegiifolium
Paris quadrifolia
Milium effusum
Circaea alpina
Lysimachia nemorum
Aconitum plicatum
Ranunculus platanifolius
Solidago virgaurea
Festuca altissima
Anemone nemorosa
Chrysosplenium alternifolium

Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
Blechnum spicant
.
.
Luzulo-Abietetum albae
Luzula pilosa
Dryopteris carthusiana

12
1

2
2
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Tabulka 6 (pokračování ze strany 239)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
Avenella flexuosa
14

2

.

5

14

6

.

13

36

21

74

71

71

89

5

2

3

13

Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris
Geranium robertianum
18
37
17

9

10

51

24

13

53

18

1

.

11

3

66

70

57

13

Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani
Lunaria rediviva
.
.
Aruncus dioicus
1
2
Polystichum aculeatum
.
.

1
1
1

.
.
.

1
.
3

3
1
9

.
.
1

13
.
13

1
2
.

.
.
.

1
.
1

.
.
.

.
1
.

.
.
.

3
2
3

7
2
7

75
37
18

.
.
.

.

1

18

.

.

.

.

.

26

.

.

.

.

.

.

.

80

.

1

5

1

2

.

.

4

23

.

.

1

.

12

3

7

53

4
.
.
.
13
.
.
.
.
2
8
.
.
2
.

4
.
1
.
5
.
1
1
.
.
9
.
.
2
.

18
9
23
.
32
.
5
.
.
.
18
.
.
.
9

.
.
.
1
1
.
.
.
.
.
1
.
.
1
.

1
1
.
1
2
.
.
.
.
.
1
.
1
1
.

.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
3
.
.
1
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2
.
1
6
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
1

31
8
8
26
5
.
5
.
.
.
31
.
5
.
8

1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7
1
1
6
5
.
.
1
.
1
4
.
.
2
1

1
.
.
1
1
.
.
.
.
.
1
.
.
1
1

.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
2
.
.
1
.

67
20
60
40
47
20
20
13
13
13
40
7
13
13
33

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Stellaria holostea
56
62
Convallaria majalis
50
27
Lathyrus niger
38
6
Poa nemoralis
90
85
Festuca heterophylla
25
2
Tanacetum corymbosum
44
13
Galium sylvaticum
66
67
Hepatica nobilis
64
63
Lathyrus vernus
77
79
Melica nutans
71
77
Campanula trachelium
35
46
Pulmonaria officinalis agg.
55
73
Asarum europaeum
30
56
Melica uniflora
15
6
Neottia nidus-avis
15
2
Carex pilosa
12
12

28
47
29
64
16
6
28
18
73
58
47
76
53
39
27
90

36
86
86
86
45
77
95
32
82
91
50
95
73
73
27
23

5
2
1
44
2
1
5
8
17
14
4
10
8
21
2
17

8
4
1
46
1
1
4
11
20
20
7
27
22
19
5
3

4
9
5
34
1
1
5
4
61
29
16
53
38
58
10
95

.
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
13
.
.
.

5
9
2
42
1
2
21
24
23
61
16
31
39
8
.
1

8
33
10
59
5
26
36
51
59
44
21
15
8
15
31
8

1
5
1
19
1
.
1
.
2
1
1
1
1
2
.
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.

1
6
.
15
.
.
5
.
.
20
1
3
2
3
1
.

3
6
.
6
.
.
.
.
.
3
.
.
3
.
.
.

47
20
2
73
3
10
47
55
53
58
45
60
44
9
6
3

12
4
.
45
.
1
4
4
10
17
12
36
36
16
.
1

14
2
.
33
.
.
11
14
18
18
15
40
41
10
.
.

20
27
.
47
7
60
33
47
40
40
20
7
.
.
.
.

Euphorbia amygdaloides
Galium intermedium
Hacquetia epipactis

69
53
36

5
.
.

9
1
.

11
1
.

89
26
21

.
.
.

2
.
.

8
.
.

.
1
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

5
1
1

6
.
1

6
.
.

.
.
.

Seslerio albicantis-Tilietum cordatae
1
Anthericum ramosum
1
Asplenium trichomanes
Vincetoxicum hirundinaria
Fourraea alpina
Bupleurum falcatum
Arabidopsis arenosa
Primula veris
Melica ciliata
Clematis recta
Silene nemoralis
Lathyrus pannonicus
Laserpitium latifolium
Polygonatum odoratum
Arenaria grandiflora
Noccaea montana
Cyclamen purpurascens
Origanum vulgare

240

7
1
2
4
14
.
2
1
1
1
12
.
.
3
1

2
1
1

2
.
2
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Tabulka 6 (pokračování ze strany 240)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Polygonatum multiflorum
Dactylis polygama
Galium odoratum
Viola reichenbachiana
Maianthemum bifolium
Carex digitata
Hieracium murorum
Campanula persicifolia
Carex montana
Dentaria bulbifera
Mycelis muralis
Actaea spicata
Oxalis acetosella

34
26
41
40
34
34
63
44
23
11
34
7
14

42
25
62
54
38
12
33
21
.
17
50
23
44

61
43
76
76
61
53
45
23
14
25
37
14
32

64
55
45
23
.
64
68
77
50
18
9
.
.

7
2
86
64
29
10
36
4
1
42
67
3
72

12
1
90
65
25
6
25
2
1
49
58
48
84

38
16
88
83
49
25
33
5
.
50
58
18
49

.
.
38
13
50
.
.
.
.
.
13
38
100

9
.
47
54
38
41
57
22
1
10
82
42
91

10
13
64
33
13
72
82
38
10
15
46
38
3

1
.
6
4
33
1
42
1
1
1
9
1
53

.
.
8
.
71
.
25
.
.
.
4
.
92

5
.
1
4
45
13
68
2
.
.
42
4
98

.
.
.
3
39
6
39
.
.
.
11
.
47

30
10
51
39
21
17
23
16
2
10
40
35
37

13
5
61
27
12
1
5
1
.
24
24
38
53

14
.
61
20
9
4
7
1
.
24
24
33
68

.
27
7
7
.
60
87
80
33
.
7
.
.

Galeobdolon luteum agg.

26

48

43

9

31

85

28

75

44

18

12

8

9

.

75

82

80

7

Dryopteris filix-mas
Mercurialis perennis
Senecio nemorensis agg.
Polygonatum verticillatum
Prenanthes purpurea
Phegopteris connectilis
Calamagrostis villosa
Homogyne alpina
Gymnocarpium dryopteris
Athyrium filix-femina
Sesleria caerulea
Dryopteris dilatata
Vaccinium myrtillus

13
26
19
1
5
.
.
.
1
4
.
.
8

31
54
33
6
6
.
.
.
.
8
.
2
.

20
32
19
.
3
.
.
.
.
19
.
1
3

.
18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

50
19
58
12
33
5
8
1
19
54
.
27
12

70
88
72
22
40
6
7
1
20
57
1
30
6

33
30
31
5
10
.
.
.
.
41
.
11
1

63
38
100
88
100
50
75
38
38
75
.
50
63

86
50
95
9
34
2
3
1
18
54
1
52
25

10
74
26
3
15
.
.
.
.
.
33
.
10

22
2
32
17
40
9
24
2
23
34
.
45
73

17
.
50
63
75
50
100
92
42
42
.
83
79

60
1
79
5
37
6
20
1
21
69
.
79
84

.
.
8
.
14
.
25
.
.
3
.
50
94

52
67
40
4
9
.
1
1
3
9
1
3
2

72
81
49
8
15
3
3
1
9
34
1
22
4

85
76
68
14
35
9
2
.
11
54
.
23
2

.
20
7
.
.
.
.
.
.
.
100
.
.

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Urtica dioica
5
Luzula luzuloides
35
Impatiens noli-tangere
4
Calamagrostis arundinacea
33
Fragaria vesca
47
Scrophularia nodosa
24
Ajuga reptans
23
Brachypodium sylvaticum
24
Carex sylvatica
5
Aegopodium podagraria
17
Veronica chamaedrys agg.
48
Geum urbanum
29
Impatiens parviflora
18
Epilobium montanum
14
Stachys sylvatica
2
Veronica officinalis
21
Viola riviniana
31
Alliaria petiolata
14

54
15
19
13
29
31
25
42
33
77
23
58
29
13
33
4
15
33

7
26
14
13
43
31
57
47
31
41
32
28
11
14
14
14
20
10

.
9
.
36
59
23
.
50
.
9
55
50
.
.
.
32
14
23

21
39
21
21
10
22
13
16
28
3
8
2
14
9
8
13
7
6

44
19
37
21
12
28
16
12
36
8
8
3
8
17
25
6
5
8

11
28
20
4
14
29
38
31
39
11
6
9
15
9
13
13
5
15

25
.
13
25
.
13
38
.
13
25
.
.
.
13
13
.
.
.

50
43
46
33
52
27
21
16
9
6
13
9
14
34
9
29
30
6

5
23
.
10
31
10
21
13
5
10
10
5
3
26
.
15
8
10

1
48
1
31
1
3
3
1
1
.
1
.
1
2
1
12
2
1

8
33
.
38
4
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
4
.
.

13
62
20
44
28
7
7
3
1
2
2
1
16
5
.
24
19
.

.
33
.
31
6
3
.
.
3
.
.
3
6
3
.
6
3
.

48
13
27
17
16
18
14
23
7
48
18
45
39
23
12
2
12
41

70
4
51
10
10
13
7
14
5
27
7
15
19
13
18
4
2
8

72
10
61
15
7
7
7
7
8
20
3
11
13
23
16
2
1
12

.
20
.
7
27
.
.
.
.
.
47
7
7
13
.
.
.
.

Lilium martagon
Hieracium lachenalii
Fragaria moschata

25
2
29

25
13
21

5
32
36

3
3
2

6
2
2

10
4
8

25
.
.

2
12
3

21
13
18

1
10
.

.
.
.

.
19
.

.
6
.

22
7
16

6
1
3

9
5
2

20
.
33

13
28
24

241
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Tabulka 6 (pokračování ze strany 241)
Sloupec číslo
Circaea lutetiana
Petasites albus
Galeopsis tetrahit agg.
Euphorbia dulcis
Galium aparine
Myosotis sylvatica
Lamium maculatum
Veronica montana
Cardamine impatiens
Heracleum sphondylium
Primula elatior
Melampyrum pratense
Ranunculus lanuginosus
Carex pilulifera

242

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
.
11
7
13
14
4
.
5
11
3
33
3

17
2
8
23
25
6
38
.
10
21
19
6
29

19
3
3
17
3
6
1
3
2
17
23
9
14

.
.
5
.
18
.
.
.
.
5
.
14
.

10
7
6
1
2
2
2
9
4
1
2
1
2

14
17
14
8
2
8
3
23
8
3
5
1
5

35
3
1
6
3
1
.
9
3
5
15
1
3

.
13
.
.
.
13
.
.
13
13
13
.
13

8
18
20
4
9
24
3
1
21
3
2
6
3

.
10
.
3
5
10
.
.
5
8
.
5
.

.
1
3
1
.
.
.
1
.
.
.
2
.

.
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
11
20
.
6
7
.
.
5
1
.
10
1

.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
11
.

5
3
7
19
28
11
34
1
16
14
11
2
15

5
10
3
16
12
7
15
5
8
6
10
.
8

14
30
3
14
8
6
15
11
11
11
9
.
13

.
.
.
.
.
7
.
.
.
.
.
7
.

1

.

1

.

3

2

.

.

12

.

22

4

33

25

.

2

.

.

Melampyrum nemorosum
18
Glechoma hederacea agg.
2
Festuca ovina
22
Dactylis glomerata
10
Ficaria verna
5
Taraxacum sect. Taraxacum
4
Silene nutans
13
Digitalis grandiflora
6
Euphorbia cyparissias
6
Viola hirta
9
Hylotelephium telephium agg. 5
Galium mollugo agg.
7
Campanula rotundifolia agg.
3
Trifolium alpestre
9
Luzula sylvatica
.
Genista tinctoria
6
Galium pumilum agg.
3
Fallopia convolvulus
4
Crepis paludosa
.
Securigera varia
3
Cytisus nigricans
2
Pimpinella saxifraga
2
Inula conyzae
1
Asplenium ruta-muraria
1
Teucrium chamaedrys
1
Seseli osseum
.
Festuca pallens
.
Allium senescens subsp. montanum .
Stachys recta
.

19
6
2
17
23
12
2
4
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15
12
3
3
9
3
4
.
1
2
1
1
1
2
.
5
1
1
.
1
3
2
.
.
.
.
.
.
.

23
23
9
36
.
5
32
9
23
36
32
27
.
5
.
.
.
23
.
14
9
.
.
5
5
.
.
.
.

.
1
1
1
1
3
1
1
1
.
1
1
1
.
1
.
1
1
1
1
.
.
1
.
.
.
.
.
.

1
5
1
2
2
1
.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
4
.
1
.
3
.
1
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
.
.
.
25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
5
2
8
.
7
.
6
5
2
1
4
4
.
.
1
2
1
.
1
1
.
1
.
.
.
.
.
.

.
.
8
.
.
26
13
10
23
8
3
18
8
3
.
.
18
.
.
3
3
13
10
18
10
5
.
.
.

1
.
2
1
.
1
1
1
1
.
1
1
1
.
7
.
.
.
1
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
4
4
.
6
.
2
1
.
2
1
7
.
3
.
3
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6
10
2
6
7
4
2
4
1
2
5
2
1
.
.
.
1
2
1
1
.
.
1
.
.
.
.
.
.

.
8
1
3
5
2
.
1
1
.
.
1
1
.
.
.
.
1
1
.
.
.
1
1
.
.
.
.
.

.
7
.
2
7
.
.
1
.
1
2
1
.
.
2
.
.
.
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

20
.
40
.
.
7
20
20
40
27
40
13
20
20
.
20
33
13
.
20
20
20
20
20
27
27
27
20
20

Mechové patro
Primulo veris-Carpinetum betuli
Homalothecium philippeanum
.

.

.

17

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

.

.

.

Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
Ctenidium molluscum
.
.
.

.

.

1

.

.

1

19

.

6

.

.

1

1

.

.
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Tabulka 6 (pokračování ze strany 242)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
Racomitrium sudeticum
.
.

.

.

.

1

.

.

.

.

1

13

.

.

.

.

.

.

Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
Leucobryum glaucum s. l.
1
Dicranum scoparium
5
Pleurozium schreberi
5
Bazzania trilobata
.

.
.
3
.

1
1
1
.

.
.
6
.

.
4
2
.

.
3
1
.

.
.
.
.

.
25
.
.

2
34
17
2

.
14
.
.

4
45
4
.

.
44
.
.

10
63
45
7

36
76
70
30

.
16
3
.

.
13
.
.

.
8
1
.

.
33
42
.

Seslerio albicantis-Tilietum cordatae
Cirriphyllum crassinervium
.
Peltigera praetextata
.
.
Ramalina capitata

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

17
17
17

Rhytidiadelphus triquetrus

2

.

2

.

1

1

.

.

3

10

.

.

.

.

4

1

3

42

Flavoparmelia caperata
Plagiochila porelloides
Anomodon attenuatus
Solorina saccata
Barbilophozia barbata
Encalypta streptocarpa
Hypnum cupressiforme s. l.

.
2
1
.
1
1
21

.
.
.
.
.
.
7

.
.
.
.
.
.
14

.
.
.
.
.
.
39

.
1
.
.
.
.
18

.
1
.
.
.
1
10

.
.
.
.
.
.
11

.
.
.
.
.
.
.

.
3
.
.
2
.
45

.
14
.
.
.
14
38

.
1
.
.
.
.
50

.
.
.
.
.
.
19

.
6
.
.
.
.
57

.
3
.
.
.
.
58

.
3
8
.
1
1
27

.
4
.
.
.
.
31

.
3
.
.
.
.
16

17
25
17
8
17
17
75

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Eurhynchium angustirete
1
.
1
Dicranella heteromalla
4
7
5
Polytrichum formosum
26
.
10
Thuidium tamariscinum
1
.
.

.
6
28
.

1
24
26
.

1
10
13
1

.
31
18
.

.
13
38
.

37
14
56
10

.
10
29
.

1
43
74
2

.
44
75
.

29
25
91
30

9
18
97
30

6
2
21
3

8
7
18
3

13
5
18
4

.
.
.
.

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Atrichum undulatum
33
Plagiomnium affine s. l.
12
Pohlia nutans
6
Brachytheciastrum velutinum
9
Plagiomnium undulatum
4
Paraleucobryum longifolium
.
Hylocomium splendens
3
Rhizomnium punctatum
3
Tetraphis pellucida
.

11
.
6
11
.
.
.
.
.

24
1
10
11
1
2
1
.
.

22
3
5
2
2
2
1
3
1

20
.
11
16
2
.
.
2
2

.
13
.
.
.
.
.
13
.

36
60
8
5
24
3
19
8
1

5
5
29
19
.
.
5
.
.

21
3
23
1
1
20
3
4
9

6
.
31
.
.
19
.
13
25

23
53
33
1
6
10
27
2
6

3
18
36
.
.
12
27
.
18

23
17
3
6
10
2
5
6
.

22
12
8
6
12
13
4
14
1

24
14
4
6
16
3
3
20
3

17
.
.
25
.
.
33
.
.

17
.
.
10
3
.
.
7
.

33
4
3
17
4
.
.
1
1

Svaz Fagion sylvaticae zahrnuje klimaxové květnaté, mezotrofní až eutrofní, obvykle vysokokmenné lesy s dominantním bukem lesním (Fagus
sylvatica) nebo jedlí bělokorou (Abies alba). Buk
může vytvářet čisté porosty nebo porosty smíšené:
v nižších polohách s duby (Quercus petraea agg.
a Q. robur), habrem obecným (Carpinus betulus)
a lípou srdčitou (Tilia cordata), ve vyšších polohách
s jedlí bělokorou (Abies alba) a smrkem ztepilým

(Picea abies). Jedle by za přirozených podmínek
převažovala na půdách ovlivněných vysoko položenou hladinou podzemní vody, avšak pravděpodobně vlivem lidských zásahů vznikly jedlové lesy
i na místech přirozeně porostlých bukem (Walentowski 1998). Na stanovištích bohatých živinami
a na suťových půdách najdeme v bučinách a jedlinách přimíšený jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),
lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), javor klen a mléč
243
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
(Acer pseudoplatanus a A. platanoides) nebo jilm
drsný (Ulmus glabra). Keřové patro nebývá v bučinách pro silné zastínění dominantním bukem výrazně vyvinuto a rostou v něm zejména zmlazené
dřeviny stromového patra. V jedlinách je keřové
patro bohatší, vyskytuje se v něm zejména bez červený (Sambucus racemosa), líska obecná (Corylus
avellana) a zimolez černý (Lonicera nigra). V bylinném patře se obvykle vyskytují lesní mezotrofní až
eutrofní druhy (např. Dentaria bulbifera, Dryopteris
filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Mycelis muralis a Senecio nemorensis agg.).
Mechové patro mívá v bučinách malou pokryvnost
nebo je vyvinuto jen na patách kmenů stromů, ležícím mrtvém dřevě a vystupujících kamenech. V jedlinách bývá bohatší a obsahuje mezotrofní a oligotrofní druhy, např. Eurhynchium angustirete,
Plagiomnium affine s. l. a Polytrichum formosum.
Květnaté bučiny ani jedliny nemají zřetelnou
vazbu na určité horniny, ale na dobře vyvinuté
čerstvě vlhké půdy. Proto se společenstva svazu
Fagion sylvaticae nacházejí jak na bohatších bazických, tak na minerálně chudých silikátových
horninách, jako jsou žuly nebo ruly. Na nich se vyvíjejí různé subtypy kambizemí, na sprašových hlínách hnědozemě a luvizemě, ve vyšších polohách
kryptopodzoly. Humusové formy jsou obvykle
moder nebo mulový moder a půdy mají poměrně
příznivou humifikaci (Moravec in Kolbek et al.
2003a: 171–185). Porosty se vyskytují v širokém
rozmezí nadmořských výšek, zhruba od 200 do
1200 m, ale jejich optimum leží zhruba mezi
350 a 900 m.
Buk lesní se ve střední Evropě šířil přibližně od
atlantiku (asi od období před 6000 lety). O něco
později, zejména pak v subboreálu, se začala podstatně prosazovat také jedle (Pott 1997, Rybníčková
& Rybníček 1996a, Rybníčková & Rybníček in Neuhäuslová et al. 1998: 34–42, Kozáková et al. 2011).
Tyto procesy byly pravděpodobně z největší části
závislé na změnách klimatu, a postupně se tak na
velké části střední Evropy vytvořily souvislé bučiny
nebo jedlobučiny, typické zejména pro vrchoviny
a hory v období staršího subatlantiku (asi 2000 let
před dneškem). Někteří autoři však upozorňují, že
šíření buku a vznik bučin, zejména v nižších polohách, mohl svým vlivem podpořit i člověk (Pott
1997, Pokorný & Sádlo in Kolbek et al. 2003a:
327–333, Pokorný 2005).
Přirozené dynamice středoevropských klimaxových bučin byly věnovány četné studie (u nás např.
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Průša 1985, Vrška et al. 2002). Podle těchto a dalších prací se zdá, že dynamika přirozených bučin
je řízena zejména přirozeným odumíráním dřevin
nebo menšími disturbancemi způsobenými zejména větrem a těžkým sněhem. Tak se vytvářejí
porostní mezery charakteristické pro tzv. malý vývojový cyklus lesa (A. Fischer 1997, Nagel et al.
2006). V něm se střídají stadia dorůstání, zralosti
a rozpadu a fáze, při kterých se mění jak struktura,
pokryvnost a výška dřevinných pater, tak do určité
míry i patro bylinné (A. Fischer 1997, Míchal in Míchal & Petříček 1999: 10–87, Ujházy & Križová
2004, K. Král et al. 2010, Vrška et al. 2012). Po výrazných disturbancích, např. vichřicemi, se vyskytují
odbočky od malého k velkému vývojovému cyklu,
tedy k fázi bez stromového patra a následně k lesu
přípravnému a přechodnému (Korpeľ 1995, Míchal
in Míchal & Petříček 1999: 10–87).
Složení stromového patra se však mění také
v závislosti na ovlivnění lesů člověkem. Jedle, která
byla do 20. století v jedlobučinách střední Evropy
hojná, pravděpodobně také díky lesní pastvě domácích zvířat a hrabání steliva, zmizela v minulém
století kvůli zániku těchto forem hospodaření a vysokým stavům spárkaté zvěře (Vrška et al. 2009).
Květnaté bučiny a jedliny zařazené do hospodářských lesů jsou obhospodařovány jako semenný,
vysokokmenný les poskytující kvalitní dřevní hmotu.
Při umělé obnově se v posledních desetiletích do
bučin často vysazuje smrk, preferovaný lesním hospodářstvím.
Bučiny svazu Fagion sylvaticae hostí mnoho
ohrožených druhů rostlin a pralesovité porosty s dostatkem tlejícího dřeva se vyznačují také velkou diverzitou hub, mechorostů i hmyzu. Mají význam
rovněž jako hnízdiště ptáků typických pro středoevropský opadavý les. V některých oblastech jsou
ohroženy převodem na monokultury smrku nebo
blokovaným odrůstáním buku a jedle vlivem okusu
přemnoženou spárkatou zvěří. S výjimkou květnatých jedlin a horských klenových bučin se nejedná
o celostátně ohroženou vegetaci.
Společenstva svazu Fagion sylvaticae mají široké středoevropské rozšíření. Vyskytují se od severní části Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et al. 2001), jihovýchodní části Velké Británie
(Rodwell 1991) a jižní Skandinávie (Dierßen 1996)
přes Francii (Bardat et al. 2004), Belgii (Willner
2002), Švýcarsko (Keller et al. 1998), Německo
(Müller in Oberdorfer 1992: 193–249, Rennwald
2000), Rakousko (Wallnöfer et al. in Mucina et al.
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Fagion sylvaticae
1993b: 85–236, Willner 2002, Willner in Willner &
Grabherr 2007), Slovinsko (Willner 2002), Českou
republiku (Moravec & Husová in Moravec et al.
2000: 143–169), Polsko (J. M. Matuszkiewicz 2001),
Slovensko (Jarolímek et al. 2008) a Maďarsko (Willner 2002, Borhidi et al. 2012) po ukrajinské a rumunské Karpaty (Coldea 1991, Onyshchenko
2009) a možná i Bulharsko (Tzonev et al. 2006, ale
srovnej Marinšek et al. 2013). Květnaté bučiny jihovýchodních Alp a dinárských pohoří obsahují velkou skupinu druhů vázaných na jihovýchodní
Evropu a západní část Balkánského poloostrova
a bývají řazeny do samostatného svazu Aremonio-Fagion Török et al. ex Marinček et al. 1993 (Török
et al. 1989, Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b:
85–236, Marinšek et al. 2013). Bučiny rumunských
Karpat se někdy oddělují do svazu Symphyto cordatae-Fagion Vida 1959 (Coldea 1991). I v ostatních částech Evropy mnozí autoři člení květnaté
bučiny do regionálních, fytogeograficky diferencovaných svazů či podsvazů (Dierschke 1997, 2004,
Dierschke & Bohn 2004, Marinšek et al. 2013).
Hodnota některých z nich na takové syntaxonomické úrovni je ovšem sporná.
Svaz Fagion sylvaticae se ve střední Evropě
obvykle člení podle stanovištních podmínek a dominantních dřevin na několik podsvazů (Müller in
Oberdorfer 1992: 193–249, Moravec & Husová in
Moravec et al. 2000: 141–184). Podsvaz Eu-Fagenion Oberdorfer 1957 (syn. Asperulo-Fagenion
Müller 1966) podle zde přijaté klasifikace zahrnuje mezotrofní a eutrofní bučiny asociací Galio
odorati-Fagetum sylvaticae a Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae. Podsvaz Acerenion Oberdorfer 1957 (syn. Aceri-Fagenion Ellenberg 1963)
byl ustaven pro horské klenové bučiny s výskytem
druhů vysokobylinných subalpínských niv; u nás
do něj náleží asociace Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae. Květnaté jedliny asociace Galio rotundifolii-Abietetum albae jsou řazeny do podsvazu Galio-Abietenion Oberdorfer 1962. Někteří
autoři (např. Willner 2002) považují část výše zmíněných podsvazů za samostatné svazy. Na úrovni
samostatného svazu Sorbo-Fagion sylvaticae
Hofmann in Passarge 1968 jsou v tomto přehledu
hodnoceny vápnomilné bučiny (někdy uváděné
jako podsvaz Cephalanthero-Fagenion Tüxen in
Tüxen et Oberdorfer 1958 v rámci svazu Fagion
sylvaticae; Moravec & Husová in Moravec et al.
2000: 141–184, Willner in Willner & Grabherr
2007: 144–166).

Zde přijaté členění svazu Fagion sylvaticae do
asociací je odlišné od klasifikace dosud používané
v České republice (Moravec in Moravec et al. 1982:
187–239, Moravec in Moravec et al. 1995: 116–119,
Moravec & Husová in Moravec et al. 2000:
141–184). Důvodem je skutečnost, že dosavadní
systém byl založen na často nevýrazných regionálních odlišnostech v druhovém složení bylinného
patra (Tilio cordatae-Fagetum, Tilio platyphylli-Fagetum a Dentario glandulosae-Fagetum), na dominanci jediného druhu v bylinném patře (Melico-Fagetum a Festuco altissimae-Fagetum) nebo na
negativní diferenciaci (Violo reichenbachianae-Fagetum). Zde jsme však přijali koncepci odrážející
v první řadě ekologické odlišnosti stanovišť, které
se zřetelně projevují v druhovém složení porostů
(Willner 2002).

￭

Summary. The alliance Fagion sylvaticae includes cli-

max forests dominated by Fagus sylvatica or Abies alba,
in places mixed with other trees, especially Picea abies at
high altitudes. A. alba would be naturally confined to wet
sites, but under past human impact it replaced F. sylvatica
in many places. In recent times it has been in decline. The
herb layer of these forests is composed of mesophilous
and nutrient-demanding species. Soils are mainly cambisols developed on various bedrock types. The range of this
alliance extends through the temperate zone of western
and central Europe. Towards the east and south-east it is
increasingly confined to mountain areas. In the Czech Republic Fagion sylvaticae forests are typical of submontane
and montane areas.

LBC01
Galio odorati-Fagetum
sylvaticae Sougnez
et Thill 1959*
Mezotrofní bučiny
Tabulka 6, sloupec 5 (str. 237)
Nomen mutatum propositum et nomen conservandum
propositum (proti Dentario bulbiferae-Fagetum
Mikyška 1939 a Festuco altissimae-Fagetum
Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957; Willner
et al. 2011)

* Zpracoval R. Hédl
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Orig. (Sougnez & Thill 1959): Asperulo-Fagetum (Asperula odorata = Galium odoratum, Fagus sylvatica)

Dominantní druhy: Fagus sylvatica; Galium odoratum,
Melica uniflora, Oxalis acetosella

Syn.: Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939 (potenciální správné jméno), Dentario bulbiferae-Fa-

Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND

getum Hartmann 1953 (§ 31, mladší homonymum,

skup. Galium odoratum NOT skup. Carex pi-

non: Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939),

losa NOT skup. Cephalanthera damasonium

Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in Grüne-

NOT skup. Mercurialis perennis NOT Carex

berg et Schlüter 1957 (potenciální správné jméno),

pilosa pokr. > 25 %

Dentario enneaphylli-Fagetum Oberdorfer ex W.
Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960 p. p., Tilio
cordatae-Fagetum Mráz 1960 p. p., Dentario glandulosae-Fagetum W. Matuszkiewicz ex Guzikowa
et Kornaś 1969 p. p.
Diagnostické druhy: Fagus sylvatica; Dentaria bulbifera,
Galium odoratum, Mycelis muralis, Viola reichenbachiana
Konstantní druhy: Fagus sylvatica; Athyrium filix-femina, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Galium odoratum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg.,
Viola reichenbachiana

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
vysokokmenné lesy s dominantním bukem lesním
(Fagus sylvatica). Obvyklá pokryvnost stromového patra se pohybuje mezi 60 a 90 %. V závislosti na stanovišti a hospodářských vlivech jsou
v různé míře přímíšeny habr obecný (Carpinus
betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), dub zimní
(Quercus petraea agg.), javor klen (Acer pseudoplatanus), smrk ztepilý (Picea abies) a méně
často i další druhy stromů. V minulosti tvořila na
různých stanovištích významnou příměs jedle
bělokorá (Abies alba). Keřové patro představuje
zejména zmlazení druhů stromového patra a ob-

Obr. 101. Galio odorati-Fagetum sylvaticae. Jarní aspekt bučiny s kyčelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera) na okraji Třeboňské pánve
u Chlumu u Třeboně. (J. Navrátil 2010.)
Fig. 101. Spring in a beech forest with Dentaria bulbifera on the edge of the Třeboň basin near Chlum u Třeboně, Jindřichův Hradec district, southern Bohemia.
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vykle má malou pokryvnost, případně i chybí. Bylinné patro je co do pokryvnosti i druhového složení velmi různorodé a téměř vždy obsahuje lesní
druhy se širokou ekologickou amplitudou, např.
Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Galium
odoratum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Senecio nemorensis agg.
a Viola reichenbachiana. Často jsou zastoupeny
některé trávy (např. Brachypodium sylvaticum,
Festuca altissima a Melica nutans) a v karpatské
části Moravy i ostřice chlupatá (Carex pilosa ). Na
úživnějších stanovištích mohou převládnout druhy
náročné na vlhkost a živiny (např. Carex sylvatica,
Galeobdolon luteum agg., Hordelymus europaeus, Impatiens noli-tangere, I. parviflora, Mercurialis perennis a Milium effusum), naopak na živinami chudších stanovištích jsou hojné lesní
acidotolerantní druhy (např. Avenella flexuosa,
Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Hieracium murorum, Luzula luzuloides a Maianthemum bifolium). Na živinami bohatých půdách bývá vyvinut
jarní aspekt, ve kterém se uplatňují geofyty (např.
Anemone nemorosa, Dentaria bulbifera a D. enneaphyllos). V porostech se obvykle vyskytuje
15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro bývá jen
slabě vyvinuto.
Stanoviště. Asociace se vyskytuje na většině geologických substrátů od nížin až po vyšší horské polohy, nejhojněji však v rozpětí nadmořských výšek
400–800 m, a to na plošinách i mírných nebo příkrých svazích všech orientací. Půdy jsou nejčastěji
kambizemě s moderovým humusem, v nižších polohách illimerizované půdy (hnědozemě a luvizemě), ve větších nadmořských výškách pak půdy
podzolované (avšak ne přímo podzoly), v okolí vodotečí nebo pramenišť oglejené. Jejich reakce je
mírně kyselá až neutrální. Svrchní půdní horizonty,
určující rozvoj bylinného patra, jsou středně bohaté
živinami. Vodní režim je vyrovnaný: půdy nejsou ani
příliš vysychavé, ani zamokřené.
Dynamika a management. Původ asociace je
třeba hledat ve společném působení přírodních
faktorů a hospodářských vlivů. Mezotrofní bučiny
ve střední Evropě vznikaly od středního holocénu,
avšak jejich dnešní podoba je dána zpravidla
stovky let trvajícím intenzivním vlivem člověka.
Dnes jsou to převážně hospodářské lesy, jejichž
dynamiku mimo nahodilé vlivy, jako jsou polomy,

určuje hlavně hospodářský režim. Obvyklá doba
obmýtí je v současnosti 80 až 120 let. V rezervacích postupně nabývají na významu přírodní procesy cyklické sukcese temperátního lesa (K. Král
et al. 2010). Historicky se na dynamice mezotrofních bučin podílely i nelesnické formy hospodaření, např. extenzivní pastva dobytka a prasat
(v semenných letech na bukvicích). Nejdéle přetrvaly tyto praktiky v karpatské části Moravy. Od
holosečných způsobů těžby se dnes pozvolna přechází k metodám přírodě blízkého hospodaření
(Košulič 2010). Tyto metody a následná postupná
dominance buku v původně smíšených porostech
ovšem způsobují omezený přístup světla do podrostu a kumulaci listového opadu, což může mít
v relativně krátké době za následek omezení diverzity bylin (Łysik 2009).
Rozšíření. Mezotrofní bučiny asociace Galio-Fagetum se vyskytují především v pahorkatinách
a hornatinách střední Evropy (Müller in Oberdorfer
1992: 193–249, Moravec in Moravec et al. 2000:
143–169, Bohn et al. 2000–2003, J. M. Matuszkiewicz 2001, Willner 2002, Willner in Willner & Grabherr 2007: 144–166, Trinajstić 2008). Podobná společenstva jsou známa z Francie (Bardat et al. 2004)
a Švýcarska (Keller et al. 1998), zasahují však až
na Pyrenejský poloostrov (Rivas-Martínez et al.
2001), na jihovýchod Velké Británie (Rodwell
1991), do jižní Skandinávie (Dierßen 1996) a směrem k jihovýchodu přes Bulharsko zřejmě až do
Řecka (Tzonev et al. 2006). Najdeme je téměř po
celém území České republiky, nejhojněji v podhorských a horských oblastech Českého masivu
a Karpat. V nížinách Čech i Moravy jsou mezotrofní
bučiny velmi vzácné. Četnější fytocenologické
snímky jsou k dispozici například z Krušných hor
(Moravec 1974, 1979), Křivoklátska (Moravec
1977, Nesvadbová & Sofron 1978, Moravec in Kolbek et al. 2003a: 171–181), Ještědského hřbetu
(Sýkora 1967a), Rychlebských hor (Hédl, nepubl.),
Hrubého Jeseníku (J. Šmarda 1950, Hartmann &
Jahn 1967, Hédl nepubl.), Chřibů (Havlová 2000),
Bílých Karpat (J. Němec 2000), Hostýnských vrchů
(Kuželová 1999) a Moravskoslezských Beskyd
(Holuša, Satora, Togner, vše nepubl.). Vyskytují se
však i v Českém středohoří (Zlatník 1928c, Klika
1952, Kolbek 1969) a Českém krasu (Samek 1964,
Kubíková 2007). Ve velkých oblastech Českého
masivu, jako je Českomoravská vrchovina a západní části Čech, se tato asociace vyskytuje po247
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Obr. 102. Rozšíření asociace LBC01 Galio odorati-Fagetum sylvaticae.
Fig. 102. Distribution of the association LBC01 Galio odorati-Fagetum sylvaticae.

měrně vzácně (např. K. Mráz 1965, Moravec 1979,
Sofron 1990), její potenciální rozšíření je však
v těchto územích poměrně rozsáhlé (Neuhäuslová
et al. 1998).
Variabilita. Variabilita mezotrofních bučin asociace
Galio-Fagetum je značná a odráží rozdíly v nadmořské výšce, vlastnostech substrátu, převládnutí
určitého druhu bylinného patra nebo areály některých druhů. Většina zde rozlišených variant odpovídá dříve rozlišovaným samostatným asociacím
(Moravec in Moravec et al. 1982: 187–239, Moravec
in Moravec et al. 2000: 143–169).
Varianta Lathyrus vernus (LBC01a) zahrnuje
mezotrofní bučiny teplých území, zejména Křivoklátska a dolního Povltaví. Další výskyty byly zaznamenány v Branžovském hvozdu, na Ještědském
hřbetu, v Českém středohoří, středním Polabí, Moravském krasu a v severní části Rychlebských hor.
Tyto druhově bohaté květnaté bučiny se vyznačují
přítomností druhů teplomilných mezotrofních lesů,
např. Bromus benekenii, Campanula trachelium,
Carex digitata, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis,
Lathyrus vernus, Lilium martagon a Veronica chamaedrys. Varianta zčásti odpovídá asociaci Tilio
cordatae-Fagetum Mráz 1960 (Moravec in Moravec
et al. 2000: 143–169) a tvoří přechod k asociaci
Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae.
Varianta Vaccinium myrtillus (LBC01b) zahrnuje druhově chudší porosty mezotrofních bučin
248

na přechodu k acidofilním bučinám. Vyskytuje se
na kyselých substrátech od kolinního po montánní
stupeň v nadmořských výškách 300–900 m. Četnější výskyt je doložen v Hradčanských stěnách,
dolním Posázaví, Rychlebských horách a Hrubém
Jeseníku. Variantu charakterizují druhy Vaccinium
myrtillus a Veronica officinalis, v nižších polohách
dále Festuca ovina a Hieracium sabaudum s. l. Významně se uplatňují mechy Dicranum scoparium,
Hypnum cupressiforme s. l. a Polytrichum formosum.
Varianta Carex pilosa (LBC01c) zahrnuje bučiny převážně submontánního stupně ve Ždánickém lese, Chřibech a Bílých Karpatech v nadmořských výškách 350–500 m. Zaznamenána byla také
v Moravském krasu, na Drahanské vrchovině, Třeboňsku, ve středním Podyjí a Rychlebských horách.
Význačná je dominance ostřice chlupaté (Carex pilosa) a hojný výskyt druhů Cephalanthera longifolia
a Circaea lutetiana. Bučiny s dominantní ostřicí
chlupatou a výskytem druhů Galium intermedium,
Euphorbia amygdaloides nebo Hacquetia epipactis
však hodnotíme jako samostatnou asociaci Carici
pilosae-Fagetum sylvaticae.
Varianta Dentaria enneaphyllos (LBC01d) zahrnuje podhorské až horské mezotrofní bučiny rozšířené v Českém masivu i Karpatech. Nacházejí se
v nadmořských výškách 400–1000 m například na
Šumavě, v Krušných horách, ve všech sudetských
pohořích, Moravském krasu, Chřibech a Moravsko-
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slezských Beskydech. Charakterizují je druhy náročné na kvalitu humusu, např. Dentaria bulbifera,
D. enneaphyllos, Galeobdolon luteum agg. a Impatiens noli-tangere. Ve stromovém patře se významněji uplatňuje jedle bělokorá (Abies alba). V karpatské oblasti jsou na tyto bučiny vázány druhy
Dentaria glandulosa, Euphorbia amygdaloides, Polystichum braunii a Salvia glutinosa. Od ostatních
bučin zahrnutých do asociace Galio-Fagetum se
slabě odlišují výskytem druhů vlhkých, živinami bohatých půd, např. Cicerbita alpina, Petasites albus
a Stellaria nemorum. Variantu lze částečně ztotožnit
s dříve rozlišovanými asociacemi Dentario enneaphylli-Fagetum a Dentario glandulosae-Fagetum
(Moravec in Moravec et al. 2000: 143–169). V přijaté
klasifikaci jde o přechodné porosty k asociaci Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae.
Varianta Festuca altissima (LBC01e) sdružuje podhorské a horské bučiny mírně kyselých
a vodou dobře zásobených půd. Humusovou formou je moder až morový moder. Tyto bučiny se vyskytují převážně v sudetských pohořích, přičemž
velká část fytocenologických snímků pochází
z Rychlebských hor. Typická je dominance kostřavy
lesní (Festuca altissima) a častý výskyt, někdy i kodominance třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa)
a kapradě osténkaté (Dryopteris carthusiana). Ve
stromovém patře bývá významná příměs smrku
ztepilého (Picea abies) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). V bylinném patře se dále významně
uplatňují některé acidofyty (např. Avenella flexuosa
a Luzula luzuloides) a druhy svěžích humózních
půd (např. Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea, Galeopsis pubescens a Stachys sylvatica,
v jarním aspektu Leucojum vernum). Varianta odpovídá druhově bohatším porostům asociace Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in Grüneberg et
Schlüter 1957.
Hospodářský význam a ohrožení. Mezotrofní bučiny této asociace představují nejen jeden z hlavních zdrojů bukového dřeva, ale poskytují také
dřevo dalších listnáčů (javor, lípa, jilm aj.). V minulosti byly také jedním z hlavních zdrojů jedlového
dřeva, které bylo důležitým a místy převažujícím
stavebním materiálem (Opravil 1976). Zachované
bučiny jsou ohroženy převody na kultury smrku
a vysokými stavy spárkaté zvěře, která významně
omezuje přirozenou obnovu. Zvěř tak dlouhodobě
udržuje lesy většinou bez přirozeně odrůstajících
dřevin, což může mít naopak i pozitivní vliv na by-

linné patro, které by jinak skomíralo pod zástinem
bukového zmlazení. Zarůstání světlých stanovišť
v lese je širší ochranářský problém (např. Peterken
& Francis 1999, Van Calster et al. 2008), který lze
vztáhnout i na mezotrofní bučiny. Dalším významným ohrožením diverzity bylinného patra jsou dusíkaté depozice (Thimonier et al. 1992, Verheyen et
al. 2012). Rostlinné invaze jsou u těchto společenstev zatím poměrně omezené (Chytrý et al. 2009),
v budoucnosti by se však mohl ještě výrazněji rozšířit dnes již běžný druh Impatiens parviflora (Godefroid & Koedam 2010).
Nomenklatorická poznámka. Willner et al. (2011)
navrhli konzervaci jména Asperulo-Fagetum Sougnez et Thill 1959 proti starším platným jménům
Dentario bulbiferae-Fagetum Hartmann 1953
a Festuco altissimae-Fagetum Schlüter 1957. Konzervace proti prvnímu z těchto jmen však nebyla
nutná, protože jde o mladší homonymum jména
Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939 pro
asociaci popsanou ze středního Slovenska (Mikyška 1939). V duchu návrhu, který předložili Willner
et al. (2011) doplňujeme návrh na konzervaci jména
Asperulo-Fagetum Sougnez et Thill 1959 proti
jménu Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939.

￭

Summary. The association Galio-Fagetum includes

mesic forests dominated by Fagus sylvatica, which occur on
cambisols over various types of bedrock. Their herb layer includes particularly forest generalists, but also some nutrient-demanding species of wet soils, as well as acidophytes, depending on local soil conditions. They are common across
the Czech Republic in submontane and montane areas.

LBC02
Mercuriali perennis-Fagetum
sylvaticae Scamoni 1935*
Eutrofní bučiny
Tabulka 6, sloupec 6 (str. 237)
Nomen inversum propositum
Orig. (Scamoni 1935): Fagus sylvatica-Mercurialis perennis-Assoziation
Syn.: Hordelymo-Fagetum Kuhn 1937, Tilio platyphylli-Fagetum Klika 1939, Melico-Fagetum Seibert

* Zpracoval R. Hédl
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1954 prov., Melico-Fagetum Tüxen (1937) 1955,

Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND

Dentario enneaphylli-Fagetum Oberdorfer ex W.

skup. Mercurialis perennis NOT skup. Carex di-

Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960 p. p., Tilio

gitata NOT skup. Carex pilosa NOT skup. Ce-

cordatae-Fagetum Mráz 1960 p. p., Dentario glan-

phalanthera damasonium NOT Aruncus dioicus

dulosae-Fagetum W. Matuszkiewicz ex Guzikowa

pokr. > 25 % NOT Carex pilosa pokr. > 25 % NOT

et Kornaś 1969 p. p., Violo reichenbachianae-Fa-

Lunaria rediviva pokr. > 25 %

getum Moravec 1979
Diagnostické druhy: Fagus sylvatica; Actaea spicata,
Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos, Dryopteris
filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Hordelymus europaeus, Mercurialis perennis,
Oxalis acetosella, Viola reichenbachiana
Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica; Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Dentaria
bulbifera, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Geranium robertianum, Mercurialis perennis, Mycelis muralis,
Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg., Urtica dioica, Viola reichenbachiana
Dominantní druhy: Fagus sylvatica; Galium odoratum, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella

Struktura a druhové složení. Asociace sdružuje
vysokokmenné lesy s dominantním bukem lesním
(Fagus sylvatica) a příměsí na živiny a vlhkost náročných listnáčů, zejména javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior).
Významně je přimíšen také smrk ztepilý (Picea
abies) a v minulosti tvořila kodominantu jedle bělokorá (Abies alba). Keřové patro bývá různě vyvinuto a kromě zmlazení hlavních dřevin je tvoří například lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)
a ostružiník maliník (Rubus idaeus). Bylinné patro
má kolísavou pokryvnost a charakterizují je nitrofilní
druhy náročné na kvalitní humus, např. Actaea spicata, Asarum europaeum, Galeobdolon luteum
agg., Geranium robertianum, Hordelymus euro-

Obr. 103. Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae. Bučina s bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis) u Vaňova u Ústí nad Labem.
(K. Boublík 2007.)
Fig. 103. Beech forest with Mercurialis perennis near Vaňov, Ústí nad Labem district, northern Bohemia.
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paeus, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis
agg., Stachys sylvatica, Urtica dioica a Veronica
montana. Kromě nich se hojně uplatňují běžné lesní
mezofyty, např. Athyrium filix-femina, Dryopteris
filix-mas, Festuca altissima, Galium odoratum, Mycelis muralis, Poa nemoralis, Prenanthes purpurea
a Viola reichenbachiana. Méně než v ostatních asociacích květnatých bučin jsou zastoupeny acidofilní
nebo acidotolerantní druhy, z nichž se vyskytuje
hlavně Calamagrostis arundinacea, Dryopteris carthusiana, Luzula luzuloides a Maianthemum bifolium. Pokud je vyvinut jarní aspekt, obvykle v něm
najdeme kyčelnice Dentaria bulbifera a D. enneaphyllos. Ve východní části České republiky tuto asociaci charakterizuje výskyt druhů Dentaria glandulosa, Euphorbia amygdaloides a Salvia glutinosa.
V porostech se obvykle vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2.
Mechové patro je zpravidla vyvinuto slabě.
Stanoviště. Asociace představuje eutrofní část
lesů s dominantním bukem. Svrchní půdní horizonty mají relativně velký obsah přístupného du-

síku a bazických kationtů a jsou dobře zásobeny
vodou. Spíš než na exponovaných hřbetech a vypouklých svazích nalezneme tuto asociaci na konkávních terénních tvarech, například úpatích svahů.
Asociace se vyskytuje souvisle od nížin po vyšší
horské polohy, nejhojněji v submontánním a montánním stupni, ve výškách 400–900 m n. m. Najdeme ji téměř na všech typech geologických substrátů. Půdy jsou nejčastěji nevysychavé, mírně
kyselé kambizemě s moderovým humusem. Mohou
být oglejené nebo mírně podzolované, někdy s větším obsahem hrubého skeletu.
Dynamika a management. Tato vegetace vznikla
postupným rozšířením buku ve středoevropských
lesích od středního holocénu. Jistou měrou k tomu
přispěl vliv člověka, který významně měnil příměsi
dalších dřevin, především jedle a smrku. Jedle reagovala na komplexní vliv lidské činnosti obzvlášť
citlivě (Vrška et al. 2009, Kozáková et al. 2011).
Patrně byla zvýhodněna před konkurenceschopnějším bukem vlivem extenzivní lesní pastvy a hrabání
opadu (Šamonil & Vrška 2007), avšak zároveň byla

Obr. 104. Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae. Bylinné patro živinami bohaté bučiny na opuce u Sudislavi nad Orlicí se samorostlíkem
klasnatým (Actaea spicata), kapradí samcem (Dryopteris filix-mas) a mařinkou vonnou (Galium odoratum). (M. Chytrý 2012.)
Fig. 104. Herb layer of nutrient-rich beech forest on marlstone with Actaea spicata, Dryopteris filix-mas and Galium odoratum near
Sudislav nad Orlicí, Ústí nad Orlicí district, eastern Bohemia.
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Obr. 105. Rozšíření asociace LBC02 Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae.
Fig. 105. Distribution of the association LBC02 Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae.

intenzivně těžena na stavební dříví (Opravil 1976),
až byly nakonec její populace v posledních desetiletích 20. století poškozeny průmyslovým znečištěním ovzduší. Smíšené smrko-jedlo-bukové lesy tvořily patrně ještě kolem roku 1600 vegetaci horní
hranice lesa, jak dokládají z Hrubého Jeseníku
Rybníček & Rybníčková (2004). S výjimkou rezervací jsou eutrofní bučiny v současnosti pravidelně
obhospodařovanými lesy s dobou obmýtí zpravidla
v rozmezí 80–120 let. Historické formy hospodaření, zejména pastva dobytka a hrabání opadu, jsou
v nich zakázány.
Rozšíření. Eutrofní bučiny asociace Mercuriali-Fagetum se vyskytují ve střední Evropě. Jsou udávány z Německa (Müller in Oberdorfer 1992:
193–249), Rakouska (Willner in Willner & Grabherr
2007: 144–166), Švýcarska (Keller et al. 1998, Willner 2002), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Slovenska (Jarolímek et al. 2008) a Maďarska (Willner
2002). Podobná společenstva se uvádějí z Francie
(Bardat et al. 2004), jihovýchodní Anglie (Rodwell
1991), Skandinávie (Dierßen 1996), ukrajinských
a rumunských Karpat (Coldea 1991, Onyshchenko
2009) a Bulharska (Tzonev et al. 2006). V České republice se vyskytují téměř po celém území od nížin
do hor. Nejčastěji se s nimi setkáme v pohraničních
pohořích: četnými fytocenologickými snímky jsou
doloženy například ze Šumavy (Pišta 1982), Českého Švýcarska (Härtel 1999), Lužických hor (Moravec 1974, 1977), Ještědského hřbetu (Sýkora
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1967a, P. Petřík 2000), Krkonoš (Hartmann & Jahn
1967, Moravec 1974), Rychlebských hor (Hédl, nepubl.) a Hrubého Jeseníku (J. Šmarda 1950, Hartmann & Jahn 1967, Husová 1973b, Moravec 1974).
V karpatských pohořích jsou běžné; fytocenologickými snímky jsou doloženy například z Moravskoslezských Beskyd (Sedláčková 1985, Viewegh
1994), Vsetínských vrchů a Bílých Karpat (Moravec
1974, Bravencová 2003). Ve vnitrozemí se vyskytují
např. v Českém středohoří (Klika 1939b), na Křivoklátsku (T. Kučera 1993, Moravec in Kolbek et al.
2003a: 171–179), v Branžovském hvozdu (Moravcová-Husová 1964), Železných horách (Neuhäusl
1960b) a na Drahanské vrchovině (Moravec 1974,
1977). Doklady chybějí z nížin severní Moravy
a Slezska, ani tam však není výskyt asociace
vyloučen.
Variabilita. Variabilita této široce pojaté asociace
sleduje, podobně jako u mezotrofních bučin,
především klimatický gradient nadmořské výšky
a do určité míry i trofii půdy a areály diagnostických druhů (Moravec 1985). Přibližně desetina
existujících fytocenologických snímků eutrofních
bučin pochází z teplých stanovišť nižších poloh
(varianty LBC02a–b). Floristicky je vymezují druhy
Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus a Stellaria holostea, jakož i příměs mezofilních
listnáčů (Carpinus betulus, Quercus petraea agg.,
Tilia cordata a T. platyphyllos). Většinu porostů této
asociace však tvoří podhorské a horské bučiny
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s druhy Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana agg., Oxalis acetosella, Senecio ovatus a dalšími na živiny náročnějšími druhy typickými pro
vyšší polohy (varianty LBC02c–e). Významná je
u nich příměs smrku ztepilého (Picea abies) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus).
Varianta Convallaria majalis (LBC02a) sdružuje teplomilné bučiny nevápnitých, hrubě skeletovitých substrátů. Většina lokalit se nachází na svazích vulkanických kopců Českého středohoří (např.
Milešovka a Kletečná); varianta byla kromě toho zaznamenána také v Branžovském hvozdu, středním
Podyjí a Moravském krasu. Diagnostikují ji Lonicera
xylosteum, Ribes alpinum, R. uva-crispa, Polypodium vulgare a Trifolium alpestre, ve stromovém
patře lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Varianta odpovídá asociaci Tilio platyphylli-Fagetum Klika 1939
(Moravec in Moravec et al. 2000: 143–169).
Varianta Bromus benekenii (LBC02b) je živinami bohatší varianta eutrofních bučin z mírně teplých oblastí Čech a vzácněji i Moravy. Nejvíce fytocenologických snímků pochází z Křivoklátska; dále
byla tato vegetace zaznamenána např. na Třeboňsku, Bezdězu, ve východních Čechách, v dolním
Posázaví a na Drahanské vrchovině. Charakterizuje
ji směs spíš teplomilných a na živiny náročnějších
druhů, jako jsou Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Bromus benekenii, Cardamine impatiens, Urtica dioica, Vicia sepium a V. sylvatica.
Varianta Festuca altissima (LBC02c) je acidofilní varianta horských eutrofních bučin hojná téměř
ve všech pohořích Českého masivu i Karpat, výjimečně i v nižších polohách, např. na Křivoklátsku
a v Českém středohoří. Nejčetněji je doložena z Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Charakterizuje ji
hojné zastoupení a většinou i větší pokryvnost druhů
mírně kyselých, středně úživných lesních půd, např.
Athyrium filix-femina, Calamagrostis arundinacea,
Dryopteris dilatata, D. filix-mas a Oxalis acetosella.
Na živiny náročné druhy (např. Dentaria enneaphyllos) se vyskytují vzácně. Často dominuje kostřava
lesní (Festuca altissima), a jde tedy o paralelu stejně
definovaných variant mezofilních a acidofilních bučin,
které byly v části dosavadní české literatury řazeny
do asociace Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in
Grüneberg et Schlüter 1957.
Varianta Dentaria enneaphyllos (LBC02d)
zahrnuje v rámci asociace druhově nevyhraněnou
vegetaci podhorské až horské části nitrofilních
bučin. Představuje přechod k asociaci Galio odorati-Fagetum sylvaticae, kde lze rozlišit analogicky

vymezenou a pojmenovanou variantu. Vyskytuje se
od kolinního po montánní stupeň téměř po celé
České republice v nadmořských výškách 300–
900 m. Nejvíce fytocenologických snímků pochází
z pohraničních pohoří Českého masivu a Moravskoslezských Beskyd. Poměrně často se vyskytují
byliny náročné na živiny a půdní vlhkost, např. Circaea lutetiana, Dentaria enneaphyllos a Impatiens
noli-tangere.
Varianta Salvia glutinosa (LBC02e) sdružuje
eutrofní bučiny montánního stupně karpatských pohoří. Vyskytuje se převážně v Moravskoslezských
Beskydech, vzácněji ve Vsetínských vrších a Javornících, v nadmořských výškách 750–1000 m. V bylinném patře jsou zastoupeny Dentaria glandulosa,
Euphorbia amygdaloides a Salvia glutinosa. Varianta přibližně odpovídá dvěma společenstvům
rozlišovaným v dřívějších přehledech, a to subasociaci Dentario enneaphylli-Fagetum Oberdorfer ex
W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960 salvietosum glutinosae Moravec 1974 a asociaci
Dentario glandulosae-Fagetum W. Matuszkiewicz
ex Guzikowa et Kornaś 1969 (Moravec 1985, Moravec in Moravec et al. 2000: 143–169).
Hospodářský význam a ohrožení. Eutrofní bučiny
představují vysoce produkční hospodářské lesy
a patří mezi hlavní hospodářské zdroje bukového
dřeva, v menší míře pak dřeva dalších druhů. V posledních desetiletích prodělala tato vegetace poměrně významné změny, které lze stručně popsat
jako acidifikaci půdy, silnější zástin vlivem zapojování dřevinných pater a následný úbytek druhové
diverzity podrostu, což se týká především ekologicky specializovaných druhů (Hédl 2004, von
Oheimb & Brunet 2007, Durak 2010). Bylinné patro
eutrofních bučin může být citlivé na dusíkaté depozice, které způsobují přebytek půdního dusíku
a změny v konkurenčních poměrech a druhovém
složení současných společenstev. Eutrofizace evropských opadavých lesů je však obecným jevem
(Verheyen et al. 2012).

￭

Summary. Mercuriali-Fraxinetum comprises mesic nu-

trient-rich forests dominated by Fagus sylvatica, locally
mixed with the nutrient-demanding broad-leaved trees
Acer pseudoplatanus and Fraxinus excelsior or the conifers
Abies alba and Picea abies. The herb layer consists of forest generalists and nitrophilous species, whereas acidophytes are rarer than in other forests of the alliance Fagion
sylvaticae. This association occurs on different bedrock

253

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:15 Stránka 254

Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
types, but it is found especially on lower slopes where nutrients accumulate. It is common in the submontane and
montane areas of the Czech Republic.

LBC03
Carici pilosae-Fagetum
sylvaticae Oberdorfer 1957*
Karpatské ostřicové bučiny

a Symphytum tuberosum), případně s východním
rozšířením v rámci České republiky (Euphorbia
amygdaloides a Galium intermedium). V bylinném
patře se pravidelně vyskytují Asarum europaeum,
Brachypodium sylvaticum, Galeobdolon luteum agg.,
Galium odoratum, Lathyrus vernus, Melica uniflora,
Mercurialis perennis, Milium effusum, Pulmonaria officinalis agg. a Viola reichenbachiana. V porostech
se obvykle vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin
na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro
bývá vyvinuto jen slabě.

Tabulka 6, sloupec 7 (str. 237)
Orig. (Oberdorfer 1957): Carici pilosae-Fagetum ass.
nov. (Fagus sylvatica)
Diagnostické druhy: Fagus sylvatica; Carex pilosa,
Cephalanthera longifolia, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium intermedium,
G. odoratum, Hacquetia epipactis, Lathyrus vernus, Melica uniflora, Viola reichenbachiana
Konstantní druhy: Fagus sylvatica, Rubus fruticosus
agg.; Athyrium filix-femina, Carex pilosa, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium

Stanoviště. Tato asociace je ve srovnání s jinými
bučinami vázána na mírně teplejší a mezotrofní stanoviště. Vyskytuje se v kolinním až montánním
stupni, obvykle v nadmořských výškách 300–600 m
(vzácně až do 800 m), nejčastěji na plochých hřbetech a mírných svazích různých orientací. Geologickým podkladem jsou obvykle flyšové sedimenty
a sprašové hlíny, na nichž se vyvíjejí mírně kyselé
kambizemě, hnědozemě a luvizemě. Půdy jsou spíš
jemnozrnné, středně zásobené živinami a vodou
a mohou být mírně vysychavé. Humusovou formou
je obvykle moder.

odoratum, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium, Melica uniflora, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Pulmonaria officinalis agg., Viola reichenbachiana
Dominantní druhy: Fagus sylvatica; Carex pilosa,
Melica uniflora
Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND
skup. Carex pilosa NOT skup. Cephalanthera
damasonium

Struktura a druhové složení. Vysokokmenné lesy
s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica)
a pravidelnou příměsí habru obecného (Carpinus
betulus) a dubu zimního (Quercus petraea agg.),
vzácněji lípy srdčité (Tilia cordata), javoru klenu
(Acer pseudoplatanus), jedle bělokoré (Abies alba)
a dalších dřevin. Keřové patro tvoří zmlazující dřeviny
stromového patra a jeho rozvoj určují hospodářské
fáze lesa. Bylinné patro bývá dobře vyvinuto, pokud
není příliš zastíněno nadrostem; typické jsou monodominantní porosty ostřice chlupaté (Carex pilosa).
Asociace se vyznačuje výskytem druhů vázaných na
mezofilní listnaté lesy s areálem omezeným na
střední až jihovýchodní Evropu (Hacquetia epipactis
* Zpracoval R. Hédl
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Dynamika a management. Tyto lesy jsou nejméně
několik set let silně ovlivňovány hospodářskými zásahy. Mimo těžbu dřeva se pravděpodobně významně uplatňovala lesní pastva dobytka a hrabání
opadu. Formy hospodaření významně závisely na
vlastnictví lesních pozemků a dnes je velmi obtížné
zjistit, jaká kombinace hospodářských vlivů a ve
které době mohla přispět ke vzniku porostů této
asociace. K rozvoji bylinného patra s dominantní
ostřicí chlupatou patrně přispívá občasné, ne však
příliš časté prosvětlování stromového patra a narušování porostů. Převážná většina porostů této asociace dnes podléhá běžnému hospodářskému režimu vysokého lesa s obmýtím nejméně 80 let.
Rozšíření. Asociace se vyskytuje od jižního Německa, odkud byla popsána (Oberdorfer 1957),
přes Rakousko (Wallnöfer in Mucina et al. 1993b:
85–236) po Západní Karpaty (Jarolímek et al. 2008).
Je udávána i z Chorvatska (Trinajstić & Franjić
1999). Některé novější přehledy vegetace Německa
(Müller in Oberdorfer 1992: 193–249, Schubert
in Schubert et al. 2001b: 46–100), Rakouska (Willner in Willner & Grabherr 2007: 144–166) a Polska
(J. M. Matuszkiewicz 2001) však tuto asociaci
nerozlišují. V České republice je výskyt této asociace
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Obr. 106. Carici pilosae-Fagetum sylvaticae. Bučina s ostřicí chlupatou (Carex pilosa) na vápencových svazích u Sloupu v Moravském
krasu. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 106. Beech forest with Carex pilosa on limestone slopes near Sloup in the Moravian Karst, southern Moravia.

Obr. 107. Rozšíření asociace LBC03 Carici pilosae-Fagetum sylvaticae.
Fig. 107. Distribution of the association LBC03 Carici pilosae-Fagetum sylvaticae.
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omezen na východní okraj Českého masivu a moravské Karpaty, kde osídluje hlavně nižší polohy. Fytocenologickými snímky je doložena zejména z Moravského krasu (Boublík, nepubl.), Chřibů (Neuhäusl
& Neuhäuslová 1968, Moravec 1977, Havlová 2000),
Hostýnských vrchů (Kuželová 1999) a Bílých Karpat
(Moravec 1977, Kubíková & T. Kučera 1999, J. Němec 2000). Zaznamenána byla také v Oderských
vrších (vojenský prostor Libavá; Labonková 1997),
na Drahanské vrchovině (Moravec 1977) a v Moravskoslezských Beskydech (Moravec 1974). Ekologicky podobné bučiny s dominantní ostřicí chlupatou
lze nalézt rovněž v několika západnějších územích
Českého masivu, jako je Třeboňsko (Boublík et al.
2007c) a střední Podyjí (Chytrý & Vicherek 1995).
V nich však schází většina diagnostických druhů,
a proto tyto porosty, stejně jako některé mezotrofní
bučiny s větší pokryvností ostřice chlupaté (Galio
odorati-Fagetum sylvaticae, varianta Carex pilosa),
do asociace Carici pilosae-Fagetum neřadíme.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty této
asociace představují jeden ze zdrojů kvalitního bukového dřeva. Kromě toho poskytují lipové, dubové
a habrové dřevo. Mají i rekreační význam. Ohroženy
mohou být v menší míře převodem na kultury
smrku. Tato vegetace je potenciálně náchylná
k ochuzení diverzity vlivem dusíkatých spadů.

￭ Summary. This is a forest type dominated by Fagus sylvatica, in places mixed with Carpinus betulus, Quercus petraea agg. and other species. Its herb layer is dominated by
Carex pilosa and contains other species of eastern or southern distribution, in addition to mesic forest species shared
with other types of beech forests. In the Czech Republic this
association is confined to the Carpathians and the eastern
edge of the Bohemian Massif, where it occurs, on average,
at lower altitudes and warmer sites of the colline to montane
belt than other beech forest types. Soils are cambisols developed on flysch sediments and other parent material.

Orig. (Willner 2002): Athyrio distentifolii-Fagetum ass.
nov. (Fagus sylvatica)
Syn.: Aceri-Fagetum Bartsch et Bartsch 1940 prov.
(§ 3b)
Diagnostické druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Picea abies, Sorbus aucuparia; Aconitum
plicatum, Adenostyles alliariae, Anemone nemorosa, Athyrium distentifolium, A. filix-femina, Calamagrostis villosa, Chrysosplenium alternifolium,
Cicerbita alpina, Circaea alpina, Festuca altissima, Galeobdolon luteum agg., Gymnocarpium
dryopteris, Homogyne alpina, Lysimachia nemorum, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Phegopteris connectilis, Polygonatum
verticillatum, Prenanthes purpurea, Ranunculus platanifolius, Rumex arifolius, Senecio
nemorensis agg., Solidago virgaurea, Stellaria nemorum, Streptopus amplexifolius, Thalictrum aquilegiifolium, Veratrum album subsp. lobelianum
Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Picea abies, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia; Anemone nemorosa, Athyrium distentifolium, A. filix-femina, Calamagrostis villosa,
Cicerbita alpina, Dryopteris dilatata, D. filix-mas,
Galeobdolon luteum agg., Lysimachia nemorum,
Maianthemum bifolium, Milium effusum, Oxalis
acetosella, Paris quadrifolia, Phegopteris connectilis, Polygonatum verticillatum, Prenanthes
purpurea, Rumex arifolius, Senecio nemorensis
agg., Solidago virgaurea, Stellaria nemorum,
Vaccinium myrtillus, Veratrum album subsp. lobelianum
Dominantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica; Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Oxalis acetosella
Formální definice: (Acer pseudoplatanus pokr. > 25 %
OR Fagus sylvatica pokr. > 25 %) AND skup. Veratrum lobelianum NOT Betula carpatica pokr.
> 25 % NOT Picea abies pokr. > 50 % NOT Salix

LBC04
Athyrio distentifolii-Fagetum
sylvaticae Willner 2002*
Horské klenové bučiny
Tabulka 6, sloupec 8 (str. 237)
* Zpracoval R. Hédl
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silesiaca pokr. > 25 % NOT Sorbus sudetica pokr.
> 25 %

Struktura a druhové složení. Asociace stojí na pomezí mezi bučinami, papratkovými smrčinami a vysokobylinnými nivami třídy Mulgedio-Aconitetea.
Stromové patro tvoří buk lesní (Fagus sylvatica)
a javor klen (Acer pseudoplatanus), někdy i bříza
karpatská (Betula carpatica). Běžně je přimíšen
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Obr. 108. Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae. Bučina s papratkou horskou (Athyrium distentifolium) v Malé kotlině v Hrubém
Jeseníku s kmeny pokřivenými vlivem tlaku sněhové pokrývky. (K. Boublík 2007.)
Fig. 108. Beech forest with Athyrium distentifolium in the Malá kotlina cirque, Hrubý Jeseník Mountains, northern Moravia, with tree
trunks contorted due to snow cover pressure.

smrk ztepilý (Picea abies). Na stanovištích v karech
mají stromy vlivem tlaku ležícího sněhu nízký a křivý
(„šavlovitý“) vzrůst (Fanta 1981). Keřové patro nezřídka splývá se stromovým. Jeho častými dřevinami jsou kromě druhů stromového patra zejména
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), vrba slezská (Salix
silesiaca), růže převislá (Rosa pendulina), lýkovec
jedovatý (Daphne mezereum) a v Krkonoších jeřáb
sudetský (Sorbus sudetica). Bylinné patro je obvykle
zapojené a dominují v něm druhy vysokobylinných
niv, např. papratka horská (Athyrium distentifolium),
havez česnáčková (Adenostyles alliariae), mléčivec
alpský (Cicerbita alpina) a kýchavice bílá Lobelova
(Veratrum album subsp. lobelianum). Časté jsou vlhkomilné byliny snášející stinná a chladnější stanoviště, např. Aconitum plicatum, Allium ursinum,
Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Circaea alpina, Petasites albus, Ranunculus
platanifolius, Rumex arifolius, Stellaria nemorum
a Streptopus amplexifolius. V bylinném patře se dále
silně uplatňují lesní druhy půd bohatých živinami

a organickou hmotou (např. Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon
luteum agg., Galium odoratum, Gymnocarpium dryopteris, Mercurialis perennis, Milium effusum a Paris
quadrifolia), stejně jako druhy kyselých a chudých
půd horských lesů (např. Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Luzula sylvatica, Polygonatum verticillatum a Vaccinium myrtillus). V porostech se obvykle vyskytuje 25–45 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro
je různě vyvinuto.
Stanoviště. Tato ekologicky úzce vyhraněná asociace je vázána na chladné a vlhké polohy v horách
přibližně v nadmořských výškách 900–1150 m.
Substrátem jsou živinami a vodou dobře zásobené
zazemněné sutě. Půdy jsou kyselé (pH 4–6), zpravidla s velkou sorpční kapacitou (Husová 1973a).
Porosty jsou narušovány tlakem sněhové pokrývky,
případně lavinami (Jeník 1961, Fanta 1981). Takové
podmínky poskytují hluboce zaříznutá údolí hor257
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ských toků a ledovcové kary. Někdy se však asociace vyskytuje i na relativně plochých terénech se
skeletovitými půdami.
Dynamika a management. V karech představuje
tato asociace ekoton mezi lavinami silněji narušovaným bezlesím s vegetací subalpínských křovin
a vysokých bylin třídy Mulgedio-Aconitetea a okolními smrčinami, které jsou narušovány jen vzácně.
Fanta (1981) spojuje výskyt buků pokřivených plazivým sněhem v karech přímo s touto asociací.
Také mimo kary lze předpokládat určité narušení
svahovými pohyby a dlouho vytrvávající sněhovou
pokrývkou, které společně se suťovým substrátem
přispívají k nestabilitě a větší otevřenosti stromového patra. Management horských klenových bučin
v rezervacích je a také v minulosti zřejmě většinou
byl velmi omezený, neboť jen na snadněji dostupných lokalitách mohly být porosty těženy.
Rozšíření. Tato asociace je rozšířena v pohořích
střední a jihovýchodní Evropy. Husová (in Moravec et
al. 1982: 228–234) předpokládá, že směrem od západu k východu jsou spolu s klesající oceanitou klimatu její výskyty postupně vzácnější a maloplošnější.
Athyrio-Fagetum uvádějí (zpravidla pod jménem
Aceri-Fagetum) vegetační přehledy Německa (Müller
in Oberdorfer 1992: 193–249), Rakouska (Wallnöfer
et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner in Willner
& Grabherr 2007: 144–166), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001) i Slovenska (Jarolímek et al. 2008). Vy-

skytuje se rovněž v dinárských pohořích (Horvat et
al. 1974, Trinajstić 2008). Naopak fytocenologické
snímky z ukrajinských Karpat, které Onyshchenko
(2009) přiřazuje k této asociaci, reprezentují jiný typ
bučin. V České republice jde o velmi vzácnou asociaci, která je v typické podobě doložena ze sudetských
pohoří a vzácně z Moravskoslezských Beskyd (Tichý,
nepubl., Togner, nepubl.). V Krkonoších byla zachycena snímky v Pančavské jámě (Kociánová & Štursová 1986), v Orlických horách se vyskytuje v okolí
vrchu Šerlich v chráněném území Bukačka (Mikyška
1972, Vacek et al. 1997), v Hrubém Jeseníku v údolí
Divoké Desné (Husová 1973a, b) a Velké kotlině
(Jeník et al. 1980, Husová in Moravec et al. 1982:
228–234). Zřejmě již zaniklý výskyt na Králickém
Sněžníku dokládá jeden snímek z třicátých let (Hartmann & Jahn 1967). Kromě toho existuje několik netypických snímků horských klenových bučin z jiných
částí Krkonoš (Sýkora 1967b), stěny Černého jezera
na Šumavě (Sofron & Štěpán 1967) a Moravskoslezských Beskyd (Sedláčková 1978, Viewegh 1994).
V dřívějších syntézách (Husová in Moravec et al.
1982: 228–234, Moravec 1985) uváděný, avšak nedoložený výskyt v Rychlebských horách je málo pravděpodobný. Při mapování biotopů České republiky
byly horské klenové bučiny interpretovány volněji než
asociace v našem pojetí, a proto byly mapovány na
mnoha dalších lokalitách v Krkonoších, v Krušných
horách, na Ještědském hřbetu, severních svazích Jizerských hor a v podhůří Šumavy (T. Kučera & Chytrý
in Chytrý et al. 2010b: 293–305).

Obr. 109. Rozšíření asociace LBC04 Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae.
Fig. 109. Distribution of the association LBC04 Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae.
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Variabilita. Vzhledem k malému počtu fytocenologických snímků této asociace z našeho území její
variabilitu nehodnotíme. Husová (in Moravec et al.
2000: 228–234) však od nás uvádí subasociace
Aceri-Fagetum cicerbitetosum alpinae Hartmann et
Jahn 1967 a A.-F. adenostyletosum alliariae
Bartsch et Bartsch 1940.
Hospodářský význam a ohrožení. Hospodářský
význam nemají horské klenové bučiny v současnosti žádný. V minulosti byly kvůli nekvalitnímu
dřevu a obtížné přístupnosti některých porostů
využívány jen lokálně. Z ochranářského hlediska
však jde o cenné, mimo chráněná území lidskou
činností ohrožené společenstvo, a to především
výsadbou smrku po vykácení starých porostů.
Vyskytují se v něm některé vzácné druhy, např.
Polystichum aculeatum, P. braunii a Sorbus sudetica. Příkladem negativního vývoje ve druhé polovině 20. století je stav lesů v údolí Divoké Desné
v Hrubém Jeseníku, kde byly ještě koncem šedesátých let horské klenové bučiny dobře vyvinuty
(Husová 1973a, b), dnes z nich však nezbývá
téměř nic, pravděpodobně vlivem kyselých dešťů
v kombinaci s intenzivním hospodářským využitím
lokality.

￭ Summary. This vegetation type is dominated by Fagus
sylvatica and Acer pseudoplatanus, which often have twisted trunks caused by heavy snow cover or avalanches. The
shrub layer is usually well developed with Betula carpatica,
Salix silesiaca and Sorbus aucuparia. The herb layer is
dominated by montane to subalpine tall forbs such as Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina
and Veratrum album subsp. lobelianum, and it also includes other moisture- and nutrient-demanding species. In
the Czech Republic this association occurs mainly in deep
valleys and glacial cirques at altitudes of 900–1200 m,
which are characterized by abundant moisture, good nutrient supply and thick snow cover.

LBC05
Galio rotundifolii-Abietetum
albae Wraber 1959*
Květnaté jedliny
Tabulka 6, sloupec 9 (str. 237)
* Zpracoval K. Boublík

Orig. (Wraber 1959): Galieto rotundifolii-Abietetum
Wraber 1955 (Abies alba)
Syn.: Galieto rotundifolii-Abietetum Wraber 1955 (§ 2b,
nomen nudum), Abietetum hercynicum Husová
1968, Pyrolo secundae-Abietetum Oberdorfer ex
Stoffler 1975, Deschampsio flexuosae-Abietetum
Husová 1968 calamagrostietosum arundinaceae
Husová 1983, Carici remotae-Abietetum Husová
1998, Saniculo europaeae-Abietetum Husová
(1968) 1998
Diagnostické druhy: Abies alba, Rubus idaeus, Viscum
album (subsp. abietis); Actaea spicata, Carex digitata, Dryopteris filix-mas, Galium rotundifolium,
Melica nutans, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis agg.;
Eurhynchium angustirete
Konstantní druhy: Abies alba, Picea abies, Rubus
idaeus; Actaea spicata, Athyrium filix-femina,
Carex digitata, Dryopteris carthusiana, D. dilatata,
D. filix-mas, Fragaria vesca, Galeobdolon luteum
agg., Galium odoratum, Geranium robertianum,
Hieracium murorum, Impatiens noli-tangere, Luzula luzuloides, Melica nutans, Mercurialis perennis, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Oxalis
acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis
agg., Urtica dioica, Viola reichenbachiana; Hypnum cupressiforme s. l., Plagiomnium affine s. l.,
Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Abies alba; Calamagrostis arundinacea, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum
agg., Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis,
Oxalis acetosella, Senecio nemorensis agg.;
Eurhynchium angustirete, Plagiomnium affine s. l.
Formální definice: Abies alba pokr. > 50 % AND (skup.
Asarum europaeum OR skup. Galium odoratum OR skup. Lathyrus vernus) NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Smíšené jehličnaté
lesy s dominantní jedlí bělokorou (Abies alba)
a častou příměsí smrku ztepilého (Picea abies)
a několika dalších dřevin (zejména Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica a Pinus
sylvestris). Keřové patro tvoří hlavně zmlazené dřeviny stromového patra, k nimž zejména na živinami
bohatých stanovištích přistupují např. zimolez černý
a obecný (Lonicera nigra a L. xylosteum), bez černý
a červený (Sambucus nigra a S. racemosa) a líska
259
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Obr. 110. Galio rotundifolii-Abietetum albae. Jedlina u Blažejova na Jindřichohradecku. (K. Boublík 2012.)
Fig. 110. Fir forest near Blažejov, Jindřichův Hradec district, southern Bohemia.

Obr. 111. Galio rotundifolii-Abietetum albae. Podrost květnaté jedliny s ostřicí prstnatou (Carex digitata), šťavelem kyselým (Oxalis
acetosella) a zmlazující se jedlí u Staňkova na východním okraji Třeboňské pánve. (K. Boublík 2012.)
Fig. 111. The undergrowth of a herb-rich fir forest with Carex digitata, Oxalis acetosella and regenerating Abies alba near Staňkov at
the eastern edge of the Třeboň basin, Jindřichův Hradec district, southern Bohemia.
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obecná (Corylus avellana). Bylinné patro má pokryvnost kolem 50 %. Časté jsou druhy mezotrofní
(např. Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum
agg., Galium odoratum a Senecio nemorensis
agg.), nitrofilní (např. Geranium robertianum a Mercurialis perennis) i lesní druhy s širokou ekologickou
amplitudou (např. Oxalis acetosella a Rubus idaeus). Běžné jsou také acidofyty (např. Avenella flexuosa, Luzula luzuloides a Vaccinium myrtillus).
Druhové složení bylinného patra je podobné jako
u asociací Galio odorati-Fagetum sylvaticae a Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae. Obvykle se
v něm vyskytuje 25–34 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti kolem 400 m2. Na rozdíl od
květnatých bučin je však bohatě vyvinuto mechové
patro, které má pokryvnost obvykle mezi 20 a 70
%. Tvoří je zejména druhy mezotrofní a oligotrofní
(např. Eurhynchium angustirete, Hypnum cupressiforme s. l., Plagiomnium affine s. l. a Polytrichum
formosum).
Stanoviště. Květnaté jedliny se vyskytují v suprakolinním a submontánním vegetačním stupni, obvykle mezi 400 a 850 m n. m. Klimaticky jde o mírně
teplé a chladné oblasti. Nejčastějším stanovištěm
jsou mírné, méně často příkřejší svahy, vzácně
i plošiny s prameništi. Půdy jsou obvykle kambizemě modální, na kamenitých stanovištích na přechodech k suťovým lesům svazu Tilio platyphylli-Acerion i kambizemě rankerové a rankery. Na
místech se zhoršeným odtokem podzemní vody

a kolem pramenišť se vyvíjejí pseudogleje nebo
gleje. Vzácně se porosty této asociace nacházejí na
oglejené luvizemi. Půdotvornými substráty jsou
různé horniny krystalinika (hlavně ruly a žuly), ale
také karpatského flyše nebo sprašové a svahové
hlíny. Velmi vzácný je výskyt na vápenci (Grulich
2006b) nebo na čediči. Humusové formy jsou obvykle moder morový, moder typický a moder mulový
(Boublík & Zelený 2007).
Dynamika a management. Podobně jako ostatní
společenstva jedlových lesů považujeme i Galio-Abietetum v České republice za vegetační typ
vzniklý obvykle na místech potenciálních květnatých bučin a jedlobučin. To se projevuje v poslední
době v některých oblastech zmlazováním buku,
které může vést až k zániku jedlových porostů (Grulich 2006b). Pozitivní vliv na převládnutí jedle měla
v minulosti pravděpodobně lesní pastva, hrabání
steliva a výběrný způsob těžby (Málek 1983, Vrška
et al. 2009, Kozáková et al. 2011), uplatnily se však
i jiné faktory; některé porosty například vznikly po
ukončení pastvy a zemědělského hospodaření masivním zmlazením jedle (Volařík & Hédl 2013). Společenstvo s podobným druhovým složením se u nás
mohlo vyskytovat už ve starším subatlantiku (Rybníček & Rybníčková 1978).
Rozšíření. Květnaté jedliny asociace Galio-Abietetum jsou známy ze Švýcarska (Keller et al. 1998),
Německa (Müller in Oberdorfer 1992: 193–249, Pott

Obr. 112. Rozšíření asociace LBC05 Galio rotundifolii-Abietetum albae.
Fig. 112. Distribution of the association LBC05 Galio rotundifolii-Abietetum albae.
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1995, Walentowski 1998, Rennwald 2000), Slovinska (Wraber 1959), Slovenska (Jarolímek et al.
2008) a druhovým složením a ekologií stanovišť podobné porosty jsou pod různými jmény udávány
také z Rakouska (Zukrigl 1973, Wallnöfer in Mucina
et al. 1993b: 283–337, Exner in Willner & Grabherr
2007: 184–208) a Polska (J. M. Matuszkiewicz
2001). V České republice jsou poměrně časté v Pošumaví a nižších polohách Šumavy (Pišta 1982,
Sofron 1978, 1988, Grulich 2006b, Boublík 2007),
Nízkém Jeseníku a Oderských vrších (Husová
1983, Labonková 1997, Boublík 2010a) a v moravských Karpatech, zejména Vsetínských vrších, Javorníkách, severní části Bílých Karpat a Vizovické
vrchovině (J. Němec 2000, Boublík 2010a, b). Vzácněji se vyskytují v údolí Střely a Mže (Husová 1983,
Nesvadbová et al. 1977, Boublík 2010a), u Konstantinových Lázní (Boublík 2010a), Jesenice na
Rakovnicku (Buršík, nepubl.), na Křivoklátsku (Husová in Kolbek et al. 2003a: 187–201), v Českém
krasu (Samek 1964), na Dobříšsku (Boublík
2010a), ve Středočeské pahorkatině (Březina, Buršík, Průša, nepubl.), na střední Sázavě (Průša, nepubl.), Blatensku (Buršík, nepubl.), Písecku (Vokoun, Březina, nepubl.), v údolí Vltavy a jejích
přítoků (Samek 1957, Husová 1968b, 1969), údolí
dolní Lužnice (Husová 1968b), Novohradských horách (Pišta, nepubl.), na Českomoravské vrchovině
(Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972a, 1979,
Husová 1983, Boublík 2002, Boublík & Zelený
2007, Boublík 2010a), v severovýchodních Čechách (Mikyška 1972, Buršík, Gregor, nepubl.),
Českomoravském mezihoří (Podhorník, nepubl.),
podhůří Hrubého Jeseníku (J. Král, nepubl.), Moravském krasu (J. Šmarda 1967b), na Drahanské
vrchovině (Boublík 2010a), v Litenčické pahorkatině
(Kelbl, nepubl.) a Chřibech (Prudič, nepubl.).
Variabilita. Lze rozlišit čtyři varianty odrážející
obsah karbonátů v půdě, vodní režim a výškovou
zonalitu vegetace.
Varianta Euphorbia cyparissias (LBC05a) je
vymezena výskytem druhů Bromus benekenii, Convallaria majalis, Euphorbia cyparissias, Galium
album, Polygonatum odoratum a Viola collina. Vyskytuje se v ní skupina druhů světlých lesů a jejich
lemů, např. Ajuga genevensis, Brachypodium pinnatum, Clinopodium vulgare, Prunus spinosa,
Rubus saxatilis, Sesleria caerulea, Vincetoxicum hirundinaria a Viola hirta. Tento vegetační typ byl
velmi vzácně zaznamenán v maloplošných poros262

tech na vápencích na Českokrumlovsku (Grulich
2006b) a v Moravském krasu (Boublík 2010a).
V Německu se podobné typy vegetace označují
jako Pyrolo secundae-Abietetum Oberdorfer ex
Stoffler 1975 (Müller in Oberdorfer 1992: 193–249,
Walentowski 1998).
Varianta Cardamine amara (LBC05b) s diferenciálními druhy Ajuga reptans, Caltha palustris,
Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Festuca gigantea, Myosotis nemorosa, Primula elatior, Ranunculus repens a Plagiomnium undulatum se vyskytuje v okolí lesních pramenišť, vzácně i podél
potoků na vodou ovlivněných půdách, jako jsou
gleje, pseudogleje a oglejené subtypy kambizemí.
Odpovídá subasociaci G. r.-A. a. equisetetosum sylvatici Feldner (1978) 1981 a asociaci Carici remotae-Abietetum Husová 1998.
Varianta Galium sylvaticum (LBC05c) s diferenciálními druhy Arabidopsis arenosa, Campanula
persicifolia, Galium sylvaticum, Polypodium vulgare, Quercus petraea agg. a Solidago virgaurea se
vyskytuje na vodou neovlivněných půdách v menších nadmořských výškách a na příkrých svazích
říčních údolí Českého masivu. Odpovídá zhruba
subasociaci Deschampsio flexuosae-Abietetum calamagrostietosum arundinaceae Husová 1983.
Varianta Galium odoratum (LBC05d) se vyznačuje přítomností druhů Actaea spicata, Asarum
europaeum, Dryopteris dilatata, Galium odoratum
a Prenanthes purpurea. Vyskytuje se na vodou neovlivněných půdách spíš ve větších nadmořských
výškách a lze ji ztotožnit s asociací Saniculo europaeae-Abietetum Husová (1968) 1998.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty této
asociace poskytují kvalitní dříví, je však třeba je
chránit před holosečnou těžbou a převodem na
smrkové monokultury. Některé porosty (zejména
na vápencích a v říčních údolích) jsou biotopem
méně běžných druhů rostlin (např. Gymnocarpium
robertianum, Ranunculus nemorosus a Sesleria
caerulea) nebo hub vázaných na tlející jedlové
kmeny. Pro zachování společenstva je nutné výrazně snížit stavy spárkaté zvěře, která okusuje
jedlové zmlazení.

￭

Summary. These are coniferous forests dominated by

Abies alba with frequent occurrence of Picea abies. The
herb layer is composed of generalist species of mesotrophic forest soils, nutrient-demanding species and acidophytes. This vegetation type is associated with cambisols
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developed over gneiss, granite, flysch sediments and other
soil and bedrock types. These forests developed from natural fir-beech forests under the impact of forest grazing,
litter raking and selective logging. Beech is currently
spreading and replacing fir in some parts of the range of
this association. In the Czech Republic these forests are
most common in south-western Bohemia and north-eastern Moravia, but also occur elsewhere at mid-altitudes.

Svaz LBD
Sorbo-Fagion sylvaticae
Hofmann in Passarge 1968*
Vápnomilné bučiny
Orig. (Passarge 1968): Sorbo-Fagion silvaticae Hofm.
(Sorbus aria, S. torminalis)
Syn.: Cephalanthero-Fagion Tüxen 1955 (§ 2b, nomen
nudum), Eu-Fagenion Oberdorfer 1957 p. p. (podsvaz), Cephalanthero-Fagenion Tüxen in Tüxen et
Oberdorfer 1958 (podsvaz)
Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae

Svaz zahrnuje vápnomilné a teplomilné lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a účastí
světlomilných a vápnomilných druhů (Willner 2002).
V keřovém patře jsou to zejména Acer campestre,
Berberis vulgaris, Cornus sanguinea, Rhamnus cathartica a Sorbus aria agg., v některých oblastech
i Cornus mas. V bylinném patře se kromě druhů
mezotrofních a eutrofních bučin (např. Actaea spicata, Asarum europaeum, Galium odoratum, Mercurialis perennis a Mycelis muralis) vyskytují druhy
světlých lesů nižších poloh a druhy bazifilní (např.
Carex digitata, Convallaria majalis, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, Melittis melissophyllum, Primula
veris a Tanacetum corymbosum), mezi nimi často orchideje (např. Cephalanthera damasonium,
C. rubra, Epipactis helleborine agg. a Neottia nidus-avis). Na skalních stanovištích rostou reliktní světlomilné druhy typické pro pěchavové a suché trávníky, např. Anthericum ramosum, Carex humilis,
Sesleria caerulea a Teucrium chamaedrys. Mechové patro je výrazněji vyvinuto pouze na skalních
stanovištích.

Vápnomilné bučiny najdeme na vápnitých substrátech, zejména vápencích, opukách a vápnitých
pískovcích, vzácněji i na bazických silikátových horninách. Společenstva svazu se vyskytují na svazích
různé orientace a půdách o různé hloubce a s rozmanitým vodním režimem. Na vysychavých skalních stanovištích jde zejména o rendziny a pararendziny, na hlubších substrátech o kambizemě
(Boublík et al. 2007b).
Porosty tohoto svazu jsou pro výskyt vzácných
rostlinných druhů často zařazeny do sítě maloplošných chráněných území. Pokud jsou lesy hospodářskými, bývají obhospodařovány jako les
vysoký. Porosty na vysychavých stanovištích
s mělkou půdou byly dříve obhospodařovány jako
lesy nízké (pařeziny), což ukazuje charakter růstu
stromů, které často vytvářejí několikakmenné polykormony.
Společenstva vápnomilných bučin jsou uváděna z Francie (Bardat et al. 2004), Švýcarska
(Keller et al. 1998), Německa (Müller in Oberdorfer
1992: 193–249), Rakouska (Willner in Willner &
Grabherr 2007: 144–166), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Slovenska (Ujházyová & Ujházy
2012), Maďarska (Kevey 2008), Ukrajiny (Onyshchenko 2009), Slovinska, Chorvatska (Willner
2002) a Bulharska (Tzonev et al. 2006). Centrum
jejich diverzity leží v alpské a karpatské oblasti.
Vápnomilné bučiny jsou často hodnoceny na
úrovni podsvazu v rámci svazu Fagion sylvaticae
(Moravec & Husová in Moravec et al. 2000:
141–184, Willner in Willner & Grabherr 2007:
144–166). Kromě podsvazu Cephalanthero-Fagenion Tüxen et Oberdorfer 1958, který má středoevropský areál, se rozlištuje také Ostryo-Fagenion
Borhidi ex Soó 1964, zahrnující vápnomilné bučiny
jihovýchodní Evropy s ilyrskými druhy (Willner
2002). Druhý podsvaz je však některými autory
řazen do svazu Aremonio-Fagion Török et al. ex
Marinček et al. 1993 (Marinšek et al. 2013). Vzhledem k výrazné floristické odlišnosti od ostatních
bučin svazu Fagion sylvaticae rozlišujeme v tomto
přehledu vápnomilné bučiny na úrovni svazu. Řadíme do něj jedinou asociaci Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae.

￭ Summary. This alliance comprises calcicolous and thermophilous forests of Fagus sylvatica with a significant role
of light-demanding and thermophilous species in the shrub

* Charakteristiku svazu a podřízené asociace zpracoval
K. Boublík

and herb layers. They occur on limestone and other calcareous substrates.
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LBD01
Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
Oberdorfer 1957
Vápnomilné bučiny

Konstantní druhy: Fagus sylvatica; Campanula rapunculoides, Carex digitata, Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine agg., Galium odoratum, Hepatica nobilis, Hieracium murorum,
Lathyrus vernus, Melica nutans, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Poa nemoralis
Dominantní druhy: Fagus sylvatica; Hieracium muro-

Tabulka 6, sloupec 10 (str. 237)
Orig. (Oberdorfer 1957): Cephalanthero-Fagetum ass.
nov. (Cephalanthera damasonium – označena
jako charakteristický druh, C. rubra, Fagus sylvatica)

rum, Petasites albus, Sesleria caerulea
Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND
(Sesleria caerulea pokr. > 5 % OR skup. Cephalanthera damasonium OR skup. Geranium sanguineum OR skup. Lathyrus niger) NOT skup.
Carex pilosa NOT Carex pilosa pokr. > 25 %

Diagnostické druhy: Daphne mezereum, Fagus sylvatica; Arabis hirsuta agg. (převážně A. hirsuta),
Carex digitata, Cephalanthera damasonium,
C. rubra, Corallorhiza trifida, Epipactis helleborine agg., Hedera helix, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Neottia nidus-avis, Orthilia secunda, Sesleria
caerulea, Viola collina; Ctenidium molluscum

Struktura a druhové složení. Jde o lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a příměsí
dalších dřevin. V nižších polohách je to zejména
jeřáb břek (Sorbus torminalis), dub zimní (Quercus
petraea agg.) a habr obecný (Carpinus betulus), ve
vyšších pak smrk ztepilý (Picea abies) a jedle bělokorá (Abies alba). Na rozdíl od ostatních typů

Obr. 113. Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae. Vápencová bučina u Rakous na Turnovsku. (K. Boublík 2007.)
Fig. 113. Beech forest over limestone near Rakousy, Semily district, northern Bohemia.
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bučin bývá keřové patro bohaté a vyskytují se
v něm světlomilné druhy, např. Berberis vulgaris
a Sorbus aria agg. V bylinném patře se kombinují
mezofilní druhy středoevropské lesní květeny (např.
Dentaria enneaphyllos, Galeobdolon luteum agg.
a Mercurialis perennis) se světlomilnými a teplomilnými lesními nebo lemovými druhy (např. Hylotelephium maximum, Melittis melissophyllum, Polygonatum odoratum, Primula veris a Vincetoxicum
hirundinaria). Častá je přítomnost orchidejí (zejména Cephalanthera damasonium, C. rubra a Epipactis helleborine agg.) nebo zástupců čeledi Ericaceae (např. Orthilia secunda). V porostech se
obvykle vyskytuje 20–40 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro
je silněji vyvinuto zejména na skalních stanovištích:
běžné jsou druhy Ctenidium molluscum, Hypnum
cupressiforme s. l., Homalothecium lutescens
a Rhytidiadelphus triquetrus.
Stanoviště. Tato vegetace se vyskytuje většinou na
vápencích, opukách a vápnitých pískovcích, ale
také na vulkanitech, např. čedičích a znělcích. Stanoviště jsou poměrně variabilní, a to od relativně
vlhkých ve vyšších polohách nebo na severně
orientovaných svazích po vysychavé jižní svahy.
Půdy jsou rendziny a pararendziny, ale také kambizemě. Lokality této asociace se nacházejí v mírně
teplé, vzácně i teplé klimatické oblasti v kolinním
a suprakolinním stupni, v nadmořských výškách
270–625 m (Boublík et al. 2007b).

Dynamika a management. Porosty na hlubších
půdách mají obdobnou dynamiku jako ostatní vysokokmenné bučiny. Stanoviště s mělkou půdou
však sezonně vysychají, buky jsou nízké, jejich koruny často proschlé a podrost je prosvětlený. Některé porosty byly v minulosti využívány jako les
nízký, zejména na skalních stanovištích. Ostatní
jsou obhospodařovány jako kmenovina.
Rozšíření. Asociace Cephalanthero-Fagetum se
udává z mimoalpské části Německa, z Polska
a Slovenska (J. M. Matuszkiewicz 2001, Willner
2002, Ujházyová & Ujházy 2012). Willner (in Willner & Grabherr 2007: 144–166) předpokládá, že
v Rakousku je tato asociace nahrazena vikariantní
asociací Cyclamini-Fagetum Soó (1962) 1971.
V České republice se porosty asociace Cephalanthero-Fagetum vyskytují ve Džbánu, Českém
krasu, na pošumavských vápencích (Moravec in
Moravec et al. 1982: 187–239), v Českém středohoří (Klika 1952, Moravec 1977), na Liběchovsku
(Buršík, nepubl.), Ještědském hřbetu (Sýkora
1976), Kokořínsku (Buršík, nepubl.), v Pojizeří
u Turnova (Boublík et al. 2007b), Podkrkonoší
u Vrchlabí (Málková et al. 2005), středním Posázaví u Sázavy (Jaroš 1980), Moravském krasu
(Horák 1979a), u Javoříčka a Štramberka (Boublík
et al. 2007b), ve Ždánickém lese (Boublík, nepubl.),
Chřibech (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968) a Bílých
Karpatech (Kubíková & T. Kučera 1999).

Obr. 114. Rozšíření asociace LBD01 Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae.
Fig. 114. Distribution of the association LBD01 Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae.

265

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:15 Stránka 266

Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Variabilita. Podle druhového složení a charakteru
stanoviště rozlišujeme dvě varianty:
Varianta Galium odoratum (LBD01a) s diferenciálními druhy mezofilních lesů, jako jsou Bromus benekenii, Carex muricata agg., Cephalanthera damasonium, C. rubra, Fragaria moschata,
Galium odoratum, Lathyrus vernus, Lilium martagon, Melica nutans, Poa nemoralis, Pulmonaria obscura a Viola mirabilis. Půda je většinou rendzina,
často též kambizem, a je hlubší než u následující
varianty. Obvykle jde o vysokokmenný les. Varianta
odpovídá subasociacím C. d.-F. s. typicum Oberdorfer 1957 a C. d.-F. s. actaeetosum (Winterhoff 1963)
Boublík et al. 2007 (Boublík et al. 2007b).
Varianta Sesleria caerulea (LBD01b) je vymezena druhy Cornus sanguinea, Corylus avellana, Anthericum ramosum, Asplenium trichomanes, Convallaria majalis, Galium album, Sesleria caerulea
a Vincetoxicum hirundinaria. V porostech obvykle dominuje Sesleria caerulea; typický je výskyt vápnomilných skalních druhů (Asplenium ruta-muraria)
a druhů pěchavových trávníků svazu Diantho lumnitzeri-Seslerion (např. Seseli osseum a Teucrium
chamaedrys). Varianta se vyskytuje na skalních výchozech s mělkými litickými rendzinami nebo pararendzinami. Buky jsou zakrslého vzrůstu a v podrostu se vyskytují reliktní druhy nelesních stanovišť
pozdního glaciálu a staršího holocénu (např. Anthericum ramosum, Carex humilis, Cotoneaster integerrimus, Galium glaucum, Seseli osseum a Sesleria
caerulea). Tyto bučiny osídlují podobné biotopy jako
pěchavové skalní lipiny asociace Seslerio albicantis-Tilietum cordatae (Chytrý & Sádlo 1998). Varianta
odpovídá subasociaci C. d.-F. s. seslerietosum caeruleae Oberdorfer 1957 (Boublík et al. 2007b).
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty řazené
k této asociaci jsou zdrojem bukového dřeva. Jejich
význam je však zejména ochranářský, jelikož v nich
roste mnoho vzácných druhů rostlin včetně orchidejí.
Ohrožení spočívá zejména v převodu porostů na
smrkové monokultury, ačkoliv i po desítkách let trvání smrkového lesa je bylinné patro schopno se pod
vysazeným bukem obnovit (V. Chán, ústní sdělení).

￭ Summary. Cephalanthero-Fagetum is an association of
calcicolous forests of Fagus sylvatica with an admixture of
other trees and often with a well-developed shrub layer
composed of light-demanding species such as Sorbus aria

ding species, many of them typical of oak forests and forest
edges. A typical feature of these forests is the occurrence
of Cephalanthera spp. and other orchids. In the Czech Republic this vegetation type occurs on limestone, marlstone
and calcareous sandstone at altitudes below 625 m. As
such substrates are spottily distributed throughout the
country, this vegetation type is not very common.

Svaz LBE
Luzulo-Fagion sylvaticae
Lohmeyer et Tüxen
in Tüxen 1954*
Acidofilní bučiny a jedliny
Orig. (Tüxen 1954): Luzulo-Fagion Lohmeyer et Tüxen
(Luzula nemorosa = L. luzuloides, L. silvatica,
Fagus sylvatica)
Syn.: Deschampsio-Fagion Soó 1971
Diagnostické druhy: Abies alba, Fagus sylvatica, Picea
abies; Avenella flexuosa, Dryopteris dilatata, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Vaccinium myrtillus; Dicranella heteromalla,
Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l.,
Paraleucobryum longifolium, Polytrichum formosum
Konstantní druhy: Abies alba, Fagus sylvatica, Picea
abies; Avenella flexuosa, Dryopteris dilatata,
Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Oxalis
acetosella, Senecio nemorensis agg., Vaccinium
myrtillus; Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum formosum

Svaz zahrnuje acidofilní vysokokmenné lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) nebo
jedlí bělokorou (Abies alba). Acidofilní bučiny (nikoli
však jedliny) představují jedny z nejrozšířenějších
listnatých lesů na tvrdých silikátových horninách ve
střední Evropě. Typická je malá úživnost substrátu,
která neumožňuje rozvoj druhů náročných na živiny.
Acidotolerantní lesní druhy zde naopak nalézají
jedno z optim svého výskytu; další jsou jednak
v acidofilních doubravách nebo borech navazujících
v teplejších nebo sušších podmínkách, jednak ve
smrčinách. Jelikož je acidofytů ve středoevropské

agg. The herb layer contains mesophilous forest species
together with calcicolous, thermophilous and light-deman-

266

* Charakteristiku svazu zpracoval R. Hédl

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:15 Stránka 267

Luzulo-Fagion sylvaticae
flóře poměrně málo (Ewald 2003, Chytrý et al.
2003), je i druhové bohatství acidofilních lesů
omezené.
V České republice se svaz Luzulo-Fagion vyskytuje v širokém rozpětí nadmořských výšek, od
nížin po kontakt s horskými smrčinami (přibližně
200–1200 m n. m., výjimečně výše; Vacek & Hejcman 2012), a na široké škále geologických podkladů. Mezi nimi převládají kyselé magmatity a metamorfity (Český masiv) nebo flyšové sedimenty
(karpatská část Moravy). Acidofilní bučiny téměř
scházejí v nížinách s hlubokými půdami, jako je Polabí nebo moravské úvaly. Půdy jsou oligotrofní až
mezotrofní kambizemě, kryptopodzoly, podzoly,
rankery, někdy až regozemě. Svrchní organominerální horizont má často mocnost pouze do 5 cm.
Opad se rozkládá pomalu a za určitých okolností
se hromadí. Vodní režim je vyrovnaný, na extrémnějších stanovištích mohou půdy mírně vysychat.
Na konkávních tvarech reliéfu jsou půdy ve spodních horizontech ovlivněny vodou (oglejené).
S přibývající nadmořskou výškou roste podíl
smrku ztepilého (Picea abies), naopak v nižších polohách bývá přimíšen dub zimní (Quercus petraea
agg.). Další dřeviny se vyskytují v malé míře. Na živinami bohatších stanovištích jedlin to může být bez
červený (Sambucus racemosa) a v horských bučinách jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V jedlinách se
poměrně často nachází poloparazit jedle jmelí bílé
jedlové (Viscum album subsp. abietis). Acidofilní bučiny a jedliny jsou většinou druhově chudé, někdy
až extrémně. Bylinné patro může někdy úplně chybět: tyto tzv. holé nebo nahé bučiny (Fagetum
nudum) bývají někdy popisovány spolu s acidofilními bučinami (T. Kučera & Chytrý in Chytrý et al.
2010b: 293–305). Příčiny jejich vzniku nejsou jednoznačné a patrně je jich více (A. Kučera 2011),
zřejmě však souvisejí spíš s konkurenčním vlivem
buku (opad, zastínění a půdní vlhkost) než s kyselostí substrátu. Ve fytocenologickém systému lze
středoevropské holé bučiny zařadit pouze na úroveň třídy (Carpino-Fagetea).
V bylinném patře acidofilních bučin a jedlin
zpravidla chybějí druhy náročné na půdní živiny.
Uplatňují se v něm především acidotolerantní lesní
druhy (např. Avenella flexuosa, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Maianthemum bifolium
a Vaccinium myrtillus), případně druhy mírně náročnější na kvalitu humusu (např. Athyrium filix-femina, Festuca altissima, Gymnocarpium dryopteris,
Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Prenanthes pur-

purea, Senecio nemorensis agg. a Solidago virgaurea). Stabilně jsou zastoupeny kapradě Dryopteris
carthusiana a D. dilatata, v chladnějších polohách
pak D. expansa. Acidofilní bučiny výše položených
stanovišť mají výraznější zastoupení horských
druhů (např. Blechnum spicant, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Huperzia selago, Luzula
sylvatica a Polygonatum verticillatum) a často
v nich převládají třtiny (Calamagrostis villosa, méně
C. arundinacea). Acidofilní jedliny se vyznačují výskytem acidofytů Carex pilulifera a Luzula pilosa.
Rozvoj mechového patra závisí na vlhkostních poměrech; často se vyskytují druhy Dicranella heteromalla, Hypnum cupressiforme s. l., Paraleucobryum longifolium, Plagiomnium affine s. l.
a Polytrichum formosum, na extrémně kyselých půdách pak Cladonia spp., Dicranum scoparium nebo
Leucobryum glaucum s. l.
V předloženém pojetí zahrnuje u nás svaz Luzulo-Fagion čtyři asociace: dvě s dominantním
bukem a dvě s dominantní jedlí. Členění acidofilních bučin odráží rozdíly v nadmořské výšce, zatímco členění jedlin, které jsou výškově omezenější
než bučiny, odráží rozdíly v úživnosti substrátu.
Hlavní jednotkou acidofilních bučin je široce vymezená asociace Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae, zatímco horské acidofilní bučiny jsou definovány zastoupením horských druhů a klasifikovány
do asociace Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae. Toto členění zachovává pojetí předchozích
přehledů české vegetace (Husová & Moravec in
Moravec et al. 1982: 239–250, Moravec in Moravec
et al. 1995: 111–122, Husová & Moravec in Moravec et al. 2000: 184–201). Kvůli nedostatečné floristické diferenciaci se nepodařilo rozlišit asociaci
Melampyro-Fagetum Oberdorfer 1957, jejíž výskyt
uvádí Willner (2002) z různých zemí střední Evropy
včetně České republiky. Většinu porostů kyselých
jedlin lze řadit k asociaci Luzulo-Abietetum albae;
jde o společenstvo paralelní k podhorským acidofilním bučinám. Nově pro Českou republiku rozlišujeme extrémně chudé a kyselé jedliny asociace
Vaccinio myrtilli-Abietetum albae.
Kyselé bučiny jsou doloženy od západní části
temperátní zóny Evropy (Rodwell 1991, Müller in
Oberdorfer 1992: 193–249, Rivas-Martínez et al.
2001) přes střední po jihovýchodní Evropu (Horvat
et al. 1974, Willner 2002, Tzonev et al. 2006, Borhidi
et al. 2012). Na východ od Karpat však chybějí
(Onyshchenko 2009). Acidofilní jedliny mají menší
středoevropský areál, což je dáno omezenějším
267
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rozšířením jedle bělokoré. Kyselé bučiny jsou obvykle klasifikovány do svazu Luzulo-Fagion, někdy
se však řadí na různých úrovních mezi kyselé
doubravy (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b:
85–236, Dierßen 1996, Rennwald 2000) nebo se
hodnotí jako podsvaz svazu Fagion sylvaticae (Müller in Oberdorfer 1992: 193–249). Svaz Luzulo-Fagion se někdy dále člení na podsvazy bučin (Luzulo-Fagenion) a jedlin (Vaccinio-Abietenion
Oberdorfer 1962).

￭

Summary. The alliance Luzulo-Fagion sylvaticae in-

cludes forests dominated by Fagus sylvatica and, less
commonly, Abies alba, which occur on nutrient-poor acidic
soils over hard siliceous bedrock types. At higher altitudes
Picea abies is often present in the tree layer. The shrub
layer of these forests is poorly developed and the herb
layer is species-poor. In the Czech Republic these forests
occur in a broad altitudinal range from 200 to 1200 m, in
both the Bohemian Massif and the Carpathians.

LBE01
Luzulo luzuloidis-Fagetum
sylvaticae Meusel 1937*
Podhorské acidofilní bučiny
Tabulka 6, sloupec 11 (str. 237)
Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum
Orig. (Meusel 1937): Fagus sylvatica-Luzula nemorosa-Assoziation (Luzula nemorosa = L. luzuloides)
Syn.: Melampyro-Fagetum Oberdorfer 1957, Calamagrostio arundinaceae-Fagetum Sýkora 1971, Dryopterido dilatatae-Fagetum Kučera et Jirásek 1994

Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND
(skup. Hieracium sabaudum OR skup. Vaccinium myrtillus) NOT skup. Asarum europaeum
NOT skup. Carex digitata NOT skup. Galium
odoratum NOT skup. Lathyrus vernus NOT
skup. Mercurialis perennis NOT skup. Trientalis
europaea NOT Calamagrostis villosa pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Lesy s dominantním
bukem (Fagus sylvatica) a podle charakteru stanoviště s příměsí smrku ztepilého (Picea abies), dubu
zimního (Quercus petraea agg.), javoru klenu (Acer
pseudoplatanus), borovice lesní (Pinus sylvestris),
jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a vzácněji i jiných dřevin. V minulosti tvořila významnou příměs
jedle bělokorá (Abies alba), kterou dnes nacházíme
spíš sporadicky. Keřové patro je vyvinuto různě
a tvoří je převážně zmlazení buku a dalších dřevin.
Bylinné patro má obvykle malou pokryvnost
a někdy může téměř chybět. Uplatňuje se v něm
omezený počet acidofilních a acidotolerantních
druhů, zejména Avenella flexuosa, Hieracium lachenalii, H. murorum, Luzula luzuloides, Maianthemum bifolium a Vaccinium myrtillus. Na úživnějších
půdách vznikají přechodné typy ke květnatým bučinám a objevují se Athyrium filix-femina, Festuca
altissima, Galium odoratum, Gymnocarpium dryopteris, Poa nemoralis, Prenanthes purpurea a Senecio ovatus. Vlhčí stanoviště bikových bučin na
přechodu ke kyselým jedlinám indikuje bika chlupatá (Luzula pilosa). V porostech se obvykle vyskytuje jen 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro
může mít poměrně velkou pokryvnost, většinou
však obsahuje běžné acidofyty, např. Dicranum
scoparium, Hypnum cupressiforme s. l. a Polytrichum formosum.

Diagnostické druhy: Fagus sylvatica; Dicranella heteromalla, Polytrichum formosum
Konstantní druhy: Fagus sylvatica, Picea abies; Avenella flexuosa, Dryopteris dilatata, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus; Dicranella heteromalla, Dicranum
scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Fagus sylvatica, Picea abies; Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus
* Zpracoval R. Hédl
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Stanoviště. Asociace se vyskytuje v širokém spektru ekologických podmínek od nížin do hor s nejhojnějším výskytem v rozmezí 400–800 m n. m. Podloží tvoří minerálně slabé silikátové horniny
nejrůznějších typů, nejčastěji žuly, ruly a pískovce.
Na nich se vytvářejí chudé kyselé kambizemě, od
rankerových přes modální po podzolované, případně přímo rankery, kryptopodzoly nebo podzoly.
Humusovou formou je moder až mor. Vodní režim
je vyrovnaný, místy však mohou být půdy mírně vysychavé, nebo naopak v hlubších horizontech ovlivněné vodou (oglejené).
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Obr. 115. Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae. Acidofilní bučina u Karlovic na Bruntálsku. (M. Kočí 2012.)
Fig. 115. Acidophilous beech forest near Karlovice, Bruntál district, northern Moravia.

Obr. 116. Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae. Podrost acidofilní bučiny s bikou hajní (Luzula luzuloides), černýšem lučním (Melampyrum pratense) a borůvkou (Vaccinium myrtillus) u Lokte na Karlovarsku. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 116. The herb layer of an acidophilous oak forest with Luzula luzuloides, Melampyrum pratense and Vaccinium myrtillus near
Loket, Karlovy Vary district, western Bohemia.
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Dynamika a management. Dynamika stromového
patra závisí u velké většiny porostů na hospodářském režimu, kdy obvykle uplatňovanou dobou obmýtí je 80–120 let. Na obnovních postupech pak
z větší zčásti závisí, jaké bude složení dřevin v další
generaci. Přirozená obnova spoluurčuje složení budoucího lesa. Obnova dřevin je v různé míře omezována okusem spárkatou zvěří, což téměř zamezuje samovolnému odrůstání jedle. S postupnou
sukcesní změnou stromového patra se mění světelné a substrátové podmínky a tyto změny se průběžně odrážejí ve složení a pokryvnosti druhů v bylinném patře.
Rozšíření. Asociace se vyskytuje na kyselých půdách temperátní zóny od severozápadní přes
střední po jihovýchodní Evropu (např. Horvat et al.
1974, Müller in Oberdorfer 1992: 193–249, Hommel
in Stortelder et al. 1999: 255–286, J. M. Matuszkiewicz 2001, Willner 2002, Tzonev et al. 2006, Willner in Willner & Grabherr 2007: 144–166, Kevey
2008, Borhidi et al. 2012). Je rozšířena po celé
České republice, avšak v nížinách pouze sporadicky. Četnější doklady jsou z horských oblastí, jako
je Český les (Sofron 1990, T. Kučera & Jirásek
1994), Šumava (Samek & Javůrek 1964, Pišta
1982), Českomoravská vrchovina (Husová in Moravec et al. 1982: 239–245), Ještědský hřbet (Sýkora 1967a), Jizerské hory (Sýkora 1971, Višňák
2012), Krkonoše (Zlatník 1925, Sýkora 1967b, Husová in Moravec et al. 1982: 239–245, Vacek et al.

1988), Orlické hory (Mikyška 1972), Rychlebské
hory (Hédl, nepubl.), Hrubý Jeseník (Hartmann &
Jahn 1967, Hédl, nepubl.) a Moravskoslezské Beskydy (Duda 1949, Sedláčková 1975). Z vnitrozemských pahorkatin se podhorské acidofilní bučiny vyskytují např. v okolí Českéhu krasu (Samek 1964),
na Křivoklátsku (Moravec in Kolbek et al. 2003a:
182–185), v Ralské pahorkatině (Kolbek & Petříček
1979) a na Třeboňsku (Boublík et al. 2007c). Z moravských pahorkatin až hornatin jsou tyto bučiny
doloženy z Drahanské vrchoviny (Mazal, nepubl.),
Chřibů (Prudič, nepubl.) a Bílých Karpat (Plintovič,
nepubl.). Asociaci nalezneme vzácně také v nížinách, například v Polabí (Gregor, nepubl.) a na
Ostravsku (Togner, nepubl., Satora, nepubl.).
Variabilita. Asociace se vyskytuje od poměrně
teplých a suchých stanovišť nižších poloh po
chladná a vlhká stanoviště v supramontánním
stupni, kde přechází v horské smrčiny. Acidofilní
bučiny nižších poloh charakterizuje příměs relativně teplomilných dřevin (zejména Pinus sylvestris, Quercus petraea agg., Q. robur a Sorbus torminalis) nebo sucho snášející borovice lesní
(Pinus sylvestris), z bylin pak malá skupina druhů
kyselých a chudých stanovišť (např. Calluna vulgaris a Hieracium sabaudum s. l.). Acidofilní bučiny vyšších poloh se místy vyznačují příměsí
smrku ztepilého (Picea abies), jedle bělokoré
(Abies alba) a výskytem druhů Dryopteris dilatata,
Oxalis acetosella a Rubus idaeus. Přes poměrně

Obr. 117. Rozšíření asociace LBE01 Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae.
Fig. 117. Distribution of the association LBE01 Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae.
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omezený počet druhů lze rozlišit čtyři druhově
a ekologicky dobře definované varianty:
Varianta Veronica officinalis (LBE01a) zahrnuje kyselé bučiny teplejších sušších poloh s nejhojnějším výskytem ve 400–500 m n. m. Vyskytují
se na kyselých tvrdých horninách po celé České republice. Bylinné patro charakterizují lesní acidofyty
a mezofyty (např. Anemone nemorosa, Calluna vulgaris, Melampyrum pratense, Mycelis muralis, Poa
nemoralis, Scrophularia nodosa a Veronica officinalis), hojné jsou mechy a lišejníky (Cladonia spp.,
Pleurozium schreberi a Polytrichum spp.). Ve stromovém patře je přimíšen dub zimní (Quercus petraea agg.). Variantu lze považovat za přechod
k acidofilním doubravám svazu Quercion roboris.
V některých přehledech vegetace (Oberdorfer
1957, Willner 2002) je toto společenstvo hodnoceno jako asociace Melampyro-Fagetum Oberdorfer 1957.
Varianta Convallaria majalis (LBE01b) zahrnuje kyselé bučiny převážně submontánních
poloh (400–600 m n. m.), roztroušeně rozšířené po
celé České republice. Varianta představuje přechod
k mezotrofním lesům svazů Carpinion betuli a Fagion sylvaticae. Charakteristický je například výskyt
druhů Convallaria majalis a Galium odoratum. Nápadná je příměs jedle.
Varianta Festuca altissima (LBE01c) je druhově bohatší varianta acidofilních bučin, roztroušeně se vyskytující od submontánního po montánní
stupeň sudetských pohoří, vzácně i jinde. Doložena
je hlavně z Ještědského hřbetu, Krkonoš a Rychlebských hor. Typické je zastoupení druhů květnatých bučin svazu Fagion sylvaticae spolu s často
dominující kostřavou lesní (Festuca altissima). Varianta představuje nejvíce acidofilní typy bučin
s kostřavou lesní, řazené v části dosavadní české
fytocenologické literatury do asociace Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957.
Varianta Luzula sylvatica (LBE01d) zahrnuje
acidofilní bučiny montánního stupně (700–1100 m
n. m.) rozšířené ve všech pohraničních pohořích,
vzácně také v klimaticky inverzních polohách ve
vnitrozemí. Ve stromovém patře je významná příměs smrku ztepilého (Picea abies), jedle bělokoré
(Abies alba) a jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia).
Bylinné patro je většinou poměrně druhově chudé,
ale pravidelně obsahuje druhy horských bučin
a smrčin (např. Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Luzula sylvatica, Lycopodium annotinum a Po-

lygonatum verticillatum). Na vlhčích stanovištích je
typický výskyt druhu Stellaria nemorum. Tato varianta je přechodná k asociaci Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae a zahrnuje některé porosty
původně řazené do asociace Dryopterido dilatatae-Fagetum Kučera et Jirásek 1994.
Hospodářský význam a ohrožení. Podhorské acidofilní bučiny představují jeden z hlavních zdrojů
dřeva buku lesního a některých dalších listnáčů.
Ačkoli nejsou nijak výrazně ohroženy, určitou hrozbu
mohou představovat převody na kultury smrku, ty
však dnes už probíhají spíš jen lokálně. Významný je
vliv spárkaté zvěře, která okusem omezuje přirozenou obnovu dřevin, což ale naopak může mít pozitivní vliv na vývoj bylinného patra. Stále významnější
ohrožení představují dusíkaté depozice, které mění
vlastnosti substrátu a druhové složení podrostu.

￭ Summary. This association comprises submontane acidophilous beech forests. They are dominated by Fagus sylvatica, locally with Picea abies or other tree species. Abies
alba used to be more common in the past but recently has
become rare. The shrub and herb layers are sparse and
species-poor. This association is common on acidic soils
from lowlands to the montane belt, especially at altitudes
of 400–700 m.

LBE02
Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
Mikyška 1972*
Horské acidofilní bučiny
Tabulka 6, sloupec 12 (str. 237)
Orig. (Mikyška 1972): Calamagrostio villosae-Fagetum
(Fagus sylvatica)
Diagnostické druhy: Fagus sylvatica, Picea abies;
Blechnum spicant, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Gymnocarpium dryopteris, Homogyne
alpina, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella,
Phegopteris connectilis, Polygonatum verticillatum,
Prenanthes purpurea; Dicranella heteromalla, Polytrichum formosum, Racomitrium sudeticum

* Zpracoval R. Hédl
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Konstantní druhy: Fagus sylvatica, Picea abies,
Rubus idaeus; Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Gymnocarpium dryopteris, Homogyne alpina, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella,
Phegopteris connectilis, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Senecio nemorensis
agg., Vaccinium myrtillus; Dicranella heteromalla,
Dicranum scoparium, Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Fagus sylvatica; Calamagrostis
arundinacea, C. villosa, Vaccinium myrtillus
Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND
(Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 % OR Calamagrostis villosa pokr. > 25 %) AND skup. Trientalis europaea NOT skup. Galium odoratum
NOT skup. Mercurialis perennis

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a pravidelnou příměsí smrku ztepilého (Picea

abies). Přímíšena bývá rovněž jedle bělokorá
(Abies alba), někdy javor klen (Acer pseudoplatanus) nebo jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Stromové patro bývá zapojené, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám a dlouhodobému vlivu
kyselých depozic je poměrně často i rozvolněné.
Keřové patro je většinou slabě vyvinuto a tvoří je
zmlazení hlavních dřevin. Bylinné patro je druhově chudé; charakteristická je dominance třtiny
chloupkaté (Calamagrostis villosa), kterou hlavně
ve východní části České republiky někdy střídá
třtina rákosovitá (C. arundinacea). Častá je přítomnost chladnomilných acidofytů sedmikvítku evropského (Trientalis europaea), podbělice alpské
(Homogyne alpina) a dalších druhů horských
společenstev, např. Blechnum spicant, Cicerbita
alpina, Gentiana asclepiadea, Luzula sylvatica
a Lycopodium annotinum. Dále se vyskytují běžné
lesní acidotolerantní druhy (např. Avenella flexuosa, Dryopteris carthusiana agg., Luzula luzuloides, Maianthemum bifolium, Phegopteris connectilis, Polygonatum verticillatum a Vaccinium

Obr. 118. Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae. Acidofilní horská bučina v údolí Šumného potoka v Hrubém Jeseníku. (R. Hédl 2010.)
Fig. 118. Montane acidophilous beech forest in the Šumný brook valley in the Hrubý Jeseník Mountains, Silesia.
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Obr. 119. Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae. Bylinné patro acidofilní horské bučiny s třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa),
podbělicí alpskou (Homogyne alpina), šťavelem kyselým (Oxalis acetosella) a bukovým zmlazením na Bukačce na hřebeni Orlických hor.
(M. Chytrý 2012.)
Fig. 119. The herb layer of montane acidophilous beech forest with Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Oxalis acetosella and
Fagus sylvatica regeneration at Bukačka on the crest of the Orlické hory Mountains, eastern Bohemia.

myrtillus), případně druhy mírně náročnější na
kvalitu humusu (např. Festuca altissima, Gymnocarpium dryopteris a Prenanthes purpurea). V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2.
Mechové patro bývá vyvinuto slabě.
Stanoviště. Asociace se vyskytuje v montánním
stupni, kde místy tvoří převažující vegetaci listnatých lesů. Osídluje svahy a hřebeny v nadmořských
výškách 750–1150 m. Klima je zde chladné a vlhké,
sníh se však obvykle nehromadí. Substrátem jsou
kyselé silikátové horniny (zejména žuly, ruly, svory
a fylity), na nichž vznikají dobře vyvinuté kambizemě, často mírně podzolované, a kryptopodzoly.
Tyto půdy jsou kyselé (pH 3–5), většinou slabě zásobené živinami, vzhledem ke klimatickým podmínkám obvykle nevysychavé.
Dynamika a management. Vysokokmenné lesy
většinou podléhají běžnému hospodářskému
režimu. Značná část porostů dosahuje stáří

100–150 (někdy až 180) let. Zmlazení dřevin
mnohdy neodrůstá, což může souviset s rozvojem
porostů třtin v bylinném patře a okusem zvěří. Významný vliv měly atmosférické depozice, které ve
druhé polovině 20. století silně okyselily půdy horských lesů zejména v sudetských pohořích (Hédl et
al. 2011). Kyselé depozice způsobily ochuzení bylinného patra lesů o některé citlivější druhy, a mohly
tak zvýraznit acidofilní charakter této vegetace.
Rozšíření. Hlavní oblastí výskytu asociace jsou silikátová pohoří Českého masivu (Willner 2002). Její
výskyt se uvádí také z Německa (Müller in Oberdorfer 1992: 193–249, Schubert in Schubert et al. 2001b:
48–69, Preising et al. 2003), Rakouska (Willner in
Willner & Grabherr 2007: 144–166) a Slovenska
(Jarolímek et al. 2008). Pravděpodobný je rovněž
výskyt v jižním Polsku. Vzácněji byla zaznamenána
také v silikátových částech rakouských Alp (Willner
2002). V České republice se tato asociace vyskytuje především v pohraničních pohořích. Fytocenologickými snímky je doložena z Krušných hor
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Obr. 120. Rozšíření asociace LBE02 Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae.
Fig. 120. Distribution of the association LBE02 Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae.

(Skuhrovec, nepubl.), Ještědského hřbetu (Sýkora
1967a), Jizerských hor (Sýkora 1971, Havlík 1999,
Višňák 2012), Krkonoš (Zlatník 1925, 1928a, Vacek
et al. 1987, Wagnerová 1991, Skuhrovec, nepubl.,
Gregor, nepubl.), Orlických hor (Mikyška 1972,
Gerža, nepubl.), Rychlebských hor (Hédl, nepubl.)
a Hrubého Jeseníku (Kulich 1985, Hédl nepubl.).
Vzácně byla zaznamenána na Šumavě (Sofron &
Štěpán 1971b), kde ji však Neuhäuslová (2001) považuje za jeden z nejrozšířenějších typů potenciální
vegetace. Pozoruhodný je výskyt v menších nadmořských výškách v Hradčanských stěnách (Sýkora 1970), který může být důsledkem chladnějšího
mezoklimatu a chudého substrátu. Fytocenologické
snímky acidofilních horských bučin s dominantními
třtinami chloupkatou a rákosovitou, avšak bez dostatečného zastoupení dalších diagnostických
druhů, byly zaznamenány například v Českém lese
(Sofron 1990) a Moravskoslezských Beskydech
(Sedláčková 1975, Viewegh 1994). Podobné bučiny
se kromě toho místy vyskytují i v submontánním
a montánním stupni, v nadmořských výškách 400–
700 m, např. v Lužických horách (Sýkora 1972)
a Českém středohoří (Sýkora 1979).
Variabilita. V horských bučinách východosudetských pohoří často dominuje Calamagrostis arundinacea, zatímco v západní části České republiky
spíš Calamagrostis villosa. V obou případech však
jde často o druhově chudé porosty, které nesplňují
zde přijatou formální definici asociace.
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Hospodářský význam a ohrožení. Jde o hospodářské lesy poskytující převážně kvalitní bukové
dřevo. Protože přírodě blízké metody hospodaření
se prosazují jen velmi zvolna (Košulič 2010), jsou
horské bučiny stále ohroženy nevhodnými postupy
těžby a obnovy lesa, případně převodem na smrkové
kultury. Dalším nebezpečím jsou kyselé depozice, jejichž vliv v půdě přetrvává z období největší zátěže
v šedesátých až devadesátých letech 20. století
(Hédl et al. 2011). Přestárlé, pomalu dožívající bukové porosty často postrádají vitální zmlazení, což
lze alespoň zčásti přičítat okusu spárkatou zvěří.

￭ Summary. This association comprises montane acidophilous beech forests. In addition to the dominant Fagus
sylvatica, Picea abies is frequent in the tree layer. The
shrub layer is poorly developed and usually composed of
tree regeneration. The herb layer is typically dominated by
Calamagrostis villosa, locally also C. arundinacea, and it
contains various montane species. This association occurs
on nutrient-poor acidic soils at altitudes of 800–1150 m.

LBE03
Luzulo-Abietetum albae
Oberdorfer 1957*
Bikové oligomezotrofní jedliny
Tabulka 6, sloupec 13 (str. 237)
* Zpracoval K. Boublík
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Orig. (Oberdorfer 1957): Luzulo-Abietetum ass. nov.

Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Senecio ne-

(Luzula luzuloides, L. pilosa, L. silvatica, Abies

morensis agg., Vaccinium myrtillus; Dicranum

alba)

scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Plagio-

Syn.: Vaccinio myrtilli-Abietetum Kuoch 1954 (§ 31,
mladší homonymum, non: Vaccinio myrtilli-Abietetum albae Zeidler 1953) typische Variante, Luzulo

mnium affine s. l., Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Abies alba, Rubus fruticosus agg.;

pilosae-Abietetum Mráz 1957, Deschampsio fle-

Calamagrostis arundinacea, Oxalis acetosella;

xuosae-Abietetum Husová 1968 deschampsieto-

Polytrichum formosum

sum flexuosae Husová 1983
Formální definice: Abies alba pokr. > 50 % AND (skup.
Diagnostické druhy: Abies alba, Picea abies, Viscum

Hieracium sabaudum OR skup. Vaccinium

album (subsp. abietis); Athyrium filix-femina, Dryo-

myrtillus) AND skup. Oxalis acetosella NOT

pteris carthusiana, D. dilatata, Hieracium muro-

skup. Asarum europaeum NOT skup. Carex di-

rum, Luzula pilosa, Oxalis acetosella, Vaccinium

gitata NOT skup. Galium odoratum NOT skup.

myrtillus; Eurhynchium angustirete, Polytrichum

Lathyrus vernus NOT skup. Mercurialis peren-

formosum, Thuidium tamariscinum

nis NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 %

Konstantní druhy: Abies alba, Picea abies, Rubus
fruticosus agg., R. idaeus, Sorbus aucuparia;
Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Dryopteris carthusiana,
D. dilatata, D. filix-mas, Hieracium murorum, Luzula luzuloides, L. pilosa, Maianthemum bifolium,

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
smíšené jehličnaté lesy tvořené dominantní jedlí
bělokorou (Abies alba) a přimíšenými smrkem ztepilým (Picea abies) a borovicí lesní (Pinus sylvestris). Příměs listnáčů je slabá, častější je Acer

Obr. 121. Luzulo-Abietetum albae. Acidofilní jedlina v údolí Otavy pod Čeňkovou pilou na Šumavě. (K. Boublík 2005.)
Fig. 121. Acidophilous fir forest in the Otava valley below the settlement Čeňkova pila, Šumava Mountains, south-western Bohemia.
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pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Fagus sylvatica a Quercus robur. Keřové patro
tvoří zejména Corylus avellana, Picea abies a Sorbus aucuparia. V bylinném patře dominují acidofilní
traviny metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a bika bělavá (Luzula luzuloides). Místy převládá brusnice
borůvka (Vaccinium myrtillus) nebo šťavel kyselý
(Oxalis acetosella). Na suťových půdách nabývají
větší pokryvnosti kapradiny, zejména kapraď rozložená (Dryopteris dilatata). Dále se vyskytují oligomezotrofní a mezotrofní obecné lesní druhy
(např. Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas,
Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Prenanthes
purpurea, Rubus idaeus a Senecio nemorensis
agg.), jejichž výskyt je společně s travnatým charakterem bylinného patra hlavním diferenciálním
znakem oproti asociaci Vaccinio myrtilli-Abietetum
albae. Pokryvnost bylinného patra se pohybuje nejčastěji mezi 30 a 50 %. V porostech se obvykle vyskytuje 15–30 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je vždy
vyvinuto a je poměrně bohaté. Jeho pokryvnost se
pohybuje od 1 do 90 % a jako dominanty v něm
rostou zejména Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Plagiomnium affine s. l. a Polytrichum formosum.
Stanoviště. Typickými stanovišti této asociace jsou
mírné svahy a terénní sníženiny v pahorkatinách
a vrchovinách a prudší svahy říčních a potočních

údolí (Husová 1968b, 1983, Boublík 2002, Grulich
2006b). Vyskytuje se v suprakolinním až montánním stupni. Klima je mírně teplé až chladné. Nejčastějším půdním typem je kambizem, na svazích
často rankerová, ve vyšších polohách kryptopodzol.
V terénních sníženinách a kolem pramenišť jsou vyvinuty hydromorfní půdy. Geologické podloží tvoří
rozmanité silikátové horniny. Humusovou formou je
nejčastěji moder morový a typický, případně typický
mor (Boublík & Zelený 2007).
Dynamika a management. Jedlové lesy asociace
Luzulo-Abietetum albae vznikly pravděpodobně
pod dlouhodobým lidským vlivem na stanovištích
acidofilních i květnatých bučin. Výskyt na stanovištích květnatých bučin může být podmíněn omezeným obsahem živin a sníženou hodnotou pH ve
svrchních půdních horizontech vlivem těžby dřeva,
opadu jehličnanů nebo hrabáním steliva a celkově
intenzivnějším využíváním lesů v minulosti. Stejně
jako Vaccinio myrtilli-Abietetum albae je i tato asociace nejspíš poměrně starou součástí středoevropské krajiny (Rybníček & Rybníčková 1978,
Málek 1979), vzniklou pod vlivem lesní pastvy
a hrabání steliva (Kozáková et al. 2011). Pravděpodobně pouze na stanovištích ovlivněných vysokou
hladinou podzemní vody je převaha jedle přirozená
(Walentowski 1998).
Rozšíření. Luzulo-Abietetum albae se vyskytuje
ve Švýcarsku (Keller et al. 1998), Německu (Sei-

Obr. 122. Rozšíření asociace LBE03 Luzulo-Abietetum albae.
Fig. 122. Distribution of the association LBE03 Luzulo-Abietetum albae.
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bert in Oberdorfer 1992: 53–80, Pott 1995, Walentowski 1998, Rennwald 2000), Rakousku (Zukrigl
1973, Wallnöfer in Mucina et al. 1993b: 283–337,
Exner in Willner & Grabherr 2007: 184–208) a na
Slovensku (Jarolímek et al. 2008). V České republice se vyskytuje zejména v jižní polovině Čech, na
severní Moravě a v moravských Karpatech. Poměrně hojné jsou porosty této asociace v Pošumaví a nižších částech Šumavy (Pišta 1982, Sofron 1988, Grulich 2006b) a v jihozápadní části
Českomoravské vrchoviny (Boublík & Zelený
2007). Vzácněji se vyskytují v údolí Úterského potoka v západních Čechách (Boublík, nepubl.), údolí
Střely (Boublík 2010a), na Rakovnicku (Boublík
2010a), Křivoklátsku (Husová in Kolbek et al.
2003a: 187–201), u Rokycan (Nejedlý, nepubl.), na
Nepomucku (Sofron 1988), v Brdech (Plíva, nepubl.), okolí Unhoště a na Dobříšsku (Boublík
2010a), v údolí Vltavy (Husová 1968b, 1969, 1983),
ve Středočeské pahorkatině (Cipra, nepubl.),
u Kostelce nad Černými lesy (Boublík 2010a),
v Třeboňské pánvi (Boublík & Zelený 2007), u Jilemnice v Podkrkonoší (Gregor, nepubl.), v Orlických horách a jejich podhůří (Gregor, nepubl.), Českomoravském mezihoří (Gregor, Havlíček,
nepubl.) a ve Žďárských vrších (Gregor, Havlíček,
Podhorník, vše nepubl.). Dále byly porosty asociace zaznamenány v Rychlebských horách (Bednář, nepubl.), Hrubém Jeseníku (Hédl 1997), na
Krnovsku, v Nízkém Jeseníku a Oderských vrších
(Boublík 2010a), u Mohelnice (Bednář, nepubl.),
v údolí Bílého potoka u Veverské Bítýšky na Brněnsku (Boublík 2010a), v jižní části Drahanské vrchoviny (Juřenčák, nepubl., Zouhar, nepubl.), Moravskoslezských Beskydech a jejich podhůří, ve
Vsetínských vrších, Javorníkách a Vizovické vrchovině (Boublík 2010a, b).

Varianta Equisetum sylvaticum (LBE03c) se
vyskytuje v okolí pramenišť nebo v oglejených terénních sníženinách. Půdními typy jsou glej, pseudoglej nebo kambizem oglejená. Výjimečně se nachází podél potoků na fluvizemi. Diferenciální
druhovou skupinu tvoří vlhkomilné a prameništní
druhy Chaerophyllum hirsutum, Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvaticum, Myosotis palustris
agg., Petasites albus, Stellaria nemorum, Bazzania
trilobata, Plagiochila asplenioides a Sphagnum spp.
Často se vyskytuje Calamagrostis villosa a v jižní
části Čech Soldanella montana. Variantu lze ztotožnit se subasociací Luzulo-Abietetum deschampsietosum cespitosae Walentowski 1998 a s asociací
Luzulo pilosae-Abietetum Mráz 1957 (Walentowski
1998, Husová & Moravec in Moravec et al. 2000:
184–201).
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty asociace jsou tvořeny kmenovinami jehličnatých dřevin.
Kvůli vysokým stavům zvěře však jedle není
schopna odrůstat a vytvářet následnou generaci
a v porostech místo ní začíná převládat zejména
smrk. Na některých lokalitách jsou porosty mýceny
a nahrazovány smrkem a bukem nebo se tyto dřeviny do porostů šíří samovolně (Grulich 2006b). Pro
zachování společenstva je nutné přijmout účinná
opatření pro podporu jedle, zejména snížit stavy
spárkaté zvěře.

￭ Summary. Luzulo-Abietetum is an association of Abies
alba forests with admixed Picea abies, Pinus sylvestris and
to a limited extent also with deciduous trees. Their shrub
layer is poorly developed, while the species-poor herb layer
is dominated by graminoids and in some places Vaccinium
myrtillus or ferns. It occurs on nutrient-poor acidic rocks,
on both gentle and steep slopes. Many stands probably developed from natural beech forests under long-term human

Variabilita. Na základě úživnosti stanovišť a vodního režimu půd rozlišujeme tři varianty:
Varianta Carex pilulifera (LBE03a) se nachází na kyselých půdách a je vymezena výskytem
druhů Carex pilulifera, Corylus avellana, Dicranella
heteromalla a Pohlia nutans.
Varianta Fragaria vesca (LBE03b) se vyskytuje na půdách bohatších bázemi a je diferencována eutrofnějšími druhy, zejména Carex digitata,
Fragaria vesca, Galeopsis tetrahit agg., Melica nutans, Moehringia trinervia a Sambucus racemosa.
Tvoří přechod k asociaci Galio rotundifolii-Abietetum albae.

impact.

LBE04
Vaccinio myrtilli-Abietetum
albae Zeidler 1953*
Brusnicové oligotrofní jedliny
Tabulka 6, sloupec 14 (str. 237)

* Zpracoval K. Boublík
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Nomen inversum propositum
Orig. (Zeidler 1953): Abieto-Vaccinietum (Abies alba,
Vaccinium myrtillus)
Syn.: Vaccinio myrtilli-Abietetum Kuoch 1954 Pleuro-

Formální definice: Abies alba pokr. > 50 % AND (skup.
Vaccinium myrtillus OR skup. Vaccinium vitis-idaea) NOT skup. Asarum europaeum NOT
skup. Carex digitata NOT skup. Galium odora-

schisma trilobatum-Variante, Vaccinio vitis-idaeae-

tum NOT skup. Lathyrus vernus NOT skup.

-Abietetum Oberdorfer 1957, Bazzanio-Abietetum

Oxalis acetosella NOT Fagus sylvatica pokr.

Ellenberg et Klötzli 1972

> 25 %

Diagnostické druhy: Abies alba, Picea abies; Avenella
flexuosa, Vaccinium myrtillus; Bazzania trilobata,
Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum s. l.,
Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum,
Thuidium tamariscinum
Konstantní druhy: Abies alba, Picea abies; Avenella
flexuosa, Dryopteris dilatata, Oxalis acetosella,
Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Abies alba, Picea abies; Vaccinium myrtillus; Dicranum polysetum, D. scoparium, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium
schreberi, Thuidium tamariscinum

Struktura a druhové složení. Druhově chudé jehličnaté lesy s dominantní jedlí bělokorou (Abies
alba) a hojným smrkem ztepilým (Picea abies)
a borovicí lesní (Pinus sylvestris). Účast listnáčů je
slabá, místy se vyskytuje pouze buk lesní (Fagus
sylvatica) nebo duby (Quercus petraea agg. a Q. robur). V keřovém patře se prosazuje zejména smrk,
ale i ostatní druhy stromového patra. Základem druhového složení bylinného patra jsou acidofilní druhy
(např. Avenella flexuosa a Dryopteris carthusiana);
obvykle dominuje brusnice borůvka (Vaccinium
myrtillus) s pokryvností mezi 25 a 75 %. V porostech se obvykle vyskytuje 10–15 druhů cévnatých
rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2.

Obr. 123. Vaccinio myrtilli-Abietetum albae. Acidofilní jedlina ve vojenském újezdu Boletice na Šumavě. (K. Boublík 2005.)
Fig. 123. Acidophilous fir forest in the Boletice military training area, Šumava Mountains, south-western Bohemia.
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Obr. 124. Vaccinio myrtilli-Abietetum albae. Podrost acidofilní jedliny s borůvkou (Vaccinium myrtillus), jedlovým zmlazením a dobře
vyvinutým mechovým patrem u Staňkova na Jindřichohradecku. (K. Boublík 2012.)
Fig. 124. The undergrowth in an acidophilous fir forest showing Vaccinium myrtillus, regenerating Abies alba and a well developed
moss layer near Staňkov, Jindřichův Hradec district, southern Bohemia.

Mechové patro je bohaté a má velkou pokryvnost
(30–80 %). Uplatňují se v něm obecně rozšířené
acidofilní lesní druhy, zejména Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi a Polytrichum formosum. V některých porostech se nacházejí i mechorosty typické pro smrčiny,
např. Bazzania trilobata a Sphagnum girgensohnii.
Stanoviště. Společenstvo se vyskytuje nejčastěji
na plošinách nebo mírných svazích v pahorkatinách, vrchovinách a hornatinách suprakolinního
a submontánního stupně v mírně teplé až chladné
klimatické oblasti. Půdním typem je kambizem,
méně často kryptopodzol, podzol nebo pseudoglej
vyvinuté na rozpadech granitoidních hornin, rul
nebo na kyselých sedimentech, jako jsou písky,
štěrkopísky a jílovce. Půdy jsou zpravidla lehké
a velmi silně kyselé. Humusovou formou je nejčastěji mor typický nebo moder morový (Boublík & Zelený 2007).

Dynamika a management. Jde převážně o vegetaci vzniklou pod vlivem člověka na místech potenciálních acidofilních bučin. Výjimkou mohou být
porosty na hydromorfních půdách, kde je buk pokládán za konkurenčně méně zdatný, a jedle by
tedy na těchto stanovištích mohla převládat i v přirozených podmínkách (Walentowski 1998). Některé porosty se pravděpodobně vyvinuly v lesích
dříve intenzivně využívaných k pastvě a hrabání
steliva (Málek 1983), což způsobilo degradaci
lesní půdy. Přesto jde pravděpodobně o vegetační
typ poměrně starý, vzniklý možná již v době bronzové a udržující se v krajině až do současnosti
(Rybníček & Rybníčková 1978, Málek 1979). Při
ponechání porostů samovolnému vývoji za současných vysokých stavů zvěře a převládajícím
způsobu hospodaření v lesích lze očekávat, že
se toto společenstvo změní v porosty s dominujícím smrkem nebo se zachová jen v nepatrných
zbytcích.
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Obr. 125. Rozšíření asociace LBE04 Vaccinio myrtilli-Abietetum albae.
Fig. 125. Distribution of the association LBE04 Vaccinio myrtilli-Abietetum albae.

Rozšíření. Asociace se vyskytuje v jižní Francii
(Boublík, nepubl.), Německu (Seibert in Oberdorfer
1992: 53–80, Pott 1995, Walentowski 1998, Rennwald 2000), Švýcarsku (Keller et al. 1998), Rakousku (Zukrigl 1973, Wallnöfer in Mucina et al. 1993b:
283–337, Exner in Willner & Grabherr 2007:
184–208) a na Slovensku (Jarolímek et al. 2008).
V České republice byly porosty asociace Vaccinio
myrtilli-Abietetum dosud zaznamenány pouze v Českém masivu, a to především v jižní polovině Čech,
kde se roztroušeně vyskytují na Šumavě a v Pošumaví (Pišta 1982, Neuhäuslová 2001, Grulich
2006b, Boublík 2007) a v Třeboňské pánvi (Boublík
& Zelený 2007). Vzácně byly zaznamenány v údolí
Střely (Boublík 2010a), na Křivoklátsku (Boublík
2010a), Domažlicku (Majer, nepubl., Strejc, nepubl.), Dobříšsku (Průša, nepubl.), ve Středočeské
pahorkatině a v údolí střední Vltavy a jejích přítoků
(Samek 1957, Cipra, nepubl., Průša, nepubl.), na
středním toku Sázavy (Buršík, nepubl., Průša, nepubl.), Březnicku (Buršík, nepubl.), v údolí dolní
Lužnice (Boublík 2010a), Novohradských horách
(Pišta, nepubl.), jihozápadní části Českomoravské
vrchoviny (Boublík & Zelený 2007), Železných horách (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979),
u Hradce Králové (Mikyška 1964c), v podhůří Orlických hor (Gregor, nepubl., Rejmond, nepubl.)
a Hrubého Jeseníku (Tichý, nepubl.), v Nízkém Jeseníku (Boublík 2010a), moravské části Českomoravské vrchoviny (Černohlávek, nepubl., Málek, nepubl.) a na Drahanské vrchovině (Mazal, nepubl.).
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Variabilita. Rozlišujeme dvě varianty odrážející
vodní režim půdy:
Varianta Hieracium murorum (LBE04a) s diagnostickými druhy Fagus sylvatica, Hieracium murorum, Luzula luzuloides a Sorbus aucuparia se vyskytuje na půdách neovlivněných vysoce
položenou hladinou podzemní vody.
Varianta Carex brizoides (LBE04b) s diagnostickými druhy Frangula alnus, Calamagrostis
villosa, Carex brizoides, C. pilulifera, Dryopteris
carthusiana, Maianthemum bifolium, Dicranum
polysetum, Plagiomnium affine s. l. a Thuidium tamariscinum se vyskytuje ve sníženinách nebo na
plošinách. Častým půdním typem je pseudoglej
nebo kambizem oglejená. Porosty této varianty se
však vyskytují i na vodou neovlivněných půdách,
kde se výrazně hromadí surový humus, nebo v suboceanicky laděných oblastech, např. v Třeboňské
pánvi. Varianta odpovídá subasociaci Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum Oberdorfer 1957 equisetetosum
sylvatici Walentowski 1998 (Walentowski 1998).
Hospodářský význam a ohrožení. V minulosti
byly brusnicové oligotrofní jedliny pravděpodobně
využívány také k lesní pastvě a hrabání steliva. Porosty mají stále význam pro produkci dřeva. V posledních desetiletích však mnoho porostů zaniklo
odumíráním jedle a stále trvá problém vysokých
stavů spárkaté zvěře, která okusem ničí jedlové
zmlazení. Společenstvo je na ústupu a některé porosty se mění samovolně nebo lidskými zásahy ve
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smrkové monocenózy. Porosty mají kulturně-historický význam jako ukázka polopřirozených lesních
porostů vzniklých spolupůsobením člověka a přírodních procesů a pro uchování genofondu jedle
bělokoré.

￭

Summary. These species-poor forests are dominated

by Abies alba, frequently mixed with Picea abies and Pinus
sylvestris; these species also dominate the shrub layer. The
herb layer is formed of acidophilous graminoids, ferns and
Vaccinium myrtillus. A moss layer is well developed. This
association occurs on different types of nutrient-poor siliceous bedrock, mainly on plateaus and gentle slopes from
the colline to submontane belt. On most sites these fir
stands developed from natural beech forests under long-term human impact.

Svaz LBF
Tilio platyphylli-Acerion
Klika 1955*
Suťové a skalní lesy
Orig. (Klika 1955): Tilieto-Acerion fed. n. (Tilia platyphyllos, Acer platanoides, A. pseudoplatanus)
Diagnostické druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Tilia
cordata, T. platyphyllos, Ulmus glabra; Actaea spicata, Asarum europaeum, Campanula trachelium,
Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg.,
Galium odoratum, G. sylvaticum, Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Impatiens noli-tangere,
Lathyrus vernus, Lunaria rediviva, Melica nutans,
Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Pulmonaria
officinalis agg.
Konstantní druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ulmus
glabra; Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum
agg., Galium odoratum, Geranium robertianum,
Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Senecio nemorensis agg., Urtica dioica

Svaz Tilio-Acerion zahrnuje suťové, roklinové
a skalní listnaté lesy s hojným zastoupením na živiny náročných listnáčů, zejména javoru mléče
* Charakteristiku svazu zpracoval K. Boublík

a klenu (Acer platanoides a A. pseudoplatanus),
jilmu drsného (Ulmus glabra), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a lípy srdčité a velkolisté (Tilia cordata a T. platyphyllos). Tyto stromy doprovázejí
druhy kontaktních společenstev, v nižších polohách
zejména habr obecný (Carpinus betulus) a duby
(Quercus spp.), ve středních a vyšších polohách
jedle bělokorá (Abies alba) a buk lesní (Fagus sylvatica). V podrostu se vyskytují obecně rozšířené
nitrofilní a mezotrofní druhy středoevropských lesů
(např. Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum,
Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis a Oxalis acetosella) a hojné jsou i kapraďorosty (např.
Athyrium filix-femina a Dryopteris filix-mas).
Suťové a skalní lesy se vyskytují na celém území
České republiky s výjimkou nejvyšších horských
poloh (od supramontánního stupně výše) a rovinatých
nížin. Jde o azonální vegetaci vázanou na strmé kamenité i hlinité svahy, vrcholy kopců, skalní výchozy
a koluviální (deluviální) terény. Tyto lesy jsou nejhojnější na svazích říčních a potočních údolí a na dalších
strmých svazích ve vrchovinách a hornatinách. Charakteristickými půdními typy jsou suťové rankery, případně rendziny a pararendziny. Méně časté jsou kambizemě rankerové, litozemě a případně i koluvizemě.
Tyto půdy jsou povětšinou dobře zásobené živinami
a obvykle mají příznivý vodní režim a dobrou biologickou aktivitu (Ellenberg & Leuschner 2010). Podloží je
velmi různorodé, od kyselých silikátových hornin
(např. buližníků, žul a rul) po horniny bazické (spility,
vápnité pískovce a vápence).
Společenstva svazu Tilio-Acerion jsou považována za pokračování smíšených lesů holocenního
klimatického optima (atlantiku), tedy porostů, do
kterých se ještě nerozšířil buk lesní (Rybníčková &
Rybníček in Neuhäuslová et al. 1998: 34–42). Podobnost nacházíme jak v ekologických podmínkách
stanovišť (živinami a vodou dobře zásobené půdy,
vysoká a relativně konstantní vzdušná vlhkost), tak
i v druhovém složení stromového patra. V něm převládají tzv. ušlechtilé listnáče (javory, lípy, jasan ztepilý a jilm drsný). Jejich dominantní postavení na
stanovištích suťových lesů je umožněno oslabenou
konkurenceschopností buku jako základní dřeviny
zonální klimaxové vegetace, a to kvůli občasným
pohybům svahu nebo suti. Rovněž druhově bohaté
bylinné patro s výrazným zastoupením druhů náročných na živiny a vyrovnaný vodní režim je asi
podobné smíšeným lesům holocenního klimatického optima, ač konkrétní údaje o složení bylinného
patra středoholocenních lesů chybějí.
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V porostní dynamice suťových lesů se vyskytují
fáze s plně zapojeným stromovým patrem, fáze rozvolněných lesů s velkou pokryvností nitrofilních
bylin a kapraďorostů i stadia keřová. Vegetace
svazu Tilio-Acerion je důležitá pro ochranu biodiverzity hub a rostlin. V některých pahorkatinách
jsou to jediná stanoviště mezotrofních a nitrofilních
lesních rostlinných druhů. Je tedy nevhodný jejich
převod na smrkové monokultury, které na těchto
stanovištích navíc trpí hnilobami. Pro dlouhodobou
existenci společenstev v říčních údolích je důležité
zachovat přirozenou dynamiku vodních toků včetně
povodní, které narušují a erodují báze svahů, a obnovují tak svahové pohyby.
Společenstva tohoto svazu jsou rozšířena od
Pyrenejského poloostrova (Campos et al. 2011),
Velké Británie (Rodwell 1991) a jižní Skandinávie
(Dierßen 1996) po jihovýchodní Evropu. Jsou udávána z Francie (Bardat et al. 2004), Itálie (Clot
1990, Košir et al. 2008), Belgie (Clot 1990), Švýcarska (Keller et al. 1998), Německa (Müller in Oberdorfer 1992: 173–192, Pott 1995, Rennwald 2000),
Rakouska (Willner in Willner & Grabherr 2007: 127–
136), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Slovenska
(Jarolímek et al. 2008), Maďarska (Kevey 2008),
Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Makedonie a Řecka (Košir et al. 2008), Bulharska (Tashev in Biserkov et al. 2011: 336–337)
a Ukrajiny (Onyshchenko 2009).
Společenstva suťových a skalních lesů se
někdy člení na dvě velké skupiny podle vlhkosti
půdy a druhového složení. Jednu skupinu tvoří společenstva na vlhčích stanovištích s javory, jasanem
ztepilým a jilmem drsným, druhou skupinu společenstva s účastí suchomilných a světlomilných bylin
a keřů a s dominujícími lipami (Clot 1990, Wallnöfer
et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner in Willner & Grabherr 2007: 127–136). Do první skupiny
patří z asociací rozlišených v tomto přehledu Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris a Arunco
dioici-Aceretum pseudoplatani, do druhé skupiny
Aceri-Tilietum a Seslerio albicantis-Tilietum cordatae. Müller (in Oberdorfer 1992: 173–192) navrhl
podrobnější členění s podsvazy Deschampsio flexuosae-Acerenion pseudoplatani Müller 1992 pro
acidofilní suťové lesy, Tilienion platyphylli (Moor
1973) Müller 1992 pro teplomilné lipiny, Lunario-Acerenion pseudoplatani (Moor 1973) Müller 1992
pro smíšené humózní klenové lesy a Clematido
vitalbae-Corylenion avellanae (Hofmann 1958)
Müller 1992 pro lískové křoviny na sutích.
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Kromě níže popisovaných asociací byly
z České republiky uváděny také asociace Scolopendrio-Fraxinetum Schwickerath 1938 a Lunario-Aceretum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957
(Husová in Moravec et al. 1982: 152–187, Moravec
in Moravec et al. 1995: 111–122, Husová in Moravec et al. 2000: 115–141). Porosty řazené do první
asociace jsou u nás vyvinuty vzácně a fragmentárně, v porovnání s porosty v Alpách a v Karpatech
s velmi ochuzeným a netypickým druhovým složením, a proto tuto asociaci nerozlišujeme. V našem
pojetí spadají ochuzené české porosty zhruba stejnou měrou do variability asociací Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris a Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani. Porosty s dominantní měsíčnicí
vytrvalou (Lunaria rediviva), klasifikované dříve do
asociace Lunario-Aceretum, řadíme společně
s lesy s dominující udatnou lesní (Aruncus dioicus)
do asociace Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani.

￭ Summary. The Tilio-Acerion alliance includes azonal forests occurring in ravines, on talus slopes and cliffs, which
are composed of the nutrient-demanding trees Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. platyphyllos and Ulmus glabra. Limes (Tilia spp.)
occur mainly on slightly drier sites, while the others prefer
wetter sites. Other tree species typical of adjacent zonal
forests can also be found mixed in the tree layer. The shrub
and herb layers contain nitrophilous and mesotrophic forest
species, frequently including ferns. These forests occur
throughout the Czech Republic on various bedrock types
and are absent only on mountain summits and in flat lowland regions. Most stands are however of limited extent.
They are most common in deep river valleys.

LBF01
Aceri-Tilietum Faber 1936*
Suťové a skalní javorové lipiny
Tabulka 6, sloupec 15 (str. 237)
Orig. (Faber 1936): Acereto-Tilietum (Acer platanoides,
A. pseudoplatanus, Tilia cordata, T. platyphyllos)
Syn.: Acer pseudoplatanus-Fraxinus-Wald Koch 1926,
Poo nemoralis-Tilietum cordatae Firbas et Sigmond 1928 (§ 37, nomen dubium), Aceri pseudoplatani-Fraxinetum Rübel 1930 (§ 36, nomen am* Zpracoval K. Boublík
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biguum rejiciendum propositum), Aceri-Carpine-

Dominantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus

tum betuli Klika 1941, Querco-Tilietum Rühl 1967,

betulus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior,

Querco roboris-Aceretum Husová 1968 typicum

Tilia cordata, T. platyphyllos; Galeobdolon lu-

Husová 1968, Tilio platyphylli-Abietetum Husová

teum agg., Galium odoratum, Mercurialis pe-

1968 stellarietosum Husová 1968 et typicum Hu-

rennis; Hypnum cupressiforme s. l.

sová 1968
Formální definice: (Tilia cordata pokr. > 25 % OR Tilia
Diagnostické druhy: Acer platanoides, A. pseudoplata-

platyphyllos pokr. > 25 % OR skup. Ulmus

nus, Carpinus betulus, Lonicera xylosteum, Tilia

glabra) AND ((Polypodium vulgare agg. pokr.

cordata, T. platyphyllos, Ulmus glabra; Campanula

> 5 % AND skup. Vaccinium myrtillus) OR

trachelium, Galeobdolon luteum agg., Galium syl-

((skup. Alliaria petiolata OR skup. Lathyrus

vaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica

vernus) AND (skup. Mercurialis perennis OR

nutans, Mercurialis perennis, Pulmonaria officina-

skup. Urtica dioica))) NOT skup. Carex pilosa

lis agg.

NOT skup. Carex remota NOT skup. Corydalis

Konstantní druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus,

cava NOT skup. Geranium sanguineum NOT

Carpinus betulus, Corylus avellana, Fraxinus ex-

Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Alnus incana

celsior, Tilia cordata, T. platyphyllos; Aegopodium

pokr. > 5 % NOT Aruncus dioicus pokr. > 5 % NOT

podagraria, Alliaria petiolata, Asarum europaeum,

Carpinus betulus pokr. > 50 % NOT Fagus sylva-

Campanula trachelium, Dryopteris filix-mas, Galeo-

tica pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr.

bdolon luteum agg., Galium odoratum, G. sylvati-

> 50 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Lu-

cum, Geranium robertianum, Geum urbanum, He-

naria rediviva pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr.

patica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans,

> 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT

Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Pulmonaria

Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus

officinalis agg., Stellaria holostea, Urtica dioica

robur pokr. > 25 %

Obr. 126. Aceri-Tilietum. Suťový les na údolním svahu Tiché Orlice pod Sudislaví nad Orlicí. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 126. Ravine forest in the Tichá Orlice valley below Sudislav nad Orlicí, Ústí nad Orlicí district, eastern Bohemia.
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Obr. 127. Aceri-Tilietum. Podrost suťového lesa z předchozího snímku s pitulníkem horským (Galeobdolon montanum), kakostem
smrdutým (Geranium robertianum), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), ptačincem hajním (Stellaria nemorum) a zmlazujícím
se jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). (M. Chytrý 2012.)
Fig. 127. The herb layer in the ravine forest from the previous figure showing Galeobdolon montanum, Geranium robertianum, Mercurialis perennis, Stellaria nemorum and regeneration of Fraxinus excelsior.

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
suťové a skalní lesy s pestrým složením stromového patra. Dominantními stromy jsou javor mléč
a klen (Acer platanoides a A. pseudoplatanus), habr
obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), vzácněji lípa velkolistá (T. platyphyllos), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm drsný (Ulmus
glabra) nebo dub zimní a letní (Quercus petraea
agg. a Q. robur). V některých porostech má významné zastoupení jedle bělokorá (Abies alba).
Zápoj stromového patra je závislý na jeho vývojovém stadiu. Velmi bohatě rozvinuto je keřové patro
s lískou obecnou (Corylus avellana), zimolezem
obecným (Lonicera xylosteum), srstkou angreštem
(Ribes uva-crispa) a svídou krvavou (Cornus sanguinea). Bylinné patro má pokryvnost často přes
60 %, tvoří je zejména hemikryptofyty a obsahuje
nitrofilní lesní druhy (např. Galeobdolon luteum
agg., Geranium robertianum, Mercurialis perennis,
Pulmonaria officinalis agg. a Urtica dioica), kapraďorosty (Dryopteris filix-mas) a druhy svazu Carpinion betuli (např. Galium sylvaticum, Hepatica
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nobilis, Lathyrus vernus a Stellaria holostea). V porostech se obvykle vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2.
Mechové patro je vyvinuto zejména na balvanitých
a skalních stanovištích; jeho nejčastějšími druhy
jsou Atrichum undulatum, Hypnum cupressiforme
s. l. a Polytrichum formosum.
Stanoviště. Asociace porůstá suťové nebo hlinité
svahy a skalní výchozy v údolích vodních toků, na
svazích kopců a při jejich vrcholech v kolinním a suprakolinním stupni v mírně teplé, méně často teplé
klimatické oblasti. Geologický substrát tvoří silikátové i vápnité horniny, s výjimkou kyselých pískovců
a křemenců. Půdním typem je nejčastěji ranker,
kambizem rankerová nebo litozem, na úpatích
svahů také koluvizem. Dobrá humifikace se projevuje výskytem moderu mulového nebo mulu jako
hlavních humusových forem. Půdy jsou obvykle biologicky aktivní, s dobrou zásobou živin a vysokým
stupněm nasycení sorpčního komplexu (Husová in
Kolbek et al. 2003a: 144–154).
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Dynamika a management. Některé porosty byly
v minulosti obhospodařovány jako pařeziny, jiné
mají ráz vysokého lesa. Vyskytují se různé fáze od
plně zapojených lesů po prosvětlené porosty s dominancí nitrofytů a kapraďorostů v bylinném patře.
Společenstvo je poměrně stabilní, a nepotřebuje
tedy speciální management, neboť svahové pohyby
na strmých, kamenitých stanovištích brání šíření klimaxových dřevin, zejména buku.
Rozšíření. Společenstvo se uvádí pod různými
jmény z Německa (Müller in Oberdorfer 1992: 173–
192), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al.
1993b: 85–236, Willner in Willner & Grabherr 2007:
127–136), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001) a Slovenska (Jarolímek et al. 2008). Pravděpodobně se
vyskytuje i v dalších středoevropských zemích (Clot
1990). V České republice se nachází roztroušeně
až hojně na celém území. Z Čech pochází nejvíce
údajů z Doupovských hor (Vojta 1999, Humplík, nepubl.), Českého středohoří (Klika 1939b, Kolbek
1969, Kolbek & Petříček 1974), Branžovského
hvozdu (Husová 1968a), údolí Berounky a jejích
přítoků na Plzeňsku (Sofron 1964, 1967), Křivoklátsku (Husová in Kolbek et al. 2003a: 144–154)
a v Českém krasu (Samek 1964), z údolí Vltavy,
Otavy a Lužnice (Moravec 1964, Husová 1968b)
a podhůří Orlických hor (Mikyška 1968). Na Moravě
se hojněji vyskytuje v údolí Dyje, Jihlavy a Oslavy
(Chytrý & Vicherek 1995, 1996), Moravském krasu
(J. Šmarda 1967b), Chřibech (Havlová 2000), Pav-

lovských vrších (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968)
a na mnoha místech střední a severní Moravy
(Kincl 1992).
Variabilita. Husová (1982, in Moravec et al. 1982:
153–163, in Moravec et al. 2000: 117–126) rozlišuje
v rámci asociace Aceri-Carpinetum betuli několik
vnitroasociačních jednotek, které se nám však až
na jedinou výjimku při analýze fytocenologických
snímků nepodařilo vymezit. V závislosti na nadmořské výšce, vlhkostních poměrech a hloubce půdy
rozlišujeme čtyři varianty:
Varianta Chaerophyllum temulum (LBF01a)
s diagnostickými druhy Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum temulum, Festuca gigantea, Glechoma
hederacea agg., Melica uniflora a Viola odorata se
vyskytuje v nižších polohách areálu asociace nebo
na kontaktu s lužními lesy svazu Alnion incanae
(zejména s asociací Pruno padi-Fraxinetum excelsioris). Je typická pro dlouhodoběji odlesněné krajiny, na jejichž celkové flóře mají lesní druhy jen
malý podíl.
Varianta Carex digitata (LBF01b) s diagnostickými druhy Anemone nemorosa, Campanula
persicifolia, Carex digitata a Lilium martagon se vyskytuje v kontaktu s dubohabřinami svazu Carpinion betuli.
Varianta Fagus sylvatica (LBF01c) s diagnostickými druhy Fagus sylvatica, Picea abies, Euphorbia dulcis, Impatiens noli-tangere a Milium effusum se vyskytuje v inverzních údolích nebo ve

Obr. 128. Rozšíření asociace LBF01 Aceri-Tilietum.
Fig. 128. Distribution of the association LBF01 Aceri-Tilietum.
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vyšších polohách areálu asociace. Do značné míry
odpovídá subasociaci Aceri-Carpinetum betuli Klika
1941 abietetosum (Mikyška 1952) Husová 1982
(Husová in Moravec et al. 2000: 115–141).
Varianta Polypodium vulgare (LBF01d) je typická pro mělké půdy skalních výchozů a hrubých
nezazemněných sutí. Je pro ni význačný pravidelný
výskyt lip ve stromovém patře, acidofilních bylin
a velká pokryvnost mechového patra. Diagnostickými druhy jsou Euonymus verrucosus, Sorbus
aucuparia, Asplenium trichomanes, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Hylotelephium
maximum, Luzula luzuloides, Polypodium vulgare,
Solidago virgaurea, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme s. l., Isothecium alopecuroides, Pleurozium schreberi a Polytrichum formosum. Jde o ekologickou analogii
asociace Seslerio albicantis-Tilietum cordatae na
silikátových horninách. Varianta se obvykle hodnotí
jako samostatná asociace Poo nemoralis-Tilietum
cordatae Firbas et Sigmond 1928 nebo Querco-Tilietum Rühl 1967 (Firbas & Sigmond 1928, Rühl
1967), případně jako subasociace A.-T. festucetosum altissimae (Klika 1959) Willner in Willner et
Grabherr 2007 (Willner in Willner & Grabherr 2007:
127–136).
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty společenstva jsou ve srovnání s lesy na zonálních stanovištích hospodářsky méně významné. Při výmladkovém hospodaření však poskytovaly kvalitní
palivové dříví. Mnoho porostů má statut ochranného lesa nebo je součástí maloplošných chráněných území, a přímé lesnické zásahy jsou tedy minimální. Světlé porosty na sušších svazích mohou
hostit vzácnější nebo ohrožené druhy (např. Sorbus
bohemica v Českém středohoří; Boublík et al.
2002). V porostech asociace se rovněž vyskytují
druhy živinami bohatých lesů, které jsou zejména
v některých oblastech Českého masivu relativně
vzácné a jsou vázány převážně na suťové lesy.
Společenstvo nepovažujeme za celostátně ohrožené, pomístně je však ohroženo převodem na
smrkové monokultury, které ale na živinami bohatých stanovištích trpí houbovými onemocněními,
rozpadají se a obvykle se pod nimi zmlazují náročné listnáče.

Tilia spp., Ulmus glabra and other species. The shrub layer
is well developed and species-rich. The herb layer contains
nitrophilous forest species and species of oak-hornbeam
forests. This association is common especially at lower
altitudes, mainly in the stream valleys of the Bohemian
Massif.

LBF02
Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris
(Klika 1942) Husová
in Moravec et al. 1982*
Suťové javorové jaseniny
Tabulka 6, sloupec 16 (str. 237)
Orig. (Husová in Moravec et al. 1982): Mercuriali-Fraxinetum (Klika 1942) Husová nom. novum (Mercurialis perennis, Fraxinus excelsior)
Syn.: Aceri-Fraxinetum Tüxen 1937 (§ 31, mladší homonymum, non: Aceri pseudoplatani-Fraxinetum
Rübel 1930), Aceri-Fagetum carpaticum Klika
1942 (§ 36)
Diagnostické druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra; Dryopteris
filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum, Mercurialis perennis
Konstantní druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ulmus
glabra; Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum
agg., Galium odoratum, Geranium robertianum,
Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis,
Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg., Urtica dioica
Dominantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior, Tilia cordata, T. platyphyllos, Ulmus
glabra; Dryopteris filix-mas, Galium odoratum, Galeobdolon luteum agg., Impatiens noli-tangere,
Mercurialis perennis, Oxalis acetosella
Formální definice: skup. Mercurialis perennis AND
skup. Ulmus glabra NOT skup. Alliaria petiolata NOT skup. Cardamine amara NOT skup.
Carex remota NOT skup. Corydalis cava NOT

￭

Summary. This association includes ravine and rock-

skup. Lathyrus vernus NOT skup. Petasites

-outcrop forests with a diverse tree layer containing Acer
spp., Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Quercus spp.,
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albus NOT Abies alba pokr. > 50 % NOT Alnus
glutinosa pokr. > 5 % NOT Aruncus dioicus pokr.
> 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 5 % NOT
Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Larix decidua
pokr. > 50 % NOT Lunaria rediviva pokr. > 5 %
NOT Picea abies pokr. > 50 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr.
> 5 % NOT Quercus robur pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Suťové lesy s dominantním javorem klenem (Acer pseudoplatanus),
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a jilmem drsným (Ulmus glabra). Významnou příměs tvoří javor
mléč (Acer platanoides), buk lesní (Fagus sylvatica)
a smrk ztepilý (Picea abies). V některých porostech
může převládat jedle bělokorá (Abies alba). Keřové
patro tvoří kromě nižších jedinců dřevin stromového
patra líska obecná (Corylus avellana), bez černý
a bez červený (Sambucus nigra a S. racemosa).
Bylinné patro má pokryvnost obvykle nad 50 %
a dominují v něm mezofilní nitrofilní druhy (např.

Galeobdolon montanum, Mercurialis perennis a Urtica dioica) a kapraďorosty (nejčastěji Dryopteris
filix-mas). Hojné jsou mezotrofní druhy listnatých
lesů (např. Dentaria bulbifera a Galium odoratum)
a vlhkomilnější nitrofyty (např. Impatiens noli-tangere a Stachys sylvatica). Oproti asociaci Aceri-Tilietum chybějí teplomilné druhy typické pro lesy
nižších poloh. V porostech se obvykle vyskytuje
25–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro má pokryvnost
zpravidla do 30 % a v některých porostech je vyvinuto pouze na vystupujících kamenech. Jako dominanty a nejčastější druhy se uplatňují mezotrofní
a vlhkomilné (Atrichum undulatum, Plagiomnium
undulatum, Rhizomnium punctatum aj.) nebo acidofilní mechy (Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum formosum aj.).
Stanoviště. Tato asociace se nejčastěji nachází na
sutích v údolích nebo na svazích a vrcholech
kopců, kde je půdním typem zpravidla ranker nebo
kambizem rankerová. Vzácněji se vyskytuje také na

Obr. 129. Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris. Suťový les na flyšových svazích Velké Javořiny v Bílých Karpatech. (K. Boublík
2007.)
Fig. 129. Scree forest on the flysch slopes of Mt. Velká Javořina in the Bílé Karpaty Mountains, south-eastern Moravia.

287

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:15 Stránka 288

Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
hlinitých substrátech v koluviálních polohách na
kambizemi nebo koluvizemi; tyto půdy mohou být
oglejené. Nasycení sorpčního komplexu je vysoké
a humusové formy jsou příznivé (obvykle jde
o moder mulový nebo mul; Husová 1968a). Společenstvo lze najít na nejrůznějších horninách; rozhodující pro jeho výskyt jsou spíš podmínky příznivé pro humifikaci. Nachází se na stanovištích
s velkou a vyrovnanou vzdušnou vlhkostí v mírně
teplých a chladných klimatických oblastech v suprakolinním a submontánním vegetačním stupni, zatímco výskyty v teplé oblasti a kolinním stupni jsou
vzácné.
Dynamika a management. Mercuriali-Fraxinetum
je dosti dynamickou vegetací. Po rozpadu stromového patra vznikají na hrubších sutích plochy bez
stromů s dominancí některého nitrofilního druhu bylinného patra nebo kapraďorostů. Společenstvo nepotřebuje žádný zvláštní management, je však žádoucí zachovat lesní prostředí i v okolí jeho lokalit.
Rozšíření. Společenstvo se uvádí pod různými
jmény z Německa (Müller in Oberdorfer et al. 1992:
173–192, Rennwald 2000), Rakouska (Wallnöfer et
al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner in Willner
& Grabherr 2007: 127–136), Slovenska (Jarolímek
et al. 2008) a Ukrajiny (Onyshchenko 2009). Pravděpodobný je výskyt i v ostatních středoevropských
zemích (Clot 1990). V České republice se nachází
roztroušeně po celém území kromě nížin a vyšších

horských poloh. Větší počet fytocenologických
snímků pochází z Doupovských hor (Humplík, nepubl.), Českého středohoří (Preis 1937, Husová in
Moravec et al. 1982: 152–187), Českého Švýcarska
(Härtel 2000), Lužických hor (Husová in Moravec et
al. 1982: 152–187), Branžovského hvozdu (Husová
1968a), jižní části Šumavy (Pišta 1982), Novohradských hor (Pišta, nepubl.), Ještědského hřbetu (Sýkora 1967a, P. Petřík 2000), Jizerských hor (Višňák
2012), podhůří Krkonoš (Gregor, nepubl.) a Orlických hor (Mikyška 1972, Gerža 2001), Rychlebských hor (Hédl, nepubl.), Hrubého Jeseníku (Hartmann & Jahn 1967), Nízkého Jeseníku (Husová in
Moravec et al. 1982: 152–187), Hostýnských vrchů
(Kuželová 1999) a Moravskoslezských Beskyd (Sedláčková 1980).
Variabilita. V rámci variability asociace lze vymezit
dvě varianty odrážející výškovou stupňovitost, případně vodní režim stanoviště:
Varianta Dentaria enneaphyllos (LBF02a) je
vymezena druhy Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos, Dryopteris dilatata, Melica uniflora a Milium effusum. Vyskytuje se zejména ve vyšších polohách
rozšíření asociace na kontaktu s bučinami, případně i v nižších polohách v místech, kde chybějí
diagnostické druhy asociace Aceri-Tilietum. Ve stromovém patře se častěji objevuje Picea abies.
Varianta Tilia cordata (LBF02b) je diferencována druhy Tilia cordata, Corylus avellana, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Pulmona-

Obr. 130. Rozšíření asociace LBF02 Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris.
Fig.130. Distribution of the association LBF02 Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris.
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ria obscura a Stachys sylvatica. Vyskytuje se spíš
v nižších polohách, kde však chybějí diagnostické
druhy asociace Aceri-Tilietum, nebo v kontaktu
s lužními lesy svazu Alnion incanae.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty poskytují kvalitní sortimenty dříví listnáčů, některé jsou
však zahrnuty do kategorie lesa ochranného, a jejich využití pro produkci dřeva je tedy omezené.
V některých oblastech byly porosty přeměněny na
smrkové monokultury. Společenstvo je důležité pro
zachování diverzity rostlin a hub.
Nomenklatorická poznámka. Suťové javorové jaseniny se v literatuře často uvádějí pod jménem
Aceri-Fraxinetum, případně Fraxino-Aceretum
(Rübel 1930, Tüxen 1937, Müller 1966, Müller in
Oberdorfer et al. 1992: 173–192). Nejstarší platný
popis této asociace (Rübel 1930) byl založen na
snímku z práce Koch (1926), který odpovídá suťovému lesu nižších poloh s vlhkomilnými druhy. Vymezení obsahu této asociace různými autory je
však velmi nekonzistentní a zahrnuje širokou škálu
společenstev od suťových lesů s druhy nižších
poloh přes společenstva s dominantní udatnou lesní
(Aruncus dioicus) a měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva) po horské suťové lesy s druhy vysokobylinných niv třídy Mulgedio-Aconitetea. Protože je
jméno Aceri-Fraxinetum často interpretováno v rozporu s originální diagnózou, doporučujeme je zavrhnout jako nomen ambiguum (viz Clot 1990).

￭

Summary. Mercuriali-Fraxinetum is a ravine or scree

forest dominated mostly by Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior and Ulmus glabra. The shrub and herb layers are
usually well developed and contain nutrient- and moisture-demanding species. In contrast, thermophilous species
typical of ravine forests at lower altitudes are absent. This
association occurs at mid-altitudes throughout the Czech
Republic.

LBF03
Arunco dioici-Aceretum
pseudoplatani Moor 1952*
Udatnové a měsíčnicové javořiny
Tabulka 6, sloupec 17 (str. 237)
* Zpracoval R. Hédl

Nomen mutatum propositum
Orig. (Moor 1952): Arunco-Aceretum (Aruncus sylvestris = A. dioicus, Acer platanoides: jen ve dvou
z deseti snímků originální diagnózy, jednou jako
semenáč, A. pseudoplatanus: ve všech snímcích
originální diagnózy, často s velkou pokryvností)
Syn.: Lunario-Aceretum Schlüter in Grüneberg et
Schlüter 1957, Tilio platyphylli-Abietetum Husová
1968 lunarietosum Husová 1968, Querco roboris-Aceretum Husová 1968 lunarietosum Husová
1968, Daphno mezerei-Aceretum pseudoplatani
Jeník et al. 1980
Diagnostické druhy: Acer pseudoplatanus, Ulmus
glabra; Aruncus dioicus, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Polystichum aculeatum
Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra; Asarum
europaeum, Athyrium filix-femina, Dryopteris
filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis agg., Urtica
dioica
Dominantní druhy: Abies alba, Acer pseudoplatanus,
Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ulmus
glabra; Aruncus dioicus, Galeobdolon luteum
agg., Lunaria rediviva, Mercurialis perennis,
Urtica dioica
Formální definice: (Abies alba pokr. > 25 % OR Acer
pseudoplatanus pokr. > 5 % OR Fagus sylvatica
pokr. > 5 % OR Fraxinus excelsior pokr. > 5 % OR
Tilia cordata pokr. > 5 % OR Tilia platyphyllos
pokr. > 5 % OR Ulmus glabra pokr. > 5 %) AND
(Aruncus dioicus pokr. > 5 % OR Lunaria rediviva
pokr. > 5 %) NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT
Alnus incana pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr.
> 50 %

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
lesy s javorem klenem (Acer pseudoplatanus)
a bukem lesním (Fagus sylvatica) ve stromovém
patře a dominancí udatny lesní (Aruncus dioicus)
nebo měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) v bylinném patře. Podle ekologie stanovišť spoludominují
nebo někdy i převládají jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný
(Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies)
289
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Obr. 131. Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani. Suťový les s udatnou lesní (Aruncus dioicus) pod vrcholem Velké Javořiny v Bílých
Karpatech. (K. Boublík 2007.)
Fig. 131. Scree forest with Aruncus dioicus on the slopes of Mt. Velká Javořina in the Bílé Karpaty Mountains, south-eastern Moravia.

a jedle bělokorá (Abies alba). Významněji se dále
uplatňují javor mléč (Acer platanoides), jilm drsný
(Ulmus glabra) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos).
V keřovém patře jsou důležitými dřevinami líska
obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus
nigra) a bez červený (S. racemosa). Jde většinou
o zapojené porosty, stromové patro však může být
kvůli nestabilnímu substrátu do různé míry prosvětlené. V bylinném patře převládají kromě dominantních druhů běžné druhy mezofilních lesů, např.
Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium
odoratum, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella
a Senecio nemorensis agg. Pravidelně a s větší pokryvností zde nacházíme druhy náročné na půdní
vlhkost a živiny včetně nitrofytů, např. Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Petasites albus,
Pulmonaria officinalis agg., Ranunculus lanuginosus a Urtica dioica. Naopak téměř scházejí acidofyty. V porostech se obvykle vyskytuje 20–35 druhů
cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem
400 m2. Významně se uplatňují mechy, častěji např.
290

Eurhynchium angustirete, Plagiomnium undulatum
a Rhizomnium punctatum.
Stanoviště. Udatnové a měsíčnicové javořiny představují stanovištně vyhraněný typ suťových a roklinových lesů. Jsou vázány na příkré svahy, zejména
jejich úpatní části. Substráty jsou svahové sedimenty o různé textuře. Obvykle jde buď o hlinité
svahoviny, kde je půdním typem koluvizem, anebo
o kamenité svahy s rankery nebo rankerovými kambizeměmi, na vápencích s rendzinami. Makroklimaticky není tato asociace příliš vyhraněná, vyskytuje
se od nejnižších poloh po montánní stupeň (převážně 300–900 m n. m.). Výjimečně byla zaznamenána až pod horní hranicí lesa (1255 m n. m.; Velká
kotlina v Hrubém Jeseníku). Podstatnějším faktorem je mezoklima, které má tendenci k inverzím a je
relativně vlhčí a chladnější než klima okolí.
Dynamika a management. Stejně jako u všech suťových lesů je dynamika společenstva určena nestabilním substrátem a v případě starých porostů
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samovolným rozpadem stromového patra. To tvoří
dřeviny, které jsou adaptovány na narušování a vyznačují se dobrou schopností vegetativní obnovy
(zejména javory a lípy). Obhospodařované porosty
poskytují měkké dřevo listnáčů, případně dřevo
smrkové nebo jedlové.
Rozšíření. Udatnové a měsíčnicové javořiny se vyskytují po celé střední Evropě. Uvádějí se z Francie
a Belgie (Clot 1990), Německa (Müller in Oberdorfer
1992: 173–192, Preising et al. 2003), Rakouska (Willner in Willner & Grabherr 2007: 127–136), jižního
Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Slovenska (Jarolímek et al. 2008), západní Ukrajiny (Onyshchenko
2009) a ilyrské oblasti (Horvat et al. 1974, Trinajstić
2008). Podobná společenstva jsou udávána rovněž
ze Švýcarska (Keller et al. 1998). Arunco-Aceretum
se vyskytuje roztroušeně po celé České republice.
Četnější doklady jsou například z Pošumaví (Pišta
1982), Branžovského hvozdu (Husová 1968a), Křivoklátska (Husová 1975, Kolbek & Petříček 1975),
Ještědského hřbetu (Sýkora 1967a), Jizerských hor
(Višňák 2012), Hrubého Jeseníku (Husová 1973a,
Jeník et al. 1980), Moravského krasu (J. Šmarda
1967b), Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří
(Švendová 1975, Sedláčková 1992). V nížinách
Čech, Moravy a Slezska asociace nebyla zaznamenána a pravděpodobně se zde nevyskytuje.
Variabilita. Variabilita asociace je do určité míry
dána dominancí buď udatny lesní, nebo měsíčnice

vytrvalé. Tradičně se proto rozlišují dvě samostatné
asociace: Arunco-Aceretum Moor 1952 a Lunario-Aceretum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957.
Vzhledem ke vzájemně velmi podobné a přitom vyhraněné ekologii jsme tato společenstva sloučili do
jedné asociace, jejíž variabilitu určuje hlavně gradient nadmořské výšky. Rozlišujeme čtyři varianty:
Varianta Galium sylvaticum (LBF03a) je teplomilnější varianta udatnových javořin rozšířená
v pahorkatinách celé České republiky, nejhojněji
v nadmořských výškách 250–500 m. Její diagnostické druhy jsou Campanula rapunculoides, Galium sylvaticum, Hedera helix, Hepatica nobilis, Melica nutans a Stellaria holostea. Z dřevin jsou
výrazněji zastoupeny Carpinus betulus, Corylus
avellana a Ribes alpinum.
Varianta Petasites albus (LBF03b) zahrnuje
udatnové javořiny montánního stupně vyskytující se
poměrně vzácně hlavně v Hrubém Jeseníku a Moravskoslezských Beskydech. Ty se vyznačují druhově bohatým bylinným patrem, odlišeným od
ostatních variant výskytem několika vlhkomilných
druhů (např. Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Petasites albus a Stellaria nemorum) a chladnomilnějších druhů (např.
Campanula latifolia, Gentiana asclepiadea, Luzula
sylvatica, Ranunculus platanifolius, Scrophularia
scopolii a Stachys alpina).
Varianta Alliaria petiolata (LBF03c) zahrnuje
měsíčnicové javořiny Českého masivu, kde se vyskytují v nadmořských výškách od 300 do 700 m.

Obr. 132. Rozšíření asociace LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani.
Fig. 132. Distribution of the association LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani.
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Zaznamenány byly např. v Branžovském hvozdu,
Brdech, Českém středohoří a Moravském krasu.
Kromě druhů teplejších mezofilních lesů (např. Hepatica nobilis a Lathyrus vernus) je charakterizují
nitrofilní byliny, jako jsou Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Galium aparine, Lamium maculatum a Omphalodes scorpioides. V jarním aspektu
jsou zastoupeny četné geofyty, např. Corydalis spp.
a Gagea lutea. V Moravském krasu se v této vegetaci vzácně vyskytují ohrožené druhy Actaea europaea a Cyclamen purpurascens.
Varianta Salvia glutinosa (LBF03d) sdružuje
měsíčnicové bukové javořiny submontánního a montánního stupně karpatských pohoří, které však zasahují i do menších nadmořských výšek a do okrajových částí Českého masivu. Charakterizují je
jednak druhy s afinitou k humózním lesním půdám
(např. Circaea lutetiana, Dentaria bulbifera a Galium
odoratum), jednak druhy vázané v České republice
hlavně na karpatskou oblast (Dentaria glandulosa,
Isopyrum thalictroides a Salvia glutinosa, vzácně
i Euphorbia amygdaloides). Na některých místech
se vyskytuje Asplenium scolopendrium.
Hospodářský význam a ohrožení. Hospodářský
význam je malý, neboť tyto lesy jsou vázány na obtížně přístupná stanoviště a vyskytují se maloplošně. Často jsou to lesy zvláštního určení nebo
lesy ochranné. Obě dominanty bylinného patra patří
mezi vzácnější druhy flóry České republiky, avšak
ohroženy spíš nejsou, podobně jako není ohrožena
tato asociace.

￭ Summary. Arunco-Aceretum comprises forests of Acer
pseudoplatanus and Fagus sylvatica with a herb layer containing the tall forbs Aruncus dioicus and Lunaria rediviva
and various nutrient- and moisture-demanding forest
herbs. These forests occur especially on the lower part of
steep slopes, especially in shaded ravines. This association occurs across a broad range of altitudes, with most

Orig. (Chytrý & Sádlo 1998): Seslerio albicantis-Tilietum cordatae ass. nova (Sesleria albicans =
S. caerulea)
Syn.: Aceri-Tilietum Faber 1936 seslerietosum Willner
in Willner et Grabherr 2007 prov.
Diagnostické druhy: Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Sorbus aria agg., S. torminalis, Taxus
baccata, Tilia platyphyllos; Anthericum ramosum, Arabidopsis arenosa, Arenaria grandiflora,
Asplenium trichomanes, Bupleurum falcatum,
Campanula persicifolia, Carex digitata, C. montana, Clematis recta, Cyclamen purpurascens,
Fourraea alpina, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Laserpitium latifolium, Lathyrus pannonicus, Melica ciliata, Noccaea montana, Origanum
vulgare, Polygonatum odoratum, Primula veris,
Sesleria caerulea, Silene nemoralis, Tanacetum
corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria; Anomodon attenuatus, Barbilophozia barbata, Cirriphyllum crassinervium, Encalypta streptocarpa, Flavoparmelia caperata, Hypnum cupressiforme s. l.,
Peltigera praetextata, Plagiochila porelloides, Ramalina capitata, Rhytidiadelphus triquetrus, Solorina saccata
Konstantní druhy: Carpinus betulus, Corylus avellana,
Cotoneaster integerrimus, Quercus petraea agg.,
Sorbus aria agg., Tilia cordata, T. platyphyllos; Anthericum ramosum, Asplenium trichomanes, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Carex
digitata, Hepatica nobilis, Hieracium murorum,
Poa nemoralis, Primula veris, Sesleria caerulea,
Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys
agg. (převážně V. vindobonensis), Vincetoxicum hirundinaria; Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus
Dominantní druhy: Carpinus betulus, Tilia cordata,
T. platyphyllos; Sesleria caerulea; Hypnum
cupressiforme s. l.

occurrences between 300 and 900 m.
Formální definice: (Tilia cordata pokr. > 25 % OR Tilia
platyphyllos pokr. > 25 %) AND Sesleria caerulea

LBF04
Seslerio albicantis-Tilietum
cordatae Chytrý et Sádlo 1998*
Pěchavové skalní lipiny
Tabulka 6, sloupec 18 (str. 237)
* Zpracoval M. Chytrý

292

pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
lesy s dominancí lípy srdčité (Tilia cordata) nebo
lípy velkolisté (T. platyphyllos), většinou se však ve
stromovém patře vyskytují i další dřeviny, zejména
Acer platanoides, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior a Quercus petraea agg.
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Obr. 133. Seslerio albicantis-Tilietum cordatae. Skalní lipina na horním okraji vápencových skal u obce Svatý Jan pod Skalou v Českém
krasu. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 133. Rock-outcrop lime forest on the upper edge of limestone cliffs near Svatý Jan pod Skalou in the Bohemian Karst, central Bohemia.

Obr. 134. Seslerio albicantis-Tilietum cordatae. Maloplošné lipiny na horních hranách vápencových skal nad vchodem do Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 134. Small stands of lime on the upper edges of limestone cliffs above the entrance to the Sloupsko-šošůvské caves in the Moravian
Karst, southern Moravia.
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Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea)
Stromové patro má zpravidla nízký vzrůst a pokryvnost v rozmezí 60–80 %. Keřové patro je druhově
bohaté a zpravidla dosahuje pokryvnosti kolem
20 %. Převládá v něm líska obecná (Corylus avellana) a dále se vyskytují zejména Berberis vulgaris,
Cornus mas, C. sanguinea a Sorbus aria agg. Bylinné patro má v různých porostech pokryvnost od
15 do 90 %, zejména v závislosti na zápoji stromového a keřového patra. Dominuje v něm pěchava
vápnomilná (Sesleria caerulea) a zastoupeny jsou
různé druhy typické pro dubohabřiny (Campanula
persicifolia, C. rapunculoides, Carex digitata, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis aj.), bučiny (např.
Mercurialis perennis) a teplomilné doubravy (Anthericum ramosum, Bupleurum falcatum, Primula
veris, Tanacetum corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria aj.). Charakteristický je výskyt vzácných reliktních druhů světlých lesů, lesních lemů a skalních
stepí, jako jsou Aconitum anthora, Erysimum odoratum, Fourraea alpina, Noccaea montana, Polygala chamaebuxus, Saxifraga paniculata, S. sponhemica, Tephroseris integrifolia, Thesium bavarum
a Viola tricolor subsp. saxatilis. Většina z nich se
však vyskytuje jen na některých lokalitách. V porostech se obvykle vyskytuje 30–40 druhů cévnatých
rostlin na plochách o velikosti kolem 100–200 m2.
Mechové patro je téměř vždy vyvinuto a je druhově poměrně bohaté; jeho nejčastějším druhem je
Hypnum cupressiforme s. l.
Stanoviště. Seslerio-Tilietum porůstá strmé horní
části skalnatých svahů na tvrdých sedimentárních
i krystalických vápencích nebo jiných vápnitých horninách, jako jsou spility a paleoandezity na Křivoklátsku, slínovce ve Džbánu, permokarbonské slepence
v údolí Rokytné na Moravskokrumlovsku a vzácně
i ruly na jihozápadní Moravě. Svahy jsou orientovány
zpravidla k západu až severozápadu a mají sklon
nejčastěji 40–50°. I když pod jednotlivými polykormony lípy může být bylinné patro dosti zastíněné, na
skalních stupních existují četné světliny. Mělké půdy
typu rendzina nebo pararendzina jsou ve srovnání
s půdami eutrofních suťových lesů sušší a chudší živinami. Naopak ve srovnání s teplomilnými doubravami svazu Quercion pubescenti-petraeae, které se
často vyskytují na sousedních jižně orientovaných
svazích, je stanoviště pěchavových lipin mírně vlhčí
a chladnější. Jde o maloplošné porosty zpravidla obklopené jinými lesními společenstvy, případně navazující na lískové křoviny a pěchavové trávníky. Vyskytují se v nadmořských výškách od 250 do 500 m.
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Dynamika a management. Tato vegetace obsahuje
v bylinném a keřovém patře druhy, které mohly být ve
střední Evropě rozšířeny v pozdně glaciálních až staroholocenních světlých borových a březových lesích,
ve kterých se posléze v souvislosti s oteplováním šířila líska, dub a později lípa. Zatímco na hlubších půdách a v nižších částech suťových svahů ve středním
holocénu lípa a další stinné dřeviny postupně zastínily podrost na velkých plochách a způsobily ústup
světlomilných druhů (Chytrý et al. 2010a), na skalnatých svazích zůstaly i v lipových lesích četné světliny,
na nichž přežívala Sesleria caerulea a další světlomilné druhy. K udržování světlin v minulosti mohla přispívat i těžba palivového dříví. V současné době pravděpodobně světliny nově vznikají a zanikají podle
dynamiky odumírání a zmlazování dominantních
dřevin. Lípy jsou na těchto skalních stanovištích
zpravidla mnohokmenné a vyznačují se klonálním
růstem, který se projevuje zmlazováním od báze,
odumíráním jednotlivých kmenů, nikoli však celého
jedince, a někdy také hřížením přízemních větví.
Mnohokmenný tvar jedinců lípy může být na některých lokalitách důsledkem pařezové obnovy po někdejší těžbě palivového dříví, jinde však vznikl přirozenou regenerací. Některé polykormony mohou být
velmi staré. Tato vegetace pravděpodobně nevyžaduje žádný management.
Rozšíření. Ve střední Evropě se vyskytují různá bazifilní společenstva skalních teplomilných lipin od východní Francie a Švýcarska přes jižní Německo až po
vápencové pahorkatiny a hornatiny na obvodech Karpat v severním Maďarsku a Transylvánii (Chytrý &
Sádlo 1998), avšak asociace Seslerio-Tilietum je
zřejmě samostatným, floristicky jasně odlišitelným
typem vyskytujícím se vzácně ve vápencových územích v nižších polohách České republiky a přilehlé
části Dolních Rakous. V Rakousku jsou známy pouze
lokality v údolí Dyje a jejího přítoku Fugnitz u Hardeggu
(Chytrý & Vicherek 1995) a u jezera Traunsee na okraji
hornorakouských vápencových Alp (R. Fischer 2000,
viz také Willner in Willner & Grabherr 2007: 127–136).
V České republice jsou známy výskyty na Pochválovské stráni ve Džbánu (Chytrý & Sádlo 1998), v údolí
Berounky a Úpořského potoka na Křivoklátsku (Chytrý
& Sádlo 1998, Sádlo in Kolbek et al. 2003a: 168–170),
v Českém, Moravském a Javoříčském krasu (Chytrý &
Sádlo 1998), v říčních údolích jihozápadní Moravy
(Oslava, Jihlava, Rokytná a Jevišovka; Chytrý & Vicherek 1996, Chytrý & Sádlo 1998) a na vrchu Děvín
v Pavlovských vrších (Chytrý & Sádlo 1998).
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Obr. 135. Rozšíření asociace LBF04 Seslerio albicantis-Tilietum cordatae.
Fig. 135. Distribution of the association LBF04 Seslerio albicantis-Tilietum cordatae.

Variabilita. Floristické složení porostů na různých
lokalitách je poměrně specifické. Výraznější floristické rozdíly jsou mezi vápencovými lipinami střední
Moravy, které jsou relativně vlhčí a hostí větší počet
druhů náročných na živiny, a lipinami jižní Moravy,
v nichž je větší zastoupení suchomilných a teplomilných druhů. Středočeské lipiny zaujímají z hlediska dostupnosti vláhy a živin prostřední postavení
mezi lipinami středomoravskými a jihomoravskými.
Podle toho rozlišujeme tři varianty:
Varianta Galeobdolon montanum (LBF04a)
s diagnostickými druhy Berberis vulgaris, Taxus
baccata, Galeobdolon montanum, Libanotis pyrenaica a Mycelis muralis zahrnuje středomoravské
porosty. Ve stromovém patře převládá Tilia platyphyllos. Odpovídá středomoravským porostům subasociace S. a.-T. c. campanuletosum rapunculoidis
Chytrý et Sádlo 1998.
Varianta Hepatica nobilis (LBF04b) s diagnostickými druhy Quercus petraea agg., Cornus sanguinea, Arabis hirsuta, Campanula trachelium,
Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melampyrum
pratense, Mercurialis perennis, Stellaria holostea,
Veronica teucrium a Viola collina zahrnuje středočeské porosty. Ve stromovém patře zpravidla převládá Tilia platyphyllos. Odpovídá středočeským
porostům subasociace S. a.-T. c. campanuletosum
rapunculoidis Chytrý et Sádlo 1998.
Varianta Euphorbia cyparissias (LBF04c)
s diagnostickými druhy Acinos arvensis, Allium flavum, Brachypodium pinnatum, Cytisus nigricans,

Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Genista pilosa, Geranium sanguineum, Origanum vulgare,
Pimpinella saxifraga, Potentilla incana, Scabiosa
ochroleuca, Seseli osseum a Teucrium chamaedrys
zahrnuje porosty na jižní a jihozápadní Moravě. Ve
stromovém patře jsou přibližně stejně často zastoupeny oba domácí druhy lip. Varianta odpovídá subasociaci S. a.-T. c. euphorbietosum cyparissiae
Chytrý et Sádlo 1998.
Hospodářský význam a ohrožení. Tyto lesy nemají téměř žádný hospodářský význam vzhledem
k výskytu na obtížně přístupných strmých skalnatých svazích. Jsou však velmi významné pro
ochranu biodiverzity jako stanoviště většího počtu
vzácných reliktních druhů. Jejich ohrožení je v současné době malé, neboť převážná většina porostů
se nachází v chráněných územích.

￭

Summary. Seslerio-Tilietum is a rock-outcrop forest

association dominated by Tilia cordata or T. platyphyllos.
Its tree layer is usually low and open, while the shrub
layer is well developed, usually with Corylus avellana.
The species-rich herb layer of this forest type is dominated by Sesleria caerulea and contains species of oak-hornbeam forests, thermophilous oak forests and various
relict species of open habitats. This association typically
occurs in small patches on upper parts of steep rocky
slopes on limestone and other base-rich rocks. It is
a thermophilous community occurring at altitudes between 250 and 500 m.
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Teplomilné doubravy
(Quercetea pubescentis)
Thermophilous oak forests
Jan Roleček

Třída LC. Quercetea pubescentis Doing Kraft ex Scamoni et Passarge 1959
Svaz LCA. Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932
LCA01. Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932 corr. Roleček in Chytrý 2013
LCA02. Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis Michalko 1957
LCA03. Euphorbio-Quercetum Knapp ex Hübl 1959
Svaz LCB. Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957
LCB01. Quercetum pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko et Džatko 1965
LCB02. Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997
Svaz LCC. Quercion petraeae Issler 1931
LCC01. Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962
LCC02. Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963
LCC03. Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957

Třída LC. Quercetea pubescentis Doing Kraft ex Scamoni
et Passarge 1959
Teplomilné doubravy
Orig. (Scamoni & Passarge 1959): Quercetea pubescentis Doing-Kraft 55
Syn.: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 p. p. (§ 35), Quercetea pubescentis Doing Kraft 55 (§ 2b,
nomen nudum)
Diagnostické druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Quercus petraea agg., Q. pubescens agg., Sorbus torminalis; Anthericum ramosum, Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula persicifolia, Carex montana, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dictamnus albus, Digitalis grandiflora, Festuca heterophylla, F. ovina, Fragaria
moschata, Galium sylvaticum, Genista tinctoria, Hepatica nobilis, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum
s. l., Hylotelephium telephium agg. (H. maximum), Lathyrus niger, L. vernus, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense, Melica nutans, Melittis melissophyllum, Peucedanum cervaria, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum,
Potentilla alba, Primula veris, Serratula tinctoria, Silene nutans, Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Trifolium alpestre, Veronica officinalis, Vincetoxicum hirundinaria, Viscaria vulgaris; Hypnum cupressiforme s. l.
Konstantní druhy: Quercus petraea agg.; Anthericum ramosum, Campanula persicifolia, Euphorbia cyparissias, Festuca
ovina, Hieracium murorum, H. sabaudum s. l., Lathyrus niger, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Silene nutans,
Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys agg., Vincetoxicum hirundinaria; Hypnum cupressiforme s. l.
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Teplomilné doubravy (Quercetea pubescentis)
Teplomilné doubravy třídy Quercetea pubescentis
jsou světlé listnaté opadavé lesy s rozvolněným
stromovým patrem a významnou účastí světlomilných a teplomilných druhů suchých trávníků, lesních lemů a křovin. Na extrémních stanovištích se
v nich mohou vyskytovat i druhy mělkých skeletovitých půd a skal, otevřených písčin nebo dokonce
slanisk. Teplomilné doubravy zahrnují i porosty víceméně zapojené a stinné, s převahou stínomilných druhů v bylinném patře, ale s keřovým a stromovým patrem tvořeným teplomilnými druhy dřevin,
obvykle submediteránního rozšíření. Hlavní oblastí
jejich výskytu jsou jihoevropská pohoří a lesostepní
zóna východní Evropy. Ve střední Evropě je jejich
výskyt omezen na teplé a suché oblasti a výslunné
svahy v poněkud chladnějších oblastech. Původní
rozšíření teplomilných doubrav bylo výrazně pozměněno lidskými zásahy.
Charakteristickou dominantou stromového
patra teplomilných doubrav na našem území je dub
pýřitý neboli šipák (Quercus pubescens agg.), submediteránní druh rostoucí na bázemi bohatých substrátech v nejteplejších oblastech. Nejčastější dominantou stromového patra je dub zimní (Quercus
petraea agg.), který se nevyhýbá ani silně kyselým
substrátům a běžně vystupuje do středních nadmořských výšek. Dub letní (Quercus robur), stejně
jako šipák, se vyskytuje jen asi v 15 % našich porostů a dává přednost relativně vlhčím nebo silně
prosvětleným stanovištím. Další druhy dubů (Quercus cerris a Q. frainetto) mají na našem území v přirozených porostech jen okrajové zastoupení a původnost jejich výskytu je sporná. Dub pýřitý, dub
zimní i dub letní patří do druhově početné a taxonomicky obtížné sekce Quercus. V České republice
je v nejnovějších taxonomických přehledech přijímáno užší pojetí druhů této sekce (Koblížek in
Hejný et al. 1990: 21–35, Koblížek in Kubát et al.
2002: 141–143, Danihelka et al. 2012), rozlišující
v okruhu dubu pýřitého dva druhy (Quercus pubescens a Q. virgiliana) a v okruhu dubu zimního tři
druhy (Quercus dalechampii, Q. petraea a Q. polycarpa). Ve fytocenologických pracích se tyto užší
a morfologicky nevyhraněné druhy obvykle nerozlišují, a proto se zde držíme širšího pojetí. Moderní
biosystematické studie rodu Quercus, zahrnující
vedle tradičních morfologických znaků i znaky molekulární, ukazují, že i mezi šířeji pojatými druhy
dubů jsou malé genetické rozdíly a často dochází
k hybridizaci (Bruschi et al. 2000, Scotti-Saintagne
et al. 2004, Gugerli et al. 2008).

Vedle dubů tvoří na mezičtějších a úživnějších
stanovištích v teplomilných doubravách běžnou
příměs mezofilní dřeviny (zejména Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior a Tilia
cordata) a na sušších nebo z jiných důvodů prosvětlených stanovištích světlomilné dřeviny (nejčastěji Betula pendula, Pinus sylvestris, Sorbus
aria agg. a S. torminalis). Další význačné dřeviny
jiho- a východoevropských teplomilných doubrav
k nám svým areálem nezasahují: Carpinus orientalis, Fraxinus ornus a Ostrya carpinifolia jsou
druhy submediteránní, jejichž severní hranice rozšíření prochází Rakouskem a Maďarskem, případně jižním Slovenskem; Acer tataricum má subkontinentální areál a jeho výskyt směrem na západ
zasahuje po jihozápadní Slovensko, Maďarsko
a východní Rakousko.
Fyziognomie porostů teplomilných doubrav je
velmi rozmanitá. Na příznivých stanovištích s relativním dostatkem vláhy a živin se mohou utvářet vysokokmenné porosty dosahující výšky 15–20 m.
Světlomilné a teplomilné druhy se v takových porostech vyskytují jen díky rozvolnění stromového
patra, často v důsledku lidských zásahů v minulosti.
V případě ponechání takových porostů přirozenému vývoji v nich může probíhat rychlá sukcese
směrem k zapojeným stinným hájům (Kwiatkowska
& Wyszomirski 1988, Roleček 2007b). Naproti tomu
příkré výslunné svahy s mělkými, živinami chudými
půdami na tvrdých kyselých i bazických horninách
porůstají řídké porosty zakrslých dubů s pokroucenými kmeny a proschlými korunami, často napadenými poloparazitickým ochmetem evropským
(Loranthus europaeus). Mnohde se vyskytují v mozaice s vegetací teplomilných křovin, suchých trávníků a skal. Obvykle dosahují výšky 5–10 m, výjimkou však nejsou ani takřka křovité doubravy
o výšce pouhých 3–5 m. Takové porosty vznikly většinou vegetativním zmlazením dubu z pařezů ať už
po předchozím jednorázovém smýcení, anebo po
dlouhodobě praktikovaném výmladkovém hospodaření v nízkých lesích. Dříve byly běžné i lesy
střední, kdy byli v pařezině z různých důvodů ponecháni roztroušení vysokokmenní jedinci, často
generativního původu, kteří sloužili zejména jako
zdroj stavebního dříví nebo žaludů. Nízké a střední
lesy měly pozitivní význam i pro biodiverzitu (Konvička et al. 2004, Kadavý 2011).
Rozvolněné stromové patro teplomilných doubrav umožňuje bohatý rozvoj keřového patra, které
bývá zvlášť u porostů na bazických a živinami bo297
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hatých půdách mimořádně druhově bohaté.
Mnohdy dosahuje pokryvnosti i přes 50 %, takže
může omezovat výskyt světlomilných druhů bylinného patra. Charakteristickým keřem bázemi a živinami bohatých substrátů je submediteránní dřín
jarní (Cornus mas), často se zde vyskytují Cornus
sanguinea, Crataegus spp., Ligustrum vulgare,
Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa spp.
a Viburnum lantana. Na skalnatých a skeletovitých
půdách je lokálně význačný výskyt submediteránní
mahalebky obecné (Prunus mahaleb), jež může dosahovat stromovitého vzrůstu. Na bázemi chudých
půdách bývá keřové patro vyvinuto mnohem méně
a nezřídka chybí úplně. K běžným druhům patří čilimník černající (Cytisus nigricans) na suchých stanovištích nebo krušina olšová (Frangula alnus) na
stanovištích vlhčích.
Výskyt teplomilných doubrav je silně ovlivněn
klimatem. Na našem území je většina porostů soustředěna do relativně teplých a suchých oblastí
s průměrnými ročními teplotami nad 8 °C a průměrnými ročními úhrny srážek do 600 mm. V chladnějších a vlhčích oblastech se teplomilné doubravy
vážou převážně na topoklimaticky příznivá stanoviště jihovýchodních až západních svahů, kde je tepelná bilance vylepšována větší ozářeností a prohřívaná mělká půda rychleji vysychá. Výslunná
stanoviště mají současně relativně kontinentální
klima, neboť přes den vyhřáté svahy v noci rychle
ztrácejí teplo vlivem intenzivního vyzařování. Význam těchto jevů je v teplomilných doubravách
oproti jiným typům lesa umocněn rozvolněním stromového patra, které umožňuje rychlejší výměnu
energie mezi lesem a okolím (Tichý 1999). Specifické lesní mikroklima se tady proto nevytváří v takové míře jako u zapojenějších typů lesa. Konkurenčně silné mezofilní druhy jsou tak omezovány
a dávají prostor stres-tolerantním specialistům přizpůsobeným na sucho a teplotní extrémy.
Adaptovanost druhů teplomilných doubrav lze
ukázat na srovnání stanovištního specialisty šipáku
se stanovištním generalistou dubem zimním (Bruschi et al. 2000): šipák má menší, hustěji chlupaté
(pýřité) listy s větším množstvím menších průduchů
lépe zakrytých voskovými šupinkami, což mu umožňuje efektivnější regulaci výparu. Listy šipáku jsou
také silnější, s mohutnější vrstvou palisádového parenchymu, což mu umožňuje větší fotosyntetický
výkon při velké ozářenosti. Šipák má navíc, podobně
jako dub letní, listy nahloučené ve svazečcích na
koncích větví, kde jsou lépe ozářeny, zatímco dub
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zimní má listy rozložené rovnoměrněji, což odpovídá jeho menším nárokům na světlo. I u dalších
druhů teplomilných doubrav se setkáváme s xeromorfními adaptacemi, jako jsou tuhé, kožovité listy
se silnou kutikulou (např. Dictamnus albus a Teucrium chamaedrys), úzké nebo svinuté listy (např.
Carex humilis, Festuca spp. a Galium glaucum),
husté odění (např. Genista pilosa, Potentilla incana
a Viola hirta), ojínění (např. Allium flavum, Anthericum ramosum a Peucedanum cervaria) nebo sukulence (např. Sedum spp.). Tyto vlastnosti vesměs zefektivňují hospodaření rostlin s vodou a brání jejich
přehřívání nebo je chrání před mechanickým poškozením při ztrátě turgoru (Rotondi et al. 2003). Tuhost
a dlouhá životnost listů se vykládá i jako adaptace na malou úživnost suchých stanovišť, kde si jednou vytvořená pletiva musí podržet funkčnost po
dlouhou dobu, obvykle po celé vegetační období
(Eckstein et al. 1999). Odění a ojínění chrání rostliny
také před vysokými hladinami ultrafialového záření,
kterým jsou na výslunných stanovištích vystaveny
(Jacobs et al. 2007).
Jak vyplývá z výše uvedeného, podmínky pro
výskyt teplomilných doubrav jsou modifikovány reliéfem. V rovinatých územích se u nás teplomilné
doubravy mohou utvářet jen v nejteplejších a nejsušších oblastech, jako jsou Podkrušnohoří, střední
Polabí a jihomoravské úvaly. Tyto polohy jsou dnes
v naprosté většině odlesněny a zemědělsky využívány a na lesní půdě se zde obvykle pěstují lesnicky atraktivní dřeviny odolné vůči suchu (na písku
především Pinus sylvestris, jinde hlavně Robinia
pseudoacacia). Vhodné podmínky pro teplomilné
doubravy se tedy dlouhodobě udržely spíš v členitých územích, jako jsou krasové oblasti, vulkanická
pohoří nebo průlomová údolí vodních toků. Zde se
hojně vyskytují výslunné svahy s mělkými skeletovitými půdami, skalní výchozy a další stanoviště příznivá pro druhy teplomilných doubrav. Na výše položených plošinách s hlubokými půdami se častěji
nacházejí jen mezofilnější typy doubrav s větším
zastoupením hájových druhů a světlomilných druhů
relativně vlhkých půd. Teplomilné doubravy se
u nás vyskytují zhruba v rozpětí nadmořských
výšek od 160 m (střední Polabí a dolní Pomoraví)
po 700 m (Milešovka, Hradišťany a Kletečná v Českém středohoří), přičemž většina lokalit je soustředěna mezi 250 a 400 m.
Teplota a vlhkost ovlivňují i další významný přírodní faktor teplomilných doubrav, kterým je dostupnost živin. Sucho dostupnost živin zhoršuje, protože
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omezuje činnost půdních dekompozitorů a brání
příjmu živin ve vodných roztocích (Hu & Schmidhalter 2005). Druhy náročné na živiny se tak vyskytují
především v mezických typech doubrav vázaných
na hlubší půdy na plošinách, v konkávních částech
svahů a na svahových úpatích. V těchto polohách
se také hromadí listový opad, který je v lesních ekosystémech významným zdrojem živin (Hobbie et al.
2006, Sayer 2006). Konvexní části svahů a návětrné lesní okraje jsou naopak o živiny ochuzovány v důsledku odnosu listového opadu gravitačním pohybem po svahu a vyfoukávání větrem
(Glatzel 1990).
Dalším klíčovým přírodním faktorem je obsah
bazí v půdě (Chytrý et al. 2003). Jsou to především
dvoumocné kationty vápníku a hořčíku, jejichž primárním zdrojem je matečná hornina. Na extrémně
chudých stanovištích s malým obsahem těchto
dvoumocných kationtů mohou být teplomilné doubravy nahrazeny vegetací acidofilních doubrav, acidofilních boreokontinentálních borů nebo acidofilních suchých trávníků a skal. S rostoucím obsahem
bazí se rychle mění druhové složení i druhové bohatství cévnatých rostlin, které je v teplomilných
doubravách na bázemi bohatých půdách v průměru
téměř dvojnásobné oproti teplomilným doubravám
na kyselých půdách.
Z historického hlediska patří teplomilné doubravy na našem území zřejmě ke starým typům lesní
vegetace. Mnoho druhů suchých trávníků, jež jsou
dnes součástí teplomilných doubrav, rostlo už v černozemních stepích pozdního glaciálu a staršího holocénu a zčásti nejspíš i ve sprašových stepích
vrcholného glaciálu. Po oteplení na začátku holocénu se tyto druhy šířily spolu s vegetací světlých
březoborových lesů. Jejich analogii dnes spatřujeme na jižním Uralu a jihozápadní Sibiři v hemiboreálních lesích třídy Brachypodio pinnati-Betuletea
pendulae Ermakov et al. 1991 (Ermakov et al. 2000,
Chytrý et al. 2008), které obsahují mnoho druhů vyskytujících se i v suchých a mezických trávnících
a lesních lemech ve střední Evropě. Je pravděpodobné, že se tyto druhy staly přirozenou součástí
světlých doubrav, které začaly vytlačovat březoborové lesy od 9. tisíciletí před naším letopočtem, kdy
se u nás šířil dub a další náročné listnaté dřeviny
(druhy rodů Acer, Corylus, Fraxinus, Ulmus a Tilia;
Ložek 2007). Mechanismy koexistence světlomilného dubu se stínomilnými druhy mezofilních
lesů nejsou dosud uspokojivě objasněny (Roleček
2007b). Podle některých názorů byly tzv. smíšené

doubravy středního holocénu (Firbas 1949) spíš
mozaikou světlých a stinných porostů s rozrůzněným druhovým složením než jedním smíšeným
společenstvem (Chytrý et al. 2010a). Podle jiných
hypotéz (Vera 2000) byl dub spolu s dalšími světlomilnými druhy vázán dokonce na bezlesé partie dynamické mozaiky lesa a bezlesí vytvářené pastvou
divokých velkých býložravců. S dalším oteplováním
a zvlhčováním klimatu ve středním holocénu se
smíšené doubravy šířily jak ve středních polohách,
tak v nížinách na úkor stepí (Ložek 2007), a to až
do 6. tisíciletí před naším letopočtem, kdy do vývoje
středoevropské krajiny a vegetace zasáhli první
neolitičtí zemědělci (Pavlů & Zápotocká 2007).
I přes pozdější ochlazení a rozšíření konkurenčně
silných stínomilných dřevin (Abies alba, Fagus sylvatica a později Carpinus betulus) a přes rozsáhlé
odlesňování a v posledních staletích i pěstování
lesnických kultur zůstal dub významnou součástí
lesní vegetace nižších poloh (Pokorný 2002).
Současnou podobu teplomilných doubrav do
značné míry ovlivnil člověk. Tradiční způsoby hospodaření v lesích (zejména výmladkové hospodaření, lesní pastva a hrabání listového opadu na stelivo) měnily stanovištní podmínky lesů ve prospěch
druhů doubrav prostřednictvím prosvětlování porostů, podpory druhů s dobrou pařezovou výmladností nebo ochuzování o živiny (P. Svoboda 1943,
Peterken 1993, Sayer 2006, Bergmeier et al. 2010).
Samotný dub se těšil podpoře jako cenná hospodářská dřevina poskytující kvalitní stavební dříví,
žaludy pro pastvu domácích prasat, kůru pro výrobu třísla a další produkty (Vera 2000, Haneca et
al. 2009). Patřil také k úspěšným kolonizátorům
opuštěných polí a pastvin (Peterken 1993, Bobiec
et al. 2011). Výsledkem přímé i nepřímé podpory
člověkem je současný stav, kdy je dub naší nejhojnější listnatou dřevinou lesů nižších poloh (ÚHÚL
2007) a jeho monodominantní porosty se vyskytují
i na stanovištích, jež mají potenciál pro výskyt náročnějších konkurenčně silných stínomilných druhů.
Roli hraje také dlouhověkost dubu, který se udržuje
i v porostech, jež se po úpadku tradičních způsobů
hospodaření vyvíjejí směrem ke stinným lesům
s podmínkami nepříznivými pro zmlazení dubu.
Tento vývoj může být významně ovlivněn i plošnou
eutrofizací prostřednictvím atmosférického spadu
sloučenin dusíku (Thimonier et al. 1994, Hofmeister
et al. 2004). Sukcesní změny vegetace teplomilných
doubrav jsou natolik výrazné a plošně rozsáhlé (Jakubowska-Gabara 1993, 1996, Kwiatkowska &
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Wyszomirski 1988, Hédl et al. 2010), že ohrožují
přežívání mnoha druhů organismů vázaných na
tento biotop (Konvička et al. 2004, Roleček 2007b,
Bergmeier et al. 2010).
Teplomilné doubravy třídy Quercetea pubescentis jsou široce rozšířeným vegetačním typem
temperátní zóny Evropy a Malé Asie. Vyskytují se
v oblastech s relativně suchým, mediteránně nebo
kontinentálně ovlivněným klimatem. Hojné jsou
především v jihoevropských pohořích, kde vytvářejí
supramediteránní vegetační stupeň mezi vždyzelenými tvrdolistými doubravami a horskými bučinami
(Horvat et al. 1974, Pignatti 1998, Bohn et al. 2000–
2003). Potenciálně zaujímají velké plochy i v širokém pásu východoevropské kontinentální lesostepi
od Rumunska, Moldavska a jižní Ukrajiny na východ po jižní Ural (Walter 1974, Rodwell et al. 2002,
Bohn et al. 2000–2003), byť se zde vzhledem
k malé lesnatosti vyskytují často jen ve fragmentech. Ve střední Evropě jsou teplomilné doubravy
rozšířeny především v teplých a suchých nížinách
a na ně navazujících pahorkatinách a vrchovinách.
Nejvýznamnější takovou oblastí je Panonská pánev
v Maďarsku a přilehlých částech sousedních zemí,
z velké části ovlivněná srážkovým stínem Alp a Karpat. Nížiny Panonské pánve jsou převážně odlesněné, teplomilné doubravy se však hojně vyskytují
na výslunných svazích okrajových pohoří (východní
okraj Alp a podhůří Karpat; Michalko et al. 1986,
Chytrý & Horák 1997, Willner & Grabherr 2007,
Borhidi et al. 2012) a v pohořích maďarského Zadunají (Borhidi et al. 2012). K dalším významným
územím s výskytem teplomilných doubrav severně
od Alp patří teplé krasové oblasti (např. Jura,
Schwäbische Alb, Fränkische Alb a Český kras;
Braun-Blanquet 1932, Müller in Oberdorfer 1992:
119–137, Chytrý 1997, Keller et al. 1998), průlomová údolí velkých řek (např. Rýn, Mohan a Mosela
v západním Německu a Dunaj a jeho přítoky v jižním Německu a na jihovýchodním okraji Českého
masivu; Müller in Oberdorfer 1992: 119–137, Chytrý
& Horák 1997) nebo vulkanická pohoří (např. Kaiserstuhl a České středohoří; Förster 1968, Chytrý
1997). Také zde hrají velkou roli pohoří vytvářející
srážkový stín (např. Vogézy, Harz, Krušné hory
a Českomoravská vrchovina). Méně teplomilná
společenstva této třídy se roztroušeně vyskytují
v nižších polohách takřka celé střední Evropy, na
sever po severovýchodní Německo (Hofmann &
Prommer 2005), severní Polsko (J. M. Matuszkiewicz 2001) a jižní Litvu (Roleček 2007b).
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Proměnlivost druhového složení teplomilných
doubrav ve střední Evropě je ovlivňována především obsahem bazí v půdě a komplexním gradientem dostupnosti světla, půdní vlhkosti a obsahu
živin v půdě. Tradiční fytocenologické klasifikace
tyto gradienty většinou dobře odrážejí a navíc zdůrazňují i fytogeografickou a fyziognomickou proměnlivost teplomilných doubrav. Naopak značně
nejednotné je fytocenologické hodnocení míry proměnlivosti středoevropských teplomilných doubrav
a jejich odlišnosti od ostatních typů lesní vegetace.
Zatímco někteří autoři rozlišují jediný svaz Quercion
pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932 v rámci řádu
Quercetalia pubescentis Klika 1933 a třídy Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 (např.
Rennwald 2000, Willner & Grabherr 2007), jiní rozlišují několik svazů teplomilných doubrav a často je
pak řadí do samostatné třídy Quercetea pubescentis Doing Kraft ex Scamoni et Passarge 1959 (např.
Doing Kraft 1955, Borhidi et al. 2012). Zde se přidržujeme evropského přehledu vyšších vegetačních jednotek (Rodwell et al. 2002), jenž zohledňuje
velký počet diagnostických druhů teplomilných
doubrav a vyčleňuje pro ně samostatnou třídu
Quercetea pubescentis. V rámci této třídy rozlišujeme v České republice tři svazy teplomilných doubrav na základě floristických, fytogeografických
a fyziognomických kritérií. Svaz Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932 zahrnuje teplomilné
doubravy bázemi bohatých substrátů, nejčastěji se
vyskytující v členitých územích na výslunných svazích tvořených tvrdými karbonátovými horninami.
Svaz Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957 zahrnuje
vegetaci druhovým složením poněkud podobnou
předchozímu svazu, ale s větší účastí subkontinentálních a kontinentálních druhů. Ve střední Evropě
se porosty tohoto svazu zachovaly jen vzácně
vzhledem k převážnému výskytu v rovinatých
a mírně zvlněných územích s úrodnými hlubokými
půdami, často na spraši nebo písku. Svaz Quercion
petraeae Issler 1931 zahrnuje vegetaci teplomilných doubrav kyselých až mírně kyselých substrátů, vyskytující se jak na mělkých půdách výslunných svahů, tak na hlubokých půdách plošin.
V porostech tohoto svazu mají často velký podíl
druhy středoevropských listnatých lesů.

￭

Summary. The class Quercetea pubescentis includes

thermophilous, deciduous oak forests which occur in relatively warm and dry regions of Europe. The open-canopy
communities contain light-demanding and thermophilous
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herbs shared with dry grasslands, herbaceous forest fringes and thermophilous scrub. Closed-canopy communities
dominated by Submediterranean tree species are also included. In central Europe some of these forests were maintained by forest grazing and coppicing. Cessation of these
traditional management practices often results in succes-

gare, Dictamnus albus, Euphorbia cyparissias,
Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Poa nemoralis,
Polygonatum odoratum, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta

sion towards shady, mesic forests.

Svaz LCA
Quercion pubescenti-petraeae
Br.-Bl. 1932
Submediteránní bazifilní teplomilné
doubravy
Nomen mutatum propositum (Willner et al. 2011)
Orig. (Braun-Blanquet 1932): Quercion pubescenti-sessiliflorae (Q. sessiliflora = Q. petraea)
Syn.: Quercion pubescentis Tüxen 1931 (§ 3f)
Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus mas,
C. sanguinea, Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Crataegus laevigata, C. monogyna
s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare,
Quercus petraea agg., Q. pubescens agg.,
Rhamnus cathartica, Sorbus aria agg., S. torminalis, Viburnum lantana; Ajuga genevensis, Anthericum ramosum, Arabis hirsuta agg., Asperula
tinctoria, Aster amellus, Astragalus glycyphyllos,
Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula bononiensis, C. persicifolia,
Carex humilis, C. michelii, C. montana, Centaurea
triumfetti, Clematis recta, Clinopodium vulgare,
Dictamnus albus, Euphorbia epithymoides, Fourraea alpina, Fragaria moschata, Galium glaucum,
Geranium sanguineum, Hepatica nobilis, Inula ensifolia, I. hirta, Lathyrus niger, L. pannonicus,
L. vernus, Melampyrum cristatum, Melica nutans,
Melittis melissophyllum, Noccaea montana, Peucedanum cervaria, Polygonatum odoratum, Primula veris, Securigera varia, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre,
Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta, V. mirabilis
Konstantní druhy: Acer campestre, Cornus mas,
C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Quercus petraea
agg., Q. pubescens agg.; Anthericum ramosum,
Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Clinopodium vul-

Svaz Quercion pubescenti-petraeae zahrnuje vegetaci bazifilních teplomilných doubrav vyskytující
se nejčastěji v územích s členitým reliéfem na horninách bohatých vápníkem. V rozvolněném až
téměř zapojeném stromovém patře obvykle převládají duby, nejčastěji dub zimní (Quercus petraea
agg.) nebo šipák (Q. pubescens agg.), méně často
dub letní (Q. robur). Přimíšeny mohou být další teplomilné a světlomilné dřeviny (zejména Sorbus aria
agg. a S. torminalis) a mezofilní stromy nebo keře
(především Acer campestre, Carpinus betulus,
Fraxinus excelsior a Tilia cordata). Keřové patro
může být velmi dobře vyvinuté, zejména na prosvětlených, relativně mezických a živinami bohatých stanovištích, kde jeho pokryvnost nezřídka
přesahuje 50 %, může však také chybět. Pokud je
vyvinuto, bývá mnohdy druhově velmi bohaté, přičemž k nejčastějším druhům patří Cornus mas,
C. sanguinea, Corylus avellana, Crataegus spp.,
Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica a mladí nebo zakrslí jedinci druhů
stromového patra. Submediteránní bazifilní teplomilné doubravy patří mezi druhově nejbohatší lesní
společenstva, což je umožněno rozvolněným stromovým a keřovým patrem, jež propouštějí dostatečné množství světla pro rozvoj bohatého bylinného podrostu. V něm se může uplatnit velké
množství druhů bazifilních suchých trávníků a lesních lemů. Zápoj stromového a keřového patra se
zvětšuje na poněkud vlhčích a živinami bohatších
stanovištích, přičemž druhové bohatství klesá.
K hlavním dominantám bylinného patra patří graminoidy suchých trávníků (zejména Brachypodium
pinnatum, Carex humilis a Festuca rupicola)
a druhy suchých bylinných lemů (zejména Buglossoides purpurocaerulea, Dictamnus albus a Teucrium chamaedrys). Druhové složení podrostu i jeho
pokryvnost jsou velmi proměnlivé v závislosti na
dostupnosti světla a živin. Zatímco ve světlých oligotrofních porostech převažují druhy suchých trávníků a bylinných lemů (vedle výše jmenovaných
nejčastěji Anthericum ramosum, Bupleurum falcatum, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias,
Polygonatum odoratum, Securigera varia, Tanace301
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tum corymbosum a Viola hirta), na stinnějších a živinami bohatších stanovištích přibývají hájové
druhy (např. Fragaria moschata, Hepatica nobilis,
Lathyrus niger, L. vernus, Poa nemoralis a Primula
veris). Nezřídka jsou výrazně zastoupeny nitrofilní
druhy (např. Alliaria petiolata, Campanula rapunculoides, Galium aparine a Geum urbanum), zejména na relativně vlhčích a živinami bohatších
stanovištích a tam, kde dochází k narušování půdního povrchu (nejčastěji přemnoženou zvěří) nebo
k rychlému sukcesnímu vývoji vegetace. Tento
vývoj lze pozorovat především v porostech silně
ovlivněných člověkem, ať už v minulosti tradičním
hospodařením a jeho následným ukončením (Hofmeister et al. 2004, Hédl 2005), nebo v současnosti
po vysazení stanovištně nepůvodních dřevin, nejčastěji akátu. V rámci našich lesních společenstev
mají tyto doubravy relativně velké zastoupení submediteránních a perialpínských druhů. Poněvadž
i jejich fyziognomie mnohdy připomíná teplomilné
dubové lesy submediteránních oblastí, označujeme je jako submediteránní doubravy.
Doubravy svazu Quercion pubescenti-petraeae jsou rozšířeny od severovýchodní části Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et al. 2001)
přes mediteránně nebo kontinentálně ovlivněné
oblasti Francie, Švýcarska a jižního Německa
(Ellenberg & Leuschner 2010) po Panonskou
pánev, pohoří na její periferii a jihozápadní Ukrajinu (střední Podněstří; Šeljag-Sosonko et al. 2002).
Na sever zasahují do severovýchodní Francie
(např. povodí Seiny a Loiry; Bohn et al. 2000–2003),
středního Německa (např. střední Porýní a předhůří Harzu; Förster 1968) a fragmentárně až do
kontinentálně ovlivněných oblastí severovýchodního Německa a nejzápadnějšího Polska (údolí
Odry mezi Frankfurtem nad Odrou a Štětínem;
J. M. Matuszkiewicz 2001, Hofmann & Prommer
2005). Na našem území jsou tyto doubravy vázány
na teplé a suché oblasti s členitým reliéfem na
tvrdých, obtížně zvětrávajících horninách. Jde
zejména o krasové oblasti, území s vulkanickým
reliéfem a zaříznutá říční údolí, ale i teplé pahorkatiny budované křídovými sedimenty a karpatským flyšem. Zde se nacházejí především
v konvexních částech strmých výslunných svahů
s mělkou půdou a v okolí skalních výchozů, mezofilnější porosty jsou častější i na hlubších půdách
v konkávních částech svahů. Často tvoří řídkoles
v mozaice lesa a bezlesí nebo maloplošné fragmenty na lesních světlinách a okrajích, případně
302

představují zarůstací stadia suchých trávníků.
Zřídka se vyskytují na plošinách, kde je na jižní
Moravě nahrazují doubravy svazu Aceri tatarici-Quercion, které se liší relativně velkým zastoupením subkontinentálních a kontinentálních druhů
a výskytem na produktivnějších stanovištích s hlubokými půdami, často na spraši nebo písku. Druhové složení vegetace obou svazů však může být
velmi podobné (zejména na bázemi bohatých půdách) a jejich vymezení ve střední Evropě vyžaduje další studium.
Na našem území rozlišujeme ve svazu Quercion pubescenti-petraeae tři asociace. Lathyro
collini-Quercetum pubescentis a Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis jsou geograficky vikarizující asociace rozvolněných a zakrslých dubových porostů s velkým zastoupením
druhů bazifilních suchých trávníků a lesních lemů.
Obě asociace patří do širšího okruhu dubových
lesů velmi teplých, suchých a živinami chudých
stanovišť na bázemi bohatých horninách, které se
roztroušeně vyskytují v teplých oblastech střední Evropy a na našem území dosahují severní
hranice rozšíření. Druhové složení asociace Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
má vzhledem k velkému zastoupení subkontinentálních a kontinentálních druhů přechodný charakter mezi svazy Quercion pubescenti-petraeae
a Aceri tatarici-Quercion. Její zařazení do svazu
Quercion pubescenti-petraeae však podporuje
fyziognomie porostů a vazba na velmi teplá a suchá, často skalnatá stanoviště. Třetí asociace
tohoto svazu, Euphorbio-Quercetum, zahrnuje
zapojenější porosty na poněkud vlhčích a často
i živinami bohatších stanovištích, kde se více
uplatňují druhy lesních lemů, hájové druhy a často
i nitrofyty snášející zástin. Rozšířena je v Čechách i na Moravě.

￭

Summary. This alliance includes thermophilous oak

forests occurring on calcareous bedrock, usually on south-facing slopes. Their tree layer is dominated by Quercus
petraea agg. or Q. pubescens agg., less frequently also by
Q. robur. The shrub and herb layers are well developed,
the latter including many species of dry grasslands and dry
herbaceous forest fringes, but also species of mesic forests
and nitrophilous herbs. This alliance is distributed in the
Submediterranean belt of southern France and on the fringes of the Pyrenees, Alps and Carpathians, and in adjacent areas, including the foothills of the Hercynic mountain
ranges north of the Alps.
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LCA01
Lathyro collini-Quercetum
pubescentis Klika 1932
corr. Roleček in Chytrý 2013
hoc loco
Bazifilní dubové řídkolesy na
mělkých suchých půdách středních
a severních Čech

Euphorbia cyparissias, Fragaria viridis, Galium
glaucum, Hepatica nobilis, Inula hirta, Lathyrus
pannonicus, L. vernus, Lotus corniculatus, Melampyrum cristatum, Poa nemoralis, Polygonatum
odoratum, Primula veris, Securigera varia, Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Viola hirta
Dominantní druhy: Quercus petraea agg., Q. pubescens agg.; Carex humilis
Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 %

Tabulka 7, sloupec 1 (str. 338)

OR Quercus pubescens agg. pokr. > 10 % OR
Quercus robur pokr. > 10 %) AND skup. Buglos-

Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum

soides purpurocaerulea AND (skup. Lactuca
perennis OR skup. Lathyrus pannonicus)

Orig. (Klika 1932): As. Quercus lanuginosa-Lathyrus
versicolor (Quercus lanuginosa = Q. pubescens,
Lathyrus versicolor sensu auct. bohem. = L. pannonicus subsp. collinus)
Diagnostické druhy: Acer campestre, Berberis vulgaris,
Cornus mas, C. sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Ligustrum vulgare, Pyrus pyraster,
Quercus pubescens agg., Sorbus aria agg.,
S. torminalis; Anthericum ramosum, Arabis
hirsuta agg., Asperula tinctoria, Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Brachypodium
pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula bononiensis, C. trachelium, Carex humilis, C. montana, Centaurea triumfetti, Cephalanthera damasonium, Clematis
recta, Crepis praemorsa, Dictamnus albus, Fourraea alpina, Galium glaucum, Geranium sanguineum, Hepatica nobilis, Inula conyzae, I. hirta,
Lathyrus niger, L. pannonicus, L. vernus, Melampyrum cristatum, Melica picta, Melittis melissophyllum, Noccaea montana, Origanum vulgare,
Polygonatum odoratum, Primula veris, Securigera varia, Sesleria caerulea, Silene nemoralis,
Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Viola hirta
Konstantní druhy: Cornus mas, C. sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Ligustrum vulgare, Quercus
petraea agg., Q. pubescens agg., Sorbus aria
agg., S. torminalis; Anthericum ramosum, Asperula tinctoria, Astragalus glycyphyllos, Betonica
officinalis, Brachypodium pinnatum, Buglossoides
purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula trachelium, Carex humilis, C. montana, Centaurea triumfetti, Clematis recta, Dictamnus albus,

Struktura a druhové složení. Teplomilné doubravy
této asociace obvykle tvoří zakrslý řídkoles s pokryvností stromového patra 25–65 % a výškou
stromů do 10 m; výjimkou nejsou ani křovité porosty
o výšce 2–4 m. Dominantou stromového patra bývá
šipák (Quercus pubescens agg.) nebo dub zimní
(Q. petraea agg.), vzácně dub letní (Q. robur). Příměs mohou tvořit dřeviny světlomilné a suchomilné
(především Pinus sylvestris, Sorbus aria agg.
a S. torminalis) i mezofilní (nejčastěji Acer campestre, Carpinus betulus a Fraxinus excelsior). Keřové patro je mnohdy druhově bohaté (nejčastější
jsou Cornus mas, C. sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica
a Rosa canina agg.), ale jeho pokryvnost většinou
nepřesahuje 20 %, a tak nebrání výskytu světlomilných druhů v podrostu. Dominantami bylinného
patra jsou hlavně graminoidy ostřice nízká (Carex
humilis) a válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), významné zastoupení mají teplomilné byliny
suchých trávníků a lesních lemů (především Anthericum ramosum, Dictamnus albus, Euphorbia cyparissias, Galium glaucum, Polygonatum odoratum,
Stachys recta, Tanacetum corymbosum, Teucrium
chamaedrys a Viola hirta). Oproti podobným porostům na Moravě, zde řazeným do asociace Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis,
v asociaci Lathyro-Quercetum (a) chybějí teplomilné druhy panonského termofytika (např. Dorycnium pentaphyllum agg., Euonymus verrucosus,
Euphorbia epithymoides, Inula ensifolia, Iris pumila
a Verbascum chaixii subsp. austriacum), (b) výrazně častěji nebo výhradně se vyskytují teplomilný
keř Cotoneaster integerrimus a mírně suchomilné
303
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Obr. 136. Lathyro collini-Quercetum pubescentis. Šipáková doubrava na amfibolitových svazích Kalvárie nad údolím Labe u Velkých
Žernosek na Litoměřicku. (J. Roleček 2011.)
Fig. 136. Quercus pubescens agg. forest on amphibolite slopes of Kalvárie Hill above the Labe valley near Velké Žernoseky, Litoměřice
district, northern Bohemia.

vápnomilné druhy Asperula tinctoria, Noccaea
montana a Silene nemoralis, (c) větší zastoupení
mají některé hájové druhy (Hepatica nobilis, Melica
nutans, Mercurialis perennis a Stellaria holostea),
(d) menší zastoupení mají druhy suchých lesních
lemů. Podle analyzovaného snímkového materiálu
je tato asociace tvořena kontrastnější směsí lesních
a nelesních prvků než její moravská analogie. Může
to být způsobeno odlišnou historií porostů, různým
vegetačním kontextem, ale i odlišnými stanovištními podmínkami obou území. Jde o jedno z našich druhově nejbohatších lesních společenstev,
v němž se na ploše 100–200 m2 obvykle vyskytuje
35–60 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá
málo vyvinuté a obvykle dosahuje pokryvnosti jen
do 10 %. Nejčastějším druhem je Hypnum cupressiforme s. l.
Stanoviště. Lathyro-Quercetum je azonální společenstvo extrémně teplých a suchých stanovišť na
pomezí lesa a bezlesí na bazických substrátech.
Často je součástí vegetační mozaiky nebo zonace
les – teplomilné křoviny – suché bylinné lemy –
304

suché trávníky (– skalní vegetace). Osídluje polohy
s mělkými půdami v horních částech výslunných
svahů, na temenech hřbetů, v okolí skalních výchozů nebo na lesních okrajích. Vzácněji vystupuje
na plošiny, většinou na místech dlouhodobě ovlivňovaných lesním hospodařením. Substrátem jsou
nejčastěji rendziny na silurských a devonských vápencích Českého krasu a bazické rankery na třetihorních vyvřelinách Českého středohoří, vzácně
i pararendziny na vápnitých sedimentech České tabule. V oblasti Porta bohemica v Českém středohoří
se vyskytují i na amfibolitech (Kalvárie) a dalších
minerálně bohatých starohorních metamorfovaných
horninách.
Dynamika a management. Podobně jako u dalších typů teplomilných doubrav zahrnuje tato asociace jak pravděpodobně primární, přirozeně prosvětlené porosty na velmi teplých a suchých, často
skalnatých stanovištích, tak porosty dlouhodobě
sukcesně nestabilní, vytvořené nebo v minulosti
výrazně ovlivněné člověkem. Na řadě lokalit jsou
dosud patrné pozůstatky výmladkového hospoda-
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ření a v minulosti se zde často pásla hospodářská
zvířata (Hofmeister 2002). Takto ovlivněné porosty
dnes mnohdy procházejí sukcesním vývojem,
který se projevuje zapojováním stromového patra,
expanzí křovin a ústupem světlomilných druhů. Na
úkor asociace Lathyro-Quercetum se tak šíří druhy
mezofilnějších teplomilných doubrav asociace
Euphorbio-Quercetum, případně dubohabřin (svaz
Carpinion betuli) nebo suťových lesů (Tilio platyphylli-Acerion). Pro zachování tohoto společenstva
a jeho ochranářsky cenných světlomilných druhů
je na takto postižených lokalitách nutný aktivní
management, např. rozvolňování stromového
patra, odstraňování expandujících křovin nebo obnova výmladkového hospodaření. Téměř všechny
známé porosty jsou součástí zvláště chráněných
území.
Rozšíření. Hlavní oblastí výskytu doubrav asociace
Lathyro-Quercetum jsou členité vápencové pahorkatiny a vrchoviny Českého krasu a okolí. V tomto
území rostou na mnoha lokalitách od Koněprus na

jihozápadě (Samek 1964) po Radotínské a Prokopské údolí na severovýchodě (Kubíková 1977, Moravec et al. 1991, Kubíková et al. 1997); nejhojnější
jsou v okolí Srbska (např. vrchy Velká hora, Doutnáč
a Plešivec; Klika 1928, 1942, Jakucs 1961, Blažková 1962, Kubíková 2007). Druhou významnou
oblastí jejich výskytu je České středohoří, kde jsou
vázány na výslunné svahy třetihorních vulkanických
suků a jejich úpatí (zejména vrchy Lovoš a Košťál;
Klika 1933, 1952, Šimr 1947, 1948, Kubíková et al.
1997, Mazák 2011) a na výchozy bazických metamorfitů v údolí Labe v oblasti Porta bohemica (zejména okolí vrchu Kalvárie; Mazák 2011). Vegetace
této asociace byla zaznamenána také u Dymokur
na Nymbursku (Klika 1939a) a podobné porosty se
vzácně nacházejí i na dalších opukových stráních
v okolí, např. u Žehuně (Dostál & Sillinger 1933, Roleček, nepubl.), ale i jinde v České tabuli, např. na
Litoměřicku (Kuncová et al. 1980, Toman 1988) a Libochovicku (J. Novák, nepubl.). Analogické porosty
mimo Čechy se obvykle řadí do jiných asociací.
Podobné jsou zejména některé doubravy v jižním

Obr. 137. Lathyro collini-Quercetum pubescentis. Podrost šipákové doubravy s jahodníkem obecným (Fragaria vesca), lipnicí úzkolistou
(Poa angustifolia), kokoříkem vonným (Polygonatum odoratum) a řimbabou chocholičnatou (Tanacetum corymbosum) na vápencových
svazích nad údolím Kačáku v Českém krasu. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 137. The herb layer of the Quercus pubescens agg. forest with Fragaria vesca, Poa angustifolia, Polygonatum odoratum and Tanacetum corymbosum on limestone slopes above the Kačák valley in the Bohemian Karst, central Bohemia.
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Obr. 138. Rozšíření asociace LCA01 Lathyro collini-Quercetum pubescentis.
Fig. 138. Distribution of the association LCA01 Lathyro collini-Quercetum pubescentis.

Německu (Fränkische Alb) a jihomoravské doubravy asociace Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, varianta Prunus mahaleb.
Variabilita. V rámci této asociace lze rozlišit dvě výrazné varianty:
Varianta Asperula tinctoria (LCA01a) zahrnuje porosty na výslunných vápencových svazích
Českého krasu a vzácně i na vápnitých sedimentech České tabule (např. úpatí Lovoše u Bílinky).
Půdy jsou obvykle silně vápnité a jejich pH se nejčastěji pohybuje v rozmezí 6,5–8,0. Charakteristická je bohatá účast druhů suchých lesních lemů,
např. Anthericum ramosum, Asperula tinctoria, Betonica officinalis, Lathyrus pannonicus subsp. collinus, Melampyrum cristatum a Polygonatum odoratum. Význačný je výskyt reliktních dealpínských
nebo demontánních kalcifytů (např. Noccaea montana a Sesleria caerulea, vzácně i Festuca amethystina a Polygala chamaebuxus). Varianta odpovídá subasociaci L. c.-Q. p. typicum Blažková 1997.
Varianta Koeleria macrantha (LCA01b) zahrnuje porosty na vulkanitech a metamorfitech Českého středohoří. Půdy jsou poněkud kyselejší než
u předchozí varianty, pH se pohybuje nejčastěji
v rozmezí 5,0–6,5. Varianta je charakteristická
menším zastoupením lemových druhů a větším
podílem druhů suchých trávníků, např. Centaurea
stoebe, Elymus hispidus, Erysimum crepidifolium,
Festuca rupicola, F. valesiaca, Koeleria macrantha,
Thymus pannonicus a Verbascum lychnitis. To
306

spolu s hojnějším výskytem mezofilních hájových
druhů a nitrofytů (např. Poa nemoralis, Stellaria holostea, S. media a invazní Impatiens parviflora)
poukazuje na sukcesní nestabilitu některých porostů, jež zřejmě vznikly zarůstáním suchých trávníků. Často jsou tyto doubravy výrazně narušeny
zvěří (zejména muflony). V oblasti Porta bohemica
se vyskytují přechody do vegetace acidofilních teplomilných doubrav. Varianta odpovídá subasociaci L. c.-Q. p. poëtosum nemoralis Chytrý 1997.
Hospodářský význam a ohrožení. Produkční význam této asociace je obvykle zanedbatelný, porosty jsou však mimořádně cenné jako refugia
vzácných druhů rostlin a živočichů světlých teplomilných lesů. Jejich ohrožení spočívá zejména
v sukcesní nestabilitě, jež vede k přeměně v mezofilnější vegetaci stinných lesů a k expanzi nitrofytů.
V chráněných územích proto mohou být ohroženy
bezzásahovým režimem. Některé porosty v Českém středohoří podléhají ruderalizaci v důsledku
narušování přemnoženou zvěří.
Nomenklatorická poznámka. Klika (1932) pojmenoval tuto asociaci podle taxonu Lathyrus versicolor
(J. F. Gmel.) Beck (= L. pannonicus subsp. varius
(Hill) P. W. Ball). To je však jihoevropský taxon, který
se v České republice nevyskytuje. Jméno Lathyro
versicoloris-Quercetum lanuginosae Klika 1932 je
tudíž nutné korigovat na Lathyro collini-Quercetum
lanuginosae Klika 1932 corr. Roleček in Chytrý
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2013 podle taxonu L. pannonicus subsp. collinus
(J. Ortmann) Soó, který ve vegetaci snímkované Klikou ve skutečnosti roste.

￭ Summary. This association includes open, low-growing
woodlands dominated by Quercus pubescens agg. or
Q. petraea agg. in central and northern Bohemia. In contrast to the next association, some easterly distributed
species are missing and mesic forest species are more
common. These forests occur on south-facing slopes
over limestone in the Bohemian Karst and on basalt hills
in the České středohoří, rarely also on calcareous Cretaceous sediments and base-rich metamorphic rocks in the
hilly landscapes along the Labe river.

morsa, Dictamnus albus, Dorycnium pentaphyllum agg., Erysimum virgatum agg., Euphorbia
cyparissias, E. epithymoides, Galium glaucum,
Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Inula
conyzae, I. ensifolia, I. hirta, I. ×stricta, Iris pumila, I. variegata, Melampyrum cristatum, Origanum vulgare, Peucedanum alsaticum, P. cervaria,
Pilosella bauhini, Potentilla patula, Salvia pratensis, Securigera varia, Silene nutans, Stachys
recta, Stipa capillata, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Thalictrum minus,
Thymus glabrescens, Veronica spicata, V. teucrium, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta,
V. mirabilis
Konstantní druhy: Acer campestre, Cornus mas, Cra-

LCA02
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
Michalko 1957

taegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Prunus

Bazifilní dubové řídkolesy na
mělkých suchých půdách severní
části Panonské oblasti

glossoides purpurocaerulea, Bupleurum falca-

spinosa, Quercus pubescens agg., Sorbus torminalis, Viburnum lantana; Elymus repens, Adonis
vernalis, Ajuga genevensis, Anthericum ramosum,
Aster amellus, Brachypodium pinnatum, Butum, Campanula bononiensis, Carex humilis, Clinopodium vulgare, Dictamnus albus, Dorycnium
pentaphyllum agg., Euphorbia cyparissias,
E. epithymoides, Festuca rupicola, Galium glau-

Tabulka 7, sloupec 2 (str. 338)

cum, Geranium sanguineum, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Inula ensifolia, Lotus

Nomen inversum propositum

corniculatus, Origanum vulgare, Peucedanum cer-

Orig. (Michalko 1957): Asociácia Quercus pubescens-

varia, Poa pratensis agg., Salvia pratensis, Secu-

-Lithospermum purpureo-coeruleum (Lithosper-

rigera varia, Stachys recta, Tanacetum corymbo-

mum purpureo-coeruleum = Buglossoides purpu-

sum, Teucrium chamaedrys, Veronica spicata,

rocaerulea)
Syn.: Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs

Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta; Abietinella abietina, Brachytheciastrum velutinum, Ce-

et Fekete 1957 (§ 3f), Pruno mahaleb-Quercetum

ratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l.,

pubescentis Jakucs et Fekete ex Jakucs 1961,

Plagiomnium affine s. l.

Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae Chytrý et
Horák 1997 p. p.
Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus mas,

Dominantní druhy: Quercus pubescens agg.; Carex
humilis
Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 %

Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus,

OR Quercus pubescens agg. pokr. > 10 % OR

Ligustrum vulgare, Prunus fruticosa, P. spinosa,

Quercus robur pokr. > 10 %) AND skup. Buglos-

Quercus pubescens agg., Sorbus torminalis,

soides purpurocaerulea AND skup. Inula ensifolia

Staphylea pinnata, Viburnum lantana; Adonis
vernalis, Ajuga genevensis, Anthericum ramosum, Asparagus officinalis, Aster amellus,
Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula bononiensis, Carex humilis, C. michelii, Cirsium
pannonicum, Clinopodium vulgare, Crepis prae-

Struktura a druhové složení. Po strukturní
stránce jde o jihomoravskou obdobu české asociace Lathyro collini-Quercetum pubescentis, tedy
o zakrslé řídkolesy s pokryvností stromového patra
většinou v rozmezí 25–65 % a s dominancí šipáku
307
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Obr. 139. Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis. Rozvolněná šipáková doubrava v komplexu se suchými trávníky na
lokalitě Nosperk u Němčiček na Hustopečsku. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 139. Open forest of Quercus pubescens agg. in association with dry grasslands at Nosperk near Němčičky, Břeclav district,
southern Moravia.

nebo dubu zimního (Quercus pubescens agg.,
Q. petraea agg.), vzácně dubu letního (Quercus
robur). Nejčastěji přimíšenými dřevinami stromového patra jsou javor babyka (Acer campestre)
a jeřáb břek (Sorbus torminalis). V druhově bohatém keřovém patře se uplatňují teplomilné i mezofilní druhy (zejména Cornus mas, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum
vulgare, Prunus mahaleb, P. spinosa, Rosa canina
agg. a Viburnum lantana). Dominantami bylinného
patra bývají graminoidy válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice nízká (Carex humilis)
nebo kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) a silné
zastoupení mají byliny suchých trávníků a lesních
lemů (např. Aster amellus, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Dictamnus albus,
Galium glaucum, Geranium sanguineum, Peucedanum cervaria, Salvia pratensis, Stachys recta,
Teucrium chamaedrys a Vincetoxicum hirundinaria). Charakteristická je účast teplomilných druhů
chybějících v teplých oblastech Čech (např. Aconi308

tum anthora, Dorycnium pentaphyllum agg., Euonymus verrucosus, Euphorbia epithymoides, Inula
ensifolia, Iris pumila a Verbascum chaixii subsp. austriacum). V tomto druhově velmi bohatém lesním
společenstvu se na ploše 100–200 m2 obvykle vyskytuje 35–60 druhů cévnatých rostlin. Mechové
patro bývá málo vyvinuté a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 10 %. K nejčastějším druhům patří
Abietinella abietina, Brachytheciastrum velutinum
a Hypnum cupressiforme s. l.
Stanoviště. Tento vegetační typ stojí na přechodu
mezi lesem a teplomilnou a suchomilnou nelesní
vegetací. Obvykle se vyskytuje na strmých výslunných svazích, horních hranách svahů, v okolí skalních výchozů a na lesních okrajích. Často je součástí mozaiky lesních porostů a porostů suchých
trávníků, lesních lemů a teplomilných křovin. Osídluje mělké vápnité půdy (rendziny, pararendziny a litozemě) na různých sedimentárních horninách,
především na vápnitých souvrstvích karpatského
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flyše (Ždánický les a jeho předhůří, Milovický les)
a na bradlových vápencích jurského stáří (Pavlovské vrchy), ale i na starohorních až prvohorních
krystalických vápencích východního okraje Českého masivu (údolí Dyje u Čížova). Půdní pH se
obvykle pohybuje v rozmezí 6,5–8,0.
Dynamika a management. Podobně jako Lathyro-Quercetum zahrnuje i tato asociace jak sukcesně
stabilní porosty na teplých a silně vysychavých stanovištích, tak porosty vytvořené nebo v minulosti
výrazně ovlivněné výmladkovým hospodařením,
někde i lesní pastvou. Porosty vzniklé pod vlivem
člověka jsou zřejmě častější, ale po ukončení tradičního obhospodařování se sukcesně mění v zapojenější lesní společenstva s větším zastoupením
stínomilných a stínících druhů dřevin a s mezofilním
a často nitrofilním podrostem. Protože téměř
všechny porosty této asociace leží ve zvláště
chráněných územích a vyskytují se v nich cenné
světlomilné druhy rostlin a živočichů, je v případě
uvedených sukcesních změn nutný aktivní management, např. rozvolňování stromového patra, odstraňování expandujících křovin nebo obnova výmladkového hospodaření.
Rozšíření. Doubravy asociace Lithospermo-Quercetum pubescentis jsou rozšířeny na velkém
území na severu Panonské pánve a v okrajových
částech sousedních pohoří, avšak z některých

oblastí dosud chybějí věrohodné údaje. Známy
jsou z teplých částí Slovenska (Michalko 1957,
Jarolímek et al. 2008), severozápadní poloviny
Maďarska (Jakucs 1961, Kevey 2008, Borhidi et
al. 2012) a severovýchodního Rakouska (Starlinger in Willner & Grabherr 2007: 96–109). Na
našem území se vyskytují především v jihozápadních výběžcích Západních Karpat tvořených vápnitým flyšem: v Litenčické pahorkatině (Malhotky
u Bučovic; Juřenčák, nepubl., Kelbl, nepubl.), Kyjovské pahorkatině (Dražůvky; Hartman 1958),
Boleradické vrchovině (Líchy u Šitbořic, několik
lokalit mezi Boleradicemi a Kobylím; Chytrý &
Horák 1997), Hustopečské pahorkatině (Kolby
u Pouzdřan; Podpěra 1928) a v Milovickém lese
(Milovická stráň; Chytrý & Horák 1997, Otýpková,
nepubl.). Menší počet fytocenologických snímků
pochází z vápencového bradla Pavlovských vrchů
(Děvín; Danihelka, nepubl.) a výchozů krystalických vápenců ve středním Podyjí (údolí Dyje u Čížova; Chytrý & Vicherek 1995).
Variabilita. Tyto doubravy jsou proměnlivé podél
ekologických i geografických gradientů. Zde jsme
zvolili rozdělení do dvou variant kombinující obě kritéria:
Varianta Prunus mahaleb (LCA02a) zahrnuje
porosty strmých výslunných svahů na vápnitých
skalních horninách. Vyskytuje se vzácně na výchozech jurských vápenců v Pavlovských vrších a na

Obr. 140. Rozšíření asociace LCA02 Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis.
Fig. 140. Distribution of the association LCA02 Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis.
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krystalických vápencích v údolí střední Dyje u Čížova. Charakteristický je výskyt druhů skal a skeletovitých půd (např. Allium flavum, Asplenium trichomanes, Cotoneaster integerrimus a Prunus
mahaleb). Fragmentární porosty v Pavlovských
vrších se druhovým složením nejvíc blíží porostům v Maďarském středohoří, kde leží těžiště
výskytu této asociace. Porosty v údolí Dyje naproti tomu vykazují zřetelné vztahy k teplomilným
doubravám východního okraje Alp v Rakousku
(výskyt Buphthalmum salicifolium, Cyclamen purpurascens a Sesleria caerulea); Quercus pubescens agg. je zde nahrazen druhy Q. petraea agg.
a Q. robur.
Varianta Adonis vernalis (LCA02b) zahrnuje
teplomilné doubravy méně vysychavých stanovišť
na vápnitém karpatském flyši. Charakteristické
je výrazné zastoupení druhů panonských suchých
trávníků a lesních lemů (např. Adonis vernalis, Dorycnium pentaphyllum agg., Euphorbia epithymoides, Inula ensifolia a Iris pumila). Výskyt je soustředěn do nejjižnějších výběžků moravských Karpat
zejména v okolí Němčiček, Pouzdřan a Milovic. Varianta je přechodem k asociaci Quercetum pubescenti-roboris.
Hospodářský význam a ohrožení. Zatímco produkční význam těchto rozvolněných a zakrslých porostů je většinou zanedbatelný, jejich hodnota jako
refugia vzácných druhů rostlin a živočichů světlých
lesů je mimořádná. Jelikož jsou vesměs ohroženy
zarůstáním křovinami a stínomilnými dřevinami
a šířením stínomilných a nitrofilních druhů v podrostu, není ani i ve zvláště chráněných územích ponechání přirozenému vývoji obvykle žádoucí. Na
některých jihomoravských lokalitách je akutní ohrožení výsadbou nebo samovolným šířením invazního trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia).

￭ Summary. This association comprises open, low-growing stands of Quercus pubescens agg., in places accompanied by Q. petraea agg. Stand physiognomy is similar to
that of the previous association, however, Lithospermo-Quercetum pubescentis contains a higher proportion of dry

LCA03
Euphorbio-Quercetum Knapp
ex Hübl 1959
Teplomilné bazifilní doubravy
na mělkých suchých půdách
Tabulka 7, sloupec 3 (str. 338)

Orig. (Hübl 1959): Euphorbio-Quercetum Knapp 1944
(Euphorbia angulata, E. cyparissias, E. polychroma = E. epithymoides, Quercus cerris, Q. petraea, Q. pubescens)
Syn.: Euphorbio-Quercetum vindobonense Knapp
1944 (§ 1, § 34a), Torilido-Quercetum Blažková
(1989) 1997, Corno-Quercetum sensu auct. non
Máthé et Kovács 1962 (pseudonym), Lithospermo-Quercetum petraeae sensu auct. bohem.
non Br.-Bl. 1932 (pseudonym)
Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus mas,
C. sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Quercus
petraea agg., Q. pubescens agg., Sorbus torminalis; Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum
falcatum, Campanula persicifolia, Carex michelii,
C. montana, Clinopodium vulgare, Dictamnus
albus, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, Melittis
melissophyllum, Polygonatum odoratum, Tanacetum corymbosum, Viola hirta
Konstantní druhy: Acer campestre, Carpinus betulus,
Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare,
Quercus petraea agg.; Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Hepatica nobilis,
Lathyrus niger, L. vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys agg. (převážně
V. vindobonensis), Viola hirta
Dominantní druhy: Cornus mas, Ligustrum vulgare,
Quercus petraea agg., Q. pubescens agg.; Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Poa nemoralis, Sesleria caerulea

grassland species and several species absent in the dry
areas of Bohemia, e.g. Dorycnium herbaceum, Euonymus
verrucosus, Euphorbia epithymoides, Inula ensifolia, Iris
pumila and Verbascum chaixii subsp. austriacum. It occurs
in small patches on south-facing slopes with shallow, base-rich soils over calcareous flysch sediments or poorly weathering limestone in the dry areas of southern Moravia.
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Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 %
OR Quercus pubescens agg. pokr. > 10 % OR
Quercus robur pokr. > 10 %) AND (skup. Acer
campestre OR skup. Lathyrus vernus) AND
skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT
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skup. Asarum europaeum NOT skup. Iris variegata NOT skup. Lathyrus pannonicus NOT
skup. Stachys recta NOT Carpinus betulus pokr.
> 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT
Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos
pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
teplomilné doubravy minerálně bohatých substrátů
představující přechod mezi dubovými řídkolesy
a stinnými dubohabřinami. Ve stromovém patře obvykle dominuje dub zimní nebo šipák (Quercus petraea agg., Q. pubescens agg.), zřídka dub letní
(Q. robur). Na rozdíl od dubových řídkolesů je obvyklá významná příměs mezofilnějších dřevin (zejména Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus
excelsior, Sorbus torminalis a Tilia cordata). Stromy
mohou dosahovat zakrslého i dosti statného
vzrůstu a také zápoj stromového patra může být

velmi různý. Rozvolněnější porosty mají mnohdy
bujné a druhově bohaté keřové patro, v němž se
uplatňují např. Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Rhamnus
cathartica a Viburnum lantana. V bylinném patře
těchto doubrav se mísí druhy rozvolněných teplomilných doubrav a suchých lesních lemů (např. Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Dictamnus albus, Galium album subsp.
pycnotrichum, Geranium sanguineum, Polygonatum odoratum, Tanacetum corymbosum a Vincetoxicum hirundinaria) a mezofilní lesní druhy (např.
Convallaria majalis, Hepatica nobilis, Lathyrus
niger, L. vernus, Melica nutans, M. uniflora, Poa nemoralis, Stellaria holostea a Viola mirabilis). Typickou součástí podrostu jsou nitrofyty (např. Campanula rapunculoides, Galium aparine, Geranium
robertianum, Geum urbanum, Impatiens parviflora
a Viola odorata). Druhové bohatství je menší
než v případě dubových řídkolesů: na ploše

Obr. 141. Euphorbio-Quercetum. Teplomilná doubrava s kamejkou modronachovou (Buglossoides purpurocaerulea) na křídových
slínovcích u obce Mcely na Nymbursku. (J. Roleček 2004.)
Fig. 141. Thermophilous oak forest with Buglossoides purpurocaerulea on marlstone slopes near Mcely, Nymburk district, central
Bohemia.
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100–200 m2 se obvykle vyskytuje 25–45 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá vyvinuto málo
a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 10 %. K nejčastějším druhům patří Brachytheciastrum velutinum, Hypnum cupressiforme s. l., Porella platyphylla a Syntrichia ruralis.
Stanoviště. V nejsušších oblastech osídluje Euphorbio-Quercetum přechodné polohy mezi velmi
teplými a suchými stanovišti dubových řídkolesů
a mezickými stanovišti dubohabřin; obvykle jde
o mírné výslunné svahy a jejich úpatí, okraje plošin
s hlubšími půdami nebo méně výslunné svahy.
K dubovým řídkolesům má i sukcesní vztah, neboť
může vznikat jeho zarůstáním. Naproti tomu v poněkud chladnějších územích představuje nejteplomilnější lesní společenstvo bazických půd a vstupuje i na extrémní, např. skalnatá stanoviště. Jeho
substrátem jsou nejčastěji vápnité sedimenty, zejména vápence (Český kras, Moravský kras, Tišnovsko a Pavlovské vrchy), vápnité jílovce až pískovce České tabule (Litoměřicko, Dolní Poohří,
Rožďalovicko, ojediněle jinde) a vápnitý karpatský
flyš (Ždánický les a jeho předhůří, Milovický les, ojediněle jinde). Vyskytuje se však i na bazických vyvřelinách (např. České středohoří a Závist u Prahy)
nebo krystalických vápencích (střední Podyjí).
Půdní pH se obvykle pohybuje v rozmezí 5,5–8,0.
Dynamika a management. Některé porosty této
asociace představují přirozenou součást vegetační

mozaiky suchých a teplých stanovišť na bazických
substrátech a jsou dlouhodobě stabilní. Na dalších
lokalitách však jde spíš o sukcesní stadia vzniklá
z otevřených pastevních lesů a pařezin, u nichž lze
očekávat postupnou přeměnu ve vegetaci stinných
hájů. Součástí tohoto předpokládaného vývoje je
aktuálně pozorovaný ústup na živiny nenáročných
světlomilných druhů a šíření stínomilných a nitrofilních druhů. V ochranářsky cenných porostech ohrožených tímto vývojem je vhodné přistoupit k aktivním zásahům ve prospěch světlomilných druhů,
jako je prosvětlování stromového patra, odstraňování zmlazujících dřevin nebo obnova tradičního
managementu (výmladkové hospodaření a lesní
pastva).
Rozšíření. Euphorbio-Quercetum je široce rozšířený vegetační typ, známý z různých částí střední
Evropy jako „kamejková doubrava“. Pod odlišnými
jmény je udáván z maďarských pohoří (Kevey
2008, Borhidi et al. 2012), východního Rakouska
(Starlinger in Willner & Grabherr 2007: 96–109),
jižní poloviny Slovenska (Roleček 2005), Německa
(Müller in Oberdorfer 1992: 119–137) a ojediněle
i ze severozápadního Polska (J. M. Matuszkiewicz
2001). V České republice se nachází roztroušeně
v teplých oblastech Čech i Moravy s výskytem bázemi bohatých hornin. V Čechách je častý zejména
v Českém krasu (např. okolí Karlštejna, Koda, Karlické a Radotínské údolí; Domin 1928, Klika 1932,
Moravec et al. 1991, Blažková 1997). Několik lokalit

Obr. 142. Rozšíření asociace LCA03 Euphorbio-Quercetum.
Fig. 142. Distribution of the association LCA03 Euphorbio-Quercetum.
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má i v Českém středohoří na bazických neovulkanitech (např. Krkavčí skála, Strážiště, Lovoš, Špičák, Svinky; Zlatník 1928c, Kolbek 1969, 1983, Kubíková et al. 1997) a křídových úpatích (např. Bílé
stráně u Pokratic a Satan u Žitenic; Mazák 2011).
Další fytocenologické snímky pocházejí např. z Debeřského údolí u Peruce (J. Novák, nepubl.), Závisti
u Prahy (Blažková 1997) nebo Rožďalovicka (Buršík, nepubl., Roleček, nepubl.). Na Moravě jsou
hlavní oblastí výskytu těchto doubrav jihozápadní
výběžky Západních Karpat, především Ždánický
les a jeho předhůří (např. Kolby u Pouzdřan, několik
míst mezi Diváky a Kobylím, okolí Dambořic a Bohuslavic, Malhotky u Bučovic; Chytrý & Horák 1997,
Juřenčák, nepubl., Kelbl, nepubl.), Milovický les
a Pavlovské vrchy (Klika 1957, Horák 1969). Větší
množství lokalit je známo také z Moravského krasu,
od Hádů a údolí Říčky na jihu (např. Špaček 1954,
Grüll 1984, Michalcová 2009) přes okolí Kanic a Josefské údolí (Chytrý & Horák 1997, Lustyk 2005,
Vašíček, nepubl.) po Pustý žleb na severu (Unar
1991, Chytrý & Horák 1997). Další snímky pocházejí i z Tišnovska (Květnice, Čebínka; Chlumská
1961, Chytrý & Horák 1997), středního Pojihlaví
(Chytrý & Vicherek 1996), středního Podyjí (Chytrý
& Vicherek 1995, Kelbl, nepubl.) a jižní části Vizovických vrchů (Veselá 2007). Porosty podobné této
asociaci jsou známy i z dalších míst na jihozápadním okraji Českého masivu, Prostějovska, Bílých
Karpat, okolí Valtic nebo Křivoklátska.
Variabilita. V našem pojetí jde o široce vymezený
vegetační typ, zahrnující stinné, téměř mezofilní
lesy, ale i rozvolněné doubravy se světlomilnými
druhy. Rozlišujeme dvě varianty:
Varianta Alliaria petiolata (LCA03a) zahrnuje
mezofilnější a nitrofilní doubravy, časté v teplých
a suchých oblastech Čech, ale rozšířené i na jižní
Moravě. Hojně zastoupeny jsou expanzivní a invazní lesní nitrofyty (např. Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Galium aparine, Geum urbanum, Impatiens parviflora a Torilis japonica)
a některé hájové druhy (např. Primula veris a Stellaria holostea). V některých porostech je výrazně
vyvinut jarní aspekt efemér a efemeroidních geofytů
(např. Corydalis spp., Ficaria verna, Fumaria spp.,
Gagea spp., Galanthus nivalis a Veronica sublobata). Varianta z větší části odpovídá asociaci Torilido-Quercetum Blažková 1997. Představuje přechod do vegetace teplomilných dubohabřin
a suťových lesů.

Varianta Dictamnus albus (LCA03b) je suchomilnější typ s výskytem světlomilných druhů
(např. Brachypodium pinnatum, Carex michelii,
C. montana, Dictamnus albus a Melittis melissophyllum) a méně zasažený ruderalizací. I zde se
mohou vyskytovat některé hájové druhy (např. Convallaria majalis, Dactylis polygama, Melica nutans
a Viola mirabilis). Představuje přechod do vegetace
dubových řídkolesů.
Hospodářský význam a ohrožení. Velká část porostů této asociace byla dříve intenzivně využívána
jako výmladkové nebo pastevní lesy, což vedlo k jejich prosvětlení a většímu zastoupení světlomilných
a suchomilných druhů. Po ukončení tohoto tradičního využití zde dochází k akumulaci živin (Hofmeister 2002, Hofmeister et al. 2004) a sukcesi k mezofilnější vegetaci provázené expanzí nitrofytů.
Tímto vývojem mohou být ohroženy vzácné světlomilné druhy rostlin a živočichů, zejména hmyzu
(Konvička et al. 2004), vázané na řídkoles nebo na
jemnozrnnou dynamickou mozaiku lesa a bezlesí.
K tomuto kritickému vývoji paradoxně přispěla
ochrana mnoha porostů ve zvláště chráněných územích s téměř bezzásahovým režimem.
Syntaxonomická poznámka. V moderní rakouské,
české a slovenské fytocenologické literatuře (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Chytrý
1997, Chytrý in Moravec et al. 2000: 202–239, Roleček 2005, 2007a) se pro tuto asociaci používá
jméno Corno-Quercetum Máthé et Kovács 1962.
Originální diagnóza tohoto jména však spadá do
variability asociace Quercetum petraeae-cerridis
Soó 1957. Patrně nejstarší platné jméno pro asociaci těchto doubrav na našem území je Euphorbio-Quercetum Hübl 1959. V nejnovějším přehledu
lesní vegetace Rakouska (Starlinger in Willner &
Grabherr 2007: 96–109) jsou Corno-Quercetum
a Euphorbio-Quercetum rozlišovány jako dvě samostatné asociace na základě vztahu ke světlu. Na
našem území však mají odpovídající vegetační typy
řadu společných diagnostických druhů, a proto je
rozlišujeme pouze na úrovni variant.

￭

Summary. This thermophilous oak forest of sunny

slopes on base-rich soils is a transitional type between the
dry and open thermophilous oak forests, represented by
the two previous associations, and mesic oak-hornbeam
forests. It is dominated by Quercus petraea agg. or Q. pubescens agg., which are accompanied by mesophilous
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tree species. The shrub and herb layers are composed of
a mixture of oak-forest and forest-fringe species with mesophilous forest species. In the driest areas, Euphorbio-Quercetum usually occurs as a transitional zone between
Quercus pubescens agg. forests on south-facing slopes
and oak-hornbeam forests on north-facing slopes or valley
bottoms. Towards the margins of the dry regions, however,
it is often confined to the regionally most xeric habitats,
specifically the upper parts of south-facing slopes. It occurs
in northern and central Bohemia and southern Moravia.

Konstantní druhy: Acer campestre, Ligustrum vulgare,
Quercus petraea agg., Q. pubescens agg.,
Q. robur; Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis,
Dactylis glomerata, Dictamnus albus, Festuca
ovina, Fragaria moschata, Geranium sanguineum,
Hypericum perforatum, Iris variegata, Polygonatum odoratum, Serratula tinctoria, Silene vulgaris,
Trifolium alpestre, Veronica chamaedrys agg., Vincetoxicum hirundinaria

Svaz LCB
Aceri tatarici-Quercion
Zólyomi 1957
Subkontinentální lesostepní
doubravy
Orig. (Zólyomi 1957): Aceri (tatarici)-Quercion
Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus mas,
C. sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Quercus
petraea agg., Q. pubescens agg., Q. robur, Rosa
spinosissima, Sorbus domestica, S. torminalis, Viburnum lantana; Ajuga genevensis, Anemone
ranunculoides, Anthericum ramosum, Asparagus
officinalis, Asperula tinctoria, Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Brachypodium
pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Carex fritschii, C. michelii,
C. muricata agg., Clematis vitalba, Clinopodium
vulgare, Convallaria majalis, Corydalis pumila,
Dactylis glomerata, Dictamnus albus, Festuca
amethystina, F. heterophylla, F. ovina, Fragaria
moschata, Galium boreale subsp. boreale, Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Inula salicina, Iris graminea, I. variegata, Laserpitium prutenicum, Melampyrum cristatum, M. pratense,
Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Origanum
vulgare, Peucedanum alsaticum, P. oreoselinum,
Platanthera chlorantha, Polygonatum odoratum,
Potentilla alba, Pulmonaria angustifolia, P. mollis,
Ranunculus polyanthemos, Serratula tinctoria,
Silene nutans, S. vulgaris, Solidago virgaurea,
Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera, Verbascum chaixii subsp. austriacum, Vicia cassubica, Vinca minor, Vincetoxicum
hirundinaria, Viola mirabilis
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Svaz Aceri tatarici-Quercion zahrnuje vegetaci teplomilných dubových lesů na minerálně středně bohatých až velmi bohatých substrátech v teplých
a suchých oblastech. V rozvolněném až téměř
zapojeném stromovém patře obvykle převládají
duby, u nás zhruba ve vyrovnaném zastoupení dub
letní, zimní a šipák (Quercus robur, Q. petraea agg.
a Q. pubescens agg.), na jihovýchod od nás častěji
i dub cer (Q. cerris) a dub sivozelený (Q. pedunculiflora), v lesostepní zóně Ukrajiny a Ruska pak
téměř výhradně dub letní. Jejich porosty jsou často
vysokokmenné, ale mohou dosahovat jen několikametrové výšky, zejména pokud jsou to pařeziny. Přimíšeny mohou být mezofilní druhy (nejčastěji Acer
campestre, Fraxinus excelsior a Tilia cordata). Keřové patro může téměř chybět, zvlášť na kyselejších
půdách, zatímco na minerálně bohatých substrátech bývá často velmi dobře vyvinuto. Význačným
druhem je javor tatarský (Acer tataricum), který
může na vlhčích stanovištích dosahovat až do stromového patra. Je rozšířen na rozsáhlém území od
jihozápadního Slovenska (okolí Sence) po Ural, do
České republiky však nezasahuje (Koblížek in Slavík et al. 1997: 153–159). Nejčastějšími druhy keřového patra našich porostů jsou Crataegus spp.,
Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare a Viburnum lantana. Ve východní Evropě jsou v rozvolněných doubravách častěji zastoupeny stepní druhy
křovin (např. Caragana frutex, Prunus tenella a Spiraea crenata). K hlavním dominantám bylinného
patra porostů tohoto svazu patří konvalinka vonná
(Convallaria majalis), která se uplatňuje zejména na
relativně vlhčích stanovištích na nejrůznějších substrátech (kyselých i bazických, písčitých i jílovitých).
Z dalších dominantních druhů se u nás více uplatňují Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Molinia arundinacea a Poa nemoralis,
ve východoevropských porostech i Carex brevicollis

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:15 Stránka 315

Aceri tatarici-Quercion
nebo Melica picta. Nápadným prvkem bylinného
patra těchto doubrav jsou geofyty z čeledí Iridaceae
a Liliaceae: u nás patří k charakteristickým druhům
Iris graminea a I. variegata, dále na jihovýchod se
uplatňují např. Fritillaria ruthenica, Iris arenaria a Tulipa biebersteiniana (Bohn et al. 2000–2003, Šeljag-Sosonko et al. 2002). Celkové druhové složení lesostepních doubrav je značně proměnlivé, neboť
zahrnují porosty na píscích, spraších, slaných půdách a dalších substrátech. Jelikož všechna tato
stanoviště mají v lesostepní zóně početnou garnituru ekologických specialistů, tak se i druhové složení rozvolněných dubových porostů rostoucích na
různých substrátech může značně lišit. V Maďarsku
z toho důvodu někteří autoři (např. Borhidi et al.
2012) rozlišují několik stanovištně diferencovaných
asociací lesostepních doubrav: Quercetum pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko et Džatko
1965 na spraši, Galatello-Quercetum roboris Zólyomi et Tallós 1967 na slaných půdách a Populo
canescentis-Quercetum roboris (Hargitai 1940)
Borhidi in Borhidi et Kevey 1996 a několik dalších
regionálních asociací na písku. Naproti tomu v zapojených dubových porostech na půdách bohatších
živinami, kde se konkurenčně slabí světlomilní
specialisté nemohou uplatnit, má lesní vegetace
na různých substrátech velmi podobné druhové složení, které se blíží mezofilním lesům svazu Carpinion betuli nebo tvrdým luhům svazu Alnion
incanae.
Doubravy svazu Aceri tatarici-Quercion jsou
rozšířeny v ponticko-panonské oblasti a v lesostepní
a v menší míře i stepní zóně východní Evropy. Jejich
areál sahá od okrajů Českého masivu a Západních
Karpat na jižní Moravě přes Vídeňskou pánev (nejjižnější Morava, severozápadní část Rakouska, slovenské Záhoří; Roleček 2005, Starlinger in Willner
& Grabherr 2007: 96–109), Podunajskou pahorkatinu na jihozápadním Slovensku (Michalko & Džatko
1965, Roleček 2005) a další části Malé Uherské nížiny, Velkou Uherskou nížinu v Maďarsku, západním
Rumunsku a severním Chorvatsku a Srbsku (Soó
1943, Horvat et al. 1974, Kevey 2008, Trinajstić
2008, Borhidi et al. 2012), Valašskou nížinu v severovýchodním Srbsku, severním Bulharsku a jihovýchodním Rumunsku (Horvat et al. 1974, Čarni et al.
2009, Coldea et al. 2010) po souvislou lesostepní
zónu rozkládající se ve Východoevropské rovině severně od Černého a Azovského moře a východně
od Karpat. Ta zahrnuje severovýchodní Rumunsko
(Horvat et al. 1974, Sanda et al. 2008a, b, Coldea

et al. 2010), Moldavsko (Horvat et al. 1974, Kleopov
1990) a jižní část Ukrajiny a evropského Ruska (Zólyomi 1957, Jakucs 1960, Walter 1974, Kleopov
1990, Bohn et al. 2000–2003, Didukh et al. 2011).
Východní hranice rozšíření tohoto svazu není dostatečně známa, ale v západním Přiuralí se už vyskytuje vikarizující svaz Lathyro-Quercion roboris
Solomešč et al. 1989, jehož areál sahá až k východní hranici rozšíření dubu letního na jižním Uralu
(Martynenko et al. 2008).
I přes rozsáhlý areál se subkontinentální lesostepní doubravy na většině území zachovaly jen ve
fragmentech. Často se vyskytují maloplošně v prosvětlených porostech a na jejich okrajích. Dnešní
porosty jsou většinou ovlivněny minulým hospodařením: obvykle to byly výmladkové nebo pastevní
lesy, případně jde o zarůstací stadia suchých trávníků (Borza 1937, Horvat et al. 1974, Szabó & Hédl
2013). Jako v ostatních typech teplomilných doubrav, i zde vede depozice živin nebo ukončení tradičního hospodaření k jejich sukcesnímu vývoji
k mezofilnějším lesům. Tímto způsobem z velké
části zanikla např. klasická lokalita panonských
sprašových doubrav na úpatí pohoří Bükk u obce
Kerecsend v Maďarsku (Zólyomi 1957). Prosvětlené porosty těchto doubrav patří k druhově vůbec
nejbohatším lesním společenstvům ve střední
Evropě. Je to umožněno především vysokým pH
půdy, velkým zastoupením druhů suchých trávníků
a lesních lemů a omezenou konkurencí druhů stromového a keřového patra. Ta roste směrem k mezofilnějším a eutrofnějším typům, přičemž druhové
bohatství současně klesá. Ve střední Evropě se
v této vegetaci vyskytuje množství fytogeograficky
a ochranářsky významných druhů, jako relikty
a druhy vyskytující se zde na hranici areálu (např.
Centaurea stenolepis, Festuca amethystina, Gladiolus palustris a na našem území už vyhynulá Trinia
ucrainica).
V tradičním pojetí českých autorů (Chytrý &
Horák 1997, Chytrý in Moravec et al. 2000:
202–239), jehož se zde držíme, zahrnuje svaz
Aceri tatarici-Quercion pouze mezofilnější porosty
na hlubokých půdách na spraši a písku. Někteří zahraniční autoři (např. Sanda et al. 2008a, b, Borhidi
et al. 2012) však do tohoto svazu řadí i rozvolněné
svahové doubravy na mělkých půdách tvrdších bazických hornin ve střední a jihovýchodní Evropě,
pokud jsou v nich významně zastoupeny kontinentální prvky (např. vegetaci blízkou asociaci
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubes315
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centis Michalko 1957). Toto široké pojetí má oporu
ve skutečnosti, že ani v hlavní oblasti rozšíření
svazu Aceri-Quercion ve východní Evropě nejsou
tyto porosty výhradně vázány na hluboké půdy
a osídlují např. strmé svahy lesnatých strží ve
stepní zóně, místně zvaných bajraky (Walter 1974).
Nakolik je to dáno odlišnými přírodními podmínkami
ve východní Evropě (např. větším rozšířením černozemí), není dosud jasné. Je však zřejmé, že svaz
Aceri-Quercion je ze syntaxonomického hlediska
nejkritičtějším svazem našich teplomilných doubrav
a jeho vymezení vůči svazu Quercion pubescenti-petraeae ve střední Evropě a svazu Quercion petraeae ve střední a východní Evropě vyžaduje další
studium.
V České republice rozlišujeme dvě asociace lesostepních doubrav: Quercetum pubescenti-roboris
(Zólyomi 1957) Michalko et Džatko 1965, rozšířené
na hlinitých a jílovitých půdách panonské části jižní
Moravy, a Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý
et Horák 1997, vyskytující se pouze na vátých píscích v lese Dúbrava u Hodonína.

￭ Summary. The alliance Aceri tatarici-Quercion includes
thermophilous oak forests on base-rich soils in continental
areas of east-central and eastern Europe. In the forest-steppe zone of Ukraine and Russia, these forests are
dominated by Quercus robur, but in central Europe also
Q. cerris, Q. petraea agg. and Q. pubescens agg. are common constituents of the tree layer. Their herb layer includes
a higher number of continental species than in other oak
forests, while Submediterranean species are less common.
In the Czech Republic this alliance only occurs on gentle
slopes or flatland in the dry area of southern Moravia.

endum propositum), Aceri tatarici-Quercetum
sensu auct. non Zólyomi 1957 (pseudonym)
Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus mas,
C. sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Quercus
petraea agg., Q. pubescens agg., Rosa spinosissima, Sorbus domestica, S. torminalis, Ulmus
minor, Viburnum lantana; Allium scorodoprasum,
Anemone ranunculoides, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekenii, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, C. montana, C. muricata agg., Clematis vitalba, Convallaria majalis,
Corydalis pumila, Dictamnus albus, Fragaria
moschata, Hypericum hirsutum, Inula salicina, Iris
graminea, I. variegata, Lathyrus niger, Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Origanum vulgare, Peucedanum alsaticum, Pulmonaria mollis,
Silene vulgaris, Valeriana stolonifera, Verbascum
chaixii subsp. austriacum, Vinca minor, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta, V. mirabilis
Konstantní druhy: Acer campestre, Cornus mas,
C. sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Fraxinus excelsior, Ligustrum
vulgare, Quercus petraea agg., Q. pubescens
agg., Sorbus torminalis, Viburnum lantana;
Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, C. muricata agg., Convallaria majalis, Dactylis glomerata, Dictamnus albus, Fragaria moschata, Geum
urbanum, Inula salicina, Iris variegata, Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Origanum vulgare,
Poa nemoralis, Silene vulgaris, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta
Dominantní druhy: Fraxinus excelsior, Quercus pe-

LCB01
Quercetum pubescenti-roboris
(Zólyomi 1957) Michalko
et Džatko 1965
Panonské sprašové doubravy
Tabulka 7, sloupec 4 (str. 338)
Orig. (Michalko & Džatko 1965): Quercetum pubescentis-roboris
Syn.: Aceri tatarici-Quercetum pubescenti-roboris Zólyomi 1957 (§ 34c), Corno-Quercetum Máthé et
Kovács 1962 p. p. (§ 36, nomen ambiguum rejici-
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traea agg., Q. pubescens agg., Q. robur; Convallaria majalis
Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 %
OR Quercus pubescens agg. pokr. > 10 % OR
Quercus robur pokr. > 10 %) AND skup. Buglossoides purpurocaerulea AND skup. Iris variegata NOT skup. Viscaria vulgaris

Struktura a druhové složení. Tento vegetační typ
zahrnuje zakrslé až vysokokmenné prosvětlené
lesní porosty s dominancí dubu zimního (Quercus
petraea agg.) nebo šipáku (Q. pubescens agg.),
méně často dubu letního (Q. robur). Obvykle jsou
přimíšeny mezofilní druhy (zejména Acer cam-
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Obr. 143. Quercetum pubescenti-roboris. Teplomilná sprašová doubrava v Milovickém lese na Břeclavsku. (J. Roleček 2006.)
Fig. 143. Thermophilous oak forest on a loess plateau near Milovice, Břeclav district, southern Moravia.

pestre a Fraxinus excelsior) nebo světlomilné subxerofilní druhy (nejčastěji Sorbus torminalis, vzácně
S. domestica). Keřové patro bývá druhově bohaté
a vyskytují se v něm teplomilné i mezofilní druhy
(např. Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Rosa canina agg. a Viburnum lantana). Jeho
pokryvnost kolísá v závislosti na obhospodařování
a zápoji stromového patra a může přesáhnout
i 50 %. Bylinné patro je většinou druhově bohaté
a zejména v rozvolněných porostech dosahuje
značné pokryvnosti. Na sušších stanovištích převládá nejčastěji válečka prapořitá (Brachypodium
pinnatum), na mezičtějších konvalinka vonná (Convallaria majalis) a lipnice hajní (Poa nemoralis).
Početně se vyskytují teplomilné bazifilní druhy suchých lesních lemů (např. Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dictamnus albus, Inula
salicina, Vincetoxicum hirundinaria a Viola hirta)
a druhy teplých hájů (Fragaria moschata, Lathyrus
niger, Melittis melissophyllum a Viola mirabilis).

Ve vlhčích typech mohou být v menší míře zastoupeny mezofilní lesní druhy (např. Brachypodium
sylvaticum, Mercurialis perennis, Polygonatum multiflorum a Pulmonaria officinalis agg.). Charakteristickou druhovou skupinou jsou teplomilné subkontinentální druhy světlých doubrav, lesních lemů
a panonských suchých trávníků na hlubokých půdách (zejména Iris graminea, I. variegata, Peucedanum alsaticum a Phlomis tuberosa). Často se vyskytují lesní nitrofyty. Druhové bohatství se výrazně
mění se zápojem stromového patra; na ploše o velikosti 100–200 m2 se nejčastěji vyskytuje 25–50
druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá málo
vyvinuté a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 5 %.
K nejčastějším druhům patří Hypnum cupressiforme s. l. a Oxyrrhynchium hians.
Stanoviště. Panonské sprašové doubravy se u nás
vyskytují především v teplých a suchých pahorkatinách a plochých vrchovinách jihozápadních výběžků Západních Karpat. Ty jsou většinou tvořeny
317
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vápnitým flyšem (Milovický les, Ždánický les a jeho
předhůří), méně často neogenními sedimenty Vídeňské pánve (les Kapánsko u Starého Poddvorova), někdy překrytými různě mocnými vrstvami
spraše nebo svahovin. Odlišné jsou lokality na jihovýchodním okraji Českého masivu, kde se tyto
doubravy vzácně nacházejí na plošinách Znojemské pahorkatiny rozčleněných údolími menších
vodních toků, jako je Jevišovka a Únanovka. Substrátem jsou zde granity dyjského masivu, většinou
překryté neogenními sedimenty nebo spraší. Jediná lokalita v Dyjsko-svrateckém úvalu u Vranovic
představuje okraj plošiny nad mělkým údolím
Svratky, tvořené neogenními sedimenty překrytými
terasovými štěrkopísky, vátými písky a spraší. Půdy
panonských sprašových doubrav jsou většinou hluboké a do různé míry ilimerizované; nejčastěji jde
o šedozemě a hnědozemě. Půdní pH se obvykle
pohybuje v rozmezí 6,5–7,5. Toto společenstvo se
často nachází v komplexech teplomilných dubohabřin asociace Primulo veris-Carpinetum betuli, kde
tvoří maloplošné porosty na sušších místech a lesních okrajích. Na některých lokalitách vytváří přechody do nelesní vegetace panonských suchých
trávníků. Rozsáhlejší porosty se dnes v České republice nevyskytují.
Dynamika a management. Tradičním způsobem
managementu těchto doubrav bylo zřejmě většinou
výmladkové hospodaření. Svědčí o tom struktura

porostů (často jde o přestárlé pařeziny, z velké části
převedené na nepravé kmenoviny) a jejich sukcesní
nestabilita při bezzásahovém managementu, projevující se šířením stínomilných druhů a ústupem
světlomilných druhů. Některé z lokalit, fytocenologicky doložených ještě v padesátých a šedesátých
letech 20. století, již tímto vývojem zanikly.
Rozšíření. Vzhledem k vazbě na zemědělsky mimořádně atraktivní polohy se panonské sprašové
doubravy v celém areálu zachovaly jen ve fragmentech. Zaznamenány byly na několika místech na
okraji Velké Uherské nížiny v Maďarsku (např. sprašová úpatí pohoří Mátra a Bükk; Zólyomi 1957,
Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), na periferii Podunajské nížiny na Slovensku (Roleček 2005) a v severovýchodním Rakousku (Starlinger 1997, Willner
et al. 2005). Na našem území se vyskytují pouze na
jižní Moravě, přičemž většina lokalit leží na jihozápadních výběžcích Západních Karpat. Největší
počet údajů pochází z Milovického lesa (Chytrý &
Horák 1997), jednotlivé porosty byly zaznamenány
v Hustopečské pahorkatině (Kolby u Pouzdřan;
Podpěra 1928), Boleradické vrchovině (Hrádek
u Morkůvek; Chytrý & Horák 1997), Kyjovské pahorkatině (les Horní Kapánsko u Starého Poddvorova; Chytrý & Horák 1997) a na jihozápadním
okraji Ždánického lesa (Prostřední vrch u Dambořic;
Plintovič, nepubl.). Několik záznamů pochází i ze
Znojemska, a to z Tvořihrázského lesa a lesa Pur-

Obr. 144. Rozšíření asociace LCB01 Quercetum pubescenti-roboris.
Fig. 144. Distribution of the association LCB01 Quercetum pubescenti-roboris.
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krábka severně od Znojma (Kelbl, nepubl.). Výskyt
je doložen i z Dyjsko-svrateckého úvalu (Vranovický
hájek; Chytrý & Horák 1997). Podobné porosty jsou
známy i z Pavlovských vrchů a vrchu Rajsna u Valtic. V minulosti mohly být tyto doubravy u nás rozšířeny ve většině černozemních oblastí jižní a snad
i střední Moravy, jak ukazuje výskyt charakteristických druhů (např. Iris variegata, Peucedanum alsaticum a Quercus pubescens agg.) na Prostějovsku
nebo na jihozápadě Bílých Karpat. Analogickou vegetaci v Čechách, bez účasti druhů příznačných
pro jihomoravské porosty, zde řadíme z větší části
do asociace Euphorbio-Quercetum.
Variabilita. Na našem území lze variabilitu sprašových doubrav klasifikovat do dvou variant, sledujících hlavní gradient druhového složení od vegetace
světlých, suchých a oligotrofních stanovišť po vegetaci stinných, mírně vlhkých a živinami bohatších
stanovišť. Obě varianty se zřejmě vyskytují nebo se
alespoň v minulosti vyskytovaly v celém areálu asociace:
Varianta Brachypodium pinnatum (LCB01a)
zahrnuje suchomilnější vegetaci s větší účastí
druhů lesních lemů a suchých trávníků (např. Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Hylotelephium maximum, Inula salicina, Peucedanum alsaticum a Viola hirta). Varianta je přechodem
k asociaci Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum
pubescentis.
Varianta Brachypodium sylvaticum (LCB01b)
zahrnuje mezofilnější vegetaci s větší účastí lesních
druhů (např. Brachypodium sylvaticum, Fragaria
moschata, Mercurialis perennis, Polygonatum multiflorum a Pulmonaria officinalis) a menší účastí suchomilných a světlomilných druhů. Varianta je přechodem ke svazu Carpinion betuli.
Hospodářský význam a ohrožení. Donedávna
byla velká část porostů využívána jako pařeziny
nebo pařeziny s výstavky pro produkci palivového
dříví a tyto porosty dodnes poskytují dubové
dřevo spíš horší jakosti. Porosty na mezických
stanovištích mají sice dobrý produkční potenciál,
ten však většinou byl již dávno využit k zemědělským účelům. Lesní stanoviště tohoto vegetačního typu byla navíc z velké části osázena nebo
zarostla trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia). Hlavním současným zdrojem ohrožení sprašových doubrav v celém jejich areálu je sukcese
spojená s ukončením tradičního hospodaření,

provázená šířením mezofilních a nitrofilních
druhů. Na našem území byl tento vývoj doložen
v Milovickém lese (Hédl et al. 2010), který je nejvýznamnější lokalitou panonských sprašových
doubrav v České republice. Zdejší porosty jsou
navíc poškozovány oborním chovem zvěře
(Chytrý & Danihelka 1993).
Syntaxonomická poznámka. V některých současných pracích pojednávajících o dubových lesích okolních zemí (Willner et al. 2005, Roleček
2005) je vegetace analogická variantě Brachypodium sylvaticum odlišována jako asociace pod
jménem Polygonato latifolii-Carpinetum nebo Convallario-Quercetum. Vzhledem k omezenému zastoupení podobných porostů na území České republiky a velmi malému počtu lokalit význačných
druhů výše uvedených asociací (např. Polygonatum latifolium, Quercus cerris, Viola alba a V. suavis, přičemž první a poslední z výčtu mohou být
neofyty) považujeme rozlišování samostatné asociace pro tuto vegetaci v České republice za neopodstatněné.
Nomenklatorická poznámka. Máthé & Kovács
(1962) popsali pod jménem Corno-Quercetum ze
severního Maďarska přechodnou vegetaci mezi
cerovými doubravami asociace Quercetum petraeae-cerridis Soó 1963 a sprašovými doubravami
asociace Quercetum pubescenti-roboris. Jméno
Corno-Quercetum bylo později interpretováno
(Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236,
Chytrý 1997) jako „dřínové doubravy“, které zde řadíme do asociace Euphorbio-Quercetum. Vzhledem k častému používání jména Corno-Quercetum
v jiném významu, než by odpovídalo originální diagnóze, navrhujeme toto jméno k zamítnutí jako
nomen ambiguum.

￭ Summary. This association includes forests of Quercus
petraea agg., Q. pubescens agg. and in places also Acer
campestre, Fraxinus excelsior, Quercus robur and other
mesophilous species. The shrub and herb layers are usually well developed and species-rich. These forests occur
mostly in warm and dry hilly landscapes in the Western
Carpathian foothills. They are confined to deep soils developed on calcareous flysch or less often Neogene sediments, often covered by loess. These soils are characterized by clay migration within the soil profile. In the Czech
Republic this Pannonian association occurs only in southern Moravia.
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LCB02
Carici fritschii-Quercetum
roboris Chytrý et Horák 1997
Doubravy západopanonských písčin
s ostřicí doubravní

pium, Vincetoxicum hirundinaria; Hypnum cupressiforme s. l.
Dominantní druhy: Quercus robur; Convallaria majalis, Molinia caerulea agg.
Formální definice: (Quercus robur pokr. > 10 % OR
Quercus petraea agg. pokr. > 10 %) AND skup.

Tabulka 7, sloupec 5 (str. 338)

Anthoxanthum odoratum AND skup. Geranium
sanguineum AND skup. Serratula tinctoria NOT
skup. Lathyrus niger

Orig. (Chytrý & Horák 1997): Carici fritschii-Quercetum
roboris ass. nova
Diagnostické druhy: Frangula alnus, Quercus robur;
Asperula tinctoria, Betonica officinalis, Carex
fritschii, Cerastium arvense, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Festuca amethystina,
F. ovina, Galium boreale subsp. boreale, Genista
tinctoria, Geranium sanguineum, Iris variegata,
Laserpitium prutenicum, Melampyrum cristatum, M. pratense, Peucedanum oreoselinum,
Platanthera chlorantha, Polygonatum odoratum, Potentilla alba, Pulmonaria angustifolia,
Ranunculus polyanthemos, Selinum carvifolia,
Serratula tinctoria, Silene nutans, S. vulgaris, Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera, Vicia
cassubica, V. sepium, Vincetoxicum hirundinaria
Konstantní druhy: Frangula alnus, Quercus robur;
Achillea millefolium agg., Ajuga reptans, Anthoxanthum odoratum agg. (A. odoratum s. str.), Arrhenatherum elatius, Asperula tinctoria, Betonica officinalis, Carex fritschii, C. pallescens,
Cerastium arvense, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dactylis glomerata, Euphorbia
cyparissias, Festuca ovina, Fragaria vesca, Galium boreale subsp. boreale, G. mollugo agg.
(G. album), G. verum agg., Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Hypericum perforatum, Iris
variegata, Laserpitium prutenicum, Luzula campestris agg., Lysimachia vulgaris, Melampyrum
cristatum, M. pratense, Molinia caerulea agg. (převážně M. arundinacea), Peucedanum oreoselinum, Pimpinella saxifraga, Platanthera chlorantha,
Poa pratensis agg., Polygonatum odoratum, Potentilla alba, P. erecta, Ranunculus polyanthemos,
Scrophularia nodosa, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Silene nutans, S. vulgaris, Solidago
virgaurea, Succisa pratensis, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera, Veronica chamaedrys agg., Vicia cassubica, V. se-
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Struktura a druhové složení. Tato asociace zahrnuje světlé vysokokmenné porosty s dominancí
dubu letního (Quercus robur) nebo zřídka dubu
zimního (Q. petraea agg.) ve stromovém patře.
K nejčastěji přimíšeným druhům patří bříza bělokorá (Betula pendula) a lípa srdčitá (Tilia cordata).
Keřové patro je většinou jen slabě vyvinuto, s výjimkou míst s bujně se zmlazující lípou nebo šířící
se invazní střemchou pozdní (Prunus serotina).
Hojným druhem keřového patra je krušina olšová
(Frangula alnus), často se vyskytuje i ptačí zob
obecný (Ligustrum vulgare) a hlohy (Crataegus
spp.). Bylinné patro je obvykle druhově velmi bohaté a zvlášť na místech s výrazně rozvolněným
stromovým patrem dosahuje velké pokryvnosti. Nejčastějšími dominantami jsou Convallaria majalis
a světlomilné traviny Brachypodium pinnatum,
Carex fritschii, Festuca ovina a Molinia arundinacea. Význačná je účast druhů bezkolencových luk
(např. Betonica officinalis, Galium boreale, Laserpitium prutenicum, Potentilla alba, Serratula tinctoria a Succisa pratensis) a bohatý výskyt světlomilných mezofilních a subxerofilních dvouděložných
bylin (např. Asperula tinctoria, Geranium sanguineum, Iris variegata, Melampyrum cristatum,
M. pratense, Peucedanum oreoselinum, Polygonatum odoratum, Silene vulgaris, Trifolium alpestre,
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia a Vicia sepium). V některých porostech jsou významně zastoupeny luční trávy (např. Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius,
Calamagrostis epigejos a Festuca rubra), z nichž
některé (zejména Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos) se po narušení porostů mohou
šířit na úkor bylin. Stínomilné lesní druhy jsou zastoupeny málo nebo chybějí. Jde o druhově velmi
bohaté lesní společenstvo, ve kterém se na ploše
100–200 m2 obvykle vyskytuje 35–60 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá málo vyvinuté
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Obr. 145. Carici fritschii-Quercetum roboris. Teplomilná doubrava s dubem letním (Quercus robur) na písčité plošině lesa Dúbrava
u Hodonína. (J. Roleček 2006.)
Fig. 145. Thermophilous forest with Quercus robur on a sandy plain in Dúbrava Wood near Hodonín, southern Moravia.

Obr. 146. Carici fritschii-Quercetum roboris. Podrost teplomilné doubravy na lokalitě z předchozího snímku s konvalinkou vonnou
(Convallaria majalis), srhou říznačkou (Dactylis glomerata), omanem vrbolistým (Inula salicina) a mochnou bílou (Potentilla alba).
(M. Chytrý 2012.)
Fig. 146. The herb layer of the thermophilous oak forest on the site of the previous figure with Convallaria majalis, Dactylis glomerata,
Inula salicina and Potentilla alba.
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a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 10 %. Jeho
nejčastějším druhem je Hypnum cupressiforme s. l.
Stanoviště. Tato asociace se u nás nachází na specifických stanovištích, jejichž výskyt je omezen na
jižní část lesa Dúbrava mezi Bzencem a Hodonínem
na jižní Moravě. Jde o plošinu nad mělkým údolím
Moravy překrytou vrstvou křemitých vátých písků
pleistocenního stáří. Zatímco v severní části Dúbravy
váté písky místy dosahují mocnosti přes 25 m, v jižní
části se jejich mocnost výrazně zmenšuje, většinou
na 1–3 m. Vegetace písků je tak ovlivněna horninami
ležícími v podloží, kterými jsou nepropustné bázemi
bohaté neogenní sedimenty Vídeňské pánve
(V. Novák & Pelíšek 1943). Na mírně zvlněném reliéfu vátých písků se díky tomu vytvořila jemnozrnná
mozaika stanovišť suchých a vlhkých, kyselých a bazických (půdní pH leží nejčastěji v rozmezí 4,5–6,5).
Ta podmiňuje velké druhové bohatství a společný výskyt druhů s odlišnými stanovištními nároky (např.
Bistorta officinalis a Teucrium chamaedrys). Na sušších stanovištích ostřicové doubravy zřejmě v minulosti přecházely do suchých acidofilních doubrav na
písku, tato vegetace se však až na drobné a fytocenologicky nedostatečně prostudované fragmenty nezachovala a byla nahrazena borovými monokulturami. Ve vlhčích sníženinách, místně zvaných mlaky,
přecházejí doubravy do olšin, mokřadních vrbin, rákosin a porostů vysokých ostřic s výskytem reliktních
světlomilných druhů (např. Carex buxbaumii, C. lasiocarpa a Spiraea salicifolia).

Dynamika a management. Stanoviště této asociace byla v minulosti z velké části využívána pro
lesní pastvu hospodářských zvířat a jako lesní
louky pro produkci sena. Od poloviny 18. století začala převažovat produkce dřeva, nejprve formou výmladkového hospodaření, od poloviny 19. století
pak pěstováním vysokmenných porostů (F. Šmarda
1961, Szabó 2010b). I přes bohatý výskyt vzácných
světlomilných druhů, včetně pravděpodobných reliktů vegetace staršího holocénu (Roleček 2007b),
je současné druhové složení stromového patra
zřejmě na většině míst dáno činností člověka (Jamrichová et al. 2013). Mnohde lze dnes při omezení
lidských zásahů pozorovat sukcesi k mezofilnější
vegetaci s dominancí druhu Tilia cordata. Současný
management porostů spočívá především v holosečném hospodaření, často provázeném destruktivními metodami přípravy půdy (naorávání brázd
pro výsadbu dubových sazenic, donedávna i shrnování pařezů a posklizňových zbytků buldozerem;
Řepka 2009). Tyto praktiky je nutno omezit a nahradit postupným prosvětlováním porostů výběrnou
sečí. Místy je žádoucí hospodaření formou pařezin
s výstavky. Pro zachování druhového bohatství bylinného patra je vhodnou příměsí nebo alternativou
dubu ve stromovém patře bříza bělokorá.
Rozšíření. Carici fritschii-Quercetum roboris je
úzce vymezený vegetační typ, který se na našem
území vyskytuje pouze v jihozápadní části lesního
komplexu Dúbrava u Hodonína, odkud byl popsán

Obr. 147. Rozšíření asociace LCB02 Carici fritschii-Quercetum roboris.
Fig. 147. Distribution of the association LCB02 Carici fritschii-Quercetum roboris.
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jako samostatná asociace (Chytrý & Horák 1997).
Podobné porosty s dominancí dubu ceru (Quercus
cerris) na neogenních sedimentech a štěrkopískových terasách Dyje v Bořím lese mezi Břeclaví
a Valticemi mají druhové složení přechodné k asociaci Melico pictae-Quercetum roboris. Mimo naše
území byly doubravy s ostřicí doubravní zaznamenány na štěrkopískových terasách Moravy na slovenském Záhoří, zejména v širším okolí obce Gbely
(Roleček 2004). Podobná vegetace se vzácně vyskytuje i na píscích a štěrkopíscích maďarských
nížin (Roleček 2007b), např. v podhůří Bakoňského
lesa, na rozvodí Dunaje a Tisy jižně od Budapešti
a v oblasti Nyírség v severovýchodním Maďarsku.
Maďarští autoři (např. Borhidi et al. 2012) tyto porosty řadí do různých lokálních asociací, např.
Asphodelo-Quercetum roboris (Borhidi et Járai-Komlódi 1959) Borhidi 1996, Festuco rupicolae-Quercetum roboris Soó (1943) 1957, Melampyro
debreceniensis-Quercetum roboris Borhidi et Papp
2003 nebo Molinio litoralis-Quercetum cerridis
Szodfridt et Tallós ex Borhidi 1996.

roveň mají jedinečný význam pro zachování biodiverzity světlých nížinných lesů. Vynikají druhovým
bohatstvím a mimořádnou koncentrací vzácných
světlomilných druhů cévnatých rostlin oligotrofních
stanovišť. Vedle samotné ostřice doubravní (Carex
fritschii), jež se u nás vyskytuje jen na třech dalších
lokalitách, jsou to např. Centaurea stenolepis,
Daphne cneorum, Dianthus superbus, Festuca
amethystina, Gladiolus palustris, Pilosella onegensis a Thalictrum simplex subsp. galioides. Doubravy
s Carex fritschii jsou významným biotopem i pro
další skupiny organismů, např. denní motýly (Konvicka et al. 2008), je proto nutné je v maximální
možné míře ušetřit dosud praktikovaného holosečného hospodaření a destruktivních metod přípravy
půdy (Řepka 2009). Ty představují spolu s vysazováním stanovištně nepůvodních dřevin, přirozenou
sukcesí a šířením nepůvodních druhů (zejména
Prunus serotina, Solidago gigantea a Symphyotrichum lanceolatum) hlavní ohrožení tohoto unikátního lesního společenstva.

￭ Summary. This association includes former forest pasVariabilita. I přes lokální výskyt u nás tyto doubravy
vytvářejí na zvlněném dunovém reliéfu suchomilnější a vlhkomilnější facie, které lze díky jejich velkému druhovému bohatství klasifikovat do dvou variant:
Varianta Convallaria majalis (LCB02a) zahrnuje vegetaci mezických stanovišť s častou dominancí druhů Convallaria majalis nebo Molinia
arundinacea a početnějším zastoupením mezofilních až vlhkomilných druhů (např. Festuca amethystina, Galium boreale, Lysimachia vulgaris, Selinum carvifolia, Succisa pratensis a Vicia sepium).
Vyskytuje se v mezidunových sníženinách a na vlhčích, níže položených místech. Vytváří přechody do
vegetace vlhkých acidofilních doubrav, olšin a lužních lesů.
Varianta Festuca ovina (LCB02b) zahrnuje
vegetaci sušších stanovišť s častou dominancí trav
Brachypodium pinnatum nebo Festuca ovina a větším zastoupením suchomilných a acidofilních
druhů (např. Agrostis vinealis, Anthericum ramosum, Carex humilis, C. supina, Teucrium chamaedrys, Veronica spicata a Viola canina). Váže se na
vyvýšené partie mikroreliéfu a tvoří přechody k vegetaci suchých acidofilních doubrav na písku.

tures dominated by tall stands of Quercus robur. Their
shrub layer is sparse, whereas the herb layer is well developed and species-rich. It contains several species adapted
to an intermittent moisture regime. This association is endemic to lowland sandy plains of southern Moravia (Hodonín region) and adjacent western Slovakia. The sand in this
area is acidic, but overlays base-rich clays, which enables
the occurrence of calcicoles mixed with acidophytes.

Svaz LCC
Quercion petraeae Issler 1931
Acidofilní teplomilné doubravy
Nomen mutatum propositum
Orig. (Issler 1931): Quercion sessiliflorae
Syn.: Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs
1960, Potentillo albae-Quercion petraeae Jakucs
in Zólyomi 1967
Diagnostické druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea agg., Sorbus torminalis; Anthericum ramosum, Betonica officinalis, Calamagrostis arundinacea, Campanula persicifolia, Carex montana,
Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Digitalis

Hospodářský význam a ohrožení. Tyto doubravy
poskytují poměrně kvalitní dubové dřevo, avšak zá-

grandiflora, Festuca heterophylla, F. ovina, Fraga-
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ria moschata, Galium sylvaticum, Genista tinctoria, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Hylotelephium telephium agg. (H. maximum),

Lathyrus

niger,

Luzula

luzuloides,

Melampyrum pratense, Melittis melissophyllum,
Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Potentilla alba, Serratula tinctoria, Silene nutans, Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Trifolium alpestre,

Veronica

officinalis,

Vincetoxicum

hirundinaria, Viscaria vulgaris; Hypnum cupressiforme s. l.
Konstantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea
agg.; Anthericum ramosum, Campanula persicifolia, Festuca ovina, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Hylotelephium telephium
agg. (H. maximum), Hypericum perforatum, Lathyrus niger, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Silene nutans, Tanacetum
corymbosum, Veronica chamaedrys agg., Vincetoxicum hirundinaria, Viscaria vulgaris; Hypnum
cupressiforme s. l.

Svaz Quercion petraeae zahrnuje vegetaci teplomilných dubových lesů rostoucích na minerálně
chudých a středně bohatých substrátech v teplých
a mírně teplých oblastech. V rozvolněném až téměř
zapojeném stromovém patře obvykle převládají
duby, nejčastěji dub zimní (Quercus petraea agg.),
méně často dub letní (Q. robur), zatímco šipák se
vyskytuje jen výjimečně. Jejich porosty mohou být
vysokokmenné a dosahovat výšky přes 20 m, ale
i zakrslé, s výškou kolem 5 m. Přimíšeny mohou být
další teplomilné a světlomilné dřeviny (nejčastěji
Pinus sylvestris a Sorbus torminalis) a na příznivějších stanovištích i některé hájové dřeviny (především Carpinus betulus a Tilia cordata). Keřové patro
je většinou málo vyvinuté. Na nejsušších stanovištích se mnohdy uplatňují jen zmlazující se druhy
stromového patra, na poněkud vlhčích je častá
Frangula alnus. K hlavním dominantám bylinného
patra patří acidotolerantní traviny (na nejsušších
stanovištích Carex humilis a Festuca ovina, na mezičtějších Carex montana a Poa nemoralis), byliny
(Convallaria majalis a Vincetoxicum hirundinaria)
a keříčky (Calluna vulgaris a Genista pilosa). Druhové složení podrostu se mění především s měnící
se hloubkou půdy a s tím související vysychavostí
substrátu a dostupností živin, dále s dostupností
světla a minerálním bohatstvím půdy. Na relativně
sušších stanovištích s mělčí půdou se více uplatňují
324

acidotolerantní teplomilné a suchomilné druhy suchých trávníků a bylinných lemů (např. Anthericum
ramosum, Polygonatum odoratum a Tanacetum corymbosum), mírně teplomilné acidotolerantní druhy
(např. Cytisus nigricans, Digitalis grandiflora, Hylotelephium maximum, Silene nutans a Viscaria vulgaris) a druhy vysychavých mělkých půd (např. Hypericum perforatum, Jasione montana, Pilosella
officinarum a Rumex acetosella). Na hlubších půdách naopak přibývají mezofilní druhy (např. Festuca heterophylla, Fragaria moschata, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, L. vernus, Stellaria holostea
a Veronica chamaedrys agg.) a druhy bezkolencových luk (např. Betonica officinalis, Potentilla alba
a Serratula tinctoria). Početně zastoupeny jsou
lesní i nelesní (sub)acidofyty (zejména Genista germanica, G. tinctoria, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum, Luzula luzuloides, Melampyrum
pratense a Veronica officinalis). Na minerálně bohatších půdách mohou být přimíšeny některé bazifilní druhy (nejčastěji Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Clinopodium vulgare, Primula
veris a Viola hirta). Na kyselých a suchých stanovištích jsou významně zastoupeny i mechorosty
(nejčastěji Brachytheciastrum velutinum, Dicranum
scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Plagiomnium affine s. l. a Polytrichum formosum) a lišejníky (především rodů Cladonia a Parmelia s. l.). Jejich pokryvnost může přesahovat 50 %. Ve srovnání
s ostatními svazy teplomilných doubrav jsou zde
nejsilněji zastoupeny druhy středoevropských listnatých lesů.
Doubravy svazu Quercion petraeae mají sarmatsko-subkontinentální areál, který je výrazně
protažený v rovnoběžkovém směru. Na západě zasahují do klimaticky relativně kontinentálních oblastí
východní Francie (Alsasko; Issler 1926, Treiber &
Remmert 1998) a jihozápadního Německa (např.
horní a střední Porýní; Müller in Oberdorfer 1992:
119–137). Dále se roztroušeně vyskytují ve větší
části Německa (např. Bavorsko, Durynsko, Sasko
a Braniborsko; Müller in Oberdorfer 1992: 119–137,
Pott 1995), s výjimkou oceanického severozápadu,
v Polsku (s rostoucí četností směrem k východu;
J. M. Matuszkiewicz 2001, Kwiatkowski 2003),
České republice, severovýchodním Rakousku (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236) a na Slovensku (Roleček 2005). Rozšířeny jsou i v Maďarsku (Borhidi et al. 2012) a Rumunsku (Sanda et al.
2008a, b, Indreica 2011), avšak zde je tento svaz
někdy pojímán dosti široce a je do něj řazena i sub-
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mediteránně-subkontinentální vegetace cerových
doubrav (např. asociace Quercetum petraeae-cerridis Soó 1963). Ta je jinými autory klasifikována do
zvláštního svazu: např. na Slovensku ji Jarolímek et
al. (2008) řadí do svazu Quercion confertae-cerridis
Horvat 1954. Otázkou zůstává rozšíření svazu
Quercion petraeae ve východní Evropě. Zde je
zřejmě zastoupen pouze vegetací z okruhu asociace Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933, jejíž
výskyt na rozsáhlém území Ukrajiny a Ruska uvádí
už K. Mráz (1958a). Fytocenologických snímků
z dubových lesů této oblasti je však k dispozici jen
málo a vztah zdejších porostů ke středoevropským
doubravám dosud nebyl dostatečně prostudován
(Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199). Například vegetace subkontinentálních doubrav Brjanské oblasti v západním Rusku, která byla některými
autory (Morozova 1999) řazena do středoevropské
asociace Potentillo albae-Quercetum, byla jinými
autory (Bulohov & Solomešč 2003) popsána jako
samostatná asociace Lathyro nigri-Quercetum roboris Bulohov et Solomešč 2003 a zařazena do
svazu Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957. Fytocenologická srovnávací analýza subkontinentálních
doubrav (Roleček 2007b) podporuje spíš první uvedený přístup.
Na našem území jsou doubravy svazu Quercion petraeae nejrozšířenějším typem teplomilných
doubrav. Je tomu tak zčásti proto, že zahrnují relativně mezofilní lesní vegetaci, které vyhovují i klimatické podmínky středních poloh, zčásti díky
vazbě na kyselé a mírně kyselé substráty, které se
u nás ve středních polohách vyskytují mnohem
častěji než substráty bázemi bohaté. Nacházejí se
jak v plochých a mírně členitých terénech na hlubokých půdách, tak na mělkých půdách strmých
výslunných svahů, často v říčních údolích. Dosahují do nadmořské výšky až kolem 700 m. Osídlují
nejrůznější minerálně chudé a středně bohaté substráty, krystalické i sedimentární, zpevněné i nezpevněné. Porosty na svazích říčních údolí se
často nacházejí ve velkoplošné mozaice s vegetací
suchých trávníků, skal a borů, zatímco porosty na
plošinách mnohdy tvoří jen maloplošné fragmenty
na lesních světlinách a okrajích, většinou podmíněné lidským hospodařením. Tradičně byly tyto
doubravy využívány jako nízké a střední lesy a pro
lesní pastvu dobytka, v některých případech představují stadia zarůstání suchých trávníků. Dnes
vede zánik tradičního hospodaření nebo atmosférická depozice živin k jejich sukcesní přeměně

v mezofilnější typy lesa. Acidofilní teplomilné doubravy patří mezi druhově středně bohatá až bohatá
lesní společenstva, přičemž jejich druhové bohatství roste s pH. Na extrémně kyselých a zároveň
prosvětlených stanovištích jsou silně zastoupeny
mechorosty a lišejníky. V porostech na mezických
stanovištích se mohou vyskytovat vzácné světlomilné druhy s ostrůvkovitým výskytem (např. Adenophora liliifolia, Daphne cneorum a Festuca amethystina), zřejmě relikty světlých lesů staršího
holocénu.
Na našem území rozlišujeme ve svazu Quercion petraeae tři asociace. Dvě z nich se vyskytují
převážně na mělkých půdách výslunných svahů:
Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková
1962 zahrnuje mírně až extrémně suché doubravy
v Čechách i na Moravě a Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963 extrémně
suché doubravy na jihozápadní Moravě. Na hlubokých půdách plošin a mírných svahů se převážně
vyskytuje třetí asociace tohoto svazu, Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957.
Z jihozápadní Moravy byla navíc popsána endemické asociace hadcových doubrav Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae Chytrý et Horák 1997, jež
byla uváděna i v dalších fytocenologických přehledech našich teplomilných doubrav (Chytrý 1997,
Chytrý in Moravec et al. 2000). Vzhledem k jejímu
lokálnímu výskytu a proměnlivému druhovému složení ji zde nerozlišujeme.

￭

Summary. This alliance includes thermophilous oak

forests growing on acidic to slightly calcareous soils in moderately warm and dry areas. Usually, Quercus petraea
agg. is the dominant species. In places, Q. robur can dominate as well, whereas Q. pubescens agg. is nearly absent.
Central European species as well as species of mesic
forests are more common than in the other types of thermophilous oak forests. The range of this alliance is mainly
central European, but it also occurs in continental eastern
Europe.

LCC01
Sorbo torminalis-Quercetum
Svoboda ex Blažková 1962
Acidofilní teplomilné doubravy
na mělkých půdách
Tabulka 7, sloupec 6 (str. 338)
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Orig. (Blažková 1962): Torminaleto-Quercetum (Svoboda 1955) Samek 1955 (Sorbus torminalis, Quercus sessilis = Q. petraea, Q. pubescens)
Syn.: Torminarieto-Quercetum Svoboda 1955 (§ 2b,
nomen nudum), Cynancho-Quercetum auct. bohem. non Passarge in Scamoni et Passarge 1959
(pseudonym), Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae Chytrý et Horák 1997 p. p.
Diagnostické druhy: Quercus petraea agg.; Anthericum
ramosum, Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora, Festuca ovina, Genista tinctoria, Hieracium
lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Hylotelephium telephium agg. (H. maximum), Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Silene nutans,
Tanacetum corymbosum, Trifolium alpestre, Vincetoxicum hirundinaria, Viscaria vulgaris
Konstantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea
agg.; Anthericum ramosum, Campanula persicifolia, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Genista
tinctoria, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Hylotelephium telephium agg.
(H. maximum), Hypericum perforatum, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Silene nutans, Tanacetum corymbosum,
Veronica chamaedrys agg. (převážně V. vindobonensis), Vincetoxicum hirundinaria, Viscaria vulgaris; Hypnum cupressiforme s. l.
Dominantní druhy: Quercus petraea agg.; Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Festuca ovina,
Poa nemoralis
Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 %
OR Quercus robur pokr. > 10 %) AND skup. Geranium sanguineum AND (skup. Hieracium sabaudum OR skup. Viscaria vulgaris) NOT skup.
Buglossoides purpurocaerulea NOT skup. Jasione montana NOT skup. Serratula tinctoria
NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus
pokr. > 25 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 %
NOT Pinus sylvestris pokr. > 50 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr.
> 25 %

Struktura a druhové složení. Ve stromovém patře
pravidelně dominuje dub zimní (Quercus petraea
agg.), často vytvářející homogenní jednodruhové
porosty. Vyskytují-li se přimíšené dřeviny, jsou to
nejčastěji mezofilní druhy, zejména habr obecný
(Carpinus betulus) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Na
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světlejších nebo sušších stanovištích se mohou
uplatnit i světlomilné dřeviny, nejčastěji borovice
lesní (Pinus sylvestris), druhy ze skupiny jeřábu
muku (Sorbus aria agg.) a jeřáb břek (S. torminalis).
Keřové patro bývá vyvinuto jen málo. Běžně se
v něm vyskytují zmlazující druhy stromového patra,
z keřů pak zejména hlohy (Crataegus spp.) a růže
(Rosa canina agg.). Dominantou bylinného patra
mnoha porostů je lipnice hajní (Poa nemoralis), ale
často převládá i Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina, Luzula luzuloides nebo Vincetoxicum hirundinaria, v porostech na velmi suchých stanovištích i Carex humilis. Vedle charakteristických
teplomilných acidotolerantních druhů (např. Allium
senescens subsp. montanum, Anthericum ramosum, Hylotelephium maximum, Polygonatum
odoratum, Tanacetum corymbosum a Trifolium alpestre) se zde uplatňují i mezofilnější acidotolerantní druhy (zejména Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora, Galium valdepilosum, Genista
tinctoria, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum, Silene nutans a Viscaria vulgaris). Na
mělkých skeletovitých půdách mohou být zastoupeny druhy snášející vysychavý nestabilní substrát
(např. Galeopsis ladanum, Jasione montana, Pilosella officinarum a Rumex acetosella), na příznivějších stanovištích jsou přimíšeny hájové druhy.
Na ploše 100–200 m2 se obvykle vyskytuje
25–40 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá
pravidelně vyvinuto a běžně dosahuje pokryvnosti
5–20 %. Nejčastějšími druhy jsou mechy Atrichum
undulatum, Brachytheciastrum velutinum, Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l. a Polytrichum formosum, v oligotrofních porostech se hojněji uplatňují lišejníky, především rodu Cladonia.
Stanoviště. Tyto doubravy osídlují nejčastěji výslunné polohy na kyselých nebo druhotně okyselených substrátech, kde se půdní pH obvykle pohybuje v rozmezí 4,0–5,5. Typickými stanovišti jsou
svahy říčních údolí, jejich horní hrany a okolí skalních výchozů. Půdy jsou rankery nebo oligotrofní
varianty kambizemí, vyvíjející se na nevápnitých
horninách. Často jsou to minerálně chudé až
středně bohaté hlubinné vyvřeliny a metamorfity
(zejména granitoidy, granulity, ruly, fylity a amfibolity; např. na jihozápadní Moravě a v jižních Čechách). Dále se vyvíjejí na minerálně slabších
vulkanických horninách, někdy zčásti metamorfovaných (např. České středohoří, střední Povltaví,
Křivoklátsko a okolí Brna) a mnohdy i na nevápni-
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Obr. 148. Sorbo torminalis-Quercetum. Teplomilná doubrava s dubem zimním (Quercus petraea agg.), zběhovcem lesním (Ajuga genevensis), ostřicí nízkou (Carex humilis), náprstníkem velkokvětým (Digitalis grandiflora) a smolničkou obecnou (Viscaria vulgaris) na
metabazaltových svazích kopce Malá Baba u Brna-Řečkovic. (J. Roleček 2007.)
Fig. 148. Thermophilous forest with Quercus petraea agg., Ajuga genevensis, Carex humilis, Digitalis grandiflora and Viscaria vulgaris
on metabasalt slopes of Malá Baba hill near Brno-Řečkovice, southern Moravia.

tých sedimentech různého stáří (např. Křivoklátsko,
okolí Prahy, Drahanská a Zábřežská vrchovina
a Chřiby). Sorbo-Quercetum je často nejsuchomilnějším lesním společenstvem vegetační mozaiky
členitých terénů v teplých a mírně teplých oblastech. Zasahuje i do středních poloh, kde tvoří na
příznivých stanovištích ostrůvky v mezofilní vegetaci svazů Carpinion betuli nebo Fagion sylvaticae.
Typickým prvkem na lokalitách acidofilních teplomilných doubrav jsou skalní výchozy se štěrbinovou
vegetací nevápnitých substrátů s druhy Asplenium
septentrionale nebo Polypodium vulgare.
Dynamika a management. Ačkoli se asociace
Sorbo-Quercetum mnohde vyskytuje jako primární
vegetace extrémně teplých a suchých stanovišť,
velká část zejména mezičtějších porostů vznikla
druhotně následkem dlouhodobého hospodaření.
Pouhé pěstování dubu na stanovištích s potenci-

álem pro vegetaci mezických lesů (dubohabřin
a bučin) vytváří podmínky pro šíření světlomilných
acidotolerantních druhů a ústup hájových druhů.
Pokud se takové porosty navíc v minulosti obhospodařovaly jako pařeziny, páslo se v nich nebo hrabalo stelivo, mohly se v nich šířit suchomilné druhy
na úkor druhů mezických lesů. Dnes v takových porostech často pozorujeme šíření mezofilních dřevin
(zejména Carpinus betulus a Tilia cordata), které
představuje první krok zpětné sukcese k hájové vegetaci. V chráněných územích a v ostatních porostech s výskytem ochranářsky cenných světlomilných druhů jsou nezbytné aktivní zásahy pro
udržení rozvolněného stromového patra, jako je výběrná těžba a obnova tradičních způsobů hospodaření.
Rozšíření. Acidofilní teplomilné doubravy jsou
pod různými jmény známy ze všech zemí střední
327
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Obr. 149. Rozšíření asociace LCC01 Sorbo torminalis-Quercetum.
Fig. 149. Distribution of the association LCC01 Sorbo torminalis-Quercetum.

Evropy. Časté jsou na Slovensku (Roleček 2005),
vyskytují se i v severovýchodním Rakousku (Starlinger in Willner & Grabherr 2007: 96–109) a vzácně
v jihozápadním Polsku (Kwiatkowski 2003). V Německu je analogická vegetace řazena mezi acidofilní doubravy (Müller in Oberdorfer 1992: 119–137).
V maďarských pohořích je široce rozšířena podobná asociace Quercetum petraeae-cerridis Soó
1963 (Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), avšak některé porosty v severním Maďarsku (např. v Zemplínských vrších) se druhovým složením velmi blíží
asociaci Sorbo-Quercetum. Indreica (2012) uvádí
výskyt asociace Sorbo torminalis-Quercetum z rumunských Karpat. U nás patří acidofilní teplomilné
doubravy k nejčastějším společenstvům teplomilných doubrav. Je to dáno jednak velkým rozšířením
nevápnitých substrátů, jednak tradičně širokým pojetím této asociace: teplomilné typy se vyskytují
v teplých a suchých oblastech, zatímco mezičtější
typy zasahují zvláště na výslunných svazích říčních
údolí hluboko do středních poloh. V Čechách je nejvíce lokalit známo z oblasti od údolí Berounky a jejích přítoků na Křivoklátsku (T. Kučera 1994, Kolbek
et al. 2003a) přes nevápencové části Českého
krasu (Blažková 1962, 1989, Moravec et al. 1991)
po širší okolí soutoku s Vltavou (Samek 1962, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1971b, Moravec et
al. 1991). Druhou významnou oblastí výskytu je
České středohoří, odkud existuje velké množství
údajů z území od Třebenic na jihozápadě po Děčín
na severovýchodě (např. Košťál, Lipská hora, Mile328

šovka, Kybička, Porta bohemica, Deblík, Kozí vrch
a Vrabinec; Turoňová 1977, Sýkora 1979, Mazák
2011, Smejkal, nepubl.). Větší počet lokalit je znám
také z údolí Vltavy mezi Českým Krumlovem a Prahou (např. okolí Dívčího Kamene, Hluboké nad
Vltavou, soutoku Vltavy s Otavou a Vymyšlenské
pěšiny u Mokrska; Zelený 2008, Průša, nepubl.,
Vokoun, nepubl.) a jejích přítoků (Otava a Sázava;
Moravcová-Husová 1963, Jaroš 1980, Vokoun, nepubl.). Menší počet lokalit byl zjištěn na Plzeňsku
(např. Háj v údolí Berounky, vrch Řičej v Branžovském hvozdu; Mikyška 1944b, Husová 1968a),
Podbořansku (Buršík, nepubl.), v dolním Poohří
(J. Novák, nepubl.), na Velkém Bezdězu (Kolbek &
Petříček 1979) a na Čáslavsku (Jaroš 1980). Naprostá většina moravských lokalit leží na východním okraji Českého masivu, od státní hranice s Rakouskem na jihu po Litovel na severu. Údaje existují
téměř z celého tohoto území, od údolí Dyje (Chytrý
& Vicherek 1995) přes Jevišovicko a Krumlovský
les (Kelbl, nepubl.), údolí Rokytné, Jihlavy, Oslavy
a Bobravy (Chytrý & Vicherek 1996, Chytrý & Horák
1997, Zelený, nepubl.), okolí Brna (Vild 2009,
Juřenčák, nepubl.), Tišnovsko (J. Šmarda 1942,
A. Musil, nepubl.), údolí Svitavy (Chytrý & Horák
1997, Vild 2007), okolí Boskovic (Mazal, nepubl.),
jižní a východní okraj Drahanské vrchoviny (např.
okolí Mokré-Horákova, Lulče a Pustiměře; Chytrý &
Horák 1997, Juřenčák, nepubl., Mazal, nepubl.)
a Prostějovsko (Chytrý & Horák 1997) po jižní část
Zábřežské a Hanušovické vrchoviny (např. údolí
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Třebůvky nad Lošticemi a les Doubrava u Moravičan; Kincl 1989, Chytrý & Horák 1997, Bednář, nepubl., J. Novák, nepubl.). Jednotlivé lokality jsou
známy i z jižního okraje Oderských vrchů (Roleček,
nepubl.), údolí Bečvy u Hranic (Hradílek & Kincl
2008) a úpatí Chřibů (Havlová 2000, Plintovič, nepubl., Prudič, nepubl.). Lokality ve Džbánu (Cipra,
nepubl.) a v Dúbravě u Hodonína (Prudič, nepubl.)
představují přechodnou vegetaci k doubravám asociace Melico pictae-Quercetum roboris a Carici
fritschii-Quercetum roboris.
Variabilita. Asociace Sorbo-Quercetum je proměnlivá podél několika gradientů, z nichž nejvýraznější
odrážejí změny vlhkosti a pH (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1977). Těm odpovídají dvě rozlišené
varianty, vyskytující se u nás víceméně v celém
areálu asociace:
Varianta Viscaria vulgaris (LCC01a) je acidofilnější a suchomilnější typ vázaný na živinami
chudší, sušší, často zřejmě primární stanoviště.
Kromě Poa nemoralis běžně dominuje Festuca
ovina, v nejteplejších oblastech i Carex humilis.
Více zastoupeny jsou acidofyty a druhy snášející
mělké půdy, např. Anthericum liliago, Arabidopsis
arenosa, Hieracium schmidtii, Pilosella officinarum,
Rumex acetosella, Viscaria vulgaris, mechy a lišejníky. Hájové druhy většinou chybějí. V Čechách tato
varianta představuje nejsuchomilnější typ acidofilních teplomilných doubrav, zatímco na jihozápadní
Moravě vytváří na výslunných skalnatých svazích
přechody do asociace Genisto pilosae-Quercetum
petraeae. Odpovídá subasociaci S. t.-Q. caricetosum humilis (Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná
1977) Chytrý in Chytrý et Vicherek 1995.
Varianta Dactylis polygama (LCC01b) je mezofilnější typ vázaný na relativně vlhčí a živinami
bohatší stanoviště, často s hlubšími půdami. Charakteristické je menší zastoupení suchomilných acidofytů a hojnější výskyt mezofilních lesních druhů,
jako jsou Carex montana, Dactylis polygama, Festuca heterophylla, Lathyrus vernus, Melittis melissophyllum a Tilia cordata. Jde o přechod k asociaci
Melico pictae-Quercetum roboris a svazu Carpinion
betuli. Varianta odpovídá subasociaci S. t.-Q. poëtosum nemoralis Blažková 1962.
Hospodářský význam a ohrožení. Hospodářský
význam této vegetace je omezený. Z hlediska produkce dřeva je významnější varianta Dactylis polygama, která se vyskytuje na stanovištích s vyšší

bonitou, zatímco varianta Viscaria vulgaris, představovaná často prořídlými a zakrslými porosty, je
produkčně málo významná. Mnoho lokalit této
asociace má velký význam pro ochranu biodiverzity, neboť se zde vyskytují vzácné druhy organismů světlých lesů. Kromě intenzivního lesnického hospodaření (zejména pěstování borových
monokultur) mohou být tyto porosty ohroženy zapojováním stromového patra a sukcesí k mezofilnější lesní vegetaci bez účasti ohrožených světlomilných druhů.

￭ Summary. This association is usually dominated by Quercus
petraea agg. The shrub layer is sparse and the herb layer is
composed of acidotolerant, light-demanding thermophilous
species, in some stands also with an admixture of species of
mesic forests. A moss layer is often well developed. This vegetation occurs on south-facing slopes of poorly-weathering acidic
rocks such as granite, gneiss, shale or volcanic rocks. Soils are
usually shallow rankers or cambisols. In the Czech Republic
this vegetation occurs mainly on volcanic hills of northern
Bohemia and in deep river valleys of central and southern
Bohemia and western Moravia.

LCC02
Genisto pilosae-Quercetum
petraeae Zólyomi et al.
ex Soó 1963
Acidofilní dubové řídkolesy
s kručinkou chlupatou
Tabulka 7, sloupec 7 (str. 338)
Orig. (Soó 1963): Genisto pilosae-Quercetum petraeae
Zólyomi-Jakucs-Fekete 58, Tallós 60, Jakucs 61,
62, Soó 61, 62, Horánszky ined.
Syn.: Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et
al. in Zólyomi et Jakucs 1957 (§ 2b, nomen
nudum), Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae
Chytrý et Horák 1997 p. p.
Diagnostické druhy: Loranthus europaeus, Quercus
petraea agg.; Agrostis vinealis, Allium flavum, Anthericum ramosum, Carex humilis, Festuca ovina,
F. pallens, Genista pilosa, Hieracium lachenalii,
H. sabaudum s. l., Hylotelephium telephium agg.
(H. maximum), Jasione montana, Linaria genistifolia, Pilosella officinarum, Rumex acetosella,
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Scleranthus perennis, Sedum reflexum, Trifolium

craea, C. fimbriata, C. rangiformis, Dicranum sco-

alpestre, Verbascum chaixii subsp. austriacum,

parium, Hypnum cupressiforme s. l., Polytri-

Vincetoxicum hirundinaria, Viscaria vulgaris; Ce-

chum

ratodon purpureus, Cladonia coniocraea, C. fim-

X. pulla s. l., X. stenophylla s. l.

piliferum,

Xanthoparmelia

conspersa,

briata, C. foliacea, C. pyxidata, C. rangiferina s. l.,

Dominantní druhy: Quercus petraea agg.; Carex hu-

C. rangiformis, Flavoparmelia caperata, Hypnum

milis, Festuca ovina; Hypnum cupressiforme s. l.

cupressiforme s. l., Lasallia pustulata, Polytrichum
juniperinum, P. piliferum, Xanthoparmelia con-

Formální definice: Quercus petraea agg. pokr. > 10 %
AND skup. Jasione montana AND skup. Linaria

spersa, X. pulla s. l., X. stenophylla s. l.
Konstantní druhy: Quercus petraea agg.; Anthericum

genistifolia

ramosum, Carex humilis, Dianthus carthusianorum agg., Euphorbia cyparissias, Festuca ovina,
F. pallens, Genista pilosa, Hieracium lachenalii,
H. sabaudum s. l., Hylotelephium telephium agg.
(H. maximum), Hypericum perforatum, Jasione
montana, Linaria genistifolia, Luzula campestris
agg., L. luzuloides, Pilosella officinarum, Poa nemoralis, Rumex acetosella, Sedum reflexum, Trifolium alpestre, Verbascum chaixii subsp. austriacum,

Vincetoxicum

hirundinaria,

Viscaria

vulgaris; Ceratodon purpureus, Cladonia conio-

Struktura a druhové složení. Ve stromovém patře
těchto doubrav zcela převažuje dub zimní (Quercus
petraea agg.), který vytváří nízké a silně rozvolněné
porosty (obvykle do 10 m výšky a s pokryvností pod
50 %, často i mnohem méně). Přímíšeny mohou být
světlomilné druhy dřevin, zejména borovice lesní
(Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula)
a jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), místy i stínomilný habr obecný (Carpinus betulus). Keřové patro
chybí nebo je málo vyvinuté. Mnohdy se v něm

Obr. 150. Genisto pilosae-Quercetum petraeae. Zakrslá rozvolněná doubrava s dubem zimním (Quercus petraea agg.) v horní části
rulových svahů v údolí Oslavy u Ketkovic na jihozápadní Moravě. (J. Roleček 2011.)
Fig. 150. Open, stunted forest of Quercus petraea agg. on an upper slope over gneiss in the Oslava valley near Ketkovice, Brno-venkov
district, south-western Moravia.
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uplatňují mladí nebo zakrslí jedinci dřevin stromového patra, z keřů např. růže (Rosa canina agg.)
a jalovec obecný (Juniperus communis). Bylinnému
patru dominují acidofilní a acidotolerantní traviny
a keříčky, nejčastěji kostřava ovčí (Festuca ovina),
ostřice nízká (Carex humilis) a kručinka chlupatá
(Genista pilosa). Charakteristický je výskyt skupiny
světlomilných a suchomilných druhů kyselých skeletovitých půd (např. Hypericum perforatum, Jasione montana, Pilosella officinarum, Rumex acetosella a Scleranthus perennis) a acidotolerantních
skalních druhů (např. Allium flavum, Festuca pallens, Sedum reflexum a Seseli osseum). Tyto druhy
odrážejí spíš nelesní přírodní podmínky této vegetace. Nechybějí teplomilné druhy (např. Agrostis vinealis, Anthericum ramosum, Koeleria macrantha,
Linaria genistifolia, Verbascum chaixii subsp. austriacum a Vincetoxicum hirundinaria) ani běžné acidofyty (např. Calluna vulgaris, Genista tinctoria, Hieracium lachenalii, H. sabaudum, Luzula luzuloides
a Viscaria vulgaris). Od podobných doubrav asociace Sorbo torminalis-Quercetum odlišuje tuto vegetaci především hojnější výskyt druhů jižního migračního elementu (zejména Allium flavum, Genista
pilosa a Linaria genistifolia). Druhové bohatství cévnatých rostlin je mezi teplomilnými doubravami nejmenší a na ploše 100–200 m2 se obvykle nalézá
jen 20–35 druhů. Naproti tomu mají ve srovnání se
všemi ostatními teplomilnými doubravami v porostech této asociace neobvykle velkou pokryvnost
mechy (zejména Ceratodon purpureus, Dicranum
scoparium, Polytrichum juniperinum a P. piliferum)
a lišejníky rostoucí na povrchu půdy (např. Cladonia
fimbriata a C. rangiformis) i na skalních výchozech
(např. Xanthoparmelia conspersa, X. pulla s. l. a X.
stenophylla s. l.). Mechové patro nezřídka dosahuje
pokryvnosti přes 50 % a na ploše 100–200 m2 se
obvykle vyskytuje 5–10 druhů terestrických mechů
a lišejníků.
Stanoviště. Společenstvo je význačným prvkem
vegetační mozaiky hluboce zaříznutých říčních
údolí nejteplejší a nejsušší jižní části východního
okraje Českého masivu. Zde se vyskytuje především na strmých výslunných svazích, kde na konvexních, větrem vyfoukávaných tvarech reliéfu
(hřbítky, údolní hrany a skalní výchozy) nejvíce
vynikají vlastnosti horninového podloží. Tím bývají
nejčastěji staré krystalické horniny Českého masivu (zejména granitoidy, ruly a granulity), u Moravského Krumlova také permské slepence. Na

těchto substrátech se vyvíjejí mělké, vysychavé,
živinami a bázemi chudé půdy (oligotrofní rankery) s pH většinou menším než 5,0, jež jsou nepříznivé pro růst zapojeného lesa. Vzniká zde
proto mozaika acidofilních suchomilných lesních
a nelesních společenstev, jejichž přechod představuje právě řídkoles asociace Genisto pilosae-Quercetum. Kontaktními společenstvy na příznivějších stanovištích s hlubšími půdami bývají
acidofilní teplomilné doubravy, na mělkých půdách potom suché trávníky a vřesoviště s fragmenty teplomilných reliktních borů nebo s nelesní
skalní vegetací.
Dynamika a management. Zčásti jde o vegetaci
extrémně suchých a živinami chudých, primárně
bezlesých stanovišť, na některých lokalitách se
však tyto porosty zřejmě vyvinuly z původně zapojených lesů pod vlivem lidské činnosti (těžba
dřeva a pastva), případně jde o mladá sukcesní
stadia na dříve odlesněných stanovištích. Zejména
na strmých svazích vedlo odlesnění a další lidské
aktivity k půdní erozi a vzniku podmínek vhodných
pro šíření na živiny nenáročných acidotolerantních
druhů. Ačkoli jsou tyto doubravy často dlouhodobě
sukcesně stabilní, je zejména na druhotných stanovištích možný vývoj směrem k zapojenějšímu
lesu.
Rozšíření. Společenstvo je známo z různých částí
Panonské pánve, především z jejích okrajových
částí s výskytem skalních výchozů tvrdých kyselých
hornin. Vyskytuje se porůznu v Maďarsku (Kevey
2008, Borhidi et al. 2012), východním Rakousku
(Willner in Willner & Grabherr 2007: 109–112) a na
jihozápadním Slovensku (Tríbeč, Štiavnické vrchy;
Husová 1967, Balkovič 2002). V České republice je
vázáno na nevelké území na jihovýchodním okraji
Českého masivu, kde se však nachází na mnoha
lokalitách. Údaje pocházejí z údolí Daníže u Hnanic
při hranicích s Rakouskem (Chytrý & Vicherek
1995), údolí Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem (Chytrý 1991, Chytrý & Vicherek 1995, Z. Petřík 2007), údolí Jevišovky a Hlubokého potoka
u Jevišovic (Chytrý 1991, Rafajová 1999), Krumlovského lesa a údolí Rokytné u Moravského Krumlova (Chytrý 1991), údolí Jihlavy mezi Dřínovou
horou u Kramolína a Velkou skálou u Lhánic (Chytrý
1991, Chytrý & Horák 1997) a údolí Oslavy mezi
Holým kopcem u Sedlce a Ketkovským hradem
(Chytrý 1991).
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Obr. 151. Rozšíření asociace LCC02 Genisto pilosae-Quercetum petraeae.
Fig. 151. Distribution of the association LCC02 Genisto pilosae-Quercetum petraeae.

Hospodářský význam a ohrožení. Vzhledem
k vazbě na velmi suchá oligotrofní stanoviště mají
porosty této asociace minimální produkční význam
a většinou jsou v lesní hospodářské kategorizaci
vedeny jako les ochranný. Naopak mají velký význam jako refugia světlomilných druhů rostlin a živočichů, proto je nutné monitorovat jejich stav
a v případě sukcesních změn směrem k zapojenějším typům lesa udržovat aktivními opatřeními rozvolněný charakter porostů.
Syntaxonomická poznámka. Jako přechodná vegetace mezi teplomilnými a acidofilními doubravami je
asociace Genisto pilosae-Quercetum v některých fytocenologických pracích řazena mezi acidofilní doubravy (např. Husová 1967, Willner & Grabherr 2007).

￭

LCC03
Melico pictae-Quercetum
roboris (Mikyška 1944)
Klika 1957
Teplomilné doubravy s druhy
bezkolencových luk
Tabulka 7, sloupec 8 (str. 338)
Nomen inversum propositum
Orig. (Klika 1957): As. Quercus robur-Melica picta, popsaná Mikyškou 1944
Syn.: Querco robori-sessilis-Melicetum pictae Mikyška
1944 (§ 34c), Molinio arundinaceae-Quercetum
Samek 1962, Serratulo-Quercetum Mráz 1963,

Summary. This association is similar to the previous

one, but occurs on drier slopes, where the growth of oaks

Potentillo albae-Quercetum sensu auct. bohem. et
morav. non Libbert 1933 (pseudonym)

is stunted and the canopy very open. It is dominated by
Quercus petraea agg. The shrub layer is sparse, mostly
consisting of low-growing individuals of the dominant species. The herb layer is characterized by the constant occurrence of the dwarf shrub Genista pilosa and the graminoids
Carex humilis and Festuca ovina, accompanied by
drought-adapted acidophilous species. A moss layer is well
developed with Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum and several species of lichen genera Cladonia and
Xanthoparmelia. It occurs on south-facing outcrops of
poorly weathering acidic rocks such as granite, gneiss and
granulite in the river valleys of south-western Moravia.
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Diagnostické druhy: Quercus petraea agg.; Betonica officinalis, Campanula persicifolia, Carex montana,
Convallaria majalis, Dianthus superbus, Festuca heterophylla, Fragaria moschata, Galium sylvaticum,
Hieracium sabaudum s. l., Lathyrus niger, L. vernus, Melampyrum pratense, Melica nutans, Melittis
melissophyllum, Peucedanum cervaria, Potentilla
alba, Serratula tinctoria, Tanacetum corymbosum
Konstantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea
agg.; Anemone nemorosa, Betonica officinalis,
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Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Campanula persicifolia, Carex montana, Convallaria majalis, Festuca heterophylla, F. ovina,
Fragaria moschata, F. vesca, Galium sylvaticum,
Hepatica nobilis, Hieracium murorum, H. sabaudum s. l., Lathyrus niger, L. vernus, Melampyrum
pratense, Melica nutans, Melittis melissophyllum,
Poa nemoralis, Potentilla alba, Serratula tinctoria,
Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys agg.
Dominantní druhy: Quercus petraea agg., Q. robur;
Anemone nemorosa, Brachypodium pinnatum,
Carex montana, Poa nemoralis
Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 %
OR Quercus robur pokr. > 10 %) AND skup. Lathyrus niger AND skup. Serratula tinctoria NOT
skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT
skup. Iris variegata

Struktura a druhové složení. Tato asociace zahrnuje světlé a většinou vysokokmenné porosty

s dominantním dubem zimním nebo letním (Quercus petraea agg., Q. robur) a někdy s příměsí hájových dřevin, nejčastěji javoru babyky (Acer campestre), habru obecného (Carpinus betulus) a lípy
srdčité (Tilia cordata), nebo světlomilných dřevin,
zejména břízy bělokoré (Betula pendula) a jeřábu
břeku (Sorbus torminalis). Keřové patro bývá jen
slabě vyvinuto. Jeho význačným druhem je krušina
olšová (Frangula alnus) a dále se častěji vyskytují
svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná
(Corylus avellana), hlohy (Crataegus spp.) a ptačí
zob obecný (Ligustrum vulgare). V bylinném patře
převažují mírně suchomilné až mezofilní světlomilné druhy. K nejčastějším dominantám patří
ostřice horská (Carex montana), lipnice hajní (Poa
nemoralis), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a konvalinka vonná (Convallaria majalis).
Charakteristický je výskyt skupiny druhů bezkolencových luk (např. Betonica officinalis, Dianthus
superbus, Galium boreale, Molinia arundinacea,
Potentilla alba, P. erecta a Serratula tinctoria). Často
se zde vyskytují i druhy světlých hájů (např. Festuca
heterophylla, Fragaria moschata, Hierochloë au-

Obr. 152. Melico pictae-Quercetum roboris. Teplomilná doubrava s třtinou rákosovitou (Calamagrostis arundinacea) a druhy bezkolencových luk na vápnitém flyši v oblasti Čertoryjí v Bílých Karpatech. (J. Roleček 2011.)
Fig. 152. Thermophilous oak forest with Calamagrostis arundinacea and species typical of Molinion caeruleae meadows on calcareous
flysch sediments at Čertoryje, Bílé Karpaty Mountains, south-eastern Moravia.
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stralis, Lathyrus niger, Melittis melissophyllum,
Primula veris a Veronica chamaedrys agg.). Podle
místních podmínek se mění zastoupení hájových mezofytů (např. Anemone nemorosa, Galium
sylvaticum, Hepatica nobilis a Pulmonaria officinalis
agg.), acidofytů (např. Calamagrostis arundinacea,
Festuca ovina, Genista tinctoria, Hieracium spp.,
Luzula luzuloides a Melampyrum pratense) a teplomilných druhů (např. Anthericum ramosum, Peucedanum cervaria, Polygonatum odoratum a Tanacetum corymbosum). Na rozdíl od ostatních typů
našich teplomilných doubrav se zde častěji vyskytují druhy s rozšířením výrazně přesahujícím do
boreální zóny (např. Luzula pilosa a Maianthemum
bifolium, dobře se zmlazuje i Picea abies). Druhové
bohatství cévnatých rostlin může být značné: na
ploše 100–200 m2 se obvykle vyskytuje 30–50 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá slabě vyvinuto a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 5 %.
K jeho nejčastějším druhům patří Atrichum undulatum, Hypnum cupressiforme s. l, Plagiomnium
affine s. l., Pleurozium schreberi a Polytrichum formosum.
Stanoviště. Melico-Quercetum se většinou nachází na hlubokých půdách plošin, svahových úpatí
a mírných svahů o sklonu do 10°, vzácněji vstupuje
i na strmější svahy. Často jde o stanoviště chudá živinami (především dusíkem a fosforem) a střídavě
vlhká vlivem srážkové vody, tedy ve vlhkých obdobích zamokřená a v suchých obdobích při povrchu
půdy vysychavá. Takový vlhkostní režim je zvlášť typický pro těžší půdy, kde se uplatňuje pseudoglejový půdní proces. Půdotvorným substrátem jsou
nejčastěji sedimentární horniny poskytující jemnozrnnou zvětralinu (např. jílovce, břidlice, deluviální a sprašové hlíny a spraše), ale i vlhké bazické
písky a štěrkopísky (především v Polabí). V Českém středohoří se vyskytuje na neovulkanitech, jejich zvětralinách a také na křídových sedimentech.
V Českém krasu osídluje i fosilní půdy typu terrae
calcis. Půdní pH má široký rozsah, většinou od
4,5 po více než 7,0. Tyto doubravy se často vyskytují jen maloplošně podél lesních okrajů, lesních
cest nebo v jiných dlouhodobě prosvětlených částech stinných mezofilních lesů.
Dynamika a management. Vývoj většiny porostů
zřejmě výrazně ovlivnil člověk, zejména výmladkovým hospodařením, lesní pastvou hospodářských
zvířat a vyhrabáváním listového opadu. Společen334

stvo je vázáno na mezická stanoviště, kde jsou přirozenými konkurenty dubu a ostatních světlomilných
druhů mezofilní dřeviny vytvářející a snášející stín,
především habr a lípa. Bez pravidelných disturbancí
nebo dlouhodobého stresu tyto dřeviny expandují
a světlé doubravy zanikají (Kwiatkowska 1986,
Kwiatkowska & Wyszomirski 1988, Jakubowska-Gabara 1993, 1996). Navzdory této sukcesní nestabilitě jde zřejmě o vegetaci velice starou, o čemž
svědčí lokální výskyt některých vzácných, zřejmě
reliktních druhů (např. Adenophora liliifolia, Daphne
cneorum a Festuca amethystina). Možným vysvětlením tohoto paradoxu je, že člověkem a přirozenými disturbancemi po tisíciletí udržované řídkolesy, zahrnující dubové porosty (Vera 2000),
převzaly a uchovaly část specifických druhů staroholocenních světlých nížinných lesů. O tom nepřímo svědčí i podobnost druhového složení těchto
doubrav a některých typů jihosibiřských světlých
březoborových lesů (Ermakov et al. 2000), jež lze
považovat za analogii pleistocenních a staroholocenních světlých lesů ve střední Evropě (Roleček
2007b). Pro udržení této sukcesně nestabilní
a ochranářsky cenné vegetace je nutný aktivní management spočívající v prosvětlování porostů
a podpoře světlomilných dominant stromového
patra, zejména dubu a břízy.
Rozšíření. K této asociaci řadíme většinu dubových
lesů na území Německa, České republiky a Slovenska dosud řazených k asociaci Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933. V Německu se vyskytují
roztroušeně od středního Porýní na západě po Bavorsko a Braniborsko na východě (Müller in Oberdorfer 1992: 119–137, Pott 1995) a podobné porosty s větším zastoupením suboceanických druhů
byly zaznamenány i ve francouzské části horního
Porýní (Issler 1925, Treiber & Remmert 1998). Na
Slovensku je znám větší počet lokalit především
z mírně teplých pánví a nižších pohoří, přičemž
asociace chybí v nejteplejších nížinách (Roleček
2005). Okrajově se vyskytuje i v jižním Polsku (Reczyńska 2013) a zřejmě i v Rakousku, kde většinou
není odlišována od asociace Sorbo torminalis-Quercetum (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b:
85–236, Starlinger in Willner & Grabherr 2007: 96–
109), a Maďarsku, kde se zpravidla neodlišuje od
cerových doubrav asociace Quercetum petraeae-cerridis Soó 1963 (Borhidi et al. 2012). Asociace je
udávána i z lesní a lesostepní zóny Ukrajiny (Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199) a mohou
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Obr. 153. Rozšíření asociace LCC03 Melico pictae-Quercetum roboris.
Fig. 153. Distribution of the association LCC03 Melico pictae-Quercetum roboris.

k ní patřit i porosty ze západního Ruska (Brjanský
les; Morozova 1999, Bulohov & Solomešč 2003)
popsané jako asociace Lathyro nigri-Quercetum roboris Bulohov et Solomešč 2003. Na našem území
se tyto doubravy vyskytují v teplých oblastech Čech
i Moravy, přičemž přesahují do mírně teplých oblastí především na těžších půdách. V Čechách pochází nejvíce údajů z plošin České tabule, zejména
ze středního a východního Polabí a dolního Pojizeří
(např. okolí Mělníka, Mladé Boleslavi, Rožďalovic,
Žehuně, Nového Bydžova, Třebechovic pod Orebem a České Skalice; Mikyška 1968, Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná 1968, 1969, Novotný & Petříček 1980, Dlabolová 1998, Buršík, nepubl., Roleček, nepubl.) a dolního Poohří a Litoměřicka (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1968, J. Novák,
nepubl., Roleček, nepubl.). Dalšími významnými
oblastmi výskytu těchto doubrav jsou České středohoří (např. Svinky, okolí Jezerky, Hradišťany,
úpatí Milešovky a Lovoše, Bídnice u Litoměřic, okolí
Chvalova, Pískový vrch; Zlatník 1928c, Klika 1952,
Kolbek 1969, 1983, Mazák 2011, Smejkal, nepubl.),
Český kras (např. Koda, NPR Karlštejn, Políčko,
okolí Třebotova; Blažková 1962, Samek 1964,
Cipra, nepubl.) a Křivoklátsko (např. Červený kříž
u Nového Jáchymova, plošiny nad údolími Vůznice
a Žlubineckého potoka a okolí Vysokého vrchu;
Klika 1958, Kolbek et al. 2003a, Cipra, nepubl.). Několik lokalit je známo i na Podbořansku (např. Dětaňský chlum a Dubový vrch; Buršík, nepubl.). Jed-

notlivé údaje pocházejí z Plzeňska (vrch Zlín u Dolních Lukavic; Mikyška 1942, 1944b), Pražské plošiny (K. Mráz 1959) a Džbánu (Smejkal, nepubl.).
Na Moravě je větší počet lokalit znám zejména
z okolí Brna (např. Kohoutovická Baba,
Babí hřbet u Brna-Řečkovic a Zlobice u Kuřimi;
Chytrý & Horák 1997, Vild 2009, Černohlávek, nepubl.). Roztroušeně se vyskytuje na dalších místech na jihovýchodním okraji Českého masivu,
např. ve středním Pojihlaví u Dukovan (Vašíček, nepubl.), Tvořihrázském lese u Znojma (Kelbl, nepubl.) a údolí Daníže u Hnanic na Znojemsku
(Chytrý & Vicherek 1995). Několik výskytů bylo zaznamenáno i na východním okraji Drahanské
vrchoviny (Roleček, nepubl.). Další lokality jsou
známy na jižních výběžcích Západních Karpat v Litenčické pahorkatině (Malhotky u Bučovic; Juřenčák, nepubl., Kelbl, nepubl.), Boleradické vrchovině
(okolí Kurdějova; Chytrý & Horák 1997), Hustopečské pahorkatině (Kolby u Pouzdřan; Chytrý & Horák
1997), v jihozápadní části Bílých Karpat (např. Čertoryje a Dubiny u Březové; Chytrý & Horák 1997,
Bravencová 2003, Plesková 2010) a v Hlucké pahorkatině (Hájek, nepubl.). Ojedinělý výskyt byl zaznamenán na Přerovsku (Pospíšil 1964). Podobné
porosty, avšak s dominancí dubu ceru (Quercus
cerris) ve stromovém patře a s větším zastoupením
některých dalších jihovýchodních prvků (např. Iris
graminea a I. variegata), se nacházejí i v Bořím lese
mezi Břeclaví a Valticemi.
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Variabilita. Tato asociace je proměnlivá především
podél gradientů vlhkosti a dostupnosti živin. Tuto
proměnlivost lze shrnout do tří variant:
Varianta Primula veris (LCC03a) zahrnuje vegetaci mezických, bázemi a živinami bohatších stanovišť s větším zastoupením hájových druhů (např.
Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Lilium martagon
a Pulmonaria officinalis agg.) a světlomilných mezofytů a bazifytů (např. Bupleurum longifolium
subsp. longifolium, Festuca heterophylla, Melampyrum nemorosum, Populus tremula a Primula veris).
Vyskytuje se na minerálně silnějších substrátech,
častěji v Čechách (zejména v Polabí), ale např.
i v Bílých Karpatech. Představuje přechod ke svazu
Carpinion betuli.
Varianta Silene nutans (LCC03b) zahrnuje
vegetaci sušších a živinami chudších stanovišť
s větším zastoupením druhů teplomilných doubrav
a suchých trávníků, zejména Anthericum ramosum, Brachypodium pinnatum, Cytisus nigricans,
Pinus sylvestris, Silene nutans nebo Trifolium alpestre. Vyskytuje se v celém areálu asociace,
v Polabí však jen vzácně. Představuje přechod
k asociacím Euphorbio-Quercetum a Sorbo torminalis-Quercetum.
Varianta Molinia arundinacea (LCC03c) zahrnuje vegetaci vlhčích a bázemi a živinami chudších stanovišť s větší účastí druhů Frangula alnus,
Luzula pilosa, Molinia arundinacea, Potentilla
erecta nebo Selinum carvifolia. Vyskytuje se na minerálně chudších nebo druhotně ochuzených substrátech, častěji v Čechách. Představuje přechod
k acidofilním doubravám asociace Holco mollis-Quercetum roboris.
Hospodářský význam a ohrožení. Vysokokmenné porosty na úživnějších stanovištích mohou
poskytovat kvalitní pilařskou kulatinu, řada porostů
ale nedosahuje svého produkčního potenciálu
vzhledem k dřívějšímu výmladkovému obhospodařování (často jde o tzv. nepravé kmenoviny). Většina
zachovalých porostů představuje cenná refugia
vzácných světlomilných lesních druhů a je třeba je
zachovat a aktivními zásahy blokovat sukcesi
ke stinným mezofilním lesům (prosvětlování, obnova pařezin a středních lesů apod.).

kého souboru fytocenologických snímků z celé
střední Evropy (Roleček 2007b) však považujeme
za vhodné klasifikovat většinu polských porostů do
jiné asociace než porosty české. V polských doubravách jsou obvykle mnohem více zastoupeny
druhy boreálních lesů (např. Pteridium aquilinum,
Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea
a Trientalis europaea), zatímco většina českých
porostů je druhovým složením podobnější německým a slovenským doubravám s větším podílem
druhů středoevropských listnatých lesů. Převážná
většina polských porostů odpovídá originální diagnóze asociace Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933, a proto toto jméno nelze používat pro
asociaci zahrnující jižnější porosty. Patrně nejstarší legitimní jméno pro asociaci s jižnějším rozšířením je Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957. Této asociaci sice zčásti
odpovídají některé snímky, které Klika (1932) uváděl se jmény asociací Querco sessiliflorae-roboris-Genistetum tinctoriae Klika 1932, Querco
sessiliflorae-Genistetum tinctoriae-germanicae
a Querco sessiliflorae-roboris-Genistetum tinctoriae-germanicae, tato asociační jména jsou však
ilegitimní, protože obsahují jména tří nebo čtyř
druhů. Klika (1936) publikoval legitimní jméno asociace Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae Klika
1936, avšak na základě snímků, které odpovídají
acidofilní doubravě asociace Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932. Jméno asociace Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae Klika
1936 typifikujeme snímkem 3 v práci Klika (1932:
336–337; lectotypus hoc loco), který odpovídá
acidofilní doubravě. Přes určité rozdíly je však podobnost stanovišť a druhového složení polských
a českých porostů z okruhu asociací Potentillo
albae-Quercetum Libbert 1933 a Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957
zřejmá; společně s asociacemi Carici fritschii-Quercetum roboris a Quercetum pubescenti-roboris jsou proto někdy řazeny do skupiny tzv.
subkontinentálních doubrav, tedy světlých teplomilných doubrav na hlubokých půdách plošin
a mírných svahů (Roleček 2007b).

￭

Summary. This association includes open, currently

usually tall-growing forests of Quercus petraea agg. and/or

Syntaxonomická poznámka. Tyto doubravy se
v České republice tradičně řadily k asociaci Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933, popsané ze
severozápadního Polska. Na základě analýzy vel336

Q. robur. In most places the shrub layer is poorly developed, while the herb layer is species-rich, consisting of
species adapted to an intermittent moisture regime (many
of them shared with the Molinion caeruleae meadows),
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Quercion petraeae
species of thermophilous and acidophilous oak forests and

ciation is distributed mainly on Cretaceous sediments of

oak-hornbeam forests. It occurs mainly on gentle slopes or

northern and eastern Bohemia, but also on colluvial loamy

flatland with heavy, clayey soils with a broad pH range,

sediments and loess accumulations in the Bohemian Karst,

which are wet in spring but dry in periods of low or infre-

southern Moravia and some other areas.

quent rainfall in summer. In the Czech Republic this asso-
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Tabulka 7

Tabulka 7. Synoptická tabulka asociací teplomilných a acidofilních doubrav (třídy Quercetea pubescentis
a Quercetea robori-petraeae).
Table 7. Synoptic table of the associations of thermophilous and acidophilous oak forests (classes Quercetea
pubescentis and Quercetea robori-petraeae).
1 – LCA01. Lathyro collini-Quercetum pubescentis
2 – LCA02. Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
3 – LCA03. Euphorbio-Quercetum
4 – LCB01. Quercetum pubescenti-roboris
5 – LCB02. Carici fritschii-Quercetum roboris
6 – LCC01. Sorbo torminalis-Quercetum
7 – LCC02. Genisto pilosae-Quercetum petraeae
8 – LCC03. Melico pictae-Quercetum roboris
9 – LDA01. Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
10 – LDA02. Viscario vulgaris-Quercetum petraeae
11 – LDA03. Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris
12 – LDA04. Holco mollis-Quercetum roboris
Sloupec číslo
Počet snímků
Počet snímků s údaji o mechovém patře

1
13
8

2
8
2

3
36
24

4
9
8

5
6
7 111
4 65

7
22
22

8
9
83 134
47 97

10
29
26

11
20
14

12
30
25

92
46
31
23

.
.
13
13

22
8
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

9
11
2
4

5
5
.
.

4
5
1
2

1
3
.
.

3
10
3
.

.
10
.
.

.
.
.
.

Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
Staphylea pinnata
.
Prunus spinosa
.
Prunus fruticosa
.

25
50
25

3
8
.

.
22
11

.
.
.

.
4
.

.
.
.

.
23
1

.
1
.

.
3
.

.
.
.

.
3
.

Quercetum pubescenti-roboris
Sorbus domestica
Ulmus minor
Rosa spinosissima

.
8
.

.
.
13

.
8
3

22
22
22

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
6
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Genisto pilosae-Quercetum petraeae
Loranthus europaeus

.

13

.

.

.

.

18

2

.

.

.

.

Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris
Pinus sylvestris
Betula pendula

.
8

.
.

6
3

.
.

.
29

21
2

27
14

10
20

39
34

38
10

70
55

30
50

Holco mollis-Quercetum roboris
Betula pubescens
Populus tremula

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
4

1
3

.
.

5
15

37
33

77 100

33

78

.

1

.

.

.

.

.

.

Stromové a keřové patro
Lathyro collini-Quercetum pubescentis
Cotoneaster integerrimus
Sorbus aria agg.
Berberis vulgaris
Pyrus pyraster

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Quercus pubescens agg.
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Tabulka 7 (pokračování ze strany 338)
Sloupec číslo

1

2

3

Cornus mas
Ligustrum vulgare
Sorbus torminalis
Acer campestre
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna s. l.
Euonymus verrucosus
Viburnum lantana
Quercus petraea agg.
Quercus robur
Frangula alnus

69
77
62
38
62
.
.
.
46
8
.

88
75
63
50
25
63
38
50
38
.
.

64
81
28
61
64
36
19
8
83
14
3

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Carpinus betulus

23

25

Tilia cordata
Rubus fruticosus agg.
Corylus avellana
Sorbus aucuparia
Fagus sylvatica
Rosa canina agg.
Crataegus laevigata
Fraxinus excelsior
Picea abies
Lonicera xylosteum
Euonymus europaeus
Ulmus glabra

15
.
31
.
8
23
15
38
.
23
.
.

.
.
25
.
.
25
25
25
.
.
25
25

62
46
38
46
31
31
69
38
54
15
31
46
15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44
.
89 14
44
.
78
.
56
.
56
.
44
.
44
.
89
.
22 100
. 57

3
.
6
5
21
9
10
.
6
.
5
.
4
5
.
.
96 100
6
.
4
5

1
17
14
20
27
14
2
2
87
30
30

1
1
1
1
.
3
.
.
85
33
20

.
.
.
.
3
.
.
.
93
17
3

.
.
5
.
.
.
.
.
85
30
30

.
.
.
.
.
3
.
.
33
80
80

42

22

.

41

23

45

33

38

5

10

22
17
36
.
8
11
19
22
.
19
6
.

.
11
.
.
.
22
11
44
.
11
22
11

29
.
.
.
.
.
29
.
.
.
.
.

28
10
11
6
5
15
2
5
3
5
1
.

5
.
9
5
5
9
.
.
.
.
.
.

25
27
35
8
5
8
23
7
.
7
4
.

19
25
9
33
18
2
3
1
10
1
.
1

14
7
17
14
10
7
.
.
.
3
.
.

10
20
.
45
25
.
.
.
40
.
.
.

27
40
17
37
3
7
.
.
7
.
3
.

13
13
.
13
.
.
13
13
25
13
.
13
13

.
11
11
8
.
8
33
11
22
3
14
17
6

.
11
.
.
.
.
22
11
22
11
.
11
.

.
.
.
.
.
.
14
.
29
.
.
.
.

.
4
.
5
.
4
13
2
18
1
2
15
1

.
.
.
5
.
.
5
.
.
.
.
.
.

1
6
.
.
.
.
34
.
22
10
1
25
5

.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
2
.

.
.
.
.
.
.
.
.
10
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
Aster amellus
8 100
Inula ensifolia
. 88

8
3

.
.

.
.

.
.

.
.

1
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
11
.

.
11
.

.
.
.

.
3
.

.
.
.

.
1
.

.
.
.

.
3
.

.
.
.

.
.
.

Bylinné patro
Lathyro collini-Quercetum pubescentis
Lathyrus pannonicus
Clematis recta
Noccaea montana
Centaurea triumfetti
Silene nemoralis
Fourraea alpina
Primula veris
Arabis hirsuta agg.
Astragalus glycyphyllos
Melica picta
Sesleria caerulea
Campanula trachelium
Cephalanthera damasonium

Adonis vernalis
Euphorbia epithymoides
Iris pumila

.
.
.

75
50
38
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Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.
.
.
23
.
.
.
.
23
15
15
23
23

25
25
50
50
50
38
25
25
38
50
25
50
63

.
.
.
19
.
3
.
.
6
.
3
3
8

.
.
.
22
.
.
.
11
22
22
.
.
.

.
.
.
14
.
.
.
14
.
.
14
.
.

.
.
1
13
3
1
.
.
3
1
1
1
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
5
1
.
.
.
1
.
.
1
1

.
.
.
1
1
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8

38

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8
.
54

25
25
88

.
3
39

.
.
22

.
.
57

.
2
46

.
.
64

1
1
24

.
.
2

.
3
17

.
.
.

.
.
3

Quercetum pubescenti-roboris
Iris graminea
Inula salicina
Corydalis pumila
Anemone ranunculoides
Vinca minor
Pulmonaria mollis
Clematis vitalba
Allium scorodoprasum
Carex muricata agg.
Melica uniflora
Hypericum hirsutum
Bromus benekenii
Brachypodium sylvaticum

.
8
.
.
.
.
.
.
8
.
.
8
.

.
25
.
.
.
13
.
.
.
13
.
13
13

.
6
3
.
.
3
.
.
25
17
3
8
28

33
56
22
33
22
22
22
22
44
44
22
33
56

.
14
.
.
.
14
.
.
.
.
.
.
.

.
1
.
.
.
1
.
.
14
15
.
7
5

.
.
.
.
.
.
.
.
5
14
.
.
.

.
11
1
2
4
7
1
.
11
1
5
5
19

.
.
.
.
.
.
.
.
3
1
.
.
4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Carici fritschii-Quercetum roboris
Carex fritschii
Vicia cassubica
Platanthera chlorantha
Laserpitium prutenicum
Festuca amethystina
Peucedanum oreoselinum
Pulmonaria angustifolia
Galium boreale subsp. boreale
Ranunculus polyanthemos
Selinum carvifolia
Vicia sepium
Cerastium arvense

.
.
.
.
.
.
8
8
.
.
8
8

.
.
.
.
.
.
.
.
25
.
.
.

.
.
3
.
.
.
.
.
6
.
3
.

.
.
.
.
.
.
.
.
22
.
.
.

71
57
43
43
29
43
29
57
43
43
57
43

.
2
1
.
.
1
.
.
1
.
5
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
1
1
.
8
30
10
10
19
1

.
.
.
.
.
1
.
3
.
1
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
3
.
.
.
.
.
3
.
20
3
.

8
46

.
25

8
61

.
67

.
.

33
91

9
59

6
77

1
55

21
69

.
5

.
50

Potentilla patula
Inula ×stricta
Dorycnium pentaphyllum agg.
Ajuga genevensis
Veronica spicata
Thymus glabrescens
Erysimum virgatum agg.
Asparagus officinalis
Veronica teucrium
Stachys recta
Thalictrum minus
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Salvia pratensis
Stipa capillata
Cirsium pannonicum
Pilosella bauhini
Euphorbia cyparissias

Sorbo torminalis-Quercetum
Digitalis grandiflora
Poa nemoralis
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Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Genisto pilosae-Quercetum petraeae
Linaria genistifolia
Genista pilosa
Sedum reflexum
Pilosella officinarum
Rumex acetosella
Festuca pallens
Scleranthus perennis
Allium flavum
Agrostis vinealis

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
3
.
3
.
.
.
3
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

2
7
9
22
5
5
1
2
2

95
91
50
86
77
50
36
23
27

.
.
1
.
.
1
.
.
.

.
1
.
8
5
1
.
.
.

3
3
14
48
38
10
7
3
.

.
.
.
.
5
10
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Melico pictae-Quercetum roboris
Festuca heterophylla
Galium sylvaticum

15

.

17

22

14

8

.

48

1

.

.

3

23

.

25

33

.

13

.

57

3

3

.

.

Dianthus superbus
Melica nutans

.
38

.
13

.
47

.
11

.
.

.
17

.
5

13
61

.
12

.
3

.
.

.
7

Viscario vulgaris-Quercetum petraeae
Cytisus nigricans
Genista germanica
Galeopsis ladanum
Veronica officinalis

23
.
.
.

25
.
.
.

8
.
3
3

11
.
.
11

14
14
.
29

21
14
5
39

18
5
.
32

8
10
.
29

12
9
1
35

79
24
21
55

10
5
.
.

.
10
.
13

Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris
Vaccinium myrtillus

.

.

.

.

.

3

5

16

78

21 100

47

Holco mollis-Quercetum roboris
Molinia caerulea agg.

.

.

6

.

57

.

.

17

10

.

10

97

46 25
85 100
46 63
77 100
69 63
15 25
15 63
23 38
69 88
54 88
62 88
69 75
38 50
62 38
38 75
46 88
69 63

3
19
8
33
25
3
8
6
44
64
33
47
3
3
3
11
28

.
.
33 43
.
.
56 29
33 14
11
.
11
.
.
.
33 29
89
.
78
.
44
.
44
.
11 43
11 100
33 14
22 29

5
9
9
28
14
.
.
6
14
1
5
5
17
5
10
21
71

.
32
14
5
.
.
.
.
18
.
.
.
9
5
.
59
50

2
2
5
49
11
1
1
1
7
1
6
25
.
2
2
2
28

.
.
.
5
1
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
1
2

.
.
7
.
.
.
.
7
3
.
.
.
.
.
.
7
14

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

100 100
62
.
85 13

86
53
58

33
.
11

58
12
85

18
.
36

76
41
34

13
1
12

14
.
10

.
.
.

3
.
3

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Inula hirta
Teucrium chamaedrys
Galium glaucum
Brachypodium pinnatum
Securigera varia
Crepis praemorsa
Campanula bononiensis
Inula conyzae
Bupleurum falcatum
Buglossoides purpurocaerulea
Dictamnus albus
Viola hirta
Origanum vulgare
Melampyrum cristatum
Geranium sanguineum
Carex humilis
Anthericum ramosum
Tanacetum corymbosum
Hepatica nobilis
Polygonatum odoratum

.
.
86
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Sloupec číslo
Carex montana
Melittis melissophyllum
Lathyrus niger
Trifolium alpestre
Asperula tinctoria
Betonica officinalis
Lathyrus vernus
Peucedanum cervaria
Carex michelii
Clinopodium vulgare
Peucedanum alsaticum
Viola mirabilis
Iris variegata

342

1

2

3

54
31
38
77
85
69
69
23
.
31
.
8
.

.
25
.
25
.
25
.
75
38
50
25
25
25

33
28
47
22
14
28
44
19
25
50
.
14
.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33
.
67
.
33
.
11 100
. 57
33 100
22
.
11 29
89 14
22 86
22
.
33
.
89 43

8
5
28
38
3
8
17
5
5
26
.
.
.

.
.
.
41
5
.
.
.
.
5
.
.
.

78
42
89
34
2
87
58
34
2
36
1
11
1

10
.
1
5
.
3
1
.
.
2
.
.
.

3
.
10
7
.
.
3
3
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.

.
.
.
3
.
7
.
3
.
.
.
.
.

42

Genista tinctoria

23

38

11

11

14

24

14

86

5

7

Silene nutans
Vincetoxicum hirundinaria
Campanula persicifolia
Fragaria moschata
Valeriana stolonifera
Silene vulgaris
Verbascum chaixii subsp. austriacum
Convallaria majalis
Melampyrum pratense
Serratula tinctoria
Potentilla alba
Festuca ovina
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum s. l.
Viscaria vulgaris
Hylotelephium telephium agg.
Hieracium lachenalii
Jasione montana
Luzula luzuloides
Avenella flexuosa
Hieracium laevigatum

23 38
31 100
15 38
31 25
.
.
. 13
. 25
8 25
15
.
8
.
15 13
31
.
15 13
. 13
.
.
8 25
8 13
.
.
.
.
.
.
.
.

14
33
50
25
.
11
8
25
19
6
3
11
22
25
6
22
22
.
3
.
.

11 57
56 86
22 29
56 29
22 57
44 71
33
.
89 86
. 71
11 86
11 71
. 100
.
.
22 14
. 14
33 14
. 14
.
.
.
.
.
.
.
.

57

67 23
77 50
51 14
23
.
.
.
14
9
13 50
25
.
27
5
1
.
1
.
71 100
71 36
67 50
58 82
68 50
50 50
2 86
63 45
24 32
7
9

35
17
54
57
.
2
.
55
58
77
61
49
55
46
11
12
37
.
33
12
4

8
1
21
2
.
1
.
34
78
3
1
62
82
51
7
7
60
3
86
84
6

79
31
10
3
.
17
.
21
21
.
.
76
52
48
90
69
45
38
79
55
24

.
.
.
.
.
.
.
35
20
.
.
40
10
10
10
5
20
.
55
85
.

7
.
3
3
.
.
.
53
60
10
.
50
7
23
.
.
27
.
23
53
37

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Veronica chamaedrys agg.
Calamagrostis arundinacea
Hypericum perforatum
Stellaria holostea
Fragaria vesca
Anemone nemorosa
Campanula rotundifolia agg.
Poa pratensis agg.
Luzula campestris agg.
Galium pumilum agg.

23
.
15
46
.
8
.
31
.
8

25
.
25
.
13
.
.
50
.
.

44
11
17
31
28
3
.
14
.
11

33
11
22
11
33
.
.
22
.
11

71
.
71
.
43
.
29
57
71
.

52
33
45
31
26
5
21
17
19
22

14
14
73
5
9
.
27
27
73
18

61
49
27
49
51
48
10
29
6
12

20
47
21
16
19
24
23
10
13
10

17
34
34
10
3
.
48
10
14
31

.
35
.
10
.
5
10
.
5
5

13
27
33
23
17
30
3
.
17
3

Campanula rapunculoides
Achillea millefolium agg.
Viola riviniana

38
23
15

.
38
.

33
11
3

33
.
.

.
86
.

22
16
7

.
27
.

24
16
31

2
7
17

.
10
3

.
.
5

3
7
13

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:16 Stránka 343

Tabulka 7
Tabulka 7 (pokračování ze strany 342)
Sloupec číslo
Galium mollugo agg.
Agrostis capillaris
Dactylis glomerata
Calluna vulgaris
Solidago virgaurea
Scrophularia nodosa
Galium aparine
Myosotis sylvatica
Geum urbanum
Anthoxanthum odoratum agg.
Impatiens parviflora
Viola reichenbachiana
Pulmonaria officinalis agg.
Carex digitata
Dactylis polygama
Maianthemum bifolium
Alliaria petiolata
Taraxacum sect. Taraxacum
Arabidopsis arenosa
Potentilla erecta
Pimpinella saxifraga
Ajuga reptans
Polygonatum multiflorum
Lilium martagon
Carex pilulifera
Arrhenatherum elatius
Melampyrum nemorosum
Festuca rupicola
Hieracium umbellatum
Lysimachia vulgaris
Lotus corniculatus
Dianthus carthusianorum agg.
Mercurialis perennis
Fragaria viridis
Carex pallescens
Torilis japonica
Festuca rubra
Holcus mollis
Galium verum agg.
Deschampsia cespitosa
Glechoma hederacea agg.
Campanula glomerata
Phleum phleoides
Agrostis stolonifera
Carex brizoides
Asperula cynanchica
Vaccinium vitis-idaea
Filipendula vulgaris
Linaria vulgaris
Thymus praecox

1

2

3

15
.
8
.
8
.
38
8
15
15
15
.
.

38
.
25
.
38
.
.
.
13
.
.
.
25

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28
.
19
3
8
6
28
14
36
3
14
11
11

22 43
. 29
67 100
.
.
22 43
11 43
11
.
.
.
44
.
. 71
.
.
.
.
33
.

23
8
10
7
12
5
17
23
12
4
22
6
9

9
9
9
27
9
.
5
.
.
23
.
.
.

13
17
18
1
19
22
10
18
18
16
8
22
34

4
18
6
19
9
18
8
4
3
12
7
10
1

3
10
.
14
14
3
.
7
.
7
3
.
.

.
10
.
45
5
.
.
.
.
.
.
.
.

3
27
7
20
.
10
3
.
3
13
10
7
.

8

.

22

11

.

14

.

19

3

3

.

.

8
.
8
31
8
.
8
.
.
.
.
.
8
23
.
.
46
.
15
46
.
.
.
.
.
.
.
8
.
.
.
.
.

.
.
.
38
.
.
25
.
13
.
.
.
25
63
13
.
50
13
.
38
.
.
.
.
25
.
13
25
25
.
.
38
.

14
3
36
14
6
.
8
.
8
11
.
3
3
17
.
.
3
.
11
25
.
14
6
.
6
.
6
3
.
.
.
.
.

.
.
11
.
.
.
.
.
33
11
.
.
.
11
.
.
.
.
33
11
.
22
.
.
11
.
33
.
.
.
.
.
.

.
.
.
14
.
43
43
57
.
14
.
86
.
14
29
43
.
.
.
14
43
.
29
.
43
.
29
.
.
.
29
.
.

12
.
23
10
22
.
9
2
4
6
.
7
3
6
11
.
8
8
7
1
.
11
6
.
5
.
1
4
6
1
.
3
.

.
.
9
5
9
.
14
.
.
.
.
5
.
.
9
.
.
45
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
27
5
.
27
.

22
17
2
13
1
17
8
29
12
24
1
11
24
4
5
4
5
2
10
6
7
5
4
4
7
7
5
7
.
1
.
.
.

4
13
.
4
4
7
6
5
8
1
18
4
1
.
2
2
.
.
1
.
9
.
4
10
1
4
1
.
.
3
2
.
3

.
.
.
.
24
.
7
.
7
.
.
.
3
10
14
.
3
14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
20

10
40
.
3
.
53
7
3
13
.
30
3
3
.
3
67
3
.
.
.
13
3
13
20
3
23
3
.
.
23
27
.
13

.
.
.

25
13
.

3
3
3

.
.
.

29
29
.

.
3
2

.
5
27

7
.
.

.
1
.

.
7
3

.
.
.

.
.
.
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Tabulka 7
Tabulka 7 (pokračování ze strany 343)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23
23
.
.
23
.
.
.
.
.

13
.
.
50
25
.
.
25
25
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
11
.
.
.
.

.
.
43
.
.
29
29
.
.
29

1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

23
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
2
5
1
.
.
1
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
10
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
13
.
.
.
.
.
38
.
.
13
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
.
.
50
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
25
.
.
.
.
75
.
.
.
.
.

5
6
2
8
8
6
5
9
2
65
5
.
20
.
.

50
50
41
45
41
64
45
36
32
91
14
27
59
9
27

.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
.
.
.
.
.

.
1
1
1
5
4
3
12
3
61
2
1
8
.
5

4
4
.
8
.
12
.
4
.
54
.
.
15
.
4

.
14
.
.
7
7
.
.
.
43
.
.
7
7
.

.
.
.
.
.
.
.
4
.
16
.
.
.
.
.

Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
Polytrichum formosum

.

.

8

.

.

18

5

28

72

35

29

32

Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris
Leucobryum glaucum s. l.
Pycnothelia papillaria

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

3
.

.
.

.
.

25
.

.
.

29
7

8
.

.
.
.
.
38
.
.
.

.
.
.
.
50
.
.
.

.
.
.
.
13
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
25

.
.
25
.
25
.
.
.

22
8
17
18
11
8
2
2

50
5
9
.
5
9
.
.

13
15
9
21
17
4
.
4

55
35
31
13
13
28
1
.

19
8
23
27
4
8
.
.

50
36
7
.
7
14
7
.

24
32
12
16
4
.
24
.

Koeleria macrantha
Angelica sylvestris
Succisa pratensis
Elymus repens
Festuca valesiaca
Stellaria graminea
Stachys sylvatica
Bothriochloa ischaemum
Thymus pannonicus
Bistorta officinalis
Mechové patro
Genisto pilosae-Quercetum petraeae
Xanthoparmelia pulla
Xanthoparmelia conspersa
Xanthoparmelia stenophylla s. l.
Cladonia fimbriata
Cladonia coniocraea
Polytrichum piliferum
Cladonia rangiformis
Polytrichum juniperinum
Cladonia rangiferina s. l.
Hypnum cupressiforme s. l.
Flavoparmelia caperata
Cladonia foliacea
Ceratodon purpureus
Lasallia pustulata
Cladonia pyxidata s. l.

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Dicranum scoparium
Pleurozium schreberi
Pohlia nutans
Atrichum undulatum
Plagiomnium affine s. l.
Dicranella heteromalla
Polytrichum commune
Oxyrrhynchium hians
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Obr. 154
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Obr. 154

◁△
Obr. 154. Srovnání asociací teplomilných a acidofilních doubrav pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, nadmořských výšek
a pokryvnosti porostních pater. Vysvětlení grafů viz obr. 13 na str. 69.
Fig. 154. A comparison of associations of thermophilous and acidophilous oak forests by means of Ellenberg indicator values, altitude
and cover of vegetation layers. See Fig. 13 on page 69 for explanation of the graphs.
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Acidofilní doubravy
(Quercetea robori-petraeae)
Acidophilous oak forests
Jan Roleček

Třída LD. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tüxen ex Oberdorfer 1957
Svaz LDA. Quercion roboris Malcuit 1929
LDA01. Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932
LDA02. Viscario vulgaris-Quercetum petraeae Stöcker 1965
LDA03. Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris Oberdorfer 1957
LDA04. Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935

Třída LD. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tüxen
ex Oberdorfer 1957
Acidofilní doubravy
Orig. (Oberdorfer 1957): Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx. 43
Syn. Quercetea robori-sessiliflorae Br.-Bl. et Tüxen 1943 (§ 2b, nomen nudum)
Diagnostické a konstatní druhy: viz svaz Quercion roboris

Acidofilní doubravy třídy Quercetea robori-petraeae
jsou světlé listnaté opadavé lesy s rozvolněným až
téměř zapojeným stromovým patrem a druhově
chudým podrostem, tvořeným převážně světlomilnými druhy tolerantními k nízkému pH půdy. V závislosti na dalších vlastnostech stanoviště to mohou
být druhy s velmi rozmanitými ekologickými nároky:
od druhů acidofilních suchých trávníků, skeletovitých půd a skal přes lesní a luční mezofilní acidofyty
a druhy vlhkých oligotrofních luk až po vřesovcovité
keříčky včetně brusnic. Ve střední Evropě se vyskytují především v mírně teplých nížinách a pahorkatinách na minerálně chudých substrátech, zasahují
však i do podhůří. Současné rozšíření acidofilních
doubrav svou činností významně ovlivnil člověk.
Stromové patro acidofilních doubrav tvoří u nás
nejčastěji dub zimní (Quercus petraea agg.), který
převládá zejména na sušších a mezických stanovištích. Naproti tomu dub letní (Q. robur) se vyskytuje v menšině porostů a častější je jen na vlhčích

stanovištích. Přimíšeny bývají světlomilné dřeviny
snášející oligotrofní půdy, především bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), na vlhčích
místech a ve vyšších polohách i smrk ztepilý
(Picea abies) a bříza pýřitá (Betula pubescens).
Na mezických a živinami bohatších stanovištích
mohou být přimíšeny mezofilní dřeviny, nejčastěji
habr obecný (Carpinus betulus) a lípa srdčitá (Tilia
cordata), stejně jako buk lesní (Fagus sylvatica),
který přibývá i na oligotrofních stanovištích ve vyšších a srážkově bohatších polohách. Kaštanovník
setý (Castanea sativa), význačný prvek submediteránních acidofilních lesů, na naše území nezasahuje a rovněž jinde ve střední Evropě je jeho výskyt s největší pravděpodobností druhotný (Krebs
et al. 2004).
Fyziognomie porostů acidofilních doubrav bývá
poměrně jednotvárná: obvykle jsou to světlé vysokokmenné porosty se stromovým patrem dosahují347
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Acidofilní doubravy (Quercetea robori-petraeae)
cím výšky 15–20 m a s málo vyvinutým keřovým
patrem. Z velké části to může být dáno minulým
hospodařením, neboť mnoho takových porostů je
stejnověkých a bylo založeno výsadbou. Homogenně však působí i některé různověké porosty, což
může být způsobeno omezenou produktivitou stanovišť (Plíva 2000), neschopností dubu zmlazovat
se v zapojených porostech (Vera 2000) nebo dřívějším výmladkovým hospodařením s ponecháváním výstavků. Na výslunných svazích s velmi mělkými nebo kamenitými půdami se však mohou
vyskytovat rozvolněné a zakrslé porosty acidofilních
doubrav, nezřídka přecházející do vegetace skalních borů nebo do přirozené nelesní vegetace suchých trávníků a skal. Část těchto porostů vznikla
uchycením dubu na dříve odlesněných místech.
Nepříznivost stanovišť acidofilních doubrav se
projevuje též omezeným rozvojem keřového patra,
což zvlášť vynikne při srovnání s teplomilnými
doubravami rostoucími na podobných, avšak bázemi bohatých stanovištích. Keřové patro acidofilních doubrav bývá druhově chudé a mnohdy je tvoří
pouze druhy stromového patra. Nejběžnějším
keřem je zde krušina olšová (Frangula alnus), která
dává přednost mezickým až vlhkým stanovištím.
Pokryvnost keřů často nepřesahuje 10 %; bohatší
keřové patro mívají zpravidla jen porosty na vlhčích
a úživnějších stanovištích.
Základním přírodním faktorem určujícím výskyt
acidofilních doubrav je nízké pH půdy. Quercus petraea agg. i Q. robur jsou acidotolerantní dřeviny
schopné růst na extrémně kyselých půdách s pH
< 4,5 (Ellenberg & Leuschner 2010). Sorpční komplex takovýchto půd bývá nenasycený a rostliny trpí
nadbytkem kationtů vodíku (Falkengren-Grerup &
Tyler 1993) a nedostatkem kationtů vápníku a hořčíku, které patří k makroelementům nezbytným pro
růst rostlin (Jeffrey 1987), udržení příznivé půdní
struktury (Bronick & Lal 2005) a biologickou aktivitu
půdy (Reich et al. 2005). Mnohé kovy (např. železo,
hliník, mangan, měď, zinek, kobalt) vytvářejí v kyselém prostředí rozpustné formy, a stávají se tak pro
rostliny dostupnými (Prasad 2004). Při dalším poklesu pH však může zejména hliník dosáhnout koncentrací, jež jsou pro rostliny toxické (Cronan et al.
1989). Škodlivost hliníku spočívá mimo jiné ve zhoršování dostupnosti vápníku a fosforu pro rostliny (Asp
& Berggren 1990). Půdní pH většiny našich porostů
acidofilních doubrav se pohybuje v rozmezí 3,5–5,5.
Adaptace rostlin na kyselé půdy zahrnují několik fyziologických mechanismů, jejichž působení
348

dosud není vždy zcela objasněno. Metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a konvalinka vonná (Convallaria majalis), význačné dominanty bylinného
patra acidofilních doubrav, mají na rozdíl od hájových druhů schopnost vytvářet velkou biomasu kořenů i při nízkém pH (Falkengren-Grerup & Tyler
1993). Acidofilní druhy mají také menší nároky na
vápník (White & Broadley 2003), takže snášejí jeho
nízké koncentrace v půdě. Naopak trpí na půdách
vápnitých, jelikož nedokáží regulovat nadměrný příjem vápníku a nejsou schopny získávat nezbytný
fosfor z vápnitých sloučenin (Zohlen & Tyler 2004).
Na kyselých substrátech s velkým podílem organického materiálu (např. humus typu mor) je omezena
toxicita hliníku, který zde vytváří komplexní sloučeniny s fulvokyselinami, jež jsou pro rostliny málo dostupné (Asp & Berggren 1990). Podobnou funkci
mohou plnit některé organické kyseliny vylučované
kořeny rostlin (Lee 1998). Listový opad dubu a dalších dřevin rostoucích v acidofilních doubravách
(zejména břízy a borovice) má ve srovnání s dřevinami mezofilních listnatých lesů za stejných podmínek malý obsah vápníku a velký obsah polyfenolů
(ligninů a taninů; Reich et al. 2005). To zpomaluje
rozklad opadu, omezuje mineralizaci dusíku a způsobuje růst podílu jeho organických forem v půdě
(Kraus et al. 2003). Ty jsou pro mnoho druhů rostlin
nedostupné, ale některé druhy acidofilních doubrav
k nim mohou mít přístup prostřednictvím mykorhiz
(Kaye & Hart 1997).
Půdní pH je silně svázáno s vlhkostním režimem, především s poměrem mezi vsakováním
a výparem z půdy. V relativně chladných a srážkově
bohatých polohách, kde vsakování převažuje nad
výparem, dochází k postupnému vymývání rozpustných látek z půdy, která je tak ochuzována o kationty vápníku, hořčíku, draslíku a sodíku, jež jsou
nahrazovány kationty vodíku. Dalším faktorem určujícím pH půdy je množství minerálních látek obsažené v matečné hornině. V oblastech se subkontinentálním klimatem, kde vymývání půd srážkami
není tak významné, se acidofilní doubravy vyskytují
především na primárně kyselých, minerálně chudých substrátech, které ani malou ztrátu půdních
bazí nedokáží vynahradit jejich uvolňováním z matečné horniny. Takovými substráty jsou zejména
horniny s velkým podílem křemene, jak sedimentární (např. křemenné váté písky, terasové štěrkopísky, nevápnité ledovcové sedimenty, křemenné
pískovce s nevápnitým tmelem a buližníky), tak
krystalické (např. granitoidy a ryolity). Acidofilní
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Acidofilní doubravy (Quercetea robori-petraeae)
doubravy se však vyskytují i na minerálně poněkud
silnějších substrátech, na našem území třeba na
starohorních metamorfitech (zejména rulách, granulitech a migmatitech), prvohorních břidlicích, drobách a slepencích, kyselých třetihorních vulkanitech nebo kvartérních deluviích.
Vztahem kyselých oligotrofních stanovišť k vlhkému klimatu lze vysvětlit rozšíření acidofilních doubrav v Evropě, kde jsou výrazně častější v oblastech
s oceanickým klimatem a směrem do nitra kontinentu postupně vyznívají. V oceanické západní Evropě je významným konkurentem dubu na kyselých
oligotrofních stanovištích buk lesní (Fagus sylvatica),
přičemž výskyt obou dřevin je do značné míry modifikován minulou činností člověka (Vera 2000, Bohn
et al. 2000–2003). Na našem území je zřetelná
vazba acidofilních doubrav na teplejší a sušší nižší
polohy, zatímco ve srážkově bohatších středních polohách na obdobných stanovištích převládá buk.
V kontinentálních oblastech východní Evropy se na
kyselých stanovištích více uplatňuje borovice lesní
(Pinus sylvestris), která je sice světlomilnější, a tedy
konkurenčně slabší než duby (ve východní Evropě
zejména dub letní), ale zároveň je tolerantnější
k suchu a dalším limitujícím faktorům (Walter 1974).
Výskyt vegetace acidofilních doubrav významně ovlivňují i další faktory. Častěji se vyskytují
na konvexních tvarech reliéfu, v okolí skalních výchozů a na okrajích plošin, kde se výrazněji projevují vlastnosti kyselého půdotvorného substrátu,
zatímco na hlubších půdách v okolí se mohou vyskytovat náročnější lesní společenstva. Také lesní
okraje a rozvolněné porosty na návětrných svazích
mohou být ochuzovány o živiny prostřednictvím vyfoukávání listového opadu a jeho gravitačního pohybu po svahu dolů (Glatzel 1990, Mohr 2004), což
podporuje výskyt oligotrofní vegetace acidofilních
doubrav. Vlhkomilné typy acidofilních doubrav jsou
naopak časté na podmáčených plošinách a v pánvích, ať už s jílovitými nebo písčitými nevápnitými
půdami. Na těchto nepříznivých stanovištích světlomilný dub uniká konkurenci stínomilných dřevin
(např. Acer spp., Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Tilia spp. a Ulmus spp.), jež jsou náročnější na
obsah živin a bazí v půdě. Na našem území patří
acidofilní doubravy k mírně teplomilným společenstvům. Vyskytují se v rozpětí nadmořských výšek
zhruba od 160 m (střední Polabí a dolní Pomoraví)
do více než 600 m (např. Branžovský hvozd, Šumava, Brdy a Rychlebské hory), s koncentrací výskytů mezi 250 a 450 m.

Lesních druhů rostlin adaptovaných na prostředí acidofilních doubrav je v Evropě poměrně
málo. Jelikož početné skupiny hájových druhů a minerálně náročných světlomilných druhů v tomto
společenstvu nenacházejí vhodné životní podmínky, patří acidofilní doubravy k našim druhově
nejchudším typům lesní vegetace. Vyskytuje se
v nich zpravidla jen 15–20 druhů cévnatých rostlin
na plochách o velikosti 100–200 m2.
Naopak početně a ve srovnání s ostatními
listnatými lesy nadprůměrně bývají v acidofilních
doubravách zastoupeny mechorosty. Uplatňují se
zde zejména mechy typické pro živinami chudé
substráty (u nás nejčastěji Dicranum scoparium,
Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi
a Polytrichum formosum), na suchých stanovištích
ve větší míře i lišejníky (především rodu Cladonia),
na nejvlhčích místech vzácně rašeliníky (Sphagnum spp.). Pokryvnost mechorostů a lišejníků bývá
největší na suchých oligotrofních stanovištích
s menší konkurencí travin a bylin, které zde obvykle
vytvářejí jen řídké porosty. Naopak nejméně vyvinuté mechové patro jak co do pokryvnosti, tak co
do počtu druhů mívají vlhké acidofilní doubravy
s téměř souvisle zapojeným bylinným patrem.
Možnosti rekonstrukce historického vývoje acidofilních doubrav běžnými paleoekologickými metodami jsou omezeny nedostatkem indikačních
druhů specifických pro tento vegetační typ. Víme
však, že hlavní dominanty stromového patra acidofilních doubrav u nás buď přežily glaciál (borovice
a bříza), nebo se rozšířily ve starším holocénu
(dub). Můžeme se tedy domnívat, že první vegetační typy připomínající dnešní acidofilní doubravy
se začaly formovat už před začátkem atlantiku. Jelikož však klima staršího holocénu bylo ve střední
Evropě stále poměrně kontinentální (Davis et al.
2003) a půdy byly převážně málo vyvinuté a spíš
bázemi bohaté (Ložek 2007), omezovala se tato vegetace zřejmě jen na okrsky primárně minerálně
chudých půd na kyselých horninách. Avšak dokonce i v oblastech, kde dnes převažují minerálně
mimořádně chudé substráty (křemenné pískovce
České tabule nebo váté písky a terasové štěrkopísky středního Polabí), se ještě ve starším a středním holocénu vyskytovala druhově bohatá společenstva mezofilních lesů (Ložek 1997, Pokorný &
Kuneš 2005). Rozšíření acidofilních doubrav bylo
proto zřejmě velmi fragmentární a ze současných
přírodních podmínek na ně můžeme usuzovat jen
omezeně. Teprve s růstem srážek ve středním ho349
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locénu postoupil i vývoj půd, docházelo k jejich odvápňování, a tím ke změně podmínek ve prospěch
acidofilních doubrav. Do vývoje přírody také začal
významně zasahovat člověk, který mohl různými
způsoby výskyt acidofilních doubrav podpořit (Bohn
et al. 2000–2003). Četné dnešní porosty vznikly
jako výsadby dubu na stanovištích s potenciálem
pro výskyt stinných mezofilních lesů, jak dosvědčuje výskyt náročných hájových druhů v kontaktních porostech s dominancí jiných druhů listnáčů.
Dub byl vůči ostatním listnatým dřevinám upřednostňován především jako zdroj kvalitního stavebního
dříví. Následné změny druhového složení podrostu
zřejmě souvisí především s menším zápojem stromového patra v doubravách a nepříznivými vlastnostmi listového opadu dubů (Augusto et al. 2002,
Ellenberg & Leuschner 2010), které podporují výskyt světlomilných, oligotrofních a acidofilních
druhů. Také tradiční způsoby hospodaření v lesích
umožňovaly šíření acidofilních doubrav. Výmladkové hospodaření zvýhodňovalo druhy s dobrou
pařezovou výmladností, mezi které patří i středoevropské druhy dubů (P. Svoboda 1943, Peterken
1993). Vyhrabávání listového opadu ochuzovalo
stanoviště o živiny (Glatzel 1991, Sayer 2006), což
mohlo podporovat šíření oligotrofních druhů acidofilních doubrav na úkor hájových druhů. Dub byl
vítán také jako zdroj žaludů pro pastvu domácích
prasat (Vera 2000, Huss et al. 2011), třísla pro koželužství a další účely. Mnoho dubových porostů
vzniklo samovolným uchycením dubů na nelesních
stanovištích, dříve využívaných jako pastviny nebo
pole (Peterken 1993, Vera 2000, Bobiec et al.
2011). Na druhou stranu vedla rozsáhlá kultivace
nižších a středních poloh k odlesnění většiny stanovišť vhodných pro vegetaci acidofilních doubrav
a k pěstování borových a smrkových kultur na odpovídajících lesních stanovištích (Nožička 1957).
V současné době je výskyt acidofilních doubrav
ovlivňován i antropogenní acidifikací a eutrofizací
lesních ekosystémů prostřednictvím atmosférické
depozice oxidů dusíku a síry (Thimonier et al. 1994,
Erisman & Draaijers 1995).
Acidofilní doubravy třídy Quercetea robori-petraeae se vyskytují v temperátní zóně Evropy od
pobřeží Atlantského oceánu po evropskou část
Ruska. Jejich areál má přibližně klínovitý tvar, s širokým rozšířením v západní Evropě a postupným
vyzníváním směrem k východu. Na rozdíl od mezofilních listnatých lesů a teplomilných doubrav nezasahují acidofilní doubravy ani po Ural a východní
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hranice jejich areálu leží zhruba na Volze u Kazaně.
Směrem na sever zasahují do jižní Skandinávie
a Pobaltí, směrem na jih do submediteránní zóny
jihoevropských poloostrovů (Bohn et al. 2000–
2003). Nejhojnější jsou v oceanické západní Evropě, kde je také soustředěn výskyt jejich diagnostických druhů. Některé z nich (např. Hypericum
pulchrum, Lathyrus linifolius, Lonicera periclymenum a Teucrium scorodonia) jen omezeně zasahují
do střední Evropy a zcela chybějí ve východní Evropě, kde jsou porosty acidofilních doubrav tvořeny
spíš menším počtem široce rozšířenými acidofytů.
Ve střední Evropě jsou acidofilní doubravy rozšířeny především v mírně teplých nížinách a pahorkatinách s kyselými oligotrofními substráty. Nejvýznamnější takovou oblastí jsou severoněmecké
a polské nížiny s velkými rozlohami chudých písčitých půd na pleistocenních ledovcových sedimentech a říčních terasách, byť naprostá většina tamních porostů byla přeměněna na borové kultury
(J. M. Matuszkiewicz 2001, Schubert et al. 2001b).
Druhou významnou oblastí výskytu acidofilních
doubrav ve střední Evropě jsou pahorkatinné polohy hercynských pohoří v jižní polovině Německa,
v Čechách, na západní Moravě a v severním Rakousku, charakteristické členitějším reliéfem na kyselých, převážně krystalických horninách. Roztroušeně se tyto doubravy vyskytují i v dalších
oblastech střední Evropy, přičemž vzácnější jsou
v její jihovýchodní části (Bohn et al. 2000–2003),
kde je částečně nahrazují teplomilné doubravy
svazu Quercion petraeae.
Proměnlivost druhového složení acidofilních
doubrav ve střední Evropě je ovlivňována především gradientem vlhkosti a gradientem obsahu
živin a bazí v půdě. Tradiční fytocenologická klasifikace našich acidofilních doubrav (Moravec 1998)
tyto gradienty dobře odráží. Podobně jako u teplomilných doubrav se i u acidofilních doubrav s větší
nejednotností syntaxonomického pojetí setkáváme
na vyšších úrovních hierarchie. Zatímco někteří
autoři (např. Härdtle et al. 1997, Willner & Grabherr
2007) rozlišují ve střední Evropě jediný svaz acidofilních doubrav (obvykle pod jménem Quercion
roboris Malcuit 1929), další rozeznávají několik
geograficky nebo ekologicky diferencovaných
svazů (např. Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1967, Pallas 1996, Bohn et al. 2000–2003). Názory
se různí i na vhodnost klasifikace acidofilních doubrav na úrovni třídy. Část autorů (např. Willner &
Grabherr 2007) dává přednost jejich řazení do ši-
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roce pojaté třídy Querco-Fagetea, spolu s mezofilními listnatými lesy a případně i teplomilnými doubravami. Nejčastěji je pak řadí do samostatného
řádu Quercetalia roboris Tüxen 1931. Mnozí další
fytocenologové (např. Moravec 1998, J. M. Matuszkiewicz 2001, Schubert et al. 2001b, Rodwell et al.
2002, Borhidi et al. 2012) dávají přednost oddělení
acidofilních doubrav do samostatné třídy Quercetea robori-petraeae, kam někteří zařazují i vegetaci
acidofilních bučin svazu Luzulo luzuloidis-Fagion
sylvaticae (Rodwell et al. 2002). Zde se přidržujeme tradičního pojetí českých autorů (Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná 1967, Moravec 1998), kteří
acidofilní doubravy řadí do samostatné třídy, nezahrnující acidofilní bučiny. Toto řešení zdůrazňuje
floristickou odlišnost acidofilních doubrav od ostatních typů listnatých lesů, s výjimkou acidofilních
bučin. Ty se odlišují dominantou stromového patra,
rozšířením i historickým vývojem, které je pojí spíš
s ostatními typy bučin, takže je spolu s nimi řadíme
do třídy Carpino-Fagetea Jakucs ex Passarge
1968. Oddělení acidofilních doubrav na úrovni třídy
podporuje i jejich charakteristická fyziognomie,
společná dominanta stromového patra a charakter
rozšíření na kontinentální úrovni, byť nejde o zonální vegetační typ a v západní části areálu vytvářejí četné přechody do vegetace acidofilních bučin.
Uvnitř třídy Quercetea robori-petraeae rozlišujeme
v České republice jediný svaz, Quercion roboris
Malcuit 1929.

￭ Summary. This class includes oak forests dominated by
Quercus petraea agg. or Q. robur occurring on nutrient-poor acidic soils. The shrub layer is usually sparse and the
herb layer species-poor, consisting of acidotolerant species. These forests occur either on shallow soils over poorly
weathering acidic rocks or on deeper, leached soils in precipitation-rich areas.

Svaz LDA
Quercion roboris Malcuit 1929
Západoevropské a středoevropské
acidofilní doubravy
Orig. (Malcuit 1929): Quercion roboris
Syn.: Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932, Genisto
germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967

Diagnostické druhy: Betula pendula, Frangula alnus,
Pinus sylvestris, Quercus petraea agg., Q. robur;
Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea,
Convallaria majalis, Cytisus nigricans, Festuca
ovina, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Luzula luzuloides, Melampyrum
pratense, Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Leucobryum
glaucum s. l., Polytrichum formosum
Konstantní druhy: Quercus petraea agg.; Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Festuca
ovina, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Luzula luzuloides, Melampyrum pratense, Poa nemoralis, Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l.,
Polytrichum formosum

Svaz Quercion roboris v našem pojetí tvoří západoevropské a středoevropské acidofilní doubravy
vázané na území s přechodným subatlantsko-subkontinentálním klimatem. Pro tyto doubravy je charakteristická absence vyhraněných oceanických
druhů, jež se vyskytují v acidofilních doubravách na
Britských ostrovech a v nejzápadnější části evropského kontinentu, řazených zejména do svazů Hymenophyllo-Quercion petraeae Pallas 2000 a Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas-Martínez
1965. Areál těchto druhů do střední Evropy nezasahuje nebo zasahuje jen okrajově (např. Corydalis
claviculata, Erica cinerea, Hymenophyllum tunbrigense, Ilex aquifolium, Myrica gale a Dicranum
scottianum). Chybějí zde i další význačné druhy
oceanických doubrav, jež se ve střední Evropě vyskytují v jiné, nejčastěji horské vegetaci (např.
Blechnum spicant, Luzula sylvatica, Thelypteris limbosperma a Plagiothecium undulatum). Ve středoevropských acidofilních doubravách rostou pouze
suboceanické druhy (např. Galium saxatile, Hypericum pulchrum, Lathyrus linifolius, Lonicera periclymenum a Teucrium scorodonia), které zde obvykle dosahují východní hranice svého areálu. Tyto
druhy zcela chybějí ve východoevropských acidofilních doubravách, které dále odlišuje absence
nebo jen okrajový výskyt dubu zimního (Quercus
petraea agg.) a buku lesního (Fagus sylvatica)
a naopak větší zastoupení borovice lesní (Pinus
sylvestris) ve stromovém patře. Východoevropské
acidofilní doubravy dále odlišuje absence nebo
vzácný výskyt některých ve střední Evropě hojných
druhů (např. Carex pilulifera, Holcus mollis, Luzula
351
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luzuloides a Molinia arundinacea) a hojnější výskyt
některých boreokontinentálních druhů (např. Rubus
saxatilis a Trientalis europaea). Vytvářejí četné přechody k borovým lesům svazu Dicrano-Pinion ze
třídy Vaccinio-Piceetea a doubravám svazu Quercion petraeae ze třídy Quercetea pubescentis.
Moravec (1998) rozlišuje další tři asociace acidofilních doubrav, jež zde pro malý počet diagnostických druhů nebo nedostatek fytocenologických
snímků nerozlišujeme. Abieti-Quercetum Mráz
1959 jsou acidofilní doubravy mezických až vlhčích
stanovišť, druhovým složením a ekologií přechodné
mezi asociacemi Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae a Holco mollis-Quercetum roboris. Calluno-Quercetum Schlüter ex Passarge in Scamoni 1963
jsou extrémně chudé acidofilní doubravy s dominancí vřesu obecného (Calluna vulgaris) a metličky
křivolaké (Avenella flexuosa) v bylinném patře, druhovým složením a ekologií blízké chudým typům
asociace Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae.
Festuco ovinae-Quercetum Šmarda 1961 jsou
suché psamofilní doubravy vátých písků mezi
Bzencem a Hodonínem. Vyskytují se zde jen maloplošně a druhové složení rozsáhlejších porostů je
málo odlišné od ostatních typů acidofilních doubrav
(Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae a Viscario
vulgaris-Quercetum petraeae). Menší část porostů
se zastoupením suchomilných druhů (např. Agrostis vinealis, Cerastium arvense, Dianthus pontederae, Phleum phleoides, Teucrium chamaedrys, Verbascum phoeniceum a Veronica spicata) navíc
přísluší spíš k teplomilným než acidofilním doubravám, kam byly dříve řazeny (Moravec 1998). Tyto
porosty bohužel nejsou dostatečně fytocenologicky
prozkoumány, téměř se nezachovaly a jsou vesměs
nahrazeny borovými monokulturami. Ani jinde
v České republice nejsou vzácné pozůstatky suchých psamofilních doubrav dostatečně prostudovány; druhové složení dostupných fytocenologických snímků je dosti heterogenní a málo odlišné od
některých zde přijatých asociací acidofilních a teplomilných doubrav.

￭

Summary. In the broad concept of alliances of acido-

philous oak forests that we accept here, Quercion roboris
is the only alliance of the class Quercetea robori-petraeae
in the Czech Republic. It includes species-poor forests of
Quercus petraea agg. or Q. robur, in places mixed with Betula pendula or Pinus sylvestris on both dry and wet acidic
soils. The moss layer is better developed than in most other
deciduous forest types.
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LDA01
Luzulo luzuloidis-Quercetum
petraeae Hilitzer 1932
Mezofilní acidofilní doubravy
Tabulka 7, sloupec 9 (str. 338)
Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum
Orig. (Hilitzer 1932): asociace Quercus sessilis-Luzula
nemorosa (albida) (Quercus sessilis = Q. petraea,
Luzula nemorosa (albida) = L. luzuloides subsp.
luzuloides)
Syn.: Deschampsio flexuosae-Quercetum sessiliflorae
Firbas et Sigmond 1928 (§ 2b, nomen nudum),
Querco sessiliflorae-roboris-Genistetum tinctoriae
Klika 1932 nomen illeg., Querco sessiliflorae-Genistetum tinctoriae-germanicae Klika 1932 nomen
illeg., Querco sessiliflorae-roboris-Genistetum
tinctoriae-germanicae Klika 1932 nomen illeg.,
Querco sessiliflorae-Genistetum tinctoriae Klika
1936, Tilio-Betuletum Passarge 1957, Abieti-Quercetum Mráz 1959 p. p., Tilio-Quercetum Passarge
1962, Calluno-Quercetum Schlüter ex Passarge in
Scamoni 1963 p. p.
Diagnostické druhy: Quercus petraea agg.; Avenella
flexuosa, Festuca ovina, Hieracium lachenalii,
H. murorum, H. sabaudum s. l., Luzula luzuloides,
Melampyrum pratense; Polytrichum formosum
Konstantní druhy: Quercus petraea agg.; Avenella
flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Festuca
ovina, Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Luzula luzuloides, Melampyrum
pratense, Poa nemoralis, Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l.,
Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Pinus sylvestris, Quercus petraea
agg., Q. robur; Avenella flexuosa, Calamagrostis
arundinacea, Festuca ovina, Luzula luzuloides,
Melampyrum pratense, Poa nemoralis, Vaccinium
myrtillus; Hypnum cupressiforme s. l.
Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 15 %
OR Quercus robur pokr. > 15 %) AND skup. Hieracium sabaudum AND skup. Vaccinium myrtillus NOT skup. Galium odoratum NOT skup.
Lathyrus niger NOT skup. Lathyrus vernus
NOT skup. Succisa pratensis NOT skup. Visca-
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ria vulgaris NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT
Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Picea abies
pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 50 %
NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Vaccinium
myrtillus pokr. > 50 %

Struktura a druhové složení. Obvykle jde o vysokokmenné porosty s pokryvností stromového patra
65–80 % a výškou stromů okolo 15 m. Dominantou
stromového patra je nejčastěji dub zimní (Quercus
petraea agg.), zřídka dub letní (Quercus robur).
Častou příměs tvoří světlomilné dřeviny (zejména
Betula pendula, Pinus sylvestris a Sorbus aucuparia), na příznivějších stanovištích mohou být přimíšeny i náročnější hájové dřeviny (především
Carpinus betulus a Tilia cordata). V chladnějších
a vlhčích oblastech přistupuje Fagus sylvatica. Keřové patro je obvykle málo vyvinuté, případně chybí
úplně. K nejčastějším druhům patří zmlazující dřeviny stromového patra, na vlhčích stanovištích je
více zastoupena krušina olšová (Frangula alnus).
Z nízkých keřů se na sušších stanovištích vyskytuje

čilimník černající (Cytisus nigricans). Vzhledem
k dostatku světla v lesním interiéru bývá bylinné
patro dobře vyvinuto, s pokryvností často přes
50 %. K nejčastějším dominantám patří acidofilní
traviny bika hajní (Luzula luzuloides) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Z dalších druhů se
uplatňují předevších mezofilní acidofyty (např. Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense
a Vaccinium myrtillus) včetně několika druhů jestřábníků (nejčastěji Hieracium lachenalii, H. murorum a H. sabaudum). Charakteristickou dominantu
některých porostů tvoří lesní mezofyty s širokou
ekologickou amplitudou lipnice hajní (Poa nemoralis) a konvalinka vonná (Convallaria majalis), zatímco na sušších stanovištích může převládnout
trsnatá kostřava ovčí (Festuca ovina). Mezofilní acidofilní doubravy patří k druhově chudším lesním
společenstvům: na ploše 100–200 m2 obvykle roste
jen 15–20 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro
běžně dosahuje pokryvnosti přes 10 %. K nejčastějším druhům patří Dicranum scoparium, Hypnum
cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi, Pohlia
nutans a Polytrichum formosum.

Obr. 155. Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae. Acidofilní doubrava s dubem zimním (Quercus petraea agg.), třtinou rákosovitou
(Calamagrostis arundinacea) a bikou hajní (Luzula luzuloides) na plošinách tvořených kyselými paleozoickými vulkanity u Skryjí na
Křivoklátsku. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 155. Acidophilous oak forest with Quercus petraea agg., Calamagrostis arundinacea and Luzula luzuloides on a plateau formed
of acidic Palaeozoic volcanic rock near Skryje, Křivoklát area, central Bohemia.
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Stanoviště. Luzulo-Quercetum se převážně vyskytuje na hlubokých, mírně suchých až mírně vlhkých,
živinami a minerály chudých půdách plošin a mírných svahů. Může růst i na prudkých svazích se
sklonem přesahujícím 20°, zejména v hlubokých
údolích vodních toků na svazích orientovaných
k severu, východu nebo západu, kde se neuplatňují
teplomilné druhy. Většina výskytů této asociace na
našem území leží mezi 250–400 m n. m., některé
porosty se však nacházejí i v nadmořských výškách
přesahujících 500 m. Ve vyšších polohách bývají
mezofilní acidofilní doubravy nahrazeny bučinami
asociace Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae, zastoupení dubu a buku ve stromovém patře však
může být ovlivněno působením člověka. Nejčastějšími půdními typy mezofilních acidofilních doubrav
jsou živinami chudé kambizemě nebo na příkřejších
svazích rankerové kambizemě, vyvinuté na nevápnitých nebo druhotně odvápněných horninách rozmanitého stáří a původu. Časté jsou zejména na
starohorních až prvohorních sedimentech (např.
na Plzeňsku, Křivoklátsku, Hřebenech, v Českém
krasu, okolí Prahy, na Drahanské vrchovině a v Nízkém Jeseníku), na pleistocenních terasových štěrkopíscích a terciérních nebo křídových sedimentech (v Polabí a jihočeských pánvích) a na
starohorních hlubinných vyvřelinách a metamorfitech Českého masivu (např. v jižních Čechách a na
jihozápadní Moravě). Pokud tvoří mozaiku se společenstvy náročnějšími na živiny (obvykle s dubohabřinami), bývají často vázány na lesní okraje
a konvexní tvary reliéfu s mělčími půdami. Zde je
půda ochuzována odnosem jemnozemě a listového
opadu gravitačními pohyby a vyfoukáváním větrem.
Mezofilní acidofilní doubravy se však vyskytují i na
plošinách s hlubokými vyluhovanými půdami, často
silně ovlivněných lesním hospodařením.
Dynamika a management. Tato asociace zahrnuje
jak porosty přirozené, vázané na živinami a minerály
chudá stanoviště, tak porosty druhotné na stanovištích s potenciálem pro výskyt stinných smíšených
lesů. Přirozenost jednotlivých porostů je obvykle nesnadno určitelná, protože i porosty na přirozených
stanovištích bývají ovlivněny dlouhodobou lidskou
činností. Mnohde jsou patrné pozůstatky výmladkového hospodaření a některé porosty vznikly zřejmě
následkem ochuzování půdy při lesní pastvě a vyhrabávání listového opadu. K rozšíření těchto doubrav mohlo přispět i pěstování monokultur dubu,
jehož opad s velkým obsahem tříslovin podporuje
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ochuzování půdy. Po úpadku tradičních forem hospodaření v posledních staletích je dnes v některých
porostech mezofilních acidofilních doubrav patrná
sukcese ke stinným smíšeným doubravám, spojená
především se šířením stínomilných dřevin (nejčastěji
Carpinus betulus a Tilia cordata) ve stromovém
patře, ústupem světlomilných acidofytů v bylinném
patře a šířením lesních nitrofytů.
Rozšíření. Luzulo-Quercetum je široce rozšířený
vegetační typ uváděný pod různými jmény z většiny
zemí střední Evropy, jmenovitě z Německa (Härdtle
et al. 1997, Schubert in Schubert et al. 2001b: 69–
72, Preising et al. 2003), Rakouska (Willner in Willner & Grabherr 2007: 109–112), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Slovenska (Jarolímek et al.
2008), Maďarska (Borhidi et al. 2012), Rumunska
(Indreica 2012) a Chorvatska (Trinajstić 2008).
V České republice je Luzulo-Quercetum nejběžnější asociací acidofilních doubrav. Časté je především v Čechách, kde je jeho výskyt znám zejména
z Plzeňska (Sofron 1967, Husová 1968a, Strejc, nepubl.), Křivoklátska (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1989, Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a:
224–243, Cipra, nepubl., Zelenková, nepubl.), Českého krasu (Samek 1964, Cipra, nepubl.), Hřebenů a Dobříšska (Cipra, nepubl., Průša, nepubl.),
okolí Prahy (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1966, 1971b, Jaroš 1992, Kubíková 1992, 1997,
Buršík, nepubl.), středního a východního Polabí
(Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967, 1969, Mikyška 1968, Buršík, nepubl., Gregor, nepubl.) a jižních Čech (Douda 2003, Zelený 2008). Nachází se
však i na úpatí Krušných hor (Skuhrovec, Strejc,
Sýkora, vše nepubl.), v Českém středohoří (Kolbek
1969, Skuhrovec, nepubl., Vondráček, nepubl.), Polomených horách (T. Kučera & Špryňar 1996, Buršík, nepubl., Vondráček, nepubl.), na Ještědském
hřbetu (P. Petřík 2000, Skuhrovec, nepubl.), ve
Šluknovském a Frýdlantském výběžku (Jehlík
1963, Skuhrovec, nepubl.), Železných horách (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979) a jinde. Neuhäuslová et al. (1998) mapují potenciální výskyt
těchto doubrav na rozsáhlém území jižních a západních Čech, zachovalých porostů mimo říční
údolí je však v tomto území poměrně málo. Na Moravě je výskyt mezofilních acidofilních doubrav doložen zejména z jihovýchodního okraje Českého
masivu, zhruba od Vyškova a Tišnova na severu po
střední Podyjí na jihu (Chytrý & Vicherek 1995,
1996, Rafajová 1999, Juřenčák, nepubl., Kelbl, ne-
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Obr. 156. Rozšíření asociace LDA01 Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae.
Fig. 156. Distribution of the association LDA01 Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae.

publ.). Dále jsou známy z jihozápadního úpatí Nízkého Jeseníku (J. Král, nepubl.), okrajů Zábřežské
a Hanušovické vrchoviny (Kincl 1990) a pomezí
Slezské nížiny a Českého masivu na Opavsku
(Togner, nepubl.), Osoblažsku (Vicherek, nepubl.)
a Vidnavsku (Bednář, nepubl.). Několik údajů pochází i z Karpat, konkrétně z úpatí Chřibů (Plintovič,
nepubl., Prudič, nepubl.), Vizovických vrchů (Plintovič, nepubl.) a jižního okraje Hostýnských vrchů
(Kuželová 1999). Zatímco v karpatské a zejména
panonské části Moravy nejsou podmínky pro výskyt
této asociace příliš vhodné, v západní polovině Moravy a ve Slezsku může další výzkum přispět k doplnění znalostí o jejím rozšíření.
Variabilita. Vegetace asociace Luzulo-Quercetum
je proměnlivá především podél gradientu vlhkosti.
Tuto variabilitu popisují dvě varianty:
Varianta Dicranum scoparium (LDA01a) je
sušší typ, poněkud častější ve svahových polohách. U nás se vyskytuje v celém areálu asociace.
Ve stromovém patře bývá častěji přimíšena Pinus
sylvestris, v bylinném patře se více uplatňují suchomilné acidofilní druhy Calluna vulgaris, Cytisus
nigricans, Pilosella officinarum a Viscaria vulgaris.
V mechovém patře je velmi časté Dicranum scoparium, hojněji se vyskytují i Dicranella heteromalla, Hypnum cupressiforme s. l., Leucobryum
glaucum s. l. a Pleurozium schreberi. Varianta
zčásti odpovídá subasociaci L. l.-Q. p. genistetosum tinctoriae Samek ex Neuhäusl & Neuhäuslo-

vá-Novotná 1967 a představuje přechod k vegetaci suchých acidofilních doubrav asociace Viscario vulgaris-Quercetum petraeae.
Varianta Luzula pilosa (LDA01b) je mezický
typ, poněkud častější na hlubokých půdách plošin.
U nás se vyskytuje v celém areálu asociace. Ve
stromovém patře se častěji uplatňuje Quercus robur
a v příměsi i Carpinus betulus nebo Sorbus aucuparia, v bylinném patře pak mezofilní druhy (např.
Anemone nemorosa, Convallaria majalis a Stellaria
holostea), často s rozšířením výrazně přesahujícím
do boreální zóny (např. Luzula pilosa, Maianthemum bifolium a Melica nutans). V mechovém patře
se hojněji vyskytuje Atrichum undulatum. Varianta
přibližně odpovídá subasociaci L. l.-Q. p. typicum
Mráz 1957 a představuje přechod k vegetaci vlhkých acidofilních doubrav asociace Holco mollis-Quercetum roboris a chudých dubohabřin.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty na hlubokých půdách plošin mohou poskytovat kvalitní,
snadno dostupné dubové dřevo, jejich stanoviště
však většinou dlouhodobě slouží k pěstování monokultur smrku, borovice nebo modřínu. Svahové
porosty mívají menší hospodářský význam a často
jsou vedeny jako les ochranný. Zejména staré porosty s mohutnými jedinci dubů mohou být cennými
refugii bezobratlých živočichů, především saproxylického hmyzu. V těchto porostech je nutný monitoring jejich stavu, ponechávání starých stromů
a mrtvého dřeva a prevence sukcese k mezofilní
355
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vegetaci stinných lesů, například obnovou tradičního managementu.

￭ Summary. This association includes mesic acidophilous
oak forests dominated by Quercus petraea agg., less frequently Q. robur, with frequent admixture of Betula pendula, Pinus sylvestris or Sorbus aucuparia. The shrub layer
is usually sparse. The herb layer is species-poor and usu-

Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 15 %
OR Quercus robur pokr. > 15 %) AND (skup. Cytisus nigricans OR skup. Jasione montana)
AND skup. Viscaria vulgaris NOT skup. Carex
digitata NOT skup. Geranium sanguineum NOT
skup. Linaria genistifolia NOT Carex humilis
pokr. > 5 %

ally dominated by the graminoids Avenella flexuosa or Luzula luzuloides. A moss layer is often well developed. This
association occurs on nutrient-poor acidic soils on both flatland and slopes. Especially on flatland and gentle slopes it
often evolved under long-term forest management that involved nutrient depletion. In the Czech Republic it occurs
mainly in areas with poorly-weathering acidic rocks of the
Bohemian Massif, especially in central Bohemia and south-western Moravia, but also in other areas.

LDA02
Viscario vulgaris-Quercetum
petraeae Stöcker 1965
Suché acidofilní doubravy
Tabulka 7, sloupec 10 (str. 338)
Orig. (Stöcker 1965): Viscario-Quercetum ass. nov.
(Viscaria vulgaris, Quercus petraea)
Syn.: Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer
1932 genistetosum tinctoriae Samek ex Neuhäusl
et Neuhäuslová-Novotná 1967
Diagnostické druhy: Quercus petraea agg.; Cytisus nigricans, Festuca ovina, Galeopsis ladanum, Genista
germanica, G. tinctoria, Hieracium laevigatum,
H. sabaudum s. l., Hylotelephium telephium agg.
(H. maximum), Jasione montana, Luzula luzuloides,
Silene nutans, Veronica officinalis, Viscaria vulgaris
Konstantní druhy: Quercus petraea agg.; Avenella flexuosa, Campanula rotundifolia agg., Cytisus nigricans, Festuca ovina, Genista tinctoria, Hieracium
lachenalii, H. murorum, H. sabaudum s. l., Hylotelephium telephium agg. (H. maximum), Luzula luzuloides, Pilosella officinarum, Poa nemoralis, Silene

nutans,

Veronica

officinalis,

Viscaria

vulgaris; Hypnum cupressiforme s. l.
Dominantní druhy: Pinus sylvestris, Quercus petraea
agg., Q. robur; Avenella flexuosa, Festuca ovina;
Hypnum cupressiforme s. l.
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Struktura a druhové složení. Tato asociace zahrnuje většinou zakrslé a rozvolněné porosty dubu
zimního (Quercus petraea agg.) s výškou stromového patra obvykle do 10 m a s pokryvností obvykle
v rozmezí 40–70 %. Pokud je Viscario-Quercetum
součástí zapojenějších vysokokmenných porostů,
obvykle je vázáno na lesní okraje, okolí lesních cest
a podobná prosvětlená stanoviště. Běžně přimíšenou dřevinou je Pinus sylvestris, poměrně častý je
i Carpinus betulus. Keřové patro je druhově chudé
a často chybí úplně, v některých porostech ale
může dosahovat pokryvnosti okolo 20 %. Obvykle
bývá tvořeno zakrslými nebo mladými jedinci druhů
stromového patra, především duby. Nejčastějšími
dominantami bylinného patra jsou úzkolisté acidofilní trávy tolerantní k suchu: kostřava ovčí (Festuca
ovina) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Význačnou složkou bylinného patra jsou suchomilné
a mírně teplomilné acidofilní nebo acidotolerantní
druhy, zejména Cytisus nigricans, Genista tinctoria,
Hylotelephium maximum, Silene nutans a Viscaria
vulgaris. Časté jsou také druhy mělkých kyselých
půd, např. Arabidopsis arenosa, Jasione montana,
Pilosella officinarum a Rumex acetosella. Vedle
nich se uplatňují i běžné acidofyty a generalisté
(Hieracium spp., Luzula luzuloides, Poa nemoralis
a Veronica officinalis) a typicky také k suchu odolný
keříček vřes obecný (Calluna vulgaris). Dobře vyvinuté mechové patro obvykle dosahuje pokryvnosti
okolo 20 % a vyskytují se v něm nejčastěji mechy
Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l.,
Pohlia nutans a Polytrichum piliferum a keříčkovité
lišejníky rodu Cladonia. V některých zemích se tato
vegetace řadí do asociace Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae, od které se však liší větším zastoupením mírně teplomilných druhů. Od acidofilních teplomilných doubrav a dubových křivolesů
s kručinkou chlupatou ji zároveň odlišuje absence
nebo jen ojedinělý výskyt teplomilných druhů (např.
Anthericum ramosum, Carex humilis a Polygonatum odoratum) a druhů jižního migračního elementu (např. Allium flavum, Genista pilosa a Linaria
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Obr. 157. Viscario vulgaris-Quercetum petraeae. Suchá acidofilní doubrava s dubem zimním (Quercus petraea agg.) na granodioritových
svazích Krumlovského lesa u Ivančic na Brněnsku. (J. Roleček 2011.)
Fig. 157. Dry acidophilous forest with Quercus petraea agg. on the granodiorite slopes of Krumlovský Wood near Ivančice, Brno-venkov
district, south-western Moravia.

genistifolia). Jde o druhově nejbohatší společenstvo
acidofilních doubrav, kde se na ploše 100–200 m2
obvykle vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin.
Mechové patro je často dobře vyvinuto. Jeho nejčastějším druhem je Hypnum cupressiforme s. l.
Stanoviště. Viscario-Quercetum je přechodný vegetační typ mezi acidofilními doubravami a acidofilními
boreokontinentálními bory nebo bezlesím na suchých
kyselých substrátech. Nejčastěji se vyskytuje na
strmých výslunných svazích o sklonu 20–40° orientovaných k jihu až západu, a to v oblastech s mírně
teplým klimatem a nadmořskou výškou mezi 300
a 400 m. Obvyklý je výskyt na horních hranách svahů,
v okolí skalních výchozů a na lesních okrajích přecházejících v acidofilní suché trávníky a vegetaci skeletovitých půd nebo skal. Nejčastějšími půdními typy
jsou rankerové kambizemě, rankery až litozemě na
minerálně chudých horninách. Velký obsah skeletu
podmiňuje rychlé vysychání těchto půd, podporované
rychlejším prohříváním díky poloze na výslunných
svazích. Doložené výskyty suchých acidofilních doubrav pocházejí zejména z nevápnitých sedimentů

různé zrnitosti a stáří (zejména břidlice, droby, pískovce a slepence), ale i z minerálně slabých metamorfovaných hornin (např. ruly na horní Vltavě, dolní
Lužnici a v Pooslaví nebo granulity v Pojihlaví), hlubinných vyvřelin (např. granitoidy na dolní Otavě, ve
středním Podyjí nebo v okolí Brna) a starých výlevných vyvřelin, někdy do různé míry metamorfovaných
(dacity na Křivoklátsku a metabazity v okolí Brna).
Dynamika a management. Suché acidofilní doubravy jsou přirozenou vegetací extrémních stanovišť,
kde sucho a nedostatek živin omezují výskyt konkurenčně silných druhů dřevin. Takové porosty
mohou být dlouhodobě sukcesně stabilní a nevyžadují aktivní management. Jako v případě dalších
typů světlých doubrav se i tato vegetace na některých lokalitách vyvinula druhotně v důsledku prosvětlení stromového patra při těžbě dřeva nebo
pastvě domácích zvířat, případně může jít o mladá
sukcesní stadia na dříve odlesněných stanovištích.
V takových porostech je možný sukcesní vývoj
směrem k zapojenějšímu lesu, někdy provázený šířením nitrofytů v bylinném patře.
357

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:16 Stránka 358

Acidofilní doubravy (Quercetea robori-petraeae)

Obr. 158. Rozšíření asociace LDA02 Viscario vulgaris-Quercetum petraeae.
Fig. 158. Distribution of the association LDA02 Viscario vulgaris-Quercetum petraeae.

Rozšíření. Viscario-Quercetum je pravděpodobně
rozšířeno ve většině zemí střední Evropy, většinou
však není odlišováno od asociace Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae (např. Härdtle et al. 1997,
J. M. Matuszkiewicz 2001, Schubert in Schubert et
al. 2001b: 69–72, Willner & Grabherr 2007, Borhidi
et al. 2012). Výskyt je udáván ze Slovenska (Jarolímek et al. 2008) a některými autory z Německa
(např. Stöcker 1965, Hartmann & Jahn 1967).
U nás se Viscario-Quercetum nachází v mírně teplých až teplých oblastech s členitým reliéfem na minerálně chudých horninách, většinou v hlubokých
údolích vodních toků. V Čechách je nejpočetněji
doloženo z údolí Berounky a jejích přítoků na Křivoklátsku (T. Kučera 1994, Neuhäuslová in Kolbek
et al. 2003a: 224–243) a z nevápencových hornin
v Českém krasu (Samek 1964, Blažková 1989).
Více lokalit je známo i z údolí Vltavy a jejích přítoků
(Otava, Lužnice a Stropnice) mezi Českým Krumlovem a Prahou (Zelený 2008, Cipra, nepubl., Vokoun, nepubl.). Ojediněle bylo zjištěno i v severovýchodní části Českého středohoří (Kolbek 1969),
Rakovnické pahorkatině (Kolbek 1979), Tepelské
vrchovině (Strejc, nepubl.) a na severním úpatí Železných hor (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1979). Na Moravě je výskyt těchto doubrav soustředěn na jihovýchodní okraj Českého masivu.
Nejvíce lokalit je známo z okolí Brna, a to především z jižní části Drahanské vrchoviny (Havlíček,
Horák, Juřenčák, vše nepubl.) a severní části Bo358

bravské vrchoviny (Vild 2007, 2009, Juřenčák, nepubl.), dále z Pooslaví a Pojihlaví (Chytrý & Vicherek 1996, Vašíček, nepubl.) a středního Podyjí
(Chytrý & Vicherek 1995, Kelbl, nepubl.). Větší
počet lokalit je znám ještě z údolí Třebůvky nad
Lošticemi (J. Král, nepubl., Bednář, nepubl.) a z jižního okraje Oderských vrchů a protilehlé kry Maleníku v Podbeskydské pahorkatině (Pospíšil 1954,
Kincl 1990, J. Král, nepubl.). Jednotlivé výskyty byly
zaznamenány i v údolí Svitavy u Boskovic (Mazal,
nepubl.), ve Chřibech (Plintovič, nepubl., Prudič,
nepubl.) a na severním úpatí Nízkého Jeseníku
u Krnova (Togner, nepubl.). Rozšíření u nás není
dostatečně prozkoumáno, a to zčásti proto, že jednotlivé porosty byly často řazeny do podobných
asociací acidofilních i teplomilných doubrav na
kyselých horninách (Luzulo luzuloidis-Quercetum
petraeae, Sorbo torminalis-Quercetum a Genisto
pilosae-Quercetum petraeae).
Hospodářský význam a ohrožení. Vzhledem
k maloplošnému výskytu a vazbě na extrémně
suchá a kyselá stanoviště mají porosty asociace
Viscario-Quercetum velmi malý produkční význam
a často jsou vedeny jako les ochranný. Významné
mohou být z hlediska ochrany biodiverzity jako refugia světlomilných druhů rostlin a živočichů. Proto
je nutné monitorovat jejich stav a v případě sukcesních změn směrem k zapojenějším porostům aktivně udržovat jejich rozvolněný charakter.
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Nomenklatorická poznámka. Neotyp této asociace, který vybral Moravec (1998: 42) ze středních
Čech, neodpovídá originálnímu popisu a spadá do
asociace Sorbo torminalis-Quercetum. V originální
diagnóze asociace Viscario-Quercetum (Stöcker
1965) jsou přitom obsaženy snímky, které svým
druhovým složením dobře odpovídají synoptické tabulce obsažené v této originální diagnóze. Tyto
snímky by proto měly být použity jako lektotyp
jména asociace a výběr neotypu je neoprávněný.
Asociaci typifikujeme snímkem z lokality Weg zum
Roßtrappengasthaus (Stöcker 1965, str. 514, lectotypus hoc loco designatus).

Dominantní druhy: Pinus sylvestris, Quercus petraea
agg., Q. robur; Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus; Pleurozium schreberi
Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 15 %
OR Quercus robur pokr. > 15 %) AND (Calluna
vulgaris pokr. > 5 % OR Vaccinium myrtillus pokr.
> 50 % OR Vaccinium vitis-idaea pokr. > 25 %)
AND (skup. Vaccinium myrtillus OR skup. Vaccinium vitis-idaea) NOT skup. Hieracium sabaudum NOT skup. Jasione montana NOT
skup. Succisa pratensis NOT skup. Viscaria
vulgaris NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 %

￭ Summary. This association includes low-growing, open
stands of Quercus petraea agg., with a sparse shrub layer
or without a shrub layer altogether. The herb layer is usually
dominated by the grasses Avenella flexuosa or Festuca
ovina; it contains generalist acidophilous species but also
some slightly thermophilous species. This is the most
species-rich association of acidophilous oak forests. It
occurs on sunny slopes and around outcrops of poorly
weathering acidic rocks in habitats that are usually slightly
cooler or wetter than those of the association Sorbo torminalis-Quercetum.

LDA03
Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris
Oberdorfer 1957
Brusnicové acidofilní doubravy
Tabulka 7, sloupec 11 (str. 338)
Orig. (Oberdorfer 1957): Vaccinio vitis-idaeo-Quercetum ass. nov. (Quercus robur)
Syn.: Calluno-Quercetum Schlüter ex Passarge in Scamoni 1963 p. p.
Diagnostické druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris,
Quercus petraea agg.; Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus; Leucobryum glaucum s. l., Pycnothelia papillaria
Konstantní druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris,
Quercus petraea agg., Sorbus aucuparia; Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium,
Hypnum cupressiforme s. l.

Struktura a druhové složení. Fyziognomie brusnicových doubrav může být rozmanitá a sahá od
rozvolněných zakrslých porostů v okolí skalních výchozů po vysokokmenné porosty na hlubokých půdách. Zápoj stromového patra se pohybuje v širokém rozmezí, většinou mezi 45 a 80 %. Nejběžnější
dominantou je dub zimní (Quercus petraea agg.),
na mezických stanovištích je častý i dub letní
(Q. robur). Obvyklou příměs až kodominantu tvoří
borovice lesní (Pinus sylvestris), přimíšeny bývají
i mezofilní dřeviny Betula pendula, Populus tremula
a Sorbus aucuparia, ve vyšších polohách Fagus
sylvatica nebo Picea abies. Keřové patro je většinou
málo vyvinuté nebo chybí úplně, v některých porostech však může dosahovat pokryvnosti okolo 20 %.
Obvykle bývá tvořeno zakrslými nebo mladými jedinci druhů stromového patra. Častým keřem na
mezických stanovištích je krušina olšová (Frangula
alnus). Bylinné patro je ve většině porostů tvořeno
víceméně souvislými, druhově chudými porosty
brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), která je tolerantní k silně kyselým půdám. Další častou dominantou je acidofilní tráva metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a především na sušších stanovištích
může převládnout vřes obecný (Calluna vulgaris).
K často přimíšeným druhům patří brusnice brusinka
(Vaccinium vitis-idaea) a běžné acidofyty (Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis, Festuca ovina, Luzula luzuloides, L. pilosa a Melampyrum pratense). Jde o jedno z druhově nejchudších
lesních společenstev, kde na ploše 100–200 m2 obvykle roste jen 10–20 druhů cévnatých rostlin.
Dobře vyvinuté mechové patro dosahuje pokryvnosti okolo 20 % a vyskytují se v něm zejména
mechy Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi a Polytrichum
359
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Obr. 159. Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris. Acidofilní doubrava s dubem zimním (Quercus petraea agg.) a borůvkou (Vaccinium
myrtillus) u Popic na Znojemsku. (J. Roleček 2011.)
Fig. 159. Acidophilous oak forest with Quercus petraea agg. and Vaccinium myrtillus near Popice, Znojmo district, south-western Moravia.

formosum, na silně oligotrofních půdách též Leucobryum glaucum s. l. a lišejníky, především rodů Cladonia a Parmelia s. l.
Stanoviště. Vaccinio-Quercetum se nejčastěji vyskytuje na hlubších půdách vyvinutých na minerálně chudých substrátech. Může růst i na mělkých
půdách, především na svazích západní a severní
orientace, kde mezofilní borůvka není tolik vystavena vysychání. Ve vyšších polohách osídluje i extrémní stanoviště na strmých svazích, v okolí
skalních výchozů a otevřených sutí. Na suchých výslunných místech může borůvku nahradit vřes. Na
méně kyselých nebo živinami bohatších stanovištích keříčky ustupují konkurenčně silnějším graminoidům (Hester et al. 1991), jež převažují v bylinném
patře ekologicky blízké asociace Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae. Většina výskytů brusnicových doubrav leží v rozmezí 250–500 m n. m., některé lokality se však nacházejí i v nadmořské
výšce okolo 600 m (např. vrcholové skály v Brdech,
Čertova stěna v údolí horní Vltavy a Rychlebské
hory). Nejčastějším půdním typem je živinami
chudá kambizem na minerálně chudých, silně ky360

selých, často písčitých půdách. Substrátem jsou obvykle sedimentární a krystalické horniny s velkým
podílem křemene, zejména pleistocenní terasové
štěrkopísky (např. ve východním Polabí a dolním
Poorličí), kyselé nebo druhotně okyselené křídové
sedimenty (např. ve Džbánu, Polomených horách,
okolí Bělé pod Bezdězem, Českém ráji, na Královédvorsku a v jihočeských pánvích), třetihorní písčitojílovité sedimenty (v jihočeských pánvích), kambrické a ordovické pískovce a slepence (v Brdech
a na Hřebenech), karbonské nevápnité sedimenty
(na Plzeňsku a v Nízkém Jeseníku), buližníky (na
Křivoklátsku), žuly a granodiority (např. ve Šluknovské pahorkatině, na Černokostelecku, horní Vltavě
a ve středním Podyjí) nebo ruly (např. v Rychlebských horách a na Táborsku).
Dynamika a management. Brusnicové doubravy
jsou přirozenou vegetací silně kyselých půd, kde
konkurenčně silné dřeviny ustupují vlivem nízkého
pH a nedostatku bazí. Většina přirozených porostů
zanikla v důsledku pěstování kultur borovice lesní,
která na těchto stanovištích poměrně dobře prospívá. Na druhou stranu mohl být jejich výskyt v mi-
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nulosti podpořen na úkor acidofilních bučin nebo
náročnějších smíšených lesů pěstováním dubu jako
hospodářské dřeviny, výmladkovým hospodařením
a ochuzením půd v důsledku tradičního managementu. Případný sukcesní vývoj na těchto silně kyselých stanovištích s výraznou dominancí keříčků
v bylinném patře však dosud nebyl pozorován
a zřejmě může být dlouhodobě blokován.
Rozšíření. Vaccinio-Quercetum se pravděpodobně
nachází ve většině zemí střední Evropy, mnohde
však nebývá odlišováno od ostatních typů acidofilních doubrav. Udáváno je z Německa (Pallas 1996,
Schubert in Schubert et al. 2001b: 69–72) a Slovenska (Jarolímek et al. 2008). U nás se brusnicové
doubravy roztroušeně vyskytují v západní polovině
státu, zatímco z Moravy a Slezska pochází jen
málo údajů. Největší počet lokalit je znám ze severovýchodní části České tabule, především z okolí
Bělé pod Bezdězem (Vondráček, nepubl.), Českého ráje a Turnovska (Petříček, Skuhrovec, Vondráček, vše nepubl.), Královédvorska (Gregor, nepubl., Rejmond, nepubl.) a východního Polabí – zde
zejména z území terasových štěrkopísků na Pardubicku a v dolním Poorličí (Mikyška 1968, Buchta,
nepubl., Gregor, nepubl.). Další významnou oblastí
výskytu jsou jižní Čechy, od Táborska (Douda 2003,
Březina, Durdík, Vokoun, vše nepubl.) přes Třeboňskou a Českobudějovickou pánev (Březina, Jiráček,
Pišta, Vokoun, vše nepubl.) po podhůří Novohradských hor (Pišta, nepubl.) a údolí horní Vltavy (Ze-

lený 2008, Grulich, nepubl.). Větší počet údajů pochází také z Plzeňska, Brd a Křivoklátska (Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 224–243, Nejedlý,
Průša, Zelenková, vše nepubl.), Černokostelecka
(Zelenková, nepubl.), Džbánu (Cipra, nepubl.), Polomených hor (Buršík, nepubl., Vondráček, nepubl.),
Českého středohoří (Klika 1936, Vondráček, nepubl.) a Železných hor (Wagnerová 1976, Neuhäusl
& Neuhäuslová-Novotná 1979). Jednotlivé lokality
byly zaznamenány v Krušných horách (Strejc, nepubl.), Děčínských stěnách (Vondráček, nepubl.),
Šluknovské pahorkatině (Skuhrovec, nepubl.), na
středním toku Vltavy (Boublík, nepubl.), v Hornosázavské pahorkatině (Gregor, nepubl.), Rychlebských horách (Bednář, nepubl., Hédl, nepubl.), Hanušovické vrchovině (J. Král, nepubl.), na severním
úpatí Nízkého Jeseníku (Satora, nepubl.), v Podbeskydské pahorkatině (Satora, nepubl.), okolí Letovic
(Pavlíčková 1999) a středním Podyjí (Kelbl, nepubl.). Z části jde zřejmě o porosty vzniklé pěstováním dubu. Vzhledem k tomu, že se brusnicové
doubravy mohou vyskytovat maloplošně v mozaice
s jinými typy acidofilních doubrav a borů, lze očekávat, že další výzkum přinese nové poznatky o jejich rozšíření v České republice.
Variabilita. Druhové složení brusnicových doubrav
se mění především podél gradientů dostupnosti
živin a vlhkosti. Rozlišujeme následující varianty:
Varianta Luzula pilosa (LDA03a) je vázána na
hlubší, živinami relativně bohatší půdy. Ve stromo-

Obr. 160. Rozšíření asociace LDA03 Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris.
Fig. 160. Distribution of the association LDA03 Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris.
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vém patře obvykle dominuje Quercus robur, často
jsou přimíšeny Betula pendula a Sorbus aucuparia.
Z keřů se pravidelně vyskytuje Frangula alnus,
v druhově bohatším bylinném patře jsou zastoupeny i na živiny poněkud náročnější druhy (např.
Agrostis capillaris, Fragaria vesca, Luzula pilosa
a Melampyrum pratense). Mechy jsou obvykle zastoupeny méně. Varianta zčásti odpovídá subasociaci V. v.-i.-Q. r. molinietosum Oberdorfer 1957
a tvoří přechod k vegetaci mezofilních acidofilních
doubrav asociace Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae a vlhkých kyselých doubrav asociace Holco
mollis-Quercetum roboris.
Varianta Vaccinium vitis-idaea (LDA03b) je
oligotrofní typ osídlující hluboké i mělké, silně kyselé a živinami velmi chudé půdy. Ve stromovém
patře obvykle dominuje Quercus petraea agg., ve
vyšších polohách bývá přimíšen Fagus sylvatica.
V druhově velmi chudém bylinném patře chybějí náročnější druhy typické pro předchozí variantu. Mechové patro bývá dobře vyvinuto. Varianta zčásti odpovídá subasociaci V. v.-i.-Q. r. cladonietosum
Oberdorfer 1957.
Varianta Calluna vulgaris (LDA03c) je suchomilný typ osídlující mělké půdy, zejména na výslunných svazích. Ve stromovém patře obvykle převládá
Quercus petraea agg. Bylinnému patru dominuje
Calluna vulgaris, přimíšeny mohou být i další suchomilné a mírně teplomilné druhy, např. Viscaria
vulgaris. Mechové patro bývá dobře vyvinuto. Varianta se blíží subasociaci V. v.-i.-Q. r. cytisetosum
Oberdorfer 1957 a představuje přechod k vegetaci suchých acidofilních doubrav.

dwarf shrubs such as Calluna vulgaris and Vaccinium vitis-idaea. It occurs on both shallow and deep, very nutrient-poor, often sandy soils developed over acidic bedrock.
Some stands of this association developed as a result of
historical forest use. In the Czech Republic these forests
occur mainly in Bohemia.

LDA04
Holco mollis-Quercetum
roboris Scamoni 1935
Vlhké acidofilní doubravy
Tabulka 7, sloupec 12 (str. 338)
Nomen inversum propositum
Orig. (Scamoni 1935): Quercus robur-Holcus mollis-Assoziation
Syn.: Abieti-Quercetum Mráz 1959 p. p., Stellario holosteae-Quercetum roboris Scamoni 1960, Molinio
arundinaceae-Quercetum roboris Neuhäusl et
Neuhäuslová 1967, Molinio arundinaceae-Quercetum sensu auct. non Samek 1962 (pseudonym)
Diagnostické druhy: Betula pubescens, Frangula alnus,
Populus tremula, Quercus robur; Convallaria majalis, Hieracium laevigatum, Melampyrum pratense, Molinia caerulea agg.
Konstantní druhy: Betula pendula, Frangula alnus,
Quercus robur; Avenella flexuosa, Convallaria majalis, Festuca ovina, Lysimachia vulgaris, Melampyrum pratense, Molinia caerulea agg., Poa nemoralis, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus

Hospodářský význam a ohrožení. Porosty na plošinách s hlubokými půdami mohou být využívány
k produkci méně kvalitního dubového dřeva, dnes
jsou však v naprosté většině převedeny na kultury
borovice lesní. Porosty na svazích s mělkými půdami
jsou velmi málo produktivní a většinou mají statut
lesa ochranného. Mnohé z nich jsou součástí maloplošných chráněných území díky výskytu v ochranářsky atraktivní mozaice s biotopy skal a otevřených sutí. K zachování tohoto vzácného vegetačního
typu může přispět podpora přirozené obnovy, ve
které se více prosazuje dub na úkor borovice.

￭

agg., Q. robur; Calamagrostis arundinacea,
Carex brizoides, Molinia caerulea agg.
Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 15 %
OR Quercus robur pokr. > 15 %) AND (Molinia
caerulea agg. pokr. > 25 % OR skup. Succisa
pratensis) NOT skup. Asarum europaeum NOT
skup. Lathyrus niger NOT skup. Lathyrus vernus NOT skup. Lysimachia vulgaris NOT skup.
Serratula tinctoria NOT skup. Urtica dioica
NOT Vaccinium myrtillus pokr. > 25 %

Summary. This association is dominated by Quercus

petraea agg., less frequently by Q. robur, with a constant
admixture of Pinus sylvestris. Its shrub layer is sparse and
its herb layer is dominated by Vaccinium myrtillus and other
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Dominantní druhy: Frangula alnus, Quercus petraea

Struktura a druhové složení. Vlhké acidofilní
doubravy tvoří většinou vysokokmenné porosty
s pokryvností stromového patra nejčastěji 60–90 %.
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Dominantou stromového patra je obvykle dub letní
(Quercus robur), který dobře snáší periodické zamokření, méně často dub zimní (Q. petraea agg.)
nebo směs obou druhů. Pravidelně jsou přimíšeny
další světlomilné dřeviny, především Betula pendula, B. pubescens a Sorbus aucuparia, řidčeji
Pinus sylvestris a Populus tremula. Z hájových
druhů se místy uplatňuje méně náročná Tilia cordata. Keřové patro bývá poměrně dobře vyvinuto;
většinou dosahuje pokryvnosti 10–20 %, výjimkou
však nejsou porosty téměř bez keřů. Pravidelně se
vyskytují krušina olšová (Frangula alnus) a zmlazující dřeviny stromového patra. Bylinné patro bývá
tvořeno mnohdy souvislými porosty vlhkomilných
acidotolerantních graminoidů: bezkolenců (Molinia
arundinacea, méně často M. caerulea) a ostřice
třeslicovité (Carex brizoides). Z dalších druhů se
uplatňují především mezofilní acidofyty a acidotolerantní druhy (Convallaria majalis, Maianthemum
bifolium, Melampyrum pratense a Vaccinium myrtillus), acidofilní a acidotolerantní graminoidy (Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Carex
pilulifera, Festuca ovina, Holcus mollis a Poa nemo-

ralis), případně méně náročné hájové druhy (např.
Polygonatum multiflorum a Stellaria holostea). Ekologicky význačnou skupinu tvoří světlomilné vlhkomilné druhy společné s vegetací vlhkých luk (např.
Deschampsia cespitosa, Lysimachia vulgaris a Potentilla erecta) a častým průvodcem je Rubus fruticosus agg. Pokryvnost bylinného patra se většinou
pohybuje v rozmezí 60–85 %. Vlhké acidofilní doubravy patří k druhově chudším lesním společenstvům: na ploše 100–200 m2 se v nich obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin. Mechové
patro bývá poměrně málo vyvinuté a dosahuje pokryvnosti jen do 10 %. K nejčastějším druhům patří
mechy Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi,
Pohlia nutans a Polytrichum formosum, na nejvlhčích stanovištích se může objevit i Polytrichum
commune a rašeliníky (Sphagnum spp.).
Stanoviště. Holco-Quercetum je vázáno na plochý
reliéf s hlubokými, bázemi chudými, střídavě vlhkými půdami. Většinou se vyskytuje v pánevních oblastech, na náhorních rovinách, ale i v drobných
mělkých sníženinách a na úpatí svahů, kde je

Obr. 161. Holco mollis-Quercetum roboris. Acidofilní doubrava s bezkolencem rákosovitým (Molinia arundinacea) na písčité terase
u Týniště nad Orlicí. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 161. Acidophilous oak forest with Molinia arundinacea on a sandy terrace near Týniště nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou district,
eastern Bohemia.
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Acidofilní doubravy (Quercetea robori-petraeae)
ztížený odtok vody a půda se periodicky zamokřuje.
Naprostá většina lokalit této asociace leží mezi 250
a 350 m n. m., ve výše položených pánvích nebo na
plochých hřbetech však může tato vegetace vystupovat i nad 400 m n. m. Nejčastějšími půdními typy
na stanovištích vlhkých acidofilních doubrav jsou živinami chudé oglejené kambizemě a podobné půdy
ovlivněné dočasně stagnující podzemní vodou.
Půda zde bývá zamokřená od podzimu do jara, kdy
je omezený výpar a transpirace rostlin. V létě, navzdory větším srážkám než v zimě, půda obvykle
vysychá. Zamokřené půdy jsou pro růst většiny lesních druhů rostlin nevhodné: jsou nedostatečně
provzdušněné a vyskytují se v nich redukované
formy biogenních prvků, jež mohou být toxické
nebo zhoršují úživnost stanoviště. Většinou jsou
půdy vlhkých acidofilních doubrav jemnozrnné, hlinité až jílovité. Pokud jsou písčité, bývá vsakování
vody obvykle znesnadněno vysoko ležící hladinou
podzemní vody. Geologickým podkladem jsou nejčastěji sedimentární horniny různého stáří, zejména křídové jílovce až pískovce (ve středním
a východním Polabí a na Třeboňsku), váté písky
a terasové štěrkopísky (ve středním a východním
Polabí a Dúbravě u Hodonína), a dále ordovické
břidlice až pískovce (na Pražské plošině), karbonské břidlice a droby (na Osoblažsku), terciérní písčité hlíny (v lese Doubrava mezi Moravičany a Litovlí) nebo hlinitá deluvia (na Křivoklátsku), ale
i krystalické horniny (např. v Krumlovském lese na
Moravskokrumlovsku, na Táborsku a v podhůří No-

vohradských hor). Na minerálně bohatších substrátech mohou vlhké kyselé doubravy přecházet do
teplomilných doubrav asociace Melico pictae-Quercetum roboris nebo Carici fritschii-Quercetum roboris.
Dynamika a management. Tato asociace zahrnuje
zčásti přirozené, zčásti zřejmě druhotné porosty na
stanovištích chudých vlhkých dubohabřin asociace
Stellario holosteae-Carpinetum betuli, případně na
stanovištích vlhkých bukojedlových lesů. Dub zde
byl v minulosti podporován zejména jako zdroj stavebního i palivového dříví a také kvůli produkci žaludů pro pastvu domácích prasat. Větší podíl sekundárních porostů než u ostatních typů acidofilních
doubrav naznačuje větší příměs na živiny náročnějších druhů v bylinném patře a relativně větší pokryvnost keřového a bylinného patra, jež indikují
příznivější stanovištní podmínky. Střídavé zamokření a omezená dostupnost fosforu na jílovitých
půdách (Blake et al. 2000) však zřejmě mohou další
sukcesi dlouhodobě blokovat. Pokud jsou vývojem
ke stinným smíšeným doubravám ohroženy porosty
s výskytem vzácných světlomilných druhů, je třeba
aktivními zásahy udržovat prosvětlený charakter
porostů.
Rozšíření. Holco-Quercetum je široce rozšířený vegetační typ, který však nebývá v zahraničních přehledech vždy odlišován od ostatních, předevších
mezických typů acidofilních doubrav. Je uváděn

Obr. 162. Rozšíření asociace LDA04 Holco mollis-Quercetum roboris.
Fig. 162. Distribution of the association LDA04 Holco mollis-Quercetum roboris.
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Quercion roboris
z Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b:
85–236), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001) a Slovenska (Jarolímek et al. 2008), obvykle pod jménem Molinio arundinaceae-Quercetum. V České republice je výskyt vlhkých acidofilních doubrav
soustředěn do nízko položených oblastí s plochým
reliéfem a mírně teplých náhorních rovin, ale v nejteplejších a nejsušších územích jsou vzácné. Větší
počet údajů pochází ze středního a východního Polabí a dolního Poorličí (Mikyška 1968, Buršík, Gregor, Vondráček, vše nepubl.), Pražské plošiny (zejména z Klánovického lesa a Xaverovského háje;
Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1966, Hašková
1992, Jaroš 1992, Buršík, nepubl.), Křivoklátska
(Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 224–243, Zelenková, nepubl.), jižních Čech (Táborsko, Třeboňská pánev, podhůří Šumavy a Novohradských hor;
Albrecht 1983, Boublík, Durdík, Navrátilová, Pišta,
vše nepubl.), lesního celku Doubrava mezi Moravičany a Litovlí (Kincl 1989, 1992, Duchoslav & Dančák 2009), Osoblažska (Vicherek 1962), Bobravské
vrchoviny (Krumlovský les; Kelbl, nepubl.) a lesa
Dúbrava u Hodonína (Prudič, nepubl.). Jednotlivé
lokality byly zaznamenány na Plzeňsku (Strejc, nepubl.), v Polomených horách (T. Kučera & Špryňar
1996), Českém ráji (Vondráček, nepubl.), Moravské
bráně (Satora, nepubl.), na úpatí Nízkého Jeseníku
(Nikl, nepubl.) a Znojemsku (Kelbl, nepubl.).
Variabilita. Vegetace této asociace se mění především podél gradientu dostupnosti živin. Tuto variabilitu popisují dvě následující varianty:
Varianta Avenella flexuosa (LDA04a) je častější na silně kyselých oligotrofních půdách. U nás
je více zastoupena na písčitých půdách v Čechách.
Ve stromovém patře bývá mnohdy přimíšen Quercus petraea agg., který může i dominovat. V bylinném patře se více uplatňují nenáročné acidofilní
graminoidy Avenella flexuosa, Carex pilulifera
a Festuca ovina, hojně se vyskytují i ostružiníky
z okruhu Rubus fruticosus agg.
Varianta Carex brizoides (LDA04b) je častější
na méně kyselých a živinami poněkud lépe zásobených půdách. U nás se vyskytuje spíš na jemnozrnných substrátech, především na Moravě
a také na Třeboňsku. Ve stromovém patře zcela převládá Quercus robur, častěji se uplatňují Betula pubescens a Tilia cordata. V bylinném patře obvykle

dominuje Carex brizoides, více zastoupeny jsou
mírně acidofilní druhy (např. Hieracium sabaudum)
a méně náročné hájové druhy, jako jsou Dactylis
polygama, Galium intermedium a Milium effusum.
V mechovém patře je poměrně hojné Atrichum undulatum. Varianta představuje přechod k vegetaci
dubohabřin, lužních lesů a olšin.
Hospodářský význam a ohrožení. Porosty vlhkých acidofilních doubrav se vyskytují převážně na
snadno dostupných stanovištích plošin a přes střídavé zamokření mohou být dobrým zdrojem kvalitního dubového dřeva. Stejně jako u ostatních typů
acidofilních doubrav je však dnes většina jejich stanovišť převedena na kultury smrku, borovice nebo
modřínu, a proto je výskyt vlhkých kyselých doubrav velmi fragmentární. Vzhledem k významu starých světlých dubových porostů pro přežívání
bezobratlých živočichů je třeba sledovat stav především živinami bohatších typů (varianta Carex brizoides) s ohledem na možnou sukcesi k mezofilní
vegetaci stinných lesů. Vhodné je udržovat prosvětlený charakter porostů, například formou tradičního
managementu.
Syntaxonomická poznámka. U nás se pro tuto
asociaci používalo jméno Molinio arundinaceae-Quercetum podle popisu v práci Neuhäusl &
Neuhäuslová-Novotná (1967). Asociaci pod tímto
jménem však popsal již Samek (1962) a Moravec
(1998) ji lektotypifikoval snímkem, který odpovídá
teplomilné doubravě asociace Melico pictae-Quercetum roboris. Tradiční jméno Molinio arundinaceae-Quercetum proto nelze pro tuto asociaci
použít.

￭

Summary. This association comprises acidophilous

oak forests of wet habitats, dominated by Quercus robur,
less frequently by Q. petraea agg., and accompanied by
Betula pendula and B. pubescens. The shrub layer contains Frangula alnus in most stands, but it rarely reaches
high cover. The herb layer is usually dominated by Molinia
arundinacea, less frequently by M. caerulea or Carex brizoides. It contains generalist acidophilous species, but
also some species of wet meadows. These forests occur
in flatlands or shallow depressions with deep, nutrient-poor soils that tend to be wet from autumn to spring but
dry out in summer.
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Bazifilní podhorské bory
(Erico-Pinetea)
Basiphilous submontane pine forests
Milan Chytrý

Třída LE. Erico-Pinetea Horvat 1959
Svaz LEA. Erico carneae-Pinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
LEA01. Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytrý in Chytrý et Vicherek 1996

Třída LE. Erico-Pinetea Horvat 1959
Bazifilní podhorské bory
Orig. (Horvat 1959): Erici-Pinetea (Erica carnea, Pinus nigra, P. sylvestris)
Diagnostické a konstatní druhy: viz asociace Thlaspio montani-Pinetum sylvestris

Třída Erico-Pinetea zahrnuje druhově bohaté bory
suchých a živinami chudých půd na bazických substrátech v Alpách, Karpatech, pohořích Balkánského poloostrova a na Krymu, vzácně i v předhůřích uvedených pohoří a v jižní Itálii. Společným
rysem těchto borů je významné zastoupení středoa jihoevropských horských, případně submediteránních druhů, zatímco velká část druhů boreokontinentální tajgy chybí. Ve větší části Alp a v Karpatech v nich dominuje borovice lesní (Pinus
sylvestris), ale na východním okraji Alp u Vídně
a dále od jihovýchodních Alp po Balkán a Krym ji
většinou nahrazuje borovice černá (Pinus nigra),
zastoupená různými poddruhy, zejména P. nigra
subsp. nigra a subsp. pallasiana (Trinajstić 1999).
Na Balkáně a v jižní Itálii se místy uplatňuje také reliktní Pinus heldreichii (Horvat et al. 1974).
Stanovištěm těchto borů jsou zpravidla suché,
strmé a skalnaté svahy s mělkou půdou typu rendzina na dolomitu nebo tvrdých typech vápence, vyskytují se však i na balvanitých sutích, málo zazemněných morénách a vyšších štěrkových terasách
horských a podhorských řek. Na těchto suchých
a živinami chudých stanovištích je zvláště v oblastech srážkového stínu potlačen rozvoj listnatých
366

stromů i na vlhkost náročnějších jehličnanů, zejména smrku. Naopak se uplatňují konkurenčně
slabé, ale na vlhkost a živiny nenáročné borovice.
Řídké koruny borovic propouštějí hodně světla, což
umožňuje rozvoj poměrně bohatého keřového a bylinného patra, ve kterém rostou různé reliktní světlomilné druhy, některé z nich typické spíš pro
travinnou vegetaci. Zatímco v suchých údolích Centrálních Alp jsou tyto lesy často široce rozšířeny
a někde jsou dokonce dominantním typem vegetace v krajině, ve vlhčích oblastech v okrajových
částech pohoří, zejména v Severních Alpách, jsou
vázány hlavně na svahy ovlivněné fénovými větry
(Hölzel et al. 1996). Kromě suchých dolomitových
a vápencových svahů se tato vegetace vyskytuje
i na hadcích (Horvat 1959, Ritter-Studnicka 1967,
1970), kde ke stresu z nedostatku vody přistupuje
toxický vliv těžkých kovů obsažených v této hornině
a nepoměr v dostupnosti hořčíku a vápníku. I tyto
podmínky snáší borovice lépe než její potenciální
konkurenční dřeviny.
Bory třídy Erico-Pinetea jsou reliktním typem
vegetace, která má vývojový základ v borových lesích, jež byly v nezaledněných částech Východních
Alp i dalších oblastech střední a jihovýchodní
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Erico carneae-Pinion
Evropy široce rozšířeny v posledním glaciálu (Kral
1979). Během holocénu se v důsledku šíření konkurenčně silnějších širokolistých opadavých dřevin
jejich areál zmenšil do izolovaných ostrůvků na mezoklimaticky a edaficky příznivých stanovištích. Jelikož v těchto borech širokolisté opadavé stromy
a smrk chybějí nebo jsou zastoupeny jen s menší
pokryvností, v bylinném patře se uchovává řada reliktních druhů s disjunktním areálem (Niklfeld 1972).
V minulosti byly lesy horského stupně Alp, Karpat
a dinarid na mnoha místech využívány k pastvě dobytka a hrabání steliva, případně byly těženy nebo
vypalovány. To mohlo přispět k rozšíření borů i na
sekundární stanoviště, kde by při absenci narušování zřejmě rostly jiné typy lesa s konkurenčně silnějšími dřevinami. Na mnohých místech se dnešní
bory mohly vyvinout i na opuštěných pastvinách,
které původně vznikly na místě lesů s náročnějšími
dřevinami (Hölzel et al. 1996). Tyto sekundární lesy
dnes procházejí procesem pomalé sekundární sukcese, při které se vracejí listnaté dřeviny nebo smrk
a světlomilné druhy z podrostu ustupují.
Lesy třídy Erico-Pinetea jsou velkoplošně rozšířeny v suchých údolích Centrálních Alp, zatímco
ve srážkově bohatších Jižních a Severních Alpách,
stejně jako v Karpatech jsou vzácnější a více vázané na suché strmé svahy s mělkými půdami.
V suchých údolích Západních Alp, na východ až po
údolí Innu, je třída zastoupena svazem Ononido rotundifoliae-Pinion, ve kterém se vyskytují submediteránně-montánní suchomilné druhy nezasahující do borových lesů Východních Alp (např.
Astragalus monspessulanus, Odontites viscosus,
Onobrychis saxatilis a Ononis rotundifolia; Braun-Blanquet 1961, Sommerhalder 1992, Keller et al.
1998, Eichberger in Willner & Grabherr 2007:
168–169). Ve Východních Alpách se vyskytuje svaz
Erico carneae-Pinion, který zasahuje i do jižního
Německa a vzácně do Českého masivu. Bory na
analogických stanovištích v Západních Karpatech
jsou podobné alpským borům, ale vzhledem k zastoupení některých karpatských endemitů a subendemitů (např. Knautia kitaibelii, Minuartia langii,
Pulsatilla slavica, Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus; Fajmonová 1978) a absenci vřesovce pleťového (Erica carnea), typického pro alpské porosty, jsou zpravidla řazeny do samostatného
svazu Pulsatillo slavicae-Pinion Fajmonová 1978.
Pro rumunské Karpaty pak Coldea (1991) vymezuje samostatný svaz Seslerio rigidae-Pinion Coldea 1991. Na vápencích, dolomitech a hadcích

v dinaridech, pohořích jižní části Balkánského poloostrova a v jižní Itálii se vyvíjejí bory s borovicemi Pinus nigra nebo P. heldreichii a silnějším
zastoupením submediteránních druhů včetně teplomilných listnáčů Fraxinus ornus a Ostrya carpinifolia (Horvat 1959, Horvat et al. 1974). Třída
Erico-Pinetea zřejmě zasahuje i na jižní Krym, kde
je dominantou Pinus nigra, a na křídové slínovce
v údolích jihovýchodní Ukrajiny, kde převládá Pinus
sylvestris (Didukh 2003).

￭ Summary. The class Erico-Pinetea comprises species-rich forests of Pinus nigra and P. sylvestris on dry, nutrient-poor soils on base-rich rocks in the Alps, the Carpathians,
the mountain ranges of the Balkan Peninsula and some
other mountainous regions of southern and south-eastern
Europe. They are characterized by a significant proportion
of central and southern European species, whereas many
species typical of boreo-continental taiga are absent. Relict
occurrences of various light-demanding species are frequent in the herb layer of these forests.

Svaz LEA
Erico carneae-Pinion Br.-Bl.
in Br.-Bl. et al. 1939
Středoevropské bazifilní
podhorské bory
Nomen inversum propositum
Orig. (Braun-Blanquet et al. 1939): Verband Pineto-Ericion Br.-Bl. 1939 (Pinus cembra, P. mugo, P. silvestris, P. silvestris subsp. engadinensis, Erica
carnea)
Diagnostické a konstatní druhy: viz asociace Thlaspio
montani-Pinetum sylvestris

Svaz Erico carneae-Pinion zahrnuje bory s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris) nebo borovicí černou (P. nigra) rozšířené ve Východních
Alpách a některých přilehlých oblastech. Typickým
druhem jejich bylinného patra je vřesovec pleťový
(Erica carnea) a dále se v nich vyskytují suchomilné
druhy rozšířené na suchých vápencových a dolomitových svazích na obvodech Alp a Karpat
(tzv. perialpidské druhy). Patří k nim Brachypodium
rupestre, Buphthalmum salicifolium, Calamagrostis varia, Coronilla vaginalis, Daphne cneorum,
367
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Bazifilní podhorské bory (Erico-Pinetea)
Festuca amethystina, Leontodon incanus, Polygala
chamaebuxus, Sesleria caerulea a další. Z keřů
tato druhová skupina zahrnuje například Amelanchier ovalis a Cotoneaster tomentosus. Kromě
perialpidských druhů se vyskytují i druhy s kontinentálními areály (např. Asperula tinctoria, Carex
ericetorum, Epipactis atrorubens, Goodyera repens, Peucedanum oreoselinum, Viola collina
a V. rupestris), většinou však chybějí boreokontinentální druhy charakteristické pro vegetaci třídy
Vaccinio-Piceetea a svazu Dicrano-Pinion, především brusnice. Podrost těchto lesů má často travnatý ráz: dominantními travami jsou nejčastěji Brachypodium rupestre, Calamagrostis varia, Molinia
caerulea agg. nebo Sesleria caerulea (Hölzel et al.
1996, Eichberger et al. in Willner & Grabherr 2007:
169–176).
Svaz Erico-Pinion je rozšířen ve Východních Alpách, zasahuje však i do jihoněmeckého Předalpí,
zejména na štěrkových terasách řek Lechu a Isaru,
a dále se ostrůvkovitě vyskytuje v řetězci vápencových pohoří Jura, Schwäbische Alb a Fränkische
Alb od švýcarsko-francouzského pohraničí po severní Bavorsko (Hölzel et al. 1996). V relativně
vlhčích oblastech severně od Alp a ve vlastních Severních Alpách se vyskytují porosty s mezofilnějšími druhy a zpravidla s dominancí trav Calamagrostis varia a Molinia caerulea agg. v bylinném patře
(Hölzel et al. 1996), zatímco v údolích Centrálních
Alp jsou široce rozšířeny porosty s dominantním
vřesovcem pleťovým (Erica carnea). Vyhraněný samostatný typ s borovicí černou (Pinus nigra) a několika endemickými nebo reliktními druhy se vyskytuje na východním okraji Alp u Vídně. V poměrně
vlhkých a teplých jihovýchodních Alpách v rakouských Korutanech, přilehlé části Itálie a ve Slovinsku se vyvíjejí bory rovněž s borovicí černou a zastoupením východosubmediteránního jasanu
zimnáře (Fraxinus ornus; Eichberger et al. in Willner
& Grabherr 2007: 169–176).
V České republice se charakteristický druh tohoto svazu Erica carnea vyskytuje v borech na kyselých substrátech v jižních Čechách a na hadcích
ve Slavkovském lese (Křísa in Hejný et al. 1990:
495–503), které však jinak obsahují acidofilní druhy
boreokontinentálního rozšíření a patří do svazu Dicrano-Pinion sylvestris. Svaz Erico-Pinion je u nás
zastoupen vzácně, a to málo typickými porosty suchých borů na hadcích v menších nadmořských
výškách. Tyto bory jsou oproti alpským borům ochuzeny o řadu horských a perialpidských druhů,
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přesto však výskyt horských vápnomilných druhů
(např. Noccaea montana, Sesleria caerulea a Thesium alpinum) spolu s kontinentálními teplomilnými
druhy při současném omezeném zastoupení boreokontinentálních druhů naznačují zřetelné vztahy
k alpským borům tohoto svazu.

￭ Summary. This alliance comprises open forests of Pinus
nigra and P. sylvestris occurring in the Eastern Alps, mainly
on limestone or dolomite slopes. They are particularly common in the dry valleys of the Central Alps, but also occur
in the Northern and Southern Alps and some adjacent regions. In the Alps they are characterized by the frequent
occurrence or dominance of Erica carnea in their herb
layer, but in the Czech Republic this species occurs in different vegetation types. The herb layer of these forests includes some continental species and particularly several
drought-adapted species typical of limestone areas at the
edges of the central European mountain ranges. In the
Czech Republic this alliance is found in two relatively dry
serpentine areas in the Bohemian-Moravian Uplands.

LEA01
Thlaspio montani-Pinetum
sylvestris Chytrý in Chytrý
et Vicherek 1996
Hadcové bory suchých oblastí
Tabulka 8, sloupec 1 (str. 372)
Orig. (Chytrý & Vicherek 1996): Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytrý ass. nova (Thlaspi montanum = Noccaea montana)
Diagnostické druhy: Berberis vulgaris, Pinus sylvestris;
Armeria elongata subsp. serpentini, Asplenium adulterinum, A. cuneifolium, A. ruta-muraria, Biscutella laevigata, Dianthus carthusianorum agg., Festuca ovina, Galium verum agg.
(G. verum s. str.), Genista pilosa, Helictochloa pratensis, Hypericum montanum, Minuartia smejkalii, Myosotis stenophylla, Noccaea montana,
Pimpinella saxifraga, Polygala amara subsp. brachyptera, Potentilla crantzii, Senecio viscosus,
Sesleria caerulea, Silene vulgaris, Thymus praecox; Bryum capillare, Cladonia chlorophaea s. l.,
C. fimbriata, C. furcata, C. rangiferina s. l., Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Pleu-
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rozium schreberi, Pseudoscleropodium purum,
Rhytidiadelphus triquetrus
Konstantní druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris,
Rubus idaeus; Achillea millefolium agg., Armeria
elongata subsp. serpentini, Asplenium cuneifolium, Dianthus carthusianorum agg., Festuca
ovina, Galium verum agg. (G. verum s. str.), Helictochloa pratensis, Hieracium murorum, Hypericum montanum, Myosotis stenophylla, Noccaea
montana, Pimpinella saxifraga, Potentilla crantzii, Senecio viscosus, Sesleria caerulea, Silene
vulgaris, Thymus praecox; Dicranum polysetum,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi,
Pseudoscleropodium purum
Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Festuca ovina,
Sesleria caerulea; Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi
Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 15 % AND

serpentini, Asplenium cuneifolium a Silene vulgaris,
která je v Českém masivu sice hojná na různých
stanovištích, ale lokálně vykazuje výraznou vazbu
na hadcové bory. Běžně se vyskytuje i Festuca
ovina a některé další acidofyty, zatímco brusnice
a jiné boreokontinentální druhy chybějí. V porostech
se obvykle nachází 20–30 druhů cévnatých rostlin
na plochách o velikosti 200–400 m2. Mechové patro
je pravidelně vyvinuto s pokryvností 10–50 %; tvoří
je zejména bokoplodé mechy Dicranum polysetum,
Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme s. l.
a Pleurozium schreberi.
Stanoviště. Tyto bory rostou výhradně na hadcovém podloží, a to na strmých svazích o sklonu
25–45°, kde se nevytváří hluboká půda, místy vystupují skalky a borový opad se hromadí mnohem
méně než na sousedních plošinách. Nacházejí se
v teplejších oblastech než hadcové bory asociace

((Sesleria caerulea pokr. > 5 % AND skup. Asplenium adulterinum) OR skup. Armeria serpentini) NOT Vaccinium myrtillus pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Dominantou těchto
borů je borovice lesní (Pinus sylvestris), ke které je
místy přimíšena vysazená borovice černá (Pinus
nigra). Stromové patro dosahuje pokryvnosti do 60
%. Keřové patro je pravidelně vyvinuto, má různou
pokryvnost a častěji se v něm vyskytují Berberis
vulgaris, Frangula alnus nebo mladí jedinci dubu
zimního (Quercus petraea agg.). Bylinné patro má
zpravidla pokryvnost mezi 50 a 90 %. V některých
porostech v něm dominuje pěchava vápnomilná
(Sesleria caerulea), která však jinde může i zcela
chybět. Běžně jsou zastoupeny obecně rozšířené
teplomilné druhy (např. Carex humilis, Dianthus
carthusianorum, Dorycnium germanicum, Galium
verum, Pimpinella saxifraga a Thymus praecox)
a charakteristicky se vyskytují druhy s malými nebo
ostrůvkovitými areály a izolovanými arelami na obvodech středoevropských pohoří, z nichž mnohé
lze považovat za různým způsobem reliktní. Je to
zejména Myosotis stenophylla, Noccaea montana
a Thesium alpinum, na lokalitách u vodní nádrže
Želivka také Potentilla crantzii a endemická Minuartia smejkalii, u Mohelna a Dukovan rovněž Biscutella laevigata, Senecio erucifolius, Valeriana stolonifera subsp. angustifolia, Viola collina a V. tricolor
subsp. saxatilis. Z druhů specializovaných na hadcové substráty se vyskytují Armeria elongata subsp.

Obr. 163. Thlaspio montani-Pinetum sylvestris. Bor s pěchavou
vápnomilnou (Sesleria caerulea) na severních hadcových svazích
nad vodní nádrží Mohelno u Dukovan na Třebíčsku. (M. Chytrý
2005.)
Fig. 163. Pine forest with Sesleria caerulea on the north-facing
serpentine slopes above the Mohelno water reservoir near Dukovany, Třebíč district, western Moravia.
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Bazifilní podhorské bory (Erico-Pinetea)
Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris. V údolí
střední Jihlavy rostou v nadmořských výškách 280–
330 m a jsou zde vázány na severně orientované
svahy. V údolí kolem vodní nádrže Želivka se vyskytují v nadmořské výšce 380–420 m, a to na svazích
různých orientací.

livka na Želivce). Tyto lesy by měly být ponechány
bez zásahu, v případě silného rozrůstání dubu
nebo jiných listnatých dřevin by však bylo vhodné
provést v porostech probírku, aby se udržely světelné poměry potřebné pro výskyt reliktních světlomilných druhů.

Dynamika a management. Jde o přirozené borové lesy vzniklé na místech, kde hadcový substrát omezuje konkurenční schopnost listnatých
dřevin. Díky tomu se prosazuje jinde konkurečně
slabá borovice, která vytváří rozvolněné stromové
patro, v jehož podrostu se uchovávají světlomilné
druhy, často reliktního charakteru. Je velmi pravděpodobné, že mnohé z těchto druhů v hadcových borech přečkaly celý holocén, přičemž na jiných místech byly potlačeny šířícími se listnatými
dřevinami. Porosty však byly v minulosti ovlivněny
lesním hospodařením, jak o tom svědčí příměs
vysázené borovice černé v údolí střední Jihlavy.
Část porostů mohla být dříve využívána k lesní
pastvě, čímž došlo k jejich rozvolnění nebo přeměně v mozaiku světlých borových lesíků a otevřených pastvin. Po ukončení pastvy ve 20. století
byly zčásti zalesněny, zčásti zarostly spontánním
náletem borovice. V některých porostech lze pozorovat zmlazení dubu zimního, který by se v budoucnosti mohl stát silným konkurentem borovice
vzhledem k absenci pastvy a pravděpodobnému
zvlhčení klimatu po výstavbě údolních nádrží na
obou našich lokalitách (Mohelno na Jihlavě a Že-

Rozšíření. Asociace se vyskytuje pouze na třech
hadcových ostrovech ve středních Čechách, na jihozápadní Moravě a v Dolních Rakousích, a to na
svazích nad Sedlickou zátokou vodní nádrže Želivka u obce Sedlice na Benešovsku (Moravec in
Husová et al. 2002: 99–109, Moravec & Husová
2004, Chytrý, nepubl.), v údolí střední Jihlavy v okolí
Mohelna, Lhánic a Dukovan (narušené fragmentární porosty se však vyskytují i na svazích nad pravým břehem Jihlavy až po Hrubšice; Zlatník 1928b,
Chytrý & Vicherek 1996) a pravděpodobně také
v údolí Gurhofgraben mezi obcemi Aggsbach
a Gurhof v oblasti Wachau (Kretschmer 1930,
Knapp 1944). Hadcové bory v rakouském Burgenlandu a Štýrsku (Eggler 1954) tuto asociaci připomínají přítomností některých teplomilných druhů,
ale současně se v nich vyskytuje více horských
a boreálních druhů a jiné reliktní druhy. Tyto bory
jsou proto řazeny do odlišné asociace Festuco eggleri-Pinetum sylvestris Eggler 1954 corr. Wallnöfer
in Mucina et al. 1993 a patrně do svazu Dicrano-Pinion sylvestris (Wallnöfer in Mucina et al. 1993b:
283–337, Eichberger et al. in Willner & Grabherr
2007: 177–181).

Obr. 164. Rozšíření asociace LEA01 Thlaspio montani-Pinetum sylvestris.
Fig. 164. Distribution of the association LEA01 Thlaspio montani-Pinetum sylvestris.
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Erico carneae-Pinion
Variabilita. Porosty z našich dvou lokalit této vegetace se částečně liší druhovým složením, např. výskytem Potentilla crantzii a Minuartia smejkalii na
Želivce a Biscutella laevigata, Senecio erucifolius,
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia, Viola collina a V. tricolor subsp. saxatilis v údolí Jihlavy. Tyto
dva typy byly formálně popsány jako subasociace
T. m.-P. s. potentilletosum serpentini Moravec et Husová in Husová et al. 2002 a T. m.-P. s. biscutelletosum laevigatae Moravec et Husová in Husová et al.
2002 (Moravec in Husová et al. 2002: 99–109). Výraznější fyziognomické rozdíly existují však i v rámci
jednotlivých lokalit mezi porosty s dominancí Sesleria caerulea a s absencí tohoto druhu.

době patrně zvlhčují klima v údolí, což může napomáhat šíření listnatných dřevin, zejména dubu v hadcových borech. Porosty na Želivce byly v minulosti
částečně poškozeny výstavbou dálnice. Obě lokality
jsou součástí maloplošných chráněných území.

￭ Summary. These forests are dominated by Pinus sylvestris, in places with Quercus petraea agg. in the understorey.
They occur on serpentine slopes in two areas in the Bohemian-Moravian Uplands, namely the middle Jihlava valley
and the Želivka valley. They are situated at lower altitudes
and in drier regions than most other serpentine areas in
the Bohemian Massif. The herb layer of these pine forests
contains several species typical of dry grasslands and several isolated occurrences of presumably relictual montane

Hospodářský význam a ohrožení. Jde o lesy významné zejména pro ochranu vzácné hadcové flóry
a fauny. Na obou našich lokalitách byly částečně narušeny výstavbou vodních nádrží, které v dnešní

species. The serpentine specialists Armeria elongata
subsp. serpentini and Asplenium cuneifolium are common.
In places, the relictual dealpine grass Sesleria caerulea
dominates the herb layer.
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Tabulka 8

Tabulka 8. Synoptická tabulka asociací jehličnatých lesů (třídy Erico-Pinetea a Vaccinio-Piceetea).
Table 8. Synoptic table of the associations of coniferous forests (classes Erico-Pinetea and Vaccinio-Piceetea).
1 – LEA01. Thlaspio montani-Pinetum sylvestris
2 – LFA01. Festuco-Pinetum sylvestris
3 – LFB01. Cladino-Pinetum sylvestris
4 – LFB02. Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris
5 – LFB03. Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris
6 – LFB04. Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris
7 – LFC01. Calamagrostio villosae-Piceetum abietis
8 – LFC02. Athyrio distentifolii-Piceetum abietis
9 – LFC03. Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
10 – LFC04. Soldanello montanae-Piceetum abietis
11 – LFD01. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
12 – LFD02. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
13 – LFD03. Vaccinio-Pinetum montanae
14 – LFD04. Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis
Sloupec číslo
Počet snímků
Počet snímků s údaji o mechovém patře

1
8
8

2
11
9

3
4
8 271
8 248

5
30
24

6
7
8 129
8 120

8
33
30

9
14
11

10
75
75

11
16
14

12
27
26

13
22
22

14
56
56

Thlaspio montani-Pinetum sylvestris
Berberis vulgaris

25

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris
Larix decidua

13

9

.

6

.

38

.

.

7

.

.

.

.

.

Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
Salix aurita
.

.

.

2

.

.

.

3

.

1

25

.

.

.

Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis
Betula carpatica

.

.

1

.

.

1

.

.

4

.

.

.

16

Stromové a keřové patro

.

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Pinus sylvestris
100 100 100 100 100 100
2
.
.
7
Betula pendula
50 55 38 40 63 38
2
.
.
7
Frangula alnus
38 55
. 16 17 25
1
.
.
3
Picea abies
13 45 25 51
7 25 100 100 100 100
Betula pubescens
.
.
.
4
.
.
1
.
.
4
Pinus uncinata subsp. uliginosa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Sorbus aucuparia
Quercus petraea agg.
Rubus idaeus
Fagus sylvatica
Quercus robur
Rubus fruticosus agg.
Acer pseudoplatanus
Cotoneaster integerrimus
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13
25
75
.
.
.
.
.

27
27
9
18
36
55
.
27

.
25
.
13
13
.
.
.

21
20
8
10
11
7
1
1

20
43
13
.
13
3
.
20

50
13
50
.
13
13
.
.

28
.
5
11
.
.
2
.

48
.
48
24
.
.
24
.

14
.
21
14
.
7
14
.

15
.
4
5
.
4
1
.

50 100 18
4
31 26
.
.
31 44
9
2
38 70 59 100
75 48 32
7
. 30 100 11

.
.
6
6
6
.
.
.

15
.
4
.
.
4
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

4
.
.
.
.
.
.
.
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Tabulka 8
Tabulka 8 (pokračování ze strany 372)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ligustrum vulgare

.

27

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100
88
63
63
100
38
38
50

.
.
.
.
9
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1
.
1
.
1
.
.
1

.
.
.
.
7
.
.
.

.
.
.
.
.
.
13
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

38

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50
25
38
50
38
100
63
75

.
.
.
.
.
27
.
18

.
.
.
.
.
.
.
.

1
.
1
1
.
4
1
4

7
.
13
3
3
7
20
.

13
.
.
.
.
38
.
25

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Festuco-Pinetum sylvestris
Asperula tinctoria
Epipactis atrorubens
Pteridium aquilinum
Anthericum ramosum
Ophrys insectifera
Thymus serpyllum
Viola rupestris
Vincetoxicum hirundinaria
Polygonatum odoratum
Euphorbia cyparissias
Campanula rotundifolia agg.
Antennaria dioica
Brachypodium pinnatum

.
.
.
38
.
.
.
25
25
.
25
.
.

55
36
36
64
18
27
18
55
45
91
64
18
64

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
1
14
1
.
1
1
1
1
3
7
3
1

.
.
3
.
.
10
.
20
.
27
43
.
.

.
.
.
13
.
.
.
.
.
.
38
.
13

.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cladino-Pinetum sylvestris
Chimaphila umbellata

.

.

13

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris
Hieracium schmidtii
Asplenium septentrionale
Festuca pallens
Hieracium caesium
Aurinia saxatilis

.
.
.
.
.

9
.
9
9
.

.
.
.
.
.

1
1
1
.
.

30
33
47
10
23

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris
Erica carnea

.

.

.

4

.

25

.

.

.

.

.

.

.

.

Bylinné patro
Thlaspio montani-Pinetum sylvestris
Noccaea montana
Armeria elongata subsp. serpentini
Potentilla crantzii
Myosotis stenophylla
Sesleria caerulea
Minuartia smejkalii
Asplenium adulterinum
Hypericum montanum
Biscutella laevigata
Senecio viscosus
Polygala amara subsp. brachyptera
Genista pilosa
Helictochloa pratensis
Asplenium ruta-muraria
Pimpinella saxifraga
Dianthus carthusianorum agg.
Galium verum agg.
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Tabulka 8
Tabulka 8 (pokračování ze strany 373)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

Athyrio distentifolii-Piceetum abietis
Athyrium distentifolium
Streptopus amplexifolius
Rumex arifolius
Adenostyles alliariae
Oxalis acetosella

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
1

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
Soldanella montana
Lycopodium annotinum
Cardamine amara (excl. subsp. opicii)
Equisetum sylvaticum
Circaea alpina

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
1
1
1
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

8
9
.
2
.

Chrysosplenium alternifolium

.

.

.

.

.

.

Chaerophyllum hirsutum
Petasites albus
Phegopteris connectilis
Crepis paludosa

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Vaccinio-Pinetum montanae
Andromeda polifolia
Empetrum nigrum agg.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

13

27

.

21

.

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Thymus praecox
75
Asplenium cuneifolium
100
Silene vulgaris
75
Festuca ovina
100
Carex ericetorum
.
Vaccinium vitis-idaea
.
Vaccinium myrtillus
25
Calluna vulgaris
.
Trientalis europaea
.
Homogyne alpina
.
Dryopteris dilatata
.
Luzula sylvatica
.
Calamagrostis villosa
.
Stellaria nemorum
.
Molinia caerulea agg.
.
Eriophorum vaginatum
.
Vaccinium oxycoccos agg.
.
Vaccinium uliginosum
.
Rhododendron tomentosum
.

45
.
.
55
36
45
55
45
.
.
.
.
.
.
18
.
.
.
.

.
13
13
13
13
50
88
63
.
.
.
.
.
.
13
.
.
.
.

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Avenella flexuosa
Maianthemum bifolium

27
.

63
.

Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis
Melampyrum pratense
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.
.

8

9

10

11

12

13

14

21 100
13 55
8 42
1 24
56 97

.
.
7
.
79

1
.
.
.
19

.
.
.
.
6

.
.
.
.
.

.
.
.
.
5

.
.
.
.
.

3
.
.
3
9

50
36
71
71
36

8
16
.
12
.

.
.
6
6
.

.
4
.
.
.

.
5
.
.
.

4
11
.
4
.

.

6

50

.

.

.

.

.

.
.
9
.

15
.
21
9

71
50
29
57

3
.
3
1

.
.
.
6

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
1

13
6

11
7

36
27

14
13

25

8

.

.

11

25

30

41

52

1
1
6
21
1
56
88
47
1
.
4
1
6
.
14
1
.
3
2

3
.
. 50
. 100
50 63
10
.
13 63
13 88
27 50
.
.
.
.
.
.
.
.
. 25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
1
.
.
18
90
1
71
66
81
36
98
2
3
2
.
2
.

.
.
.
.
.
6
88
.
61
48
79
61
70
58
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 56
64 100
.
1
7 28
29 13
86 35
43 11
79 71
50
.
. 11
.
9
.
1
.
.
.
3

.
.
.
6
.
50
44
44
6
.
.
.
25
.
63
69
56
38
13

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
96 95
85 100
44 73
15
9
.
.
4
.
.
.
.
9
.
.
78 32
78 91
56 91
85 86
37 27

.
.
.
.
.
84
98
41
34
11
11
2
45
.
46
95
61
68
4

76
3

50
.

81
39

52
36

29
29

25
6

19
4

46
4

75
.

7

61
23

23
.
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Tabulka 8
Tabulka 8 (pokračování ze strany 374)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Hieracium murorum
Galium saxatile
Luzula pilosa
Luzula luzuloides
Calamagrostis arundinacea
Potentilla erecta
Dryopteris carthusiana
Deschampsia cespitosa
Senecio nemorensis agg.
Carex nigra
Rumex acetosella
Carex canescens
Polygonatum verticillatum

50
.
.
38
.
.
.
.
.
.
.
.
.

55
.
.
.
9
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15
2
11
16
9
8
4
1
1
1
9
.
1

10
.
.
10
10
.
3
.
.
.
40
.
.

50
25
.
25
38
25
.
.
38
.
13
.
.

1
29
14
2
6
2
5
8
3
1
.
6
14

3
12
6
3
30
.
6
18
42
.
.
3
33

.
21
21
.
.
7
7
79
57
7
.
29
21

3
5
8
4
.
1
4
3
4
3
.
15
.

.
.
.
.
.
25
13
13
.
31
.
25
.

.
.
7
.
.
19
33
.
.
22
.
.
.

.
.
.
.
.
5
14
.
.
14
.
.
.

.
9
.
.
.
14
2
7
5
30
.
14
.

Achillea millefolium agg.

75

18

.

6

13

38

.

.

.

.

.

.

.

.

Pilosella officinarum
Carex echinata
Fragaria vesca
Juncus effusus
Athyrium filix-femina
Carex rostrata
Prenanthes purpurea
Poa nemoralis
Hieracium sabaudum s. l.
Galium pumilum agg.
Knautia arvensis agg.
Luzula campestris agg.
Veratrum album subsp. lobelianum
Convallaria majalis
Lotus corniculatus
Viola palustris
Caltha palustris
Hypericum perforatum
Campanula persicifolia
Lysimachia vulgaris
Centaurea scabiosa
Myosotis palustris agg.
Polypodium vulgare agg.
Carex humilis
Taraxacum sect. Taraxacum
Gymnocarpium dryopteris
Agrostis stolonifera
Melica nutans
Ajuga reptans
Cirsium palustre
Rumex acetosa
Galium palustre agg.
Mycelis muralis

.
.
25
.
.
.
.
.
13
38
38
25
.
.
13
.
.
.
25
.
13
.
25
25
13
.
.
13
.
.
38
.
.

27
.
55
.
.
.
.
.
9
18
27
.
.
18
18
.
.
27
9
.
18
.
.
36
.
.
.
36
.
.
.
.
.

.
.
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6
.
6
1
1
.
.
3
3
3
3
3
.
4
3
1
.
2
3
1
1
.
2
1
2
1
1
1
1
.
1
.
1

37
.
.
.
.
.
.
27
23
10
.
3
.
.
.
.
.
10
.
.
10
.
10
13
3
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
13
.
.
.
.
.
.
13
25
25
.
.
25
.
.
13
25
.
25
.
.
.
38
.
.
13
.
.
13
.
38

.
1
.
2
2
1
5
1
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
2
.
1
.
.
.
.
.

.
.
.
.
9
.
24
.
.
.
.
.
27
.
.
.
6
.
.
.
.
6
.
.
.
3
.
.
3
.
.
.
.

.
36
.
36
57
.
7
.
.
.
.
.
7
.
.
36
64
.
.
.
.
57
.
.
.
36
21
.
29
29
.
.
.

.
12
.
3
5
1
4
.
.
.
.
1
3
.
.
4
3
.
.
1
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
1
.

.
25
.
31
6
19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
6
.
.
31
.
6
.
.
.
.
19
.
.
13
.
25
.

.
4
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
.
.
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
5
.
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
11
.
14
.
21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
4
.
5
.

Lysimachia nemorum
Viola hirta
Thymus pulegioides

.
53
.

.
18
.

.
11
.

.
1
1

.
.
3

.
.
25

.
.
.

3
.
.

29
.
.

1
3
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
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Tabulka 8
Tabulka 8 (pokračování ze strany 375)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

25
.
.
.
.
.
13
25
.
.
.
.
.

.
.
36
27
27
.
27
.
27
27
27
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
.
1
1
1
.
.
1
.
.
.
.
.

3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
29
.
.
.
29
.
.
.
.
.
21
21

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

50
38
25
25

.
.
.
.

.
13
13
.

3
1
2
.

.
.
4
.

.
.
.
13

.
.
1
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
5
.

.
.
.
.

Cladino-Pinetum sylvestris
Dicranum spurium
Cladonia arbuscula
Cetraria islandica
Ptilidium ciliare

.
.
.
.

.
.
.
.

50
50
38
25

2
10
10
10

.
13
8
17

.
.
.
.

.
.
1
9

.
.
.
.

.
.
.
9

.
.
7
13

.
.
.
.

.
4
.
.

.
9
5
.

.
2
4
4

Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris
Polytrichum piliferum
Ceratodon purpureus
Cladonia cervicornis s. l.
Cladonia coccifera s. l.
Xanthoparmelia stenophylla s. l.
Parmelia saxatilis
Xanthoparmelia conspersa
Cladonia glauca

.
.
.
.
.
.
.
.

22
11
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

2
2
1
3
2
2
1
1

83
92
21
17
25
17
21
8

.
.
.
.
.
.
.
.

1
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

2
.
.
.
.
.
.
.

13

.

.

.

.

25

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
1
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

7
2
.
2
1
.
4
.

10
3
3
3
17
.
.
3

64
45
55
18
55
18
36
18

8
.
1
4
3
.
11
4

.
.
14
.
.
.
.
.

.
.
4
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

9
.
.
.
.
.
2
2

Hylotelephium telephium agg.
Ranunculus repens
Sanguisorba minor
Carex caryophyllea
Cirsium acaulon
Impatiens noli-tangere
Teucrium chamaedrys
Dorycnium pentaphyllum agg.
Koeleria pyramidata
Potentilla heptaphylla
Galium boreale subsp. boreale
Carex remota
Glyceria fluitans
Mechové patro
Thlaspio montani-Pinetum sylvestris
Pseudoscleropodium purum
Rhytidiadelphus triquetrus
Cladonia fimbriata
Bryum capillare

Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris
Frullania tamarisci
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
Calypogeia azurea
Scapania undulata
Sphagnum squarrosum
Mylia taylorii
Rhizomnium punctatum
Rhynchostegium riparioides
Mnium hornum
Pellia neesiana
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Tabulka 8
Tabulka 8 (pokračování ze strany 376)
Sloupec číslo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sphagnum palustre

.

.

.

1

.

.

1

.

36

5

29

12

14

4

.
.
38

.
.
11

.
.
63

2
1
51

.
.
50

.
.
38

5
3
60

.
.
40

18
.
27

33
20
77

.
.
7

4
.
.

.
.
36

4
5
43

Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
Dicranum bonjeanii

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

19

9

.

Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis
Sphagnum russowii

.

.

.

.

.

.

2

.

9

12

14

8

23

45

Soldanello montanae-Piceetum abietis
Lepidozia reptans
Calypogeia integristipula
Dicranum scoparium

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Cladonia rangiferina s. l.
Cladonia chlorophaea s. l.
Cladonia furcata
Hylocomium splendens
Dicranum polysetum
Pleurozium schreberi
Leucobryum glaucum s. l.
Cladonia gracilis
Barbilophozia lycopodioides
Polytrichum formosum
Sphagnum capillifolium s. l.
Dicranodontium denudatum
Sphagnum girgensohnii
Bazzania trilobata
Polytrichum commune
Sphagnum magellanicum
Sphagnum recurvum s. l.
Polytrichum strictum

38
25
38
88
75
88
25
.
.
13
.
.
.
.
.
.
.
.

. 100
. 25
. 25
. 25
. 63
44 88
. 75
. 25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 13
.
.
.
.
.
.

13
6
7
15
41
67
24
4
1
21
2
.
4
5
3
.
2
1

8
8
25
.
13
21
.
17
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.

13
.
25
38
38
75
13
.
.
38
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
5
1
18
.
.
19
78
4
8
34
6
23
1
3
3

.
.
.
7
.
7
.
.
27
73
.
.
23
.
23
.
3
3

.
.
.
36
.
.
.
.
.
91
36
45
64
45
55
.
9
.

4
1
1
5
5
24
4
1
7
44
11
21
77
97
60
12
11
.

7
.
.
.
7
36
.
.
.
.
29
.
29
.
64
36
64
29

12
.
.
12
27
85
23
.
.
8
50
.
12
.
46
65
92
62

14
.
.
14
23
86
9
.
.
5
55
.
.
18
55
59
91
45

7
.
.
9
4
30
4
.
.
20
13
5
41
29
66
52
79
30

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Pohlia nutans
Hypnum cupressiforme s. l.
Dicranella heteromalla
Aulacomnium palustre
Plagiomnium affine s. l.
Cladonia pyxidata s. l.
Plagiothecium denticulatum
Cladonia rangiformis
Atrichum undulatum

.
38
.
.
.
25
.
25
.

.
44
11
.
.
.
.
.
.

31
29
10
2
5
5
1
1
.

25
46
4
.
.
17
.
4
.

38
63
13
.
13
.
25
.
25

11
9
17
.
3
.
4
.
2

.
13
13
.
20
.
7
.
.

9
9
9
.
27
.
.
.
.

13
7
7
3
.
.
4
.
1

14
.
.
36
7
.
.
.
.

15
8
4
42
.
.
.
.
.

14
.
.
32
.
.
.
.
.

16
.
9
5
.
.
.
.
.

25
25
25
.
.
25
.
.
.
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Obr. 165
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Obr. 165

◁△
Obr. 165. Srovnání asociací jehličnatých lesů pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, nadmořských výšek a pokryvnosti bylinného
patra. Vysvětlení grafů viz obr. 13 na str. 69.
Fig. 165. A comparison of associations of coniferous forests by means of Ellenberg indicator values, altitude and cover of vegetation
layers. See Fig. 13 on page 69 for explanation of the graphs.
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Boreokontinentální jehličnaté lesy
(Vaccinio-Piceetea)
Boreo-continental coniferous forests
Milan Chytrý, David Zelený, Jana Navrátilová & Jiří Sádlo

Třída LF. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
Svaz LFA. Festuco-Pinion sylvestris Passarge 1968
LFA01. Festuco-Pinetum sylvestris Kobendza 1930
Svaz LFB. Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962
LFB01. Cladino-Pinetum sylvestris Juraszek 1928
LFB02. Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Juraszek 1928
LFB03. Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris Stöcker 1965
LFB04. Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta ex Husová in Husová et al. 2002
Svaz LFC. Piceion abietis Pawłowski et al. 1928
LFC01. Calamagrostio villosae-Piceetum abietis Schlüter 1966
LFC02. Athyrio distentifolii-Piceetum abietis Hartmann in Hartmann et Jahn 1967
LFC03. Equiseto sylvatici-Piceetum abietis Šmarda 1950
LFC04. Soldanello montanae-Piceetum abietis Volk in Br.-Bl. et al. 1939
Svaz LFD. Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968
LFD01. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933
LFD02. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris de Kleist 1929
LFD03. Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934
LFD04. Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis Schubert 1972

Třída LF. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939*
Boreokontinentální jehličnaté lesy
Orig. (Braun-Blanquet et al. 1939): Vegetationsklasse der Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 (Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, Picea excelsa = P. abies)
Syn.: Piceetea Klika 1948, Vaccinietea uliginosi Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1955, Molinio-Betuletea pubescentis
Passarge 1968, Vaccinio uliginosi-Pinetea Passarge 1968
Diagnostické druhy: Picea abies, Pinus sylvestris; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Homogyne alpina, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Bazzania trilobata, Dicranum polysetum,
D. scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii
Konstantní druhy: Picea abies, Pinus sylvestris; Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi

* Charakteristiku třídy zpracoval M. Chytrý
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Boreokontinentální jehličnaté lesy (Vaccinio-Piceetea)
Třída Vaccinio-Piceetea sdružuje vegetaci tajgy,
tedy jehličnaté lesy boreální zóny severní Eurasie
(Walter 1974, Hytteborn et al. 2005). Podle některých autorů (např. Peinado et al. 1998) tato třída zahrnuje i analogické lesy severní části Severní Ameriky, avšak Rivas-Martínez et al. (1999) oddělují
severoamerické boreální jehličnaté lesy do samostatné třídy Linnaeo americanae-Piceetea marianae Rivas-Martínez et al. 1999. Kromě lesů boreální zóny se do třídy Vaccinio-Piceetea řadí také
jehličnaté lesy montánního stupně temperátní zóny
a oligotrofních stanovišť v menších nadmořských
výškách temperátní zóny, v nichž dominují stejné
nebo blízce příbuzné druhy stromů jako v boreální
zóně a v podrostu se mísí druhy boreálního a temperátního elementu (Mayer 1984, Bohn et al. 2000–
2003, Ellenberg & Leuschner 2010). Vzhledem k fyziognomické, floristické i ekologické podobnosti
těchto extrazonálních jehličnatých lesů temperátní
zóny s tajgou boreální zóny je zjednodušeně označujeme jako boreokontinentální jehličnaté lesy. Na
mnoha lokalitách se tyto lesy vyskytují společně s jinými typy boreální vegetace, jako jsou rašeliniště,
čímž na omezených rozlohách vznikají i ve střední
Evropě extrazonální ostrůvky biomu tajgy (Chytrý
2012).
Kromě jehličnatých lesů patří do třídy Vaccinio-Piceetea také některé typy lesů s dominancí listnatých dřevin nenáročných na teplo a živiny, zejména
bříz a topolů, které se v boreální zóně vyskytují na
azonálních stanovištích uvnitř zóny jehličnatých
lesů. V temperátní zóně jsou tyto listnaté lesy zastoupeny hlavně březovými porosty v komplexech
rašelinišť, kde často navazují na jehličnaté rašelinné lesy.
Lesní porosty třídy Vaccinio-Piceetea jsou
často tvořeny jediným dominantním druhem stromu
a keřové patro obsahuje hlavně zmlazující se jedince této dominanty. Pro tuto třídu je charakteristický hojný výskyt druhů boreokontinentálního rozšíření, zejména keříků z čeledi Ericaceae (např.
Vaccinium myrtillus, V. uliginosum a V. vitis-idaea)
a mechorostů, které jsou zastoupeny velkým počtem druhů a dosahují velké pokryvnosti na povrchu
půdy. Na rozdíl od širokolistých opadavých lesů, jejichž listy opadávají najednou během krátkého období a povrch půdy se náhle překryje silnou vrstvou
opadu, která znemožní růst mechorostů, v jehličnatých lesích opadávají jehlice postupně a mechorosty stačí přirůstat rychleji, než jsou zasypávány.
K běžným druhům terikolních mechů v podrostu bo-

reálních jehličnatých lesů patří Dicranum scoparium, D. polysetum, Hylocomium splendens, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis a Sphagnum girgensohnii,
z játrovek jsou časté např. druhy rodů Barbilophozia
a Calypogeia a Ptilidium ciliare. Časté jsou i terikolní lišejníky, zejména z rodů Cladonia a Peltigera.
Kromě keříčků, mechorostů a lišejníků se v podrostu lesů třídy Vaccinio-Piceetea uplatňují i traviny
a další krytosemenné byliny, kapraďorosty a plavuně (zejména Huperzia selago a druhy rodu
Lycopodium). Počet druhů cévnatých rostlin adaptovaných na stanoviště boreokontinentálních jehličnatých lesů je však omezený, a proto i v lokálním
měřítku je jejich bylinné patro zpravidla druhově
chudé. Poněvadž velká část druhů třídy Vaccinio-Piceetea jsou acidofyty, mnohé z nich přesahují do
společenstev acidofilních doubrav a acidofilních
bučin.
Lesy třídy Vaccinio-Piceetea se vyskytují v oblastech s krátkým vegetačním obdobím a chladnou
dlouhou zimou. V takových klimatických podmínkách jsou jehlicovité listy s velkým podílem sklerenchymatického pletiva a několikaletou životností výhodnější než široké opadavé listy, které se musí
každoročně obnovovat. Jehlice jsou lépe adaptovány i na nepříznivé vlivy klimatické kontinentality,
jako jsou pozdní jarní mrazy, letní sucho a poměrně
rychlé přechody mezi zimou a létem (Ellenberg &
Leuschner 2010). V podobném typu klimatu je konkurenční schopnost širokolistých stromů omezena
a jehličnany se stávají dominantou porostů. V oceanické až suboceanické západní Evropě jsou tyto
lesy velmi vzácné, naopak v Rusku se s rostoucí
kontinentalitou podnebí směrem na východ zóna
tajgy postupně rozšiřuje na úkor jižnější zóny listnatého lesa (Walter 1974, Bohn et al. 2000–2003,
Smirnova 2004). V horách temperátní zóny tyto lesy
zaujímají větší plochy v kontinentálních centrálních
částech než na oceanicky laděných obvodech
(Mayer 1974, Ellenberg & Leuschner 2010).
Půdy boreokontinentálních jehličnatých lesů
jsou obvykle kyselé a chudé živinami. Z velké části
je to způsobeno hromaděním surového jehličnatého humusu, který se v chladném podnebí rozkládá pomalu. Mnoho druhů bylinného patra koření
v humusové vrstvě, která má kyselou reakci. Organické kyseliny uvolňované při rozkladu jehličí navíc
okyselují i minerální půdní horizonty. Surový humus
tak způsobuje částečnou homogenizaci půdního
prostředí na různém geologickém podloží. K oky381
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selování půdy přispívají také vydatné srážky (v horách střední Evropy) nebo omezený výpar z půdy
(v boreální zóně), které způsobují vyluhování bazických kationtů a podzolizaci půd. Rozdíly v druhovém složení vegetace na silikátových a karbonátových horninách jsou však přesto patrné například
v Alpách, kde se na rozdíl od hercynských pohoří
vyskytují vápence a dolomity na velkých rozlohách
(Exner et al. 2002). V oblastech s přechodným klimatem, kde jsou konkurenční schopnosti jehličnatých a listnatých dřevin zhruba vyrovnané, vznikají
přirozené jehličnaté lesy zejména na živinami chudých nebo zamokřených půdách, případně jinak
nepříznivých stanovištích (Jahn 1977, Ellenberg &
Leuschner 2010). To je případ výskytů přirozených
borů a smrčin v nižších polohách střední Evropy,
kde jsou vázány na okraje rašelinišť, skalní výchozy, písečné duny nebo půdy na hadcovém podloží.
V Evropě lze lesy třídy Vaccinio-Piceetea rozdělit na dva hlavní široké typy, a to bory s dominancí
borovice lesní (Pinus sylvestris), které odpovídají
řádu Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1957, a smrčiny
a jedliny s dominancí různých druhů smrků a jedlí,
které odpovídají řádu Piceetalia abietis Pawłowski
et al. 1928. V ruské ekologické literatuře se bory
a modřínové lesy označují jako světlá tajga, zatímco smrčiny, jedliny a limbové lesy jako tmavá
tajga. Tyto termíny odrážejí množství světla, které
různě husté koruny těchto dřevin propouštějí do
podrostu. Míra zastínění ovlivňuje složení bylinného
i mechového patra. Výskyt dominantních druhů dřevin je však ovlivněn klimatem a vlastnostmi půd.
Jedle jsou nejnáročnější na vhkost a živiny, po nich
následují smrky, limby, borovice lesní a modříny.
Proto se dřeviny tmavé tajgy vyskytují zpravidla na
hlubších a hlinitých půdách, byť často podzolovaných, zatímco borovice lesní je vázána hlavně na
písčiny, skalní výchozy, sutě a morénové valy a modříny se v severovýchodní Evropě a na Sibiři vyskytují i na věčně zmrzlé půdě (permafrostu) nebo
v oblastech s velmi malými srážkovými úhrny (Walter 1974). Důvodem absence borovice a modřínu
na dobře vyvinutých půdách není jejich špatná
adaptace na tyto půdy, nýbrž konkurence dřevin
tmavé tajgy a v temperátní zóně Evropy i konkurence listnatých stromů. Pod hustým korunovým zápojem těchto stromů nejsou světlomilné borovice
a modříny schopny obnovy, a proto jsou z přirozených porostů vytlačovány. Jejich výskyt se tedy
omezuje na stanoviště, která jsou pro konkurenčně
silnější dřeviny příliš suchá nebo jinak nepříznivá,
382

případně rostou jako pionýrské nebo náhradní dřeviny na stanovištích, kde byly původní porosty
tmavé tajgy nebo listnatého lesa nějakým způsobem narušeny (Ellenberg & Leuschner 2010).
V Evropě je nejrozšířenější dřevinou světlé tajgy
borovice lesní (Pinus sylvestris), jejíž souvislý areál
sahá od západního Norska, Německa a východní
Francie až do Zabajkalí, izolované arely se však nacházejí i ve Skotsku, v pohořích Pyrenejského a Balkánského poloostrova, v severní Anatólii a na Kavkaze (Meusel et al. 1965). Borovice lesní má velmi
širokou ekologickou amplitudu ve vztahu k vlhkosti
i obsahu bazí v půdě, ve střední Evropě však vlivem
konkurence jiných dřevin vytváří přirozené porosty
jen na extrémních stanovištích, jako jsou písečné
duny, skalní výchozy bazických i kyselých hornin
nebo zamokřené půdy na rašeliništích a jejich okrajích (Ellenberg & Leuschner 2010). Modříny jsou rozšířeny hlavně v kontinentálních oblastech Sibiře se
suchými léty a mrazivými zimami, kde roste několik
druhů tohoto rodu (Meusel et al. 1965, Walter 1974).
Do nížin severovýchodní Evropy zasahuje modřín sibiřský (Larix sibirica), zatímco v Alpách a Karpatech
se vyskytuje modřín opadavý (Larix decidua). Posledně jmenovaný druh je reliktem rozsáhlejšího rozšíření modřínů ve střední Evropě v poslední době ledové. Pyl modřínu a makrozbytky jeho dřeva byly
nalezeny v sedimentech z doby před posledním glaciálním maximem i na území dnešní České republiky
(Rybníčková & Rybníček 1991, Willis & van Andel
2004, Jankovská & Pokorný 2008), ale po holocenním oteplení modřín ustoupil kvůli šíření konkurenčně silnějších listnatých i neopadavých jehličnatých dřevin. Populace modřínu však mohly přežít
v Hrubém Jeseníku a na jeho podhůřích, odkud existují historické záznamy z 16. století o používání modřínového dřeva (Nožička 1962) a nález pylového
zrna modřínu ze sedimentu datovaného do poloviny
prvního tisíciletí před naším letopočtem (Dudová et
al. 2013). Přirozené lesy s dominancí modřínu zde
však neexistují; ty jsou dnes ve střední Evropě omezeny na horská údolí s kontinentálním podnebím
v centrální části Alp a Karpat (Mayer 1974, Magic &
Michalko in Michalko et al. 1986: 111–112, Ellenberg & Leuschner 2010).
Tmavou tajgu v Evropě tvoří zejména smrky
a jedle. Ve střední Evropě a Skandinávii dominuje
v tmavé tajze zejména smrk ztepilý (Picea abies),
který je v nížinách na severu evropské části Ruska
a na Sibiři nahrazen druhem P. obovata. Areál
smrku ztepilého zahrnuje Skandinávii, severový-
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chod evropské části Ruska, východní Pobaltí a dále
izolované arely v Karpatech, Alpách a hercynských
pohořích severně od Alp, dinaridech a vysokých pohořích v Bulharsku (Schmidt-Vogt 1974). Kromě
dvou druhů smrků typických pro boreokontinentální
tajgu se v Evropě vyskytuje ještě reliktní smrk omorika (P. omorika), a to na malém území v údolí Driny
v horách bosensko-srbského pohraničí (Horvat et
al. 1974), a smrk východní (P. orientalis), rostoucí
na Kavkaze (Meusel et al. 1965).
Jedle jsou v Evropě rozšířeny v různých klimatických oblastech a vegetačních typech (Mayer
1984, Bohn et al. 2000–2003). Na severu evropské
části Ruska se ve vlhké tajze nachází jedle sibiřská
(Abies sibirica), ve střední Evropě je rozšířena
jedle bělokorá (A. alba), na Kavkaze jedle kavkazská (A. nordmanniana) a v pohořích jižní Evropy
se vyskytují reliktní druhy jedlí (A. cephalonica,
A. nebrodensis a A. pinsapo), které jsou však vázány na vegetaci odlišnou od třídy Vaccinio-Piceetea (Horvat et al. 1974, Costa Tenorio et al. 1997,
Pignatti 1998). I středoevropská Abies alba roste
na značné části svého areálu spíš ve vegetaci odpovídající třídě Carpino-Fagetea, tj. ve smíšených
lesích s bukem, případně v čistých porostech,
které však často vznikly vlivem lesního hospodaření z původních jedlo-bukových nebo smrko-jedlo-bukových lesů (Walentowski 1998, Vrška et al.
2009). V horských údolích centrální části Alp a Karpat, kde buk chybí nebo je vzácný kvůli kontinentálnímu klimatu, však rostou i smrko-jedlové lesy
odpovídající třídě Vaccinio-Piceetea (Mayer 1974,
Michalko et al. 1986, Ellenberg & Leuschner 2010,
P. Kučera 2012a, b).
K tmavé tajze se v Rusku řadí i lesy s borovicí
sibiřskou (Pinus sibirica), jejíž areál leží převážně
na Sibiři a do Evropy zasahuje jen na Ural a do přilehlé severovýchodní části evropského Ruska
(Meusel et al. 1965). Její blízce příbuzný vikariantní
druh borovice limba (P. cembra) se jako relikt pleistocenní středoevropské limbové tajgy vyskytuje
v centrální části Alp a Karpat, kde však vytváří spíš
rozvolněné subalpínské porosty než zapojené lesy
(Magic & Michalko in Michalko et al. 1986: 111–112,
Ellenberg & Leuschner 2010). K dalším evropským
borovicím vázaným na údolí centrálních částí pohoří patří P. uncinata subsp. uncinata v Pyrenejích
a Západních Alpách a P. peuce na Balkáně, obě
však vytvářejí poměrně světlé porosty.
V různých typech boreálních jehličnatých lesů
se vyskytují opadavé dřeviny s malými listy (nebo

lístky složených listů), které jsou nenáročné na teplo
i půdní živiny. Zejména jsou to břízy (Betula pendula
a B. pubescens), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
a osika (Populus tremula). Tyto dřeviny jsou často přimíšeny v podúrovni stromového patra, jehož hlavní
úroveň je tvořena dominantními jehličnany. Většího
významu získávají v porostech narušených požáry,
vichřicemi, hmyzími kalamitami nebo těžbou.
Na bázemi chudých rašelinných půdách se
často vyskytují jehličnaté nebo březové lesy, jejichž
druhové složení je velmi podobné lesům třídy Vaccinio-Piceetea na minerálních půdách. Tato podobnost je dána jednak tím, že i na minerálních půdách
se v lesích této třídy hromadí silná vrstva surového
humusu, která svými vlastnostmi částečně připomíná rašelinu, jednak tím, že v tajze boreální zóny
tvoří lesy na minerálních půdách mozaiku s rašeliništi a velká část boreálních bylin, keříčků a mechorostů je adaptována na růst v obou těchto formacích. Lesy na rašelinných půdách se někdy oddělují
do samostatných tříd, např. Vaccinietea uliginosi
Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1955, Molinio-Betuletea pubescentis Passarge 1968 a Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris Passarge 1968 (Tüxen
1955, Passarge & Hofmann 1968), zde je však
vzhledem k floristické a strukturní podobnosti a fytogeografickým vztahům řadíme do třídy Vaccinio-Piceetea a oddělujeme je na úrovni samostatného
svazu Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris.
V předložené klasifikaci pro Českou republiku
rozlišujeme dva svazy borových lesů na minerálních
půdách (Festuco-Pinion sylvestris a Dicrano-Pinion
sylvestris), jeden svaz smrčin na minerálních půdách (Piceion abietis) a samostatný svaz rašelinných lesů (Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris). Zatímco svazy Dicrano-Pinion sylvestris a Piceion
abietis jsou tradiční součástí předchozích českých
přehledů vegetace (Moravec in Moravec et al. 1995:
194–128, Husová et al. 2002), ostatní svazy používáme v systému naší vegetace poprvé. Svaz Festuco-Pinion sylvestris se z velké části obsahově
kryje s vymezením lesostepních borů v Katalogu
biotopů České republiky (Kolbek & Chytrý in Chytrý
et al. 2010b: 331–340) a zahrnuje suché bory s výskytem stepních druhů, které někteří autoři oddělují
do samostatné třídy Pyrolo-Pinetea Korneck 1974
(syn. Pulsatillo-Pinetea Oberdorfer in Oberdorfer et
al. 1967). Svaz Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris
sdružuje společenstva rašelinných březových, borových a smrkových lesů, která u nás byla dříve dělena mezi několik svazů třídy Vaccinio-Piceetea
383
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(Moravec in Moravec et al. 1995: 194–128, Husová
et al. 2002): rašelinné březiny byly řazeny do svazu
Sphagno-Betulion pubescentis Doing ex Passarge
et Hofmann 1968 (syn. Betulion pubescentis Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1955), rašelinné bory do
svazu Dicrano-Pinion sylvestris a rašelinné smrčiny
do svazu Piceion abietis (v originále Piceion excelsae). Protože klasifikace rašelinných lesů není
uspokojivě vyřešena a bude vyžadovat srovnávací
studie v široké oblasti boreální i temperátní zóny, volíme prozatím toto řešení, které alespoň na území
České republiky dobře odráží floristickou i ekologickou podobnost společenstev rašelinných lesů.
Na rozdíl od předchozích českých vegetačních
přehledů nerozlišujeme ve třídě Vaccinio-Piceetea
samostatný svaz horských kapradinových smrčin
Athyrio alpestris-Piceion Sýkora 1971. Jak ukázali
Exner et al. (2002; viz také Exner in Willner & Grabherr 2007: 184–208) na rakouských datech a naše
analýza českých dat tento závěr potvrdila, tato vegetace se neliší od společenstev svazu Piceion
abietis tak výrazně, aby si zasluhovala vystavení
samostatného svazu. Dále na rozdíl od předchozích přehledů vegetace vyčleňujeme ze třídy Vaccinio-Piceetea vegetaci kosodřeviny, kterou řadíme
do samostatné třídy Roso pendulinae-Pinetea
mugo.
Kromě přirozených jehličnatých lesů jsou
v České republice rozsáhle zastoupeny kultury
smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní
(Pinus sylvestris). Tyto druhy jsou sice na našem
území původní, byly však vysazeny převážně na
stanovištích odpovídajících potenciální přirozené
vegetaci listnatých lesů. U většiny těchto lesů lze
jejich kulturní původ snadno rozeznat podle stanoviště a druhového složení podrostu. U jehličnatých
porostů na stanovištích, která jsou podobná stanovištím přirozených jehličnatých lesů (např. smrčiny
v horách, bory na skalních výchozech nebo písčinách), však není vždy možné rozeznat hospodářské lesy s přirozeným výskytem jehličnanů od kultur
vzniklých výsadbou. Proto jsme neměli jinou možnost, než výsadby floristicky a ekologicky podobné
přirozeným jehličnatým lesům klasifikovat do příslušných asociací.
P. Kučera (2010) argumentuje, že běžně užívané jméno této třídy, Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. et
al. 1939, bylo zveřejněno neplatně, protože jména
obou řádů zahrnutých do této třídy v práci Braun-Blanquet et al. (1939) nebyla zveřejněna platně.
Severoamerický řád Gaultherio-Piceetalia byl zve384

řejněn jako nomen nudum, tedy skutečně neplatně. V případě řádu Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl.
in Br.-Bl. et al. 1939 uplatňuje P. Kučera (2010) článek 3m Kódu, podle něhož je neplatné takové
jméno, které vzniklo spojením syntaxonů stejného
ranku, pokud ani jedno ze jmen spojených syntaxonů není převzato pro sloučený syntaxon. Kód je
však v tomto bodě vnitřně rozporný, protože podle
článku 29c by takové jméno bylo sice neoprávněné, ale platné. Zejména však Braun-Blanquet (in
Braun-Blanquet et al. 1939) neodkazuje na literaturu s originálními diagnózami řádů spojených do
řádu Vaccinio-Piceetalia, a proto lze považovat
jeho popis řádu Vaccinio-Piceetalia za nový popis
na základě originální diagnózy obsažené v této
práci, nikoliv na základě sloučení dvou dříve
platně popsaných řádů. Jméno řádu Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 proto považujeme za platné a z toho vyplývá, že i jméno třídy
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 je
platné. Není tedy důvod k jeho náhradě mladším
platným jménem Piceetea Klika 1948, jak navrhuje
P. Kučera (2010).

￭ Summary.

The class Vaccinio-Piceetea comprises co-

niferous forests (taiga) of the Eurasian, and maybe also
North American, boreal zone and the montane belt of temperate mountains. These forests are typical of areas with
cold winters and short growing seasons. In Europe the tree
layer consists of species of Abies, Larix, Picea or Pinus,
but it is often monospecific in particular stands. In places
small-leaved angiosperm trees such as Betula spp., Populus tremula and Sorbus aucuparia can be scattered in the
subcanopy, especially in post-disturbance stands. Betula
can also dominate on organic soils such as at peatland
margins. The herb layer is usually poor in vascular plants,
containing species of boreo-continental distribution such
as the dwarf shrubs Vaccinium myrtillus and V. vitis-idaea
and various herbs and grasses. The moss layer is well developed, rich in species and attains high cover values. Soils
are usually acidic and nutrient-poor, with a thick layer of
poorly decomposed humus.

Svaz LFA
Festuco-Pinion sylvestris
Passarge 1968*
Bazifilní kontinentální bory
* Charakteristiku svazu zpracoval M. Chytrý
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Orig. (Passarge 1968): Festuco-Pinion silvestris (Festuca ovina, F. trachyphylla = F. brevipila)
Syn.: Cytiso ruthenici-Pinion Krausch 1962 prov. (§ 3b)
Diagnostické a konstatní druhy: viz asociace Festuco-Pinetum sylvestris

V kontinentálních oblastech severovýchodní části
střední Evropy se roztroušeně vyskytují borové
lesy, v jejichž podrostu jsou zastoupeny boreokontinentální druhy, hlavně brusnicovité keříčky Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea, vzácněji i Arctostaphylos uva-ursi a další druhy čeledi Ericaceae,
a také různé druhy suchomilných mechů, jejich pokryvnost je však omezená. Na rozdíl od jiných boreokontinentálních borů jsou v těchto porostech
hojné suchomilné kontinentální druhy, např. Brachypodium pinnatum, Carex ericetorum, Galium
verum, Gypsophila fastigiata, Peucedanum oreoselinum, Polygonatum odoratum a Pulsatilla patens
(W. Matuszkiewicz 1962, Heinken 2008). Díky výskytu těchto druhů je bylinné patro nápadně druhově bohatší než u boreokontinentálních borů
svazu Dicrano-Pinion sylvestris.
Tyto bory jsou vázány na mírně kyselé až bazické písky, případně pískovce a vzácně i jiné horniny. Oproti borům svazu Dicrano-Pinion sylvestris
jsou jejich půdy bazičtější a obvykle i sušší. Nejhojnější jsou tyto bory na písčinách východního Polska
(W. Matuszkiewicz 1962, J. M. Matuszkiewicz
2001), na Ukrajině (Didukh et al. in Didukh et al.
2011: 143–199) a zřejmě i v navazující části Běloruska a Litvy v hemiboreální zóně a oblastech,
které k ní přiléhají na jihu (W. Matuszkiewicz 1962).
Ostrůvkovitě se však vyskytují i v kontinentálních
oblastech východního a jižního Německa (Korneck
1974, Oberdorfer in Oberdorfer 1992: 33–41, Heinken & Zippel 1999, Berg in Berg et al. 2004:
459–468, Heinken 2008) a severních Čech (Kolbek
2004, J. Novák & Sádlo 2005, Kolbek & Chytrý in
Chytrý et al. 2010b: 331–340).
Na syntaxonomické hodnocení těchto borů
není v literatuře jednotný názor. Část německé
a polské literatury včetně nejnovějších syntetických
zpracování považuje tyto bory za samostatnou asociaci v rámci svazu Dicrano-Pinion sylvestris
(W. Matuszkiewicz 1962, Heinken & Zippel 1999,
J. M. Matuszkiewicz 2001, Heinken 2008). Naopak
velkou syntaxonomickou váhu těmto borům dávají
jiní němečtí autoři (Oberdorfer et al. 1967, Passarge

& Hofmann 1968, Korneck 1974, Oberdorfer in
Oberdorfer et al. 1992: 33–41), kteří je oddělují do
samostatné třídy Pyrolo-Pinetea Korneck 1974
(syn. Pulsatillo-Pinetea Oberdorfer in Oberdorfer et
al. 1967, Festuco-Pinetea sylvestris Passarge
1968). Koncepce samostatné třídy je založena na
představě, že tyto bory vytvářejí vyhraněnou vegetaci lesostepní zóny východní Evropy a západní Sibiře. Kevey (2008) řadí k této třídě kontinentální
bory v Maďarsku a Ermakov (1999, 2003) suché
bory na píscích v lesostepní zóně jihozápadní Sibiře. Bory z jihozápadní Sibiře jsou však svým druhovým složením dosti podobné hemiboreálním
lesům třídy Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Ermakov et al. 1991 a je sporné, zda si zasluhují
statut samostatné třídy. Vzhledem k tomu, že dosud
chybí srovnávací studie o vegetaci východoevropských lesostepních borů, nelze rozhodnout, zda je
koncepce samostatné třídy lesostepních borů
oprávněná. Proto jdeme střední cestou a používáme stejné pojetí jako Berg (in Berg et al. 2004:
459–468), tedy řadíme bazifilní kontinentální bory
do samostatného svazu Festuco-Pinion sylvestris
v rámci třídy Vaccinio-Piceetea.

￭

Summary. These pine forests with Pinus sylvestris of

north-eastern central and eastern Europe contain boreocontinental taiga species (including Vaccinium myrtillus
and V. vitis-idaea) mixed with drought-adapted continental
species typical of steppe grasslands. This makes their herb
layer richer in species than that of the taiga pine forests
belonging to the alliance Dicrano-Pinion sylvestris. Pine forests of the alliance Festuco-Pinion develop on slightly acidic or slightly basic substrates, mainly sand and sandstone.

LFA01
Festuco-Pinetum sylvestris
Kobendza 1930*
Bazifilní kontinentální bory
Tabulka 8, sloupec 2 (str. 372)
Nomen inversum propositum
Orig. (Kobendza 1930): Zespół – Association – Pineto-Festucetum (Pinus silvestris, Festuca ovina var.
vulgaris)

* Zpracovali J. Sádlo & M. Chytrý
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Syn.: Pyrolo-Pinetum (Schmid 1936) Meusel 1952, Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberdorfer
1957 p. p., Diantho-Pinetum Krausch 1962, Peucedano oreoselini-Pinetum W. Matuszkiewicz
1962 p. p., Koelerio-Pinetum sylvestris (Krausch
1962) Passarge 1968, Stipo-Pinetum sylvestris
Knapp ex Passarge et Hofmann 1968
Diagnostické druhy: Betula pendula, Frangula alnus,
Pinus sylvestris; Antennaria dioica, Anthericum
ramosum, Asperula tinctoria, Brachypodium pinnatum, Campanula rotundifolia agg., Carex ericetorum, Epipactis atrorubens, Euphorbia cyparissias, Ophrys insectifera, Polygonatum odoratum,
Pteridium aquilinum, Thymus praecox, T. serpyllum, Vaccinium vitis-idaea, Vincetoxicum hirundinaria, Viola rupestris
Konstantní druhy: Betula pendula, Frangula alnus,
Picea abies, Pinus sylvestris, Rubus fruticosus
agg.; Anthericum ramosum, Asperula tinctoria,
Brachypodium pinnatum, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia agg., Euphorbia cyparissias,
Festuca ovina, Fragaria vesca, Hieracium murorum, Polygonatum odoratum, Thymus praecox,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Vincetoxicum hirundinaria; Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi
Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Brachypodium
pinnatum
Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 15 % AND
(skup. Brachypodium pinnatum OR skup. Geranium sanguineum) NOT skup. Armeria serpentini NOT skup. Aurinia saxatilis NOT skup.
Buglossoides purpurocaerulea NOT skup.
Carex caryophyllea NOT skup. Carex digitata
NOT skup. Festuca pallens NOT skup. Koeleria
pyramidata NOT skup. Lathyrus vernus NOT
skup. Plantago media NOT skup. Viscaria vulgaris NOT Avenella flexuosa pokr. > 5 % NOT Calamagrostis epigejos pokr. > 5 % NOT Carpinus
betulus pokr. > 25 % NOT Corylus avellana pokr.
> 25 % NOT Festuca pallens pokr. > 5 % NOT
Pinus nigra pokr. > 15 % NOT Quercus petraea
agg. pokr. > 15 % NOT Quercus robur pokr. > 15 %

Struktura a druhové složení. Porosty této asociace mají většinou ráz nepravidelně zapojeného,
mezernatého lesa s borovicí lesní (Pinus sylvestris).
Některé porosty jsou tvořeny izolovanou skupinou
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různě vysokých stromů a borového mlází obklopených skalním bezlesím, jiné mají strukturu skalního
řídkolesa s pokryvností stromového patra menší
než 20 %. Vzácnější jsou pravidelně zakmeněné
a zapojené porosty o pokryvnosti přesahující 50 %.
K borovici bývají přimíšeny jednotlivé duby (Quercus petraea agg. a Q. robur) a vzácně i buk lesní
(Fagus sylvatica), který však často jen přesahuje
částí korun a koření mimo takto vymezené porosty.
Účast smrku ztepilého (Picea abies) a břízy bělokoré (Betula pendula) je proměnlivá na různých lokalitách i v různých částech jediného porostu. Ve
většině porostů je vyvinuto řídké keřové patro. Tvoří
je zmlazená borovice, smrk nebo bříza a jednotlivě rostoucí suchomilné keře (např. Cotoneaster
integerrimus, Juniperus communis, Rosa canina
a R. sherardii), někdy také keře živinami chudších
půd (např. Frangula alnus a Sorbus aucuparia).
V podrostu se mozaikovitě střídají místa krytá jen
jehličnatým opadem, plochy s keříčkovým a mechovým podrostem podobným kyselým borům, plochy
s převahou bazifilních bylin a mechorostů a případně i holé skalní výchozy. Druhy s odlišnými
nároky však často rostou společně, např. robustní
acidofilní lesní mechy Dicranum scoparium a Pleurozium schreberi se mísí s bazifilními skalními
mechy Encalypta streptocarpa a Tortula ruralis.
V bylinném patře jsou běžné teplomilné druhy širšího rozšíření, které dobře snášejí pastvu, např.
Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Potentilla
incana, Salvia pratensis a Vincetoxicum hirundinaria. Z druhové skupiny kontinentálních až boreokontinentálních lesů, která je pro tuto vegetaci charakteristická, se vyskytuje např. Arctostaphylos
uva-ursi, Asperula tinctoria, Carex ericetorum, Festuca ovina, F. psammophila, Gypsophila fastigiata,
Orthilia secunda, Peucedanum oreoselinum, Pulsatilla patens, Pyrola chlorantha, Scorzonera purpurea, Thymus serpyllum, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea a Viola rupestris.
Zastoupena je i skupina perialpidských druhů, zahrnující např. Alyssum montanum, Calamagrostis
varia, Epipactis atrorubens, Hieracium bifidum, Polygala amarella, Sesleria caerulea a Thymus praecox. Některé druhy těchto dvou skupin (např. sibiřský druh Carex macroura a perialpidské druhy
Biscutella laevigata a Minuartia caespitosa) se pokládají za relikty z glaciálu a staršího holocénu.
V porostech se obvykle vyskytuje 25–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 100–400 m2.
Mechové patro je vyvinuto v různé míře a nejčas-
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tějšími druhy jsou Hypnum cupressiforme s. l.
a Pleurozium schreberi.
Stanoviště. Tyto bory rostou na slínovcích a vápnitých pískovcích, vzácně i na krystalických vápencích a rulách, výjimečně na kontaktu pískovců
a znělce. Většinou se vyskytují na konvexních tvarech terénu, kde je erozí obnažen vápnitý podklad.
Například v pískovcovém pseudokrasovém reliéfu
jsou situovány do horních částí svahů, na hrany plošin nad skalami a na temena skalních věží. Společný výskyt bazifilních a acidofilních druhů je způsoben ochuzením povrchových horizontů půdy
a jejich okyselením organickými kyselinami uvolněnými z jehličnatého opadu. Navíc se v členitém reliéfu mozaikovitě střídají kontrastní typy půd, např.
mělké pararendziny a litozemě s hlubšími arenickými podzoly (Sádlo et al. 2011).
Dynamika a management. Porosty jsou jak přirozeného, tak antropogenního původu. Přirozený
původ má patrně většina porostů na pískovcových
skalnatých svazích. Bazifilní kontinentální bory,

které zde tvoří mozaiku s porosty asociace Vaccinio
myrtilli-Pinetum sylvestris a se skalami, jsou udržovány ve stavu trvale blokovaného sukcesního stadia. Stromy hynou nebo jsou poškozovány suchem,
větrem, těžkým sněhem, erozí obnažující kořeny,
údery blesků a lokálními požáry. Dominantní borovice je v takových podmínkách často zakrnělá,
s křivolakým kmenem, silně točitou strukturou dřeva
a asymetrickou korunou. V těsném sousedství takových stromů se však často nacházejí i statné borovice pravidelného růstu, což zřejmě závisí na lokálních rozdílech v hloubce a vlhkosti půdy, ale i na
individuální historii stromu. Podle výsledků měření
na Dokesku (P. Petřík, nepubl.) může věk borovic
dosahovat až 250 let, stáří porostů tedy spadá do
doby před počátkem moderního lesnictví a vysazování borových monokultur. Analýza uhlíků (J. Novák
et al. 2012), která však s jistotou neodliší kyselé
bory od bazifilních, naznačuje zdejší pravděpodobné přetrvání tohoto společenstva po celý holocén. Porosty na mírnějších svazích mají složitější
historii. Na některých lokalitách si les zřejmě zachoval kontinuitu, byl ovšem lesnicky přeměněn

Obr. 166. Festuco-Pinetum sylvestris. Bor s travnatým podrostem s druhy suchých trávníků na křídových slínovcích na lokalitě
Na Černčí u Úštěku na Litoměřicku. (D. Zelený 2009.)
Fig. 166. Pine forest with a grassy herb layer containing dry grassland species on Cretaceous marl at Na Černčí near Úštěk, Litoměřice
district, northern Bohemia.
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v kulturní porost. Jinde byl v minulosti vykácen nebo
proředěn, možná i opakovaně, druhy bylinného
patra pak rostly v suchých pastevních trávnících
a později se les obnovil spontánním náletem, výsadbou nebo výsevem. Je možné, že na těchto lokalitách se bazifilní bory druhotně rozšířily z původně malých porostů v důsledku přednostní těžby
listnatých stromů, lesní pastvy a plošné eroze, která
strhla neúživné svrchní horizonty lesních půd a obnažila jejich vápnitou spodinu.
Rozšíření. Festuco-Pinetum je subkontinentální
asociace severovýchodní části střední Evropy. Západní hranice rozšíření dosahuje v Německu, kde
se vyskytuje izolovaně v severní části nížiny horního Porýní kolem Mainzu a na několika dalších
místech jižního Německa (Korneck 1974, Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1992: 33–41, Heinken 2008)
a hojněji potom v nížinách východně od Labe
(Heinken & Zippel 1999, Berg in Berg et al. 2004:
459–468, Heinken 2008) a v Polsku (W. Matuszkiewicz 1962, J. M. Matuszkiewicz 2001). Možný je
její výskyt v pobřežních nížinách východního Švédska, jižního Finska (Kielland-Lund 1967, Bjørndalen
1985), v pobaltských republikách (Bambe 2003),
Bělorusku, na Ukrajině (Solomaha 2008, Didukh et
al. in Didukh et al. 2011: 143–199) a možná i v západním Rusku. Asociace je v České republice
vzácná a vyskytuje se hlavně v severních Čechách.
Její lokality leží v údolí Debeřského potoka severně
od Peruce, v území mezi Úštěkem a Snědovicemi,

v Hradčanských stěnách, na Bezdězu a východně
od Bělé pod Bezdězem (Kolbek & Petříček 1979,
Boublík, Chytrý, J. Novák, P. Petřík, Sádlo, Skuhrovec, vše nepubl.). Podobnou skladbu mají také některé bory na vápencích a jiných minerálně bohatých horninách v Pošumaví od okolí Českého
Krumlova po okolí Sušice (Moravec 1952, 1972,
Chytrý 1997) a bor na krystalických vápencích
v údolí Dyje u Uherčic (Tichý 1997). Ačkoli mohou
mít větší podíl boreálních a perialpinských druhů,
liší se nápadným zastoupením indikátorů pastvy,
případně i výskytem některých hájových a nitrofilních druhů. Podle formální definice přijaté v tomto
přehledu převážná většina těchto borů do asociace
Festuco-Pinetum nespadá. Přijetí volnější definice,
která by tyto porosty do asociace zahrnula, by naopak vedlo k současnému zahrnutí druhotných
borů na stanovištích doubrav na velké části území
České republiky.
Variabilita. Rozlišujeme dvě varianty podle míry
historického pastevního ovlivnění a výskytu vzácných reliktních druhů:
Varianta Carex ericetorum (LFA01a) s diagnostickými druhy Anthericum ramosum, Calamagrostis varia, Campanula rotundifolia agg., Carex ericetorum, Festuca ovina, Melampyrum pratense,
Pilosella officinarum, Polygonatum odoratum, Pteridium aquilinum, Thymus serpyllum, Vaccinium
vitis-idaea, Vincetoxicum hirundinaria a Viola rupestris se nachází jen v Hradčanských stěnách,

Obr. 167. Rozšíření asociace LFA01 Festuco-Pinetum sylvestris.
Fig. 167. Distribution of the association LFA01 Festuco-Pinetum sylvestris.

388

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:16 Stránka 389

Dicrano-Pinion sylvestris
u Bezdězu a Bělé pod Bezdězem. Zahrnuje převážně primární, člověkem historicky málo ovlivněné
porosty s hojným výskytem reliktních druhů.
Varianta Cirsium acaulon (LFA01b) s diagnostickými druhy Brachypodium pinnatum, Carex
humilis, Centaurea scabiosa, Cirsium acaulon,
Cornus sanguinea, Epipactis atrorubens, Hieracium murorum, Ligustrum vulgare, Pimpinella saxifraga, Polygala comosa, Potentilla heptaphylla,
Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa
ochroleuca, Teucrium chamaedrys a Thymus praecox se vyskytuje na všech lokalitách asociace
a zahrnuje porosty vzniklé v blízkosti primárních
porostů, ale historicky ovlivněné lidskými zásahy,
zejména pastvou. Tato varianta představuje svou
druhovou skladbou přechod mezi původními porosty reliktních stanovišť a druhotnými bory
vzniklými na bývalých pastvinách na stanovištích
doubrav, které z asociace Festuco-Pinetum vylučujeme. Toto její okrajové postavení ve variabilitě
asociace se projevuje také menším zastoupením
lesních acidofytů typických pro společenstva třídy
Vaccinio-Piceetea.
Hospodářský význam a ohrožení. Bazifilní kontinentální bory jsou vzácný typ vegetace. Mají význam krajinotvorný, estetický a zejména jsou důležitým útočištěm mnoha ohrožených druhů. Jsou
výrazně ohroženy přezvěřením lesů, intenzivními
formami lesního hospodářství a turistikou. Zejména
porosty na skalách jsou citlivé vůči lesnickým zásahům: kromě těžby jim vadí i holoseče sousedních
porostů, jejichž důsledkem půda vysychá a podléhá
větrné nebo vodní erozi, která může vést až k zániku celého porostu a obnažení skalního podkladu
(Sádlo et al. 2012).

￭ Summary. Festuco-Pinetum is an association of open
forest dominated by Pinus sylvestris and characterized
by the common occurrence of boreo-continental, peri-alpine and drought-adapted continental species, including species of dry grasslands. In the Czech Republic it
occurs mainly on marl or calcareous sandstone in
northern Bohemia, but it can also rarely be found on other
types of calcareous bedrock. Similar, basiphilous, species-rich pine forests occur on scattered sites in other
regions of the Bohemian Massif. Some of the current pine
forest stands may have developed from deciduous forests

Svaz LFB
Dicrano-Pinion sylvestris
(Libbert 1933)
Matuszkiewicz 1962*
Acidofilní boreokontinentální bory
Nomen conservandum propositum (proti Pinion (Libbert 1933) Oberdorfer 1957)
Orig. (W. Matuszkiewicz 1962): Dicrano-Pinion-Verband (Dicranum maius = D. majus, D. scoparium,
D. spurium, D. undulatum = D. polysetum, Pinus
sylvestris)
Syn.: Pinion medioeuropaeum Libbert 1933 (§ 34a), Pinion (Libbert 1933) Oberdorfer 1957 (potenciální
správné jméno)
Diagnostické druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris;
Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Pteridium
aquilinum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cladonia rangiferina s. l., Dicranum polysetum, D. scoparium, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium
schreberi, Pohlia nutans
Konstantní druhy: Betula pendula, Picea abies, Pinus
sylvestris; Avenella flexuosa, Calluna vulgaris,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi

Svaz Dicrano-Pinion zahrnuje lesy, v jejichž stromovém patře převládá borovice lesní (Pinus sylvestris), občas s příměsí listnatých dřevin, jako je
bříza bělokorá (Betula pendula), buk lesní (Fagus
sylvatica), dub letní (Quercus robur) a dub zimní
(Q. petraea agg.). Ve větších nadmořských výškách
a klimaticky inverzních polohách se připojuje i smrk
ztepilý (Picea abies) a na stanovištích ovlivněných
vodou jedle bělokorá (Abies alba). Keřové patro
bývá slabě vyvinuto a vedle zmlazujících dřevin
stromového patra v něm rostou i jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia) nebo krušina olšová (Frangula alnus).
Pro bylinné patro, často druhově velmi chudé, je
charakteristická přítomnost acidofilních keříčků,
především brusnice borůvky a brusinky (Vaccinium
myrtillus a V. vitis-idaea) a vřesu (Calluna vulgaris),
na vlhkých stanovištích vzácně i rojovníku bahenního (Rhododendron tomentosum). Dalšími druhy

due to grazing and other human influences, while others
may be natural vegetation maintained by recurrent wildfires.

* Charakteristiku svazu a podřízených asociací zpracoval
D. Zelený
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bylinného patra jsou acidofilní trávy metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a kostřava ovčí (Festuca
ovina), ke kterým přistupují i další druhy suchých
kyselých půd (např. Hieracium murorum, Luzula luzuloides a Melampyrum pratense). Na skalnatých
stanovištích se k nim druží skalní druhy (např.
Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis, Campanula rotundifolia agg. a Festuca pallens). Na
mírně vlhkých půdách roste hasivka orličí (Pteridium aquilinum), pro vlhčí půdy jsou typické trávy,
a to bezkolence (Molinia caerulea agg.) a třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa). Mechové patro
dosahuje velké pokryvnosti a bývá druhově poměrně bohaté; převažují v něm acidofilní druhy Dicranum polysetum, D. scoparium, Hylocomium
splendens, Leucobryum glaucum s. l. a Pleurozium
schreberi, na sušších písčitých půdách také Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum, na vlčích
půdách a surovém humusu pak Bazzania trilobata,
Sphagnum capillifolium s. l., S. girgensohnii aj.
V prosvětlených porostech na suchých a velmi kyselých písčitých půdách jsou časté keříčkovité lišejníky Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. rangiferina s. l. a další druhy dutohlávek, na kamenech
bývají časté lupenité lišejníky (například zástupci
rodů Parmelia s. l. a Umbilicaria).
V České republice se porosty tohoto svazu vyskytují především v Českém masivu od kolinního
do montánního stupně, a to na několika odlišných
typech stanovišť. Jsou to jednak skalnaté svahy
říčních údolí na obtížně zvětrávajících krystalinických horninách s velmi kyselými a mělkými půdami typu litozem nebo ranker litický. Dále jsou to
plošiny v oblastech tvořených pískovcovými sedimenty a vátými písky, na kterých se tvoří lehké
písčité půdy typu podzol arenický nebo kambizem
arenická, které mohou být v terénních sníženinách
zamokřené. Vyskytují se také na hadcích, které
jsou díky specifickému chemismu pro většinu
ostatních dřevin toxické; na svazích s vystupujícím
hadcovým podložím jsou vyvinuty půdy typu ranker, na plošinách pak kambizem, místy oglejená.
Mimo uvedená stanoviště, na kterých by borovice
převažovala i bez vlivu člověka, rostou bory svazu
Dicrano-Pinion i na dalších stanovištích, kam se
rozšířily v průběhu holocénu díky plošné acidifikaci půd a dlouhodobému vlivu člověka na lesní
porosty (např. Pokorný 2005). Prosazováním borovice při zakládání kulturních lesů se od 18. století rozloha borových porostů u nás ještě podstatně zvětšila.
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Borovice lesní se podle palynologických dokladů na našem území běžně vyskytovala v pleistocénu (Jankovská & Pokorný 2008, Kuneš et al.
2008a). V pozdním glaciálu tvořila řídké lesy spolu
s břízou (Rybníčková & Rybníček in Neuhäuslová
et al. 1998: 34–42). Ve starším holocénu se do
těchto lesů zapojovala líska a postupně i další dřeviny. Jejich konkurencí byla borovice, která má širokou ekologickou niku, ale malou konkurenceschopnost, postupně vytlačena na extrémní
stanoviště, jako jsou skalní výchozy, písčiny,
hadce a podmáčené rašelinné půdy. Tento proces
vyvrcholil v atlantiku, holocenním klimatickém optimu, kdy na našem území došlo k největšímu
plošnému rozvoji smíšených lesů. Opětovnému šíření borovice napomohla postupná acidifikace krajiny, která začala na přelomu doby bronzové a železné v důsledku vymývání karbonátů z půd
(Ložek 1997, Pokorný & Kuneš 2005). Acidifikace
byla nejrychlejší ve větších nadmořských výškách,
kde vydatnější srážky rychleji vymývají půdu,
a také na půdách bez sprašového základu, například na pískovcích. Důležitý byl i rostoucí vliv člověka na lesní porosty, především lesní pastva
a hrabání steliva, což mělo za následek degradaci
lesních půd a jejich nevhodnost pro náročnější
dřeviny. Lze proto předpokládat, že už před nástupem moderního lesnictví se borové porosty hojně
vyskytovaly i na stanovištích, na nichž se dnes výskyt borovice považuje za sekundární (Málek
1979, Pokorný 2005).
Svaz Dicrano-Pinion se izolovaně vyskytuje ve
Skotsku (Rodwell 1991) a dále je rozšířen od Francie přes střední Evropu a jižní Skandinávii do evropské části Ruska a patrně až na jižní Sibiř. Je
udáván z Dánska (Lawesson 2004), jižního Norska
(Kielland-Lund 1981), jižního Švédska (Dierßen
1996), Francie (Bardat et al. 2004, Gégout et al.
2008), Nizozemska (Hommel et al. in Stortelder
et al. 1999: 229–254), Německa (Seibert in Oberdorfer 1992: 53–80, Heinken & Zippel 1999, Schubert et al. 2001a, Berg in Berg et al. 2004: 459–468,
Heinken 2008), Švýcarska (Keller et al. 1998), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b:
299–305, Eichberger et al. in Willner & Grabherr
2007: 177–181), Slovenska (Jarolímek et al. 2008),
Polska (W. Matuszkiewicz 1962, J. M. Matuszkiewicz 2001), Lotyšska (Jermacāne & Laiviņš 2001),
Rumunska (Coldea 1991), Ukrajiny (Solomaha
2008, Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199)
a Ruska (Bulohov & Solomešč 2003, Jamalov et al.
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2007). Acidofilní bory boreální oblasti jsou na rozdíl
od acidofilních borů temperátní oblasti řazeny do
svazu Cladonio stellaris-Pinion sylvestris Kielland-Lund ex Ermakov et Morozova 2011 (Ermakov &
Morozova 2011).
Svaz acidofilních kontinentálních borů popsal
Libbert (1933) pod ilegitimním jménem Pinion medioeuropaeum. Oberdorfer (1957) nahradil toto
jméno legitimním jménem Pinion a nezávisle na
Oberdorferovi jej W. Matuszkiewicz (1962) nahradil
rovněž legitimním jménem Dicrano-Pinion. Jméno
Pinion (Libbert 1933) Oberdorfer 1957 má prioritu,
v literatuře se však téměř nepoužívá, a proto Dengler et al. (2004) navrhli konzervaci jména Dicrano-Pinion (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962. Jejich
návrh zde přejímáme.
Oproti dřívějším vegetačním přehledům České republiky (Moravec in Moravec et al. 1995:
124–125, Husová in Husová et al. 2002: 20–35)
nebyla ve zde předložené klasifikaci svazu Dicrano-Pinion rozlišena asociace Betulo carpaticae-Pinetum sylvestris Mikyška 1970, která není výrazně floristicky diferencována oproti asociaci
Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris. Dále nebyla
rozlišena asociace teplomilných skalních borů
Cardaminopsio petraeae-Pinetum sylvestris Hübl
et Holzner 1977, udávaná z Rakouska (Eichberger et al. 2004) a u nás z jihozápadní Moravy
(Chytrý & Vicherek 1995, 1996), jelikož se floristicky neliší od analogické asociace teplomilných
borů Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris rozlišované v Čechách a německém pohoří Harz (Schubert et al. 2001a). Změnilo se také pojetí asociace
Cladino-Pinetum sylvestris. V předchozích přehledech byly do této asociace (uváděné pod jménem
Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris Juraszek 1928) řazeny lišejníkové bory rostoucí na výchozech minerálně chudých a obtížně zvětrávajících hornin v hlubokých říčních údolích. V souladu
s originálním popisem této asociace do ní řadíme
pouze lišejníkové bory mělkých písčitých půd na
rovinatých terénech na pískovcích nebo žulových
zvětralinách, zatímco ostatní bory s dominancí
keříčkových lišejníků řadíme do asociace Vaccinio
myrtilli-Pinetum sylvestris, varianty Cladonia rangiferina. Vegetace rašelinných brusnicových borů
asociace Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
byla ze svazu Dicrano-Pinion, ve kterém byla
v českých vegetačních přehledech tradičně uváděna, přeřazena do svazu rašelinných lesů Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris.

￭ Summary. This alliance comprises forests of Pinus sylvestris with a poorly developed shrub layer and species-poor herb layer, which contains acidophilous dwarf shrubs
such as Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus and V. vitis-idaea and oligotrophic graminoids and other herbs. The
moss layer is well developed. This alliance is distributed
across western, central and eastern Europe on nutrient-poor, acidic soils, where deciduous trees are disadvantaged and pine can attain dominance, especially if the stands
are occasionally disturbed, e.g. by fires. In the Bohemian
Massif, these forests are found on rock outcrops, sandy
soils and serpentines.

LFB01
Cladino-Pinetum sylvestris
Juraszek 1928
Lišejníkové bory
Tabulka 8, sloupec 3 (str. 372)
Nomen inversum propositum
Orig. (Juraszek 1928): Pineto-cladinetum (Pinus sylvestris, Cladonia alpestris = C. stellaris, C. gracilis,
C. rangiferina, C. sylvatica = C. arbuscula, C. uncialis)
Syn.: Cladonio sylvaticae-rangiferinae-Pinetum sylvestris Juraszek 1928 (§ 34c), Cladonio-Pinetum Kobendza 1930, Dicrano-Pinetum Preising et Knapp
ex Oberdorfer 1957 p. p., Leucobryo-Pinetum W.
Matuszkiewicz 1962 p. p., Peucedano oreoselini-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962 p. p.
Diagnostické druhy: Pinus sylvestris; Calluna vulgaris,
Chimaphila umbellata, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cetraria islandica, Cladonia arbuscula,
C. gracilis, C. chlorophaea s. l., C. rangiferina s. l.,
Dicranum polysetum, D. spurium, Leucobryum
glaucum s. l., Pleurozium schreberi, Ptilidium
ciliare
Konstantní druhy: Pinus sylvestris; Avenella flexuosa,
Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cladonia arbuscula, C. rangiferina, Dicranum polysetum, D. scoparium, D. spurium, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi
Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Cladonia rangiferina s. l.
Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 10 % AND
(Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 25 % OR (Clado-
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nia arbuscula pokr. > 10 % AND Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 5 %)) NOT skup. Atropa bella-donna NOT skup. Aurinia saxatilis NOT skup.
Cytisus nigricans NOT skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Frangula alnus NOT skup.
Geranium sanguineum NOT skup. Jasione
montana NOT skup. Polytrichum piliferum NOT
skup. Viscaria vulgaris NOT Quercus petraea
agg. pokr. > 10 % NOT Quercus robur pokr. > 10 %

Struktura a druhové složení. V rozvolněných
a často i nízkých porostech převládá borovice lesní
(Pinus sylvestris). Keřové patro většinou chybí.
V druhově velmi chudém bylinném patře se vyskytují keříčky Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus
a V. vitis-idaea a tráva Avenella flexuosa. V porostech se obvykle vyskytuje jen kolem 5 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 200 m2.
Oproti porostům této asociace v Polsku a na Slovensku v bylinném patře chybějí psamofilní druhy

Obr. 168. Cladino-Pinetum sylvestris. Bor s keříčkovitými lišejníky
rodu Cladonia a bělomechem sivým (Leucobryum glaucum s. l.)
na živinami chudých kyselých půdách křídových pískovců u Doks.
(P. Šamonil 2011.)
Fig. 168. Pine forest with fruticose lichens of the genus Cladonia
and Leucobryum glaucum s. l. on the nutrient-poor, acidic soils
of Cretaceous sandstones near Doksy, Česká Lípa district, northern Bohemia.
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Carex ericetorum, Corynephorus canescens, Spergula morisonii aj. Mechové patro bývá naopak druhově bohaté a dominují v něm keříčkovité lišejníky
Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. rangiferina s. l. a další druhy rodu Cladonia. Časté jsou
i mechy Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum s. l. a Pleurozium schreberi, které však nedosahují velké pokryvnosti.
Stanoviště. Porosty této asociace se vyskytují od
kolinního do submontánního stupně, nejčastěji
v nadmořských výškách 300–600 m, na živinami
velmi chudých druhohorních a třetihorních pískovcích a zpevněných vátých píscích, na kterých se vyvíjejí vysychavé a silně kyselé půdy typu podzol
arenický, někdy s vyvinutým ortštejnem. V západních Čechách se lišejníkové bory vyskytují i na písčitých žulových zvětralinách s půdami typu podzol
nebo kambizem arenická.
Dynamika a management. Na stanovištích extrémně kyselých písčitých půd, na kterých borovice
krní a dostatek světla v podrostu umožňuje rozvoj terikolních lišejníků, jsou tato společenstva sukcesně
dlouhodobě stabilní. Obdobné porosty mohou vznikat také sukcesí na odlesněných písečných dunách,
v jejich podrostu se ale uplatňují především rychleji
rostoucí druhy lišejníků, které s postupující sukcesí
mizí. Řada porostů na méně extrémních stanovištích, například na písčitých žulových zvětralinách
v západních Čechách, vznikla druhotně na degradovaných půdách ochuzených působením dlouhodobé
pastvy a hrabání steliva v lesích a prosazováním borovice v lesních kulturách.
Rozšíření. Porosty této asociace jsou rozšířeny
v Nizozemsku (Hommel et al. in Stortelder et al.
1999: 229–254), v severovýchodním a středním
Německu (Heinken & Zippel 1999, Berg in Berg et
al. 2004: 466, Heinken 2008), Polsku (J. M. Matuszkiewicz 2001), Lotyšsku (Bambe 2003), na Slovensku, kde jsou udávány z Borské nížiny jako Cladonio-Pinetum zahoricum (Ružička 1961), na Ukrajině
(Solomaha 2008, Didukh et al. in Didukh et al. 2011:
143–199) a v evropské části Ruska (Bulohov & Solomešč 2003). Porosty uváděné pod jménem Cladonio-Pinetum z jižního Švédska a Finska (Dierßen
1996) jsou nově řazeny do boreálního svazu Cladonio stellaris-Pinion sylvestris Kielland-Lund ex
Ermakov et Morozova 2011 a asociace Cladonio
arbusculae-Pinetum sylvestris (Ermakov & Moro-
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Obr. 169. Rozšíření asociace LFB01 Cladino-Pinetum sylvestris; v mapě nejsou zobrazeny lokality těch zápisů z Databáze lesnické
typologie, které podle stanovištního typu neodpovídají přirozeným borům.
Fig. 169. Distribution of the association LFB01 Cladino-Pinetum sylvestris; the map does not include localities of those records from
the Database of the Czech Forest Classification System recorded on the sites that do not correspond to natural pine forests.

zova 2011), do které patří i lišejníkové bory z Norska (Kielland-Lund 1981). U nás se tato asociace
nejhojněji vyskytuje na písčitých sedimentech v severních, středních a východních Čechách, a to na
Dokesku (Boublík, P. Petřík, Sádlo, Vondráček, vše
nepubl.), Kokořínsku (Buršík, nepubl.) a v Českém
ráji (Vondráček, nepubl.), dále pak v jižních Čechách na Třeboňsku a Soběslavsku (T. Kučera et al.
2006, Březina, Jiráček, Vokoun, vše nepubl.). V západních Čechách se tyto porosty nacházejí na písčitých zvětralinách (především žulových), a to na
Tachovsku (Nový 1968, Majer, Nejedlý, Strejc, vše
nepubl.), Plzeňsku (Mikyška 1944b, Plíva, nepubl.)
a Jesenicku (Buršík, nepubl.). Roztroušené výskyty
se nacházejí také v Pošumaví (Pišta 1982), na písčitých sedimentech u Dvora Králové (Gregor, nepubl.), vátých píscích v údolí Orlice u Třebechovic
pod Orebem (Mikyška 1968) a v Adršpašsko-teplických skalách (Sýkora & Hadač 1984).

cesně nestabilních porostů na zarůstajících dunách
nebo degradovaných písčitých půdách se s postupným houstnutím borového zápoje lišejníkové patro
vytrácí.
Syntaxonomická poznámka. Husová & Andresová (1992) udávají asociaci Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris Kobendza 1930 ze skalních výchozů pomalu zvětrávajících minerálně slabých
hornin na Křivoklátsku. Pro tyto porosty je však příznačný výskyt skalních druhů (např. Arabidopsis
arenosa, Asplenium septentrionale, Campanula rotundifolia a Hieracium schmidtii), a v našem pojetí
je proto řadíme do asociace Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris, varianty Cladonia rangiferina.

￭ Summary. This association includes open, often short-growing stands of Pinus sylvestris, at most sites without
any shrub layer. The herb layer is very poor in species, containing the dwarf shrubs Calluna vulgaris, Vaccinium myr-

Hospodářský význam a ohrožení. Hospodářský
význam těchto porostů je vzhledem k nízké bonitě
borovice malý a porosty plní většinou půdoochrannou funkci na písčitých půdách. Z hlediska ochrany
přírody jsou cenné sukcesně stabilní porosty lišejníkových borů s významným zastoupením pomalu
rostoucích keříčkovitých lišejníků, které se druhovým složením blíží lichenoflóře borů jižní boreální
a hemiboreální zóny (T. Kučera et al. 2006). Ze suk-

tillus and V. vitis-idaea. The moss layer by contrast is well
developed with lichens of the genus Cladonia and Cetraria
islandica, as well as several moss species. This association
occurs on very nutrient-poor soils over sand, sandstone or
weathered granite. Some stands are stable in the long
term, but many have developed from other forest types as
a result of nutrient depletion caused by grazing, litter raking, and also through the preference of pine in managed
forests.
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LFB02
Vaccinio myrtilli-Pinetum
sylvestris Juraszek 1928
Brusnicové bory

NOT Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 25 % NOT
(Cladonia arbuscula pokr. > 10 % AND Cladonia
rangiferina s. l. pokr. > 5 %) NOT Fagus sylvatica
pokr. > 5 % NOT Larix decidua pokr. > 5 % NOT
Picea abies pokr. > 15 % NOT Pinus uncinata
subsp. uliginosa pokr. > 5 % NOT Quercus petraea

Tabulka 8, sloupec 4 (str. 372)

agg. pokr. > 15 % NOT Quercus robur pokr.
> 15 % NOT Rubus fruticosus agg. pokr. > 5 %

Nomen inversum propositum

NOT Rubus idaeus pokr. > 5 % NOT Sesleria

Orig. (Juraszek 1928): Pinus silvestris-Vaccinium myr-

caerulea pokr. > 5 % NOT Silene vulgaris pokr.

tillus Assoz. (Pineto-myrtilletum)
Syn.: Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberdorfer
1957 p. p., Leucobryo-Pinetum W. Matuszkiewicz

> 5 % NOT Sphagnum sp. (excl. S. girgensohnii)
> 5 % NOT Tilia cordata pokr. > 5 % NOT Vaccinium uliginosum pokr. > 5 %

1962 p. p., Peucedano oreoselini-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962 p. p., Betulo carpaticae-Pinetum
sylvestris Mikyška 1970, zbiorowisko Pinus-Molinia J. M. Matuszkiewicz in W. Matuszkiewicz et
J. M. Matuszkiewicz 1973 prov.
Diagnostické druhy: Pinus sylvestris; Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi
Konstantní druhy: Picea abies, Pinus sylvestris; Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Dicranum polysetum, D. scoparium, Pleurozium schreberi
Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea; Pleurozium schreberi
Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 15 % AND
(Vaccinium myrtillus pokr. > 5 % OR Vaccinium
vitis-idaea pokr. > 5 % OR skup. Vaccinium myrtillus OR skup. Vaccinium vitis-idaea) NOT
skup. Anthoxanthum odoratum NOT skup. Armeria serpentini NOT skup. Atropa bella-donna
NOT skup. Aurinia saxatilis NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Carex digitata
NOT skup. Epilobium angustifolium NOT skup.
Eriophorum vaginatum NOT skup. Festuca pallens NOT skup. Galium odoratum NOT skup.
Geranium sanguineum NOT skup. Oxalis acetosella NOT skup. Polytrichum piliferum NOT
skup. Salix caprea NOT skup. Sphagnum palustre NOT skup. Succisa pratensis NOT skup.
Viscaria vulgaris NOT Abies alba pokr. > 5 %
NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Asplenium
cuneifolium pokr. > 5 % NOT Brachypodium pinnatum pokr. > 5 % NOT Calamagrostis epigejos
pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 5 %
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Struktura a druhové složení. Ve stromovém patře
převládá borovice lesní (Pinus sylvestris), občas doprovázená duby (Quercus petraea agg. nebo Q. robur), ke kterým se ve větších nadmořských výškách
nebo klimaticky inverzních polohách přidává smrk
ztepilý (Picea abies) a na vodou ovlivněných půdách
také jedle bělokorá (Abies alba). Na skalnatých stanovištích bývají porosty rozvolněné, se stromovým
patrem tvořeným nízkými křivolakými borovicemi, na
plošinách na lépe vyvinutých půdách bývají naopak
borovice dobře rostlé. V málo vyvinutém keřovém
patře se kromě zmlazující se borovice a dubu vyskytuje zejména bříza bělokorá (Betula pendula),
bříza pýřitá (B. pubescens), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a krušina olšová (Frangula alnus). Bylinné
patro je většinou druhově chudé, s malou pokryvností a převahou acidofilních trav (Avenella flexuosa
a Festuca ovina) nebo keříčků (Calluna vulgaris,
Vaccinium myrtillus nebo V. vitis-idaea). Na vlhčích
stanovištích se přidávají trávy Calamagrostis villosa
nebo Molinia caerulea agg. Pro porosty na hadcích
je charakteristický výskyt druhů Asplenium cuneifolium a Silene vulgaris. V porostech se obvykle vyskytuje 5–10 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro může být
dobře vyvinuté a dominují v něm acidofilní mechy
(např. Dicranum polysetum, D. scoparium, Hypnum
cupressiforme s. l., Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi a Pohlia nutans), na vlhčích stanovištích se přidávají Bazzania trilobata, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii a další.
Přimíšeny mohou být keříčkovité lišejníky (zejména
Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. rangiferina s. l. a jiné druhy rodu Cladonia) a na skalnatých
stanovištích přistupují i lišejníky lupenité (především
zástupci rodů Parmelia s. l. a Umbilicaria).
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Obr. 170. Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris. Bor s borůvkou (Vaccinium myrtillus) na vrchu Hamižná u Hartmanic na Klatovsku.
(J. Navrátilová 2010.)
Fig. 170. Pine forest with Vaccinium myrtillus on Mt. Hamižná near Hartmanice, Klatovy district, western Bohemia.

Stanoviště. Brusnicové bory se vyskytují od kolinního do montánního stupně, nejčastěji v nadmořských výškách 250–800 m, vliv různého klimatu
v závislosti na nadmořské výšce je však na těchto
extrémních stanovištích většinou málo výrazný.
Často jde o skalnaté svahy nebo vypreparované
skalní hřbety v hlubokých říčních údolích nebo pískovcových skalních městech. Podklad v tom případě obvykle tvoří kyselé, minerálně chudé a těžko
zvětrávající horniny (např. křemence, buližníky, křemité pískovce, slepence a různé horniny krystalinika), vzácně i horniny minerálně bohatší. Půdy
jsou lehké, písčité a málo vyvinuté, typu litozem
nebo ranker litický, někdy podzolový. Rozsáhlé borové porosty se nacházejí i na plošinách a mírných
svazích v oblastech tvořených pískovci nebo vátými
písky, případně silikátovými horninami překrytými
písčitou zvětralinou. Půdy jsou v tom případě nejčastěji typu podzol arenický až kambizem arenická,
která může být v depresích oglejená. Ve větších
nadmořských výškách se bory vyskytují i na balvanitých kamenných mořích, na kterých je převládajícím půdním typem ranker. Roztroušeně se bory
vyskytují i na hadcovém substrátu, kde jsou převlá-

dajícím půdním typem mělké až středně hluboké
rankery až kambizemě, u kterých na plošinách
může docházet k sezonnímu zamokřování.
Dynamika a management. Bory na skalách, které
jsou příliš extrémní pro růst ostatních druhů dřevin
(hlavně buku a dubu), jsou reliktního charakteru
a na těchto stanovištích se zřejmě vyskytovaly už
od pozdního glaciálu. Naopak bory na méně extrémních stanovištích vznikly spíš degradací původních lesů s dominantním dubem, bukem nebo jedlí,
která mohla nastat vlivem lidské činnosti (lesní
pastvy, hrabání steliva a výběrové těžby dřeva)
nebo i samovolně jako reakce na celkovou acidifikaci krajiny v mladším holocénu (Ložek 1997, Pokorný & Kuneš 2005). Vliv acidifikace byl nejvýraznější v oblastech s písčitými sedimenty, kde byly
původní doubravy a bučiny s druhově bohatým bylinným patrem nahrazeny druhově chudými kyselými bory. Z našich dřevin nejlépe snáší toxické
účinky hadců borovice, proto na nich převažuje.
Bory na skalnatých svazích mají většinou funkci
ochranného lesa bez jakéhokoliv managementu, na
méně extrémních stanovištích však mohou být
395
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hospodářsky využívány. Dělení borů na přirozené
a kulturní není úplně jednoznačné, protože na škále
mezi přirozenými porosty extrémních stanovišť
a porosty jasně vysazenými na stanovištích jiných
dřevin existuje řada kulturních porostů, ve kterých
by i bez hospodářských zásahů borovice převažovala a druhové složení podrostu by bylo velmi podobné současnému.
Rozšíření. Brusnicové bory jsou pod různými
názvy udávány z jižního Norska (Kielland-Lund
1981), Dánska (Lawesson 2004), Francie (Gégout
et al. 2008), Nizozemska (Hommel et al. in Stortelder et al. 1999: 229–254), Německa (Seibert in
Oberdorfer 1992: 53–80, Schubert et al. 2001a,
Berg in Berg et al. 2004: 463–464, Heinken 2008),
Rakouska (Eichberger in Willner & Grabherr 2007:
177–181), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Lotyšska (Jermacāne & Laiviņš 2001), Slovenska (Michalko in Michalko et al. 1986: 105–107), Rumunska (Coldea 1991), Ukrajiny (Solomaha 2008,
Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199) a evropské části Ruska (Bulohov & Solomešč 2003).
V České republice je výskyt této asociace až na
malé výjimky soustředěn v Českém masivu. Bory
na skalnatých svazích se nacházejí v údolích větších i menších řek, zejména Berounky a jejích přítoků (Sofron 1964, Nesvadbová et al. 1977, Husová
& Andresová 1992, Husová in Kolbek et al. 2003a:

243–257), horní a střední Vltavy (Albrecht 1982b,
1986a, Albrecht & Urban 1986, Zelený 2008),
Otavy (u Svojše; Mikyška 1964b) a jejích přítoků
(Borek u Velhartic v údolí Ostružné, kaňon Křemelné, údolí Vydry; Mikyška 1964b, Nesvadbová et
al. 1994a), Lužnice (Albrecht 1990, Douda 2003),
Dyje (Chytrý & Vicherek 1995), Jevišovky (Rafajová
1999), Rokytné, Jihlavy a Oslavy (Chytrý & Vicherek 1996) a Svitavy (Vild 2007). Bory na pískovcích
se vyskytují v Českém Švýcarsku (Härtel 1999), Lužických horách (Skuhrovec, nepubl.), na Dokesku
(Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967, Boublík,
Cipra, Dlouhý, P. Petřík, Sádlo, Vondráček, Skuhrovec, Smejkal, vše nepubl.), Kokořínsku (T. Kučera
& Špryňar 1996, Buršík nepubl., Vondráček nepubl.), v Českém ráji (Maloskalsko, Hruboskalsko,
Suchá skála a Prachovské skály; Petříček, nepubl.,
Vondráček, nepubl.), na Broumovsku (Sýkora &
Hadač 1984, Vacek & Podrázský 1997, Gregor, nepubl.), u Dvora Králové (Andresová 1979, Gregor,
nepubl., Rejmond, nepubl.), v Maštalích u Proseče
na Svitavsku (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1972a, Buršík, nepubl., Podhorník, nepubl.) a na
Třeboňsku (Douda 2003, T. Kučera et al. 2006, Březina, Červenka, Jiráček, Roubík, Vokoun, vše nepubl.). Z vátých písků jsou známy z nivy Orlice
u Třebechovic pod Orebem (Mikyška 1940, 1968,
Buršík, nepubl.). Výrazné zastoupení mají i v západních Čechách, především v okolí Tachova

Obr. 171. Rozšíření asociace LFB02 Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris; v mapě nejsou zobrazeny lokality těch zápisů z Databáze lesnické
typologie, které podle stanovištního typu neodpovídají přirozeným borům.
Fig. 171. Distribution of the association LFB02 Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris; the map does not include localities of those records
from the Database of the Czech Forest Classification System recorded on the sites that do not correspond to natural pine forests.
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a Plzně (Nový 1968, Nesvadbová et al. 1977, Sofron 1990, Jaroš 2004, Majer, Nejedlý, Pecháčková,
Peksa, Strejc, vše nepubl.). Bory na hadcích, které
spadají do varianty Silene vulgaris, se mimo dvě
hlavní oblasti výskytu společné s asociací Asplenio
cuneifolii-Pinetum sylvestris (Mnichovské hadce ve
Slavkovském lese a Křemžské hadce v jižních Čechách) vyskytují na dalších hadcových ostrůvcích
Českého masivu: v Drahotínském lese u Poběžovic
na Domažlicku (Čečil et al. 1991, Chytrý, nepubl.),
u Miletínek v Pošumaví (Pišta 1982, Chytrý, nepubl.), u Mladé Vožice na Táborsku (Chytrý, nepubl.), na dolnokralovických hadcích u vodní nádrže
Želivka (Cipra, nepubl., Chytrý, nepubl.), u Věžnice
na Havlíčskobrodsku (Pavlíčková 1999), u Rožné
a Věžné na Žďársku (Pavlíčková 1999) a u Bystřice
nad Pernštejnem (Vild 2007).
Variabilita. Asociace se nachází na rozmanitých
substrátech, její druhové složení je však vzhledem
k malému počtu druhů na extrémních stanovištích
poměrně homogenní. Lze rozlišit varianty porostů
na opačných koncích gradientu vlhkosti a dále porosty vázané na hadcový substrát:
Varianta Cladonia rangiferina (LFB02a) zahrnuje sušší porosty charakteristické výskytem
a často i větší pokryvností keříčkovitých lišejníků
Cetraria islandica, Cladonia arbuscula a C. rangiferina s. l. Prosvětlené borové porosty s faciemi lišejníků se vyskytují na různých substrátech. Druhovým složením se tato varianta podobá asociaci
Cladino-Pinetum sylvestris, která se však vyskytuje
především na písčitých sedimentech a písčitých
zvětralinách žul a chybějí v ní skalní druhy bylinného patra.
Varianta Molinia caerulea (LFB02b) se vyznačuje výskytem a často i velkou pokryvností
mechů Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum
s. l. a Pleurozium schreberi, k nimž se na vlhčích
stanovištích přidávají Bazzania trilobata, Sphagnum capillifolium s. l. a S. girgensohnii a v bylinném
patře trávy Calamagrostis villosa nebo Molinia caerulea agg. Často jsou přítomny keříčky Calluna
vulgaris, Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea; v pískovcových oblastech severních Čech se v těchto
porostech vyskytuje Rhododendron tomentosum.
Ve stromovém patře mohou být přimíšeny Quercus
petraea agg. nebo Fagus sylvatica, v chladnějších
a vlhčích polohách Picea abies. Patří sem bory
pískovcových oblastí a z vyšších poloh. Část těchto porostů odpovídá společenstvu Pinus-Molinia

popsanému z vlhkých smrkových borů v Polsku
(W. Matuszkiewicz & J. M. Matuszkiewicz 1973). Do
této varianty také patří většina submontánních borů
na balvanitých kamenných mořích, řazených některými autory do samostatné asociace Betulo carpaticae-Pinetum sylvestris Mikyška 1970.
Varianta Rumex acetosella (LFB02c) je charakteristická výskytem druhů skalních stanovišť vázaných na mělké půdy. V bylinném patře jsou to
např. Arabidopsis arenosa, Asplenium septentrionale a Rumex acetosella, případně i teplomilnější
Festuca pallens, v mechovém patře pak zejména
Polytrichum piliferum a lupenité lišejníky rodů Parmelia s. l. a Umbilicaria. Tato varianta je vázána na
skalnatý reliéf s výchozy obnaženého skalního substrátu a tvoří přechod k suchým skalním borům asociace Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris.
Varianta Silene vulgaris (LFB02d) sdružuje
porosty na hadcích, které jsou diferencovány výskytem druhu Silene vulgaris a ve Slavkovském lese
také Erica carnea. Vzácněji, hlavně na výchozech
hadcových skalek, se v nich nachází také Asplenium cuneifolium. Časté jsou pastevní druhy (např.
Achillea millefolium agg., Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Lotus corniculatus a Pimpinella saxifraga) a teplomilné druhy (Anthericum ramosum,
Brachypodium pinnatum, Centaurea scabiosa aj.).
Patří sem bory na hadcích mimo teplé oblasti, které
tvoří přechod k asociaci hadcových borů Asplenio
cuneifolii-Pinetum sylvestris.
Hospodářský význam a ohrožení. Bory na skalnatých svazích nemají z hospodářského hlediska
žádný význam a plní funkci ochranného lesa. Jejich
přímé ohrožení spočívá v teplejších oblastech
především v rozrůstání dříve hojně vysazovaného
akátu (Robinia pseudoacacia), který výrazně mění
charakter podrostu ve prospěch nitrofilních druhů.
Místy je vysazována i nepůvodní borovice černá
(Pinus nigra). Na kvádrových pískovcích jsou přirozené porosty ohroženy invazí vejmutovky (P. strobus), která zde byla sázena od padesátých let
20. století a od devadesátých let bylo zaznamenáno
její masivní spontánní zmlazování (Hadincová et al.
1997). Vyšší vejmutovka přerůstá borovici lesní,
lépe se zmlazuje a hojným jehličnatým opadem
potlačuje růst podrostu a zmlazování ostatních dřevin (Hadincová et al. in Härtel et al. 2007: 219–224).
Porosty na rovinatých plochách s písčitými sedimenty mají většinou statut hospodářského lesa
s bonitou odpovídající vyvinutosti půdy.
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Syntaxonomická poznámka. Bory z horských
a podhorských oblastí Českého masivu byly dříve
řazeny do asociace Betulo carpaticae-Pinetum sylvestris Mikyška 1970, která je udávána z žulových
kamenných moří nebo pískovcových bloků Šumavy
(údolí Křemelné, Ostružné a Vydry), Broumovska,
Orlických hor a polského Kladska (Mikyška 1964b,
1970). Diagnostický pro tuto asociaci je podle Husové (Husová in Husová et al. 2002: 26–28) výskyt
druhu Betula carpatica a častá příměs smrku
a jedle ve stromovém a keřovém patře. Bříza udávaná z těchto porostů však ve skutečnosti není Betula carpatica, která se mimo oreofytikum nevyskytuje (Sýkora 1983, Kříž in Hejný et al. 1990: 44).
Podle Sýkory (Sýkora 1983) jde o skalní typ
z okruhu Betula pubescens, provizorně nazvaný
Betula „petraea“, který se kromě severních Čech
a Šumavy v borech roztroušeně vyskytuje i jinde.
Březina (1975) ve své studii borů na Třeboňsku
popsal asociaci borových smrčin Pino-Piceetum
z písčitých rašelinných glejů. Jde o vegetaci, která
stojí na přechodu k rašelinným brusnicovým borům
asociace Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
a podmáčeným smrčinám asociace Soldanello
montanae-Piceetum abietis; od první se odlišuje
především absencí druhů charakteristických pro
vrchoviště, od druhé pak převahou borovice lesní
spíš než smrku a výskytem v menších nadmořských výškách a na písčitých půdách. Její sušší
subasociace P.-P. calamagrostietosum villosae odpovídá porostům označovaným některými polskými
autory jako společenstvo Pinus-Molinia (W. Matuszkiewicz & J. M. Matuszkiewicz 1973), které v našem
pojetí spadá do asociace Vaccinio myrtilli-Pinetum
sylvestris, varianty Molinia caerulea. Vlhčí subasociace P.-P. dryopteridetosum austriacae je blízká
asociaci vlhkých smrkových borů Calamagrostio villosae-Pinetum Staszkiewicz 1958, popsané taktéž
z Polska (Staszkiewicz 1958), která se obvykle řadí
do svazu Piceion abietis (J. M. Matuszkiewicz
2001). Vegetace podobná asociaci Calamagrostio
villosae-Pinetum se u nás kromě Třeboňska vyskytuje i v severočeských pískovcových oblastech,
např. na Dokesku (Sýkora 1973), je však floristicky
velmi slabě diferencovaná, a proto ji jako samostatnou asociaci nerozlišujeme.

crops in river valleys and sandstone areas, on stabilized
sand dunes, sandy products of rock weathering, talus slopes
and on serpentine. Pine forests in the most stressed habitats may have remained stable and occurred continuously
throughout the Holocene, but others have probably developed as a result of historical forest managament. In the
Czech Republic their occurrence is concentrated in the Bohemian Massif. In some sandstone areas they have recently been invaded by the North American eastern white
pine, Pinus strobus.

LFB03
Hieracio pallidi-Pinetum
sylvestris Stöcker 1965
Suché skalní bory
Tabulka 8, sloupec 5 (str. 372)
Orig. (Stöcker 1965): Hieracio pallidi-Pinetum (Hieracium pallidum = H. schmidtii, Pinus sylvestris)
Syn.: Cardaminopsio petraeae-Pinetum sylvestris Hübl
et Holzner 1977
Diagnostické druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris;
Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis, Carex
ericetorum, Festuca pallens, Hieracium caesium,
H. schmidtii; Ceratodon purpureus, Cladonia cervicornis s. l., C. coccifera s. l., C. furcata, C. glauca, C. gracilis, Parmelia saxatilis, Polytrichum
piliferum, Xanthoparmelia conspersa, X. stenophylla s. l.
Konstantní druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris,
Quercus petraea agg.; Avenella flexuosa, Campanula rotundifolia agg., Festuca ovina, F. pallens; Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum
piliferum
Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Avenella flexuosa; Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, Polytrichum piliferum
Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 10 % AND
(skup. Aurinia saxatilis OR skup. Polytrichum
piliferum) NOT skup. Anthoxanthum odoratum

￭ Summary. These forests dominated by Pinus sylvestris

NOT skup. Atropa bella-donna NOT skup. Bra-

contain a species-poor herb layer consisting of acidophi-

chypodium pinnatum NOT skup. Carex caryo-

lous dwarf shrubs and herbs. A moss layer is well devel-

phyllea NOT skup. Carex digitata NOT skup. Cir-

oped with the predominance of acidophilous mosses and
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admixture of terricolous lichens. They occur on rock out-
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sium acaulon NOT skup. Corynephorus canescens NOT skup. Cytisus nigricans NOT skup.
Epilobium angustifolium NOT skup. Geranium
sanguineum NOT skup. Lactuca perennis NOT
skup. Lathyrus niger NOT skup. Potentilla
incana NOT skup. Stachys recta NOT Abies
alba pokr. > 5 % NOT Asplenium cuneifolium pokr.
> 5 % NOT Brachypodium pinnatum pokr. > 5 %
NOT Carpinus betulus pokr. > 5 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Larix decidua pokr. > 5 %
NOT Picea abies pokr. > 5 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 10 % NOT Quercus robur pokr.
> 10 % NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 % NOT
Silene vulgaris pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. V rozvolněném
a většinou nízkém stromovém patře převládá borovice lesní (Pinus sylvestris) s častou příměsí dubu
zimního (Quercus petraea agg.). Keřové patro bývá
vyvinuto jen málo a vedle břízy bělokoré (Betula
pendula) a jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) se
v něm vzácně nacházejí i teplomilné druhy, např.
skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). By-

linné patro má většinou malou pokryvnost. Vedle
acidofilních trav (Avenella flexuosa a Festuca ovina)
se v něm vyskytují skalní druhy (např. Asplenium
septentrionale, Aurinia saxatilis, Campanula rotundifolia, Festuca pallens a Hieracium schmidtii)
a druhy mělkých písčitých půd (např. Jasione montana, Rumex acetosella a Scleranthus perennis).
Nízké keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus
a V. vitis-idaea) zpravidla chybějí nebo mají jen
malou pokryvnost. V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti 100–200 m2. Mechové patro bývá dobře
vyvinuto a obvykle je tvořeno mechy Ceratodon
purpureus a Polytrichum piliferum a různými druhy
keříčkovitých i lupenitých lišejníků, zejména z rodů
Cladonia, Parmelia s. l. a Umbilicaria.
Stanoviště. Tato asociace se nachází především
v kolinním stupni v rozmezí nadmořských výšek
300–450 m, na příhodných stanovištích se ale
může vyskytnout i výše. Roste na skalnatých, často
jižně nebo jihozápadně orientovaných výslunných
svazích nebo skalních hřbetech, většinou v hluboce
zaříznutých říčních údolích, mimo údolí vzácně i na

Obr. 172. Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris. Bory na paleobazaltových skalách u Újezda nad Zbečnem v údolí Berounky na Křivoklátsku.
(M. Chytrý 2011.)
Fig. 172. Pine forests on palaeobasalt cliffs near Újezd nad Zbečnem in the Berounka valley, Rakovník district, central Bohemia.
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jiných exponovaných stanovištích, například na pískovcových skalách Hradčanských stěn. Půdy jsou
převážně kyselé a velmi mělké, typu litozem až ranker litický, vyvinuté na minerálně chudých až
středně silných silikátových horninách, jako jsou
ruly, granity, granodiority a břidlice.
Dynamika a management. Většina porostů se vyskytuje na exponovaných skalnatých svazích a má
reliktní charakter. Tyto porosty jsou dlouhodobě sukcesně stabilní a nevyžadují management. Některé
bory na méně extrémních stanovištích mohly vzniknout antropogenní degradací kyselých nebo teplomilných doubrav, ke kterým se sukcesí postupně
vracejí.

Obr. 173. Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris. Bor na svorové
skalní ostrožně nad údolím Dyje u Čížova na Znojemsku.
(M. Chytrý 2002.)
Fig. 173. Pine forest on a mica-schist rock outcrop above the Dyje
valley near Čížov, Znojmo district, southern Moravia.

Rozšíření. Asociace se mimo Českou republiku
uvádí pouze ze středního Německa (údolí řeky
Bode v pohoří Harz; Schubert 1960, Stöcker 1965,
Schubert et al. 2001a) a Rakouska (zde pod jménem Cardaminopsio petraeae-Pinetum sylvestris;
Eichberger et al. 2004, Eichberger in Willner & Grabherr 2007: 177–181). V České republice jsou suché
skalní bory vázány především na říční údolí Českého masivu. V Čechách je výskyt této asociace
doložen z Hradčanských stěn (Boublík, nepubl.),
Poohří (Knapp & Böhnert 1978, Tichý, nepubl.),
údolí Mže (Šandová 1977, Sofron & Nesvadbová
1997), Střely (Boublík, nepubl.), Berounky (Kolbek &
Petříček 1985, Kolbek in Kolbek et al. 2003a:
251–255, Moravec & Husová 2004), Vltavy (Češka

Obr. 174. Rozšíření asociace LFB03 Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris.
Fig. 174. Distribution of the association LFB03 Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris.
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1961, Böswartová 1984, Zelený 2008) a Hamerského potoka u Jindřichova Hradce (Boublík 2002).
Na Moravě se vyskytuje v průlomových údolích západomoravského říčního systému, a to na Dyji
(Chytrý & Vicherek 1995, Tichý 1997), Jevišovce
(Rafajová 1999), Rokytné, Jihlavě, Oslavě a Chvojnici (Chytrý & Vicherek 1996, Zelený, nepubl.).
Porosty podobné této asociaci se nacházejí také
v Českém středohoří (Knapp & Böhnert 1978).

￭ Summary. These small-scale forest stands are dominated by Pinus sylvestris, frequently mixed with Quercus petraea agg. The herb layer is sparse and dominated by short
acidophilous grasses and herbaceous plants typical of siliceous rock outcrops, whereas ericoid dwarf shrubs are
rare. The moss layer is well developed, containing xerophilous species of mosses and lichens. This association is
typical of sun-exposed rock outcrops, mainly in the deep
river valleys of the Bohemian Massif. Most stands are probably primary relict pine forests, but some may have origi-

Variabilita. Rozlišujeme dvě varianty lišící se dostupností vápníku:
Varianta Euphorbia cyparissias (LFB03a)
zahrnuje teplomilné bory ve středním Povltaví, pro
které je charakteristický výskyt mírně bazifilních
druhů Anthericum liliago, Asperula cynanchica, Aurinia saxatilis, Carex humilis, Euphorbia cyparissias
a Galium glaucum. Tato varianta tvoří přechod k acidofilním doubravám asociace Viscario vulgaris-Quercetum petraeae nebo teplomilným doubravám asociace Sorbo torminalis-Quercetum.
Varianta Avenella flexuosa (LFB03b) zahrnuje běžnější, druhově chudé porosty s převahou
acidofilních a skalních druhů cévnatých rostlin
(např. Avenella flexuosa, Festuca ovina a Rumex
acetosella) a mechů (např. Hypnum cupressiforme
s. l. a Polytrichum piliferum). Bazifilní druhy chybějí.
Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace
se vyskytuje v maloplošných porostech na exponovaných stanovištích, kde plní funkci ochranného
lesa. Může být ohrožena šířením nepůvodních dřevin, především trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), který výrazně mění druhové složení podrostu. V údolích zatopených přehradními nádržemi
může v důsledku vlhčího mikroklimatu docházet
k sukcesním změnám.
Syntaxonomická poznámka. Teplomilné bory
z údolí dolní Otavy, které se vyznačují přítomností
medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi), řadí
Moravec & Husová (2004) také do asociace Hieracio pallidi-Pinetum. V porovnání s ostatními porosty
této asociace jsou však porosty z Otavy druhově
velmi bohaté a odlišují se přítomností druhů teplomilných doubrav (Polygonatum odoratum a Vincetoxicum hirundinaria) a acidofilních doubrav (Luzula
luzuloides a Solidago virgaurea); floristicky jsou podobné teplomilným doubravám asociace Sorbo torminalis-Quercetum, a v našem pojetí je proto do
asociace Hieracio pallidi-Pinetum neřadíme.

nated through human impact on dry oak forests.

LFB04
Asplenio cuneifolii-Pinetum
sylvestris Pišta ex Husová
in Husová et al. 2002
Hadcové bory vlhčích oblastí
Tabulka 8, sloupec 6 (str. 372)
Orig. (Husová in Husová et al. 2002: 20–35): Asplenio
cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta ex Husová
Syn.: Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta 1982
prov. (§ 3b)
Diagnostické druhy: Larix decidua, Pinus sylvestris;
Asplenium cuneifolium, Erica carnea, Festuca
ovina, Silene vulgaris, Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea; Dicranum polysetum, Frullania tamarisci, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi
Konstantní druhy: Pinus sylvestris, Rubus idaeus,
Sorbus aucuparia; Asplenium cuneifolium, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Festuca ovina,
Hieracium murorum, Silene vulgaris, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea; Hypnum cupressiforme
s. l., Pleurozium schreberi
Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Erica carnea,
Festuca ovina, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea
Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 10 % AND
(Vaccinium myrtillus pokr. > 5 % OR skup. Vaccinium myrtillus) AND (Asplenium cuneifolium
pokr. > 5 % OR Centaurea scabiosa pokr. > 5 %
OR Silene vulgaris pokr. > 5 % OR skup. Asplenium adulterinum) NOT skup. Armeria serpen-
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tini NOT skup. Carex digitata NOT skup. Epilobium angustifolium NOT Quercus petraea agg.
pokr. > 15 % NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Porosty mají většinou ráz stejnověkých kulturních lesů, ve kterých
převládá borovice lesní (Pinus sylvestris), občas
s příměsí smrku ztepilého (Picea abies) nebo modřínu opadavého (Larix decidua), který zde však
patrně není původní. Keřové patro většinou chybí,
případně je tvořeno zmlazením borovice nebo
smrku. Bylinné patro bývá zapojené a nezřídka
druhově poměrně bohaté, s dominancí keříčků
(Calluna vulgaris, Erica carnea, Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea) a trav (Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina a Molinia
caerulea agg.). Diagnostická je přítomnost druhu
Silene vulgaris, který je v Českém masivu nápadně vázán na hadcový podklad. Na svazích
kolem hadcových skalek se občas vyskytuje i serpentinofyt Asplenium cuneifolium. Časté jsou
pastevní druhy Achillea millefolium agg., Agrostis
capillaris, Knautia arvensis, Lotus corniculatus

a Pimpinella saxifraga, jakož i teplomilné druhy
Anthericum ramosum, Brachypodium pinnatum
nebo Centaurea scabiosa. V porostech se obvykle
vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 200 m2. V mechovém patře
rostou běžné druhy acidofilních borů, jako je
Hypnum cupressiforme s. l. nebo Pleurozium
schreberi.
Stanoviště. Porosty jsou vázány na ostrůvkovité
výskyty hadců v kolinním až montánním stupni. Borovice na nich převládá díky nepříznivým až toxickým účinkům hadcového podkladu, který ji zvýhodňuje v konkurenci s ostatními dřevinami. Nepříznivé
vlastnosti hadce spočívají v nadbytku hořčíku a nedostatku vápníku, přítomnosti těžkých kovů (nikl,
chrom a kobalt) a nedostatku některých živin
(především draslíku, ale i dusíku a fosforu; Walker
1954). Na svazích často vystupuje hadec na povrch
a převládajícím půdním typem je ranker, na plošinách přecházející v kambizem rankerovou, která
může být v terénních sníženinách oglejená. Ve větších nadmořských výškách a na méně svažitém terénu se ve svrchní části půdy hromadí vrstva suro-

Obr. 175. Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris. Bor na Holubovských hadcích v údolí Křemžského potoka u Holubova na Českokrumlovsku. (Z. Lososová 2007.)
Fig. 175. Pine forest on serpentine slopes in the valley of Křemžský brook near Holubov, Český Krumlov district, southern Bohemia.
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Obr. 176. Rozšíření asociace LFB04 Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris.
Fig. 176. Distribution of the association LFB04 Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris.

vého humusu, která se projevuje menším zastoupením typických druhů této asociace v porostu.
Dynamika a management. Reliktní bory na hadcích zůstávaly zřejmě rozvolněné i v průběhu holocenního klimatického optima, pro které bylo typické
převládnutí zapojeného smíšeného lesa, a sloužily
tak jako refugia světlomilných druhů. Ve středověku
byly některé lokality odlesněny a vypásány, což bylo
zřejmě příčinou rozšíření pastevních druhů v podrostu. Většina hadcových lokalit ve středních a větších nadmořských výškách je dnes zalesněna, většinou stejnověkými monokulturami borovice, jejichž
přirozená obnova je nesnadná, navíc starší porosty
borovice výrazně prosychají (Průša 2001).
Rozšíření. Obdobnou vegetaci uvádí ze severovýchodního Bavorska Gauckler (1954) jako Erico-Pinetum serpentinicum a Augustin (1991) jako společenstvo Asplenium cuneifolium-Pinus sylvestris.
Naopak hadcové bory z rakouského Štýrska, které
Eggler (1954) popisuje od Kirchdorfu v údolí řeky
Mur, se druhovým složením výrazně liší od našich
porostů. V České republice jsou typické porosty této
asociace rozšířeny především na hadcích u Mnichova ve Slavkovském lese (Hejtmánek 1954, Sofron 1971, Barech et al. 1983, Čečil et al. 1983),
u Křemže na Českokrumlovsku (Pišta 1982, Albrechtová & Urban 1984, Zelený 2008, Chytrý, nepubl.) a izolované menší porosty jsou doloženy i od

Utína na Havlíčkobrodsku a Raškova na Šumpersku (Chytrý, nepubl.). Floristicky méně diferencované porosty borů na hadcích ve vlhčích oblastech
řadíme do asociace Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris, varianty Silene vulgaris, zatímco bazifilní
hadcové bory v menších nadmořských výškách do
asociace Thlaspio montani-Pinetum sylvestris.
Variabilita. Lokality hadcových borů se liší svou
nadmořskou výškou a krajinným kontextem. Níže
položené porosty na křemžských hadcích, které navazují na říční údolí, jsou charakteristické výskytem
teplomilnějších druhů (např. Anthericum ramosum,
Centaurea scabiosa, Galium glaucum a Viscaria
vulgaris) a častější přítomností hadcové kapradiny
Asplenium cuneifolium, rostoucí na skalnatých svazích s obnaženým hadcovým substrátem. Ve výše
položených porostech na mnichovských hadcích
jsou naopak přítomny vlhkomilnější druhy (např.
Calamagrostis villosa a Potentilla erecta) a vyskytuje se zde také Erica carnea.
Hospodářský význam a ohrožení. Hospodářský
význam hadcových borů je malý, protože borovice
má na tomto stanovišti nízkou bonitu. Pro ochranu
přírody mají hadcové bory význam jako biotop
vzácných a ohrožených druhů rostlin, např. Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons, Erica
carnea, Knautia arvensis subsp. serpentinicola,
Polygala chamaebuxus a hadcového endemitu
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Cerastium alsinifolium. Většina porostů hadcových
borů se nachází v chráněných územích a bezprostřední ohrožení jim nehrozí.

￭

Polytrichum formosum, Sphagnum girgensohnii

Summary. These are managed, usually even-aged fo-

rests of Pinus sylvestris on serpentine bedrock, with a herb
layer dominated by ericoid dwarf shrubs and grasses. Unlike the serpentine pine forests assigned to Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris, this community is characterized by
the frequent occurrence of Silene vulgaris, which locally
prefers serpentine soils. Also characteristic is the serpentine specialist Asplenium cuneifolium as well as herbs indicating past forest grazing, some of them slightly thermophilous. Especially at higher altitudes the soil surface is
covered by a distinct layer of poorly decomposed pine needle litter, which acidifies soils on base-rich serpentine substrate. The occurrence of pine on serpentine soils is probably natural, but forest structure has been modified by
forest management. These forests are best developed in
serpentine areas of western and southern Bohemia, but
also occur in other serpentine areas of the Bohemian Massif, except on the driest and wettest sites.

Svaz LFC
Piceion abietis Pawłowski
et al. 1928*
Středoevropské acidofilní smrčiny
Nomen mutatum propositum
Orig. (Pawłowski et al. 1928): Piceion excelsae-Verband
Syn.: Vaccinio-Piceion Br.-Bl. 1939 p. p., Athyrio alpestris-Piceion Sýkora 1971
Diagnostické druhy: Picea abies; Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa,
Dryopteris dilatata, Galium saxatile, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Lycopodium annotinum,
Streptopus amplexifolius, Trientalis europaea,
Vaccinium myrtillus; Barbilophozia lycopodioides,
Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, Lepidozia reptans, Plagiothecium undulatum, Polytrichum commune, P. formosum, Rhytidiadelphus loreus, Sphagnum girgensohnii
Konstantní druhy: Picea abies; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homo-

* Charakteristiku svazu a podřízených asociací zpracoval
M. Chytrý
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gyne alpina, Oxalis acetosella, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium,

Svaz Piceion abietis zahrnuje klimaxové acidofilní
smrčiny v supramontánním stupni středoevropských
pohoří a přirozené smrčiny na podmáčených půdách, které se vyskytují i v menších nadmořských
výškách. Dominantou porostů je smrk ztepilý (Picea
abies), který vytváří zpravidla zapojené stromové
patro, v blízkosti horní hranice lesa však mohou být
jeho porosty i rozvolněné, nebo může růst ve skupinách tvořících mozaiku se subalpínskými trávníky či
křovinami. Běžnou příměsí v podúrovni stromového
patra smrčin je jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), místy
se však vyskytuje příměs i dalších dřevin, zejména
Abies alba, Acer pseudoplatanus a Fagus sylvatica
a hlavně na podmáčených stanovištích také Betula
pubescens a Pinus sylvestris. Keřové patro zpravidla tvoří mladé smrky. Bylinné patro je druhově
chudé a převažují v něm acidofilní trávy (zejména
Avenella flexuosa a Calamagrostis villosa) a keříčky
(zejména Vaccinium myrtillus). Výrazně je vyvinuto
mechové patro, ve kterém převládají na sušších stanovištích zejména Dicranum scoparium a Polytrichum formosum, na vlhčích stanovištích Bazzania
trilobata, Polytrichum commune a Sphagnum girgensohnii (Chytrý et al. 2002).
Svaz Piceion abietis se vyskytuje v horských oblastech střední Evropy a Skandinávie (Jahn 1977,
Mayer 1984, Dierßen 1996, Bohn et al. 2000–2003),
zasahuje však i do východoevropských nížin a pahorkatin (Korotkov 1991, Bulohov & Solomešč
2003, Morozova et al. 2008, Didukh et al. in Didukh
et al. 2011: 143–199). Ve střední Evropě je nejvíce
zastoupen v Alpách a Karpatech, vyskytuje se však
také v hercynských pohořích, jako je Schwarzwald,
Harz a pohoří Českého masivu (Hartmann & Jahn
1967, Mayer 1974, Jahn 1977, Ellenberg & Leuschner 2010). V Alpách smrčiny převládají v nadmořských výškách 1500–1700 m, v Karpatech
v 1100–1500 m, v závislosti na místních podmínkách se však vyskytují i výš, nebo níž (Bohn et al.
2000–2003). V České republice tvoří smrčiny klimaxovou vegetaci supramontánního stupně vyšších
pohoří Českého masivu a Moravskoslezských
Beskyd. V severozápadních pohořích (Krušné
a Jizerské hory) začíná stupeň klimaxových smrčin už v nadmořských výškách kolem 1000 m, ve
východnějších pohořích od 1050 m a v Hrubém
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Jeseníku a Moravskoslezských Beskydech až od
1100–1150 m (Jirásek 1996a, Chytrý 2012). Na
Šumavě se klimaxové smrčiny vyskytují od
1150–1200 m n. m. výše (Neuhäuslová 2001). V pohořích nižších než 1400 m zasahují smrčiny až na
nejvyšší vrcholy, zatímco v Krkonoších, na Králickém
Sněžníku v Hrubém Jeseníku a lokálně i na bavorské straně Šumavy tvoří horní hranici lesa. Na podmáčených stanovištích, zejména v okolí rašelinišť,
se však přirozené smrčiny nacházejí ostrůvkovitě
i v nižších pohořích a v pánevních oblastech, jako je
například Dokesko, kde rostou i v nadmořských výškách jen kolem 300 m.
Klima supramontánního stupně našich pohoří
je chladné a vegetační období krátké. Průměrné
roční teploty se pohybují mezi 2 a 4 °C, sněhová
pokrývka leží 140–200 dní a roční úhrn srážek dosahuje 1100–1600 mm (Jirásek 1996a). Podmáčené smrčiny se vyskytují sice v nižších polohách,
které jsou makroklimaticky teplejší, ale jsou vázány
většinou na ploché pánevní oblasti, kde se hromadí
chladný vzduch a vznikají teplotní inverze.
Půdy našich smrčin jsou téměř bez výjimky kyselé a chudé živinami. V hercynských pohořích se
vyskytují smrčiny na živinami chudých vyvřelých
a metamorfovaných horninách krystalinika a v Moravskoslezských Beskydech na chudých flyšových
pískovcích. Jejich půdy jsou navíc vzhledem k vydatným srážkám vyluhovány a ochuzeny o bazické
kationty. Na vyluhování bází z půd se podílí i smrkový opad, z něhož se uvolňují organické kyseliny.
Půdy jsou většinou podzoly s vyběleným eluviálním
horizontem, na sutích však smrčiny porůstají
i mělké rankerové půdy. Typickým znakem půd přirozených smrčin je tvorba silné vrstvy surového humusu tvořeného pomalu se rozkládajícím smrkovým jehličím (Ellenberg & Leuschner 2010).
Palynologické a genetické studie ukazují, že
smrk ztepilý se v evropském pleistocénu vyskytoval
ve dvou oddělených populacích, jednak v nížinách
na východ až jihovýchod od severského kontinentálního ledovce, jednak v horských oblastech
střední Evropy, zejména v Karpatech, Jižních a Východních Alpách i v Českém masivu, a v těchto oblastech zřejmě také přežil období posledního glaciálního maxima (Latałowa & van der Knaap 2006,
Tollefsrud et al. 2008). I z našeho území existují fosilní doklady o výskytu smrku v období před posledním glaciálním maximem (Rybníčková & Rybníček
1991, Willis & van Andel 2004, Jankovská & Pokorný 2008). Naše populace zřejmě pocházejí

aspoň ze dvou refugií, jednoho v Západních Karpatech a druhého v oblasti mezi Severními Alpami
a jižní částí Českého masivu (Tollefsrud et al. 2008).
Na Šumavě se smrk vzácně vyskytoval už v pozdně
glaciálním interstadiálu, ale jeho výraznější expanze začala až v boreálu a maximálního rozšíření
dosáhnul v atlantiku; v subboreálu pak začal místy
ustupovat zejména ve prospěch jedle (H. Svobodová et al. 2001, 2002). Ve starším subatlantiku až
středověku se smrk místy nacházel na méně produktivních stanovištích i v nížinách a pahorkatinách
(Nožička 1972, Pokorný 2002). Ve středních nadmořských výškách byl od středověku podporován
selektivní těžbou buku používaného na výrobu dřevěného uhlí v milířích (K. Mráz 1959, Nožička
1972). Od 19. století byly na rozsáhlých plochách
po celém území vysazovány smrkové monokultury,
díky nimž dnes smrk převládá na 47,7 % rozlohy
českých lesů (ÚHÚL 2007).
Přirozené smrkové lesy se vyvíjejí v rámci
tzv. malého cyklu vývoje lesa (Leibundgut 1978,
Korpeľ 1995), kdy po odumření starých stromů
vznikají světliny, na nichž se zmlazuje a odrůstá
mladá generace smrku. Z dalších dřevin se na světlinách uplatňuje ve větší míře pouze jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia). Regenerace jiných dřevin je
omezena zejména silnou vrstvou surového humusu
tvořeného smrkovým jehličím, která kryje minerální
půdu. Na rozdíl od pionýrských listnatých dřevin
smrk nejlépe klíčí na vrstvě jehličnatého opadu
nebo na padlých rozkládajících se kmenech (Jonášová & Prach 2004). Oba tyto substráty udržují
v horském podnebí potřebnou vlhkost a kmeny také
chrání semenáče před konkurencí druhů bylinného
patra, zejména před porosty třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa), které se zahušťují při prosvětlení stromového patra. Stopy regenerace na padlých kmenech jsou dobře pozorovatelné i ve
starých porostech vzniklých přirozenou obnovou,
kde smrky často rostou v řadách (M. Svoboda &
Pouska 2008). Vývoj smrčin v prvním desetiletí
21. století, kdy na Šumavě došlo k velkoplošnému
rozpadu stromového patra v souvislosti s vichřicemi
a masovým rozšířením lýkožrouta smrkového (Ips
typographus), však naznačuje, že malý cyklus vývoje lesa bývá i v přirozených středoevropských
smrčinách v delších časových intervalech přerušen
a nahrazen velkým cyklem, kdy se stromové patro
přirozeně obnovuje i na velkých plochách. Tento
předpoklad potvrzují dendrochronologické studie ze
Šumavy, podle nichž stromové patro velkých ploch
405
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přirozených smrčin vznikalo v minulosti zhruba ve
stejnou dobu, patrně po rozsáhlém narušení porostů (M. Svoboda et al. 2012, Čada et al. 2013).
V dřívějších přehledech vegetace českých smrčin (Sofron 1981, Jirásek 1996a, Jirásek in Husová
et al. 2002: 35–65) bylo rozeznáváno více asociací
mezofilních horských smrčin, které však byly jen
velmi nevýrazně vymezeny diagnostickými druhy
a byly diferencovány buď negativně, nebo pouhou
větší pokryvností některých druhů v podrostu. Většina z těchto asociací spadá do rozsahu variability
asociace Calamagrostio villosae-Piceetum abietis.
Naopak u podmáčených a rašelinných smrčin přebíráme vymezení asociací z předchozích přehledů,
i když s nutnými nomenklatorickými úpravami. Asociaci Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis však řadíme
spolu s rašelinnými bory a březinami do svazu Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris. Na rozdíl od předchozích přehledů neoddělujeme asociaci Athyrio distentifolii-Piceetum abietis do samostatného svazu
Athyrio alpestris-Piceion. Tento svaz byl chápán jako
samostatná skupina vysokobylinných smrčin, druhové složení hercynských vysokobylinných smrčin je
však velmi podobné ostatním hercynským smrčinám
a asociace Athyrio distentifolii-Piceetum abietis nijak
nevybočuje z rozsahu jejich variability (viz také Exner
in Willner & Grabherr 2007: 183–208).

￭ Summary. This alliance comprises zonal climax forests
of Picea abies in the supramontane belt of central Euro-

Nomen conservandum propositum (proti Lophozio-Piceetum Volk in Br.-Bl. et al. 1939 a Sphagno-Piceetum (Tüxen 1937) Hartmann 1953)
Orig. (Schlüter 1966): Calamagrostio villosae-Piceetum
(Picea abies)
Syn.: Lophozio-Piceetum Volk in Br.-Bl. et al. 1939 (potenciální správné jméno), Sphagno-Piceetum (Tüxen
1937) Hartmann 1953 (potenciální správné jméno,
§ 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum),
Anastrepto-Piceetum Stöcker 1967, Calamagrostio
villosae-Piceetum Hartmann in Hartmann et Jahn
1967, Vaccinio myrtilli-Piceetum Šoltés 1976, Dryopterido dilatatae-Piceetum Sýkora ex Sofron 1981
Diagnostické druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa,
Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus;
Barbilophozia lycopodioides, Polytrichum formosum
Konstantní druhy: Picea abies; Avenella flexuosa,
Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Oxalis acetosella, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium,
Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Picea abies; Avenella flexuosa,
Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus; Polytrichum formosum
Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND skup.
Trientalis europaea NOT skup. Frangula alnus
NOT skup. Oxalis acetosella NOT skup. Peta-

pean mountains as well as natural azonal spruce forests

sites albus NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Ade-

on soils affected by high water table at lower altitudes. Sor-

nostyles alliariae pokr. > 5 % NOT Alnus glutinosa

bus aucuparia is a frequent subcanopy tree in the zonal

pokr. > 5 % NOT Athyrium distentifolium pokr. >

subtype and Betula pubescens in the azonal one. The herb

25 % NOT Betula pubescens pokr. > 25 % NOT

layer is poor in species, dominated by acidophilous grasses

Caltha palustris pokr. > 5 % NOT Carex brizoides

and/or Vaccinium myrtillus. The moss layer is well devel-

pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 5 %

oped and rich in species of mosses and hepatics. Soils are

NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Pinus syl-

acidic and nutrient-poor with a thick layer of poorly decom-

vestris pokr. > 5 % NOT Quercus petraea agg.

posed litter. The range of this alliance extends from the

pokr. > 5 % NOT Quercus robur pokr. > 5 % NOT
Sphagnum sp. pokr. > 5 %

mountain areas of central Europe and Scandinavia to the
lowlands of eastern Europe.

LFC01
Calamagrostio villosae-Piceetum abietis
Schlüter 1966
Horské třtinové smrčiny
Tabulka 8, sloupec 7 (str. 372)
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Struktura a druhové složení. Porosty asociace
tvoří převážně stejnověké kmenoviny smrku ztepilého (Picea abies). V podúrovni stromového patra
je přimíšen jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a v menších nadmořských výškách místy také buk lesní
(Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Keřové patro je slabě vyvinuto a vyskytuje se hlavně
na porostních světlinách; převládají v něm zmlazující se druhy stromového patra. V bylinném patře se
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jako dominanty uplatňují zejména třtina chloupkatá
(Calamagrostis villosa), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Z dalších druhů jsou hojně zastoupeny zejména Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Galium
saxatile, Homogyne alpina, Luzula pilosa, L. sylvatica, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella a Trientalis europaea. Roztroušeně se vyskytují Blechnum spicant, Gentiana asclepiadea, Lycopodium
annotinum, Polygonatum verticillatum a Streptopus
amplexifolius. V porostech se obvykle vyskytuje 5–
15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti
kolem 400 m2. Dobře je vyvinuto mechové patro, ve
kterém jsou nejhojnější mechy Dicranum scoparium, Plagiothecium laetum, P. undulatum, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, P. formosum a druhy rodu Sphagnum vázané na minerální
půdy, zejména S. girgensohnii. Běžně se vyskytují
játrovky Barbilophozia lycopodioides, Bazzania trilobata a Lepidozia reptans.

Stanoviště. Horské třtinové smrčiny představují přirozenou vegetaci supramontánního stupně našich
nejvyšších pohoří, kde vytvářejí souvislý výškový
stupeň mezi stupněm horských bučin a horní hranicí lesa, který se v sudetských pohořích nachází
nejčastěji od 1050 m n. m. výše, a vzácně v Krkonoších, na Králickém Sněžníku a v Hrubém Jeseníku vystupují až do 1350 m (Jirásek in Husová et
al. 2002: 35–65). Na Šumavě se přirozené porosty
této asociace vyskytují zhruba od 1200 m po nejvyšší vrcholky pohoří (Neuhäuslová 2001) a na
hoře Großer Arber na německé straně pohoří tvoří
horní hranici lesa v nadmořské výšce kolem
1400 m. Ve sníženinách, kde se hromadí chladný
vzduch, nebo na vrcholech izolovaných hor se
mohou přirozeně vyskytovat už od 950 m a na zamokřených dnech údolí v okolí rašelinišť i níže. Výjimečně se na Dokesku tato vegetace nachází
i v nadmořských výškách pod 300 m. Velká část
porostů níž než v supramontánním stupni je však

Obr. 177. Calamagrostio villosae-Piceetum abietis. Přirozená horská smrčina s borůvkou (Vaccinium myrtillus), třtinou chloupkatou
(Calamagrostis villosa) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) u Božího Daru v Krušných horách. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 177. Natural, montane spruce forest with Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa and Avenella flexuosa near Boží Dar in
the Krušné hory Mountains, north-western Bohemia.
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Obr. 178. Calamagrostio villosae-Piceetum abietis. Podrost smrčiny na lokalitě předchozího snímku s borůvkou (Vaccinium myrtillus),
třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa) a zmlazujícím se jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia). (M. Chytrý 2012.)
Fig. 178. The undergrowth of a spruce forest on the site of the previous figure with Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa and
Sorbus aucuparia.

sekundárního původu. Porosty této asociace se vyskytují na kyselých silikátových horninách, v Moravskoslezských Beskydech také na kyselých flyšových pískovcích. Půdy jsou živinami chudé a mají
kyselou reakci. V supramontánním stupni jde o podzoly, v nižších polohách kryptopodzoly a podzolované kambizemě, místy oglejené. Tato vegetace
však roste i na balvanitých sutích s mělkými rankerovými půdami.
Dynamika a management. Calamagrostio-Piceetum je zčásti přirozené klimaxové společenstvo supramontánního stupně, mnohé porosty v nadmořských výškách pod 1200 m (na Šumavě) nebo pod
1050 m (v Sudetech a Karpatech) však vznikly z původních smíšených lesů smrko-jedlo-bukových, ze
kterých byl během novověké kolonizace horských
oblastí cíleně vybírán buk na pálení dřevěného uhlí
408

a jedle na stavební dříví. Od přelomu 18. a 19. století
byl smrk cíleně podporován lesnickými zásahy a vysazován v monokulturách. Rozsáhlé porosty s dominancí smrku však snadněji podléhaly hmyzím kalamitám. Přirozené porosty supramontánního
stupně se mohou zčásti obnovovat v rámci malého
vývojového cyklu lesa v závislosti na odumírání starých stromů; v porostních mezerách přitom odrůstá
smrkové zmlazení a z dalších dřevin se uplatňuje
hlavně jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Zejména
v exponovaných vrcholových částech pohoří jsou
však tyto lesy ovlivňovány i vichřicemi, které mohou
v delších časových intervalech výrazně narušit nebo
zcela zničit stromové patro na rozsáhlých plochách.
Letokruhové analýzy přirozených smrčin z Trojmezenského pralesa na Šumavě ukazují, že smrkové
porosty v této oblasti jsou víceméně stejnověké na
velkých rozlohách, což naznačuje, že vznikly po roz-
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sáhlém narušení až úplném odumření stromového
patra v různých obdobích mezi šedesátými léty
18. století a šedesátými léty 19. století (M. Svoboda
et al. 2012). Na základě analogie s vývojem šumavských horských smrčin od poloviny devadesátých let
20. století je pravděpodobné, že v té době byla část
porostů poškozena vichřicemi, které mohly být
následovány gradací lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Velké rozlohy těchto lesů, zejména
v Krušných a Jizerských horách a do značné míry
i v Krkonoších a Moravskoslezských Beskydech, se
rozpadly zejména v sedmdesátých až osmdesátých
letech 20. století v důsledku atmosférických imisí
oxidu siřičitého a napadení oslabených porostů obalečem modřínovým (Zeiraphera griseana), ploskohřbetkou smrkovou (Cephalcia abietis) a lýkožroutem smrkovým (Kubíková 1991, Višňák 2012). Na
velkých rozlohách imisních holin byl vysazován
smrk pichlavý (Picea pungens), po ukončení imisního zatížení na začátku devadesátých let také smrk
ztepilý a některé listnaté dřeviny. Management smrčin této asociace záleží na určení daného lesa. Porosty v hospodářských lesích jsou obhospodařovány jako smrkové kmenoviny s dlouhou dobou
obmýtí, zatímco porosty v rezervacích by měly být
ponechány spontánnímu vývoji.
Rozšíření. Calamagrostio-Piceetum je rozšířeno
v hercynských pohořích střední Evropy (Hartmann
& Jahn 1967, Schlüter 1969). Kromě České re-

publiky se vyskytuje v Harzu a Durynském lese
(Schlüter 1966, 1969, Preising et al. 2003) a v polské, německé a rakouské části našich pohraničních pohoří (Seibert in Oberdorfer 1992: 53–80,
J. M. Matuszkiewicz 2001, Exner in Willner & Grabherr 2007: 184–208). Tato asociace chybí v pohořích Jura a Schwarzwald (Jahn 1985) a její výskyt
v Alpách a Karpatech je sporný (P. Kučera 2012b).
Exner (in Willner & Grabherr 2007: 184–208) však
do ní řadí i druhově chudé smrčiny v rakouských
Alpách. V České republice se přirozené porosty
asociace Calamagrostio-Piceetum vyskytují ve vyšších polohách Šumavy (Pišta 1975, Sofron 1981,
Neuhäuslová & Eltsova 2003, Neuhäuslová &
Sofron 2005, Jirásek 1996a, Hladilin, Majer, Plíva,
vše nepubl.), Krušných hor (Sofron 1981, Jirásek
1996a, Hejtmánek, Klinka, Krátký, Majer, Prchal,
Skuhrovec, vše nepubl.), Ještědského hřbetu (Sýkora 1967a), Jizerských hor (Zlatník 1928a, Hartmann & Jahn 1967, Sýkora 1971, Studnička 1978,
Havlík 1999, Králová 2005, Višňák 2012), Krkonoš
(Zlatník 1928a, Hartmann & Jahn 1967, Vacek
1984, Wagnerová 1991, Jirásek 1996a, Gregor,
Rejmond, Skuhrovec, vše nepubl.), Orlických hor
(Mikyška 1972, Belicová 1982, Gregor, nepubl.,
Reimond, nepubl.), Králického Sněžníku (Krahulec 1979, Jirásek 1996a), Rychlebských hor (Hartmann & Jahn 1967, Bednář, nepubl.), Hrubého Jeseníku (J. Šmarda 1950, Neuhäusl 1960a, Hartmann & Jahn 1967, Bednář & Pěnčíková 1985,

Obr. 179. Rozšíření asociace LFC01 Calamagrostio villosae-Piceetum abietis.
Fig. 179. Distribution of the association LFC01 Calamagrostio villosae-Piceetum abietis.
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Průša 1985) a Moravskoslezských Beskyd (Malina
1997, Jirásek 1996a, Holuša, nepubl., Satora, nepubl.). Sekundární porosty, případně maloplošné
porosty navazující na podmáčené smrčiny, které
však svým floristickým složením velmi dobře odpovídají této asociaci, jsou zastoupeny i v nižších
polohách těchto pohoří a také v dalších, nižších
pohořích, jako jsou Brdy (Plíva, nepubl.), Český
les (Sofron 1981, Strejc, nepubl.), Slavkovský les
(Tichý, nepubl.), Labské pískovce (Smejkal, nepubl., Vondráček, nepubl.), Lužické hory (Skuhrovec, Smejkal, Vondráček, vše nepubl.) a Žďárské
vrchy (Neuhäusl 1975). V návaznosti na rašeliniště
se nacházejí i v Dokeské pánvi (Sýkora 1970, Turoňová 1987, Stančík 1995).
Variabilita. Asociace je druhově chudá a variabilita
jejího druhového složení není velká. V oceanicky
ovlivněných pohořích od Slavkovského lesa přes
Krušné hory po Krkonoše se v porostech častěji vyskytuje Galium saxatile, které je častější v porostech menších nadmořských výšek. Hlavní variabilita
v druhovém složení odráží rozdíly v nadmořské
výšce, v závislosti na níž rozlišujeme dvě varianty.
Třetí varianta zahrnuje specifický typ smrčin na balvanitých sutích:
Varianta Homogyne alpina (LFC01a) zahrnuje přirozené smrčiny supramontánního stupně,
ve kterých chybí buk lesní (Fagus sylvatica). V bylinném patře se zde běžně vyskytují Homogyne
alpina a Luzula sylvatica. Tato varianta odpovídá
subasociaci C. v.-P. a. typicum Hartmann in Hartmann et Jahn 1967.
Varianta Fagus sylvatica (LFC01b) zahrnuje
přirozené smrčiny nižších poloh, ve kterých je
v podúrovni stromového patra přimíšen buk, případně sekundární porosty v nižších polohách, které
vznikly z acidofilních horských bučin. Varianta odpovídá subasociaci C. v.-P. a. fagetosum sylvaticae
(Mikyška 1972) Jirásek 1996.
Varianta Anastrepta orcadensis (LFC01c)
zahrnuje smrčiny na balvanitých sutích v supramontánním stupni hor, v jejichž bylinném patře
zpravidla převládá brusnice borůvka (Vaccinium
myrtillus) a bohatě je vyvinuto mechové patro,
v němž se kromě mechů běžně zastoupených ve
smrčinách hojně vyskytuje větší množství játrovek,
zejména Anastrepta orcadensis, Barbilophozia
spp., Cephalozia bicuspidata a Mylia taylorii. Varianta odpovídá asociaci Anastrepto-Piceetum
Stöcker 1967 (Stöcker 1968).
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Hospodářský význam a ohrožení. Horské třtinové
smrčiny jsou zčásti chráněny jako součást přírodních rezervací nebo prvních zón národních parků,
velká část porostů je však využívána jako hospodářský les. Obhospodařují se jako kmenoviny
s dobou obmýtí delší než 100 let. Zejména rozsáhlé
smrkové porosty na stanovištích původních smíšených smrko-buko-jedlových porostů jsou ohroženy
hmyzími kalamitami. Kromě produkční funkce
chrání půdu před erozí na strmých svazích v oblastech s vydatnými srážkami a mají také rekreační
funkci. Porosty v rezervacích mohou být ohroženy
zejména lesnickými zásahy do přirozené obnovy po
odumření stromového patra v důsledku hmyzí kalamity nebo vichřice, případně preventivní těžbou
s cílem omezit šíření kůrovcové kalamity. Odvozem
smrkových kmenů se ničí biotop mnoha druhů hub,
bezobratlých i obratlovců, přirozená obnova stromového patra je velmi ztížená a je nahrazena výsadbou sazenic školkařského původu.
Syntaxonomická poznámka. V našem pojetí do
této asociace zahrnujeme úzce vymezené asociace mezofilních horských smrčin, které se rozlišovaly v předchozím přehledu českých smrčin (Jirásek 1996a, Jirásek in Husová et al. 2002: 35–65),
a to Dryopterido dilatatae-Piceetum Sýkora ex Sofron 1981 a Anastrepto-Piceetum Stöcker 1967.
Obě tyto asociace jsou vázány na suťové svahy
a balvanité sutě v oblasti výskytu asociace Calamagrostio-Piceetum a jsou proti ní diferencovány
hlavně negativně absencí části druhů bylinného
patra. Anastrepto-Piceetum je navíc diferencováno
bohatým mechovým patrem s výskytem boreálních
játrovek. Tuto asociaci zde rozlišujeme na úrovni
varianty v rámci asociace Calamagrostio-Piceetum.

￭

Summary. This is the most common type of spruce

forest in the Czech mountains. It is dominated by Picea
abies, with Sorbus aucuparia as a subcanopy tree. Its species-poor herb layer is dominated by the grasses Avenella
flexuosa and Calamagrostis villosa and the dwarf shrub
Vaccinium myrtillus. The moss layer is well developed. In
the Sudetes these spruce forests occur as zonal vegetation from about 1050 m a.s.l. up to the timberline, in the
Šumava Mountains from about 1200 m. However, at sites
with cool topoclimate these forests can occur at much
lower altitudes, rarely even as low as 300 m. This community occurs mainly on acidic podzols, but also on gleyic
soils or on rankers over talus slopes. Under natural condi-
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tions it was probably maintained by infrequent strong disturbances, especially large-scale windthrow events with
subsequent insect outbreaks. Most of the current stands
are managed.

LFC02
Athyrio distentifolii-Piceetum
abietis Hartmann in Hartmann
et Jahn 1967
Horské papratkové smrčiny
Tabulka 8, sloupec 8 (str. 372)
Nomen mutatum propositum et nomen conservandum
propositum (proti Adenostylo alliariae-Piceetum
Hartmann 1953)
Orig. (Hartmann & Jahn 1967): Athyrio alpestris-Piceetum F. K. Hartmann 1959, Athyrio alpestris-Piceetum F. K. Hartmann (1942 unveröffentlichte
Tabelle) 1953 (Athyrium alpestre = A. distentifolium, Picea abies)
Syn.: Adenostylo alliariae-Piceetum Hartmann 1953
(potenciální správné jméno), Athyrio alpestris-Piceetum F. K. Hartmann 1959 (§ 2b, nomen nudum)
Diagnostické druhy: Picea abies; Adenostyles alliariae,
Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa,
Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Rumex arifolius, Stellaria
nemorum, Streptopus amplexifolius, Trientalis
europaea, Vaccinium myrtillus; Barbilophozia lycopodioides, Polytrichum formosum
Konstantní druhy: Picea abies, Rubus idaeus, Sorbus
aucuparia; Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata,
Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg.,
Stellaria nemorum, Streptopus amplexifolius, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Polytrichum formosum
Dominantní druhy: Picea abies; Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Calamagrostis
villosa, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Vaccinium myrtillus; Polytrichum formosum,
Sphagnum girgensohnii
Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND
(Adenostyles alliariae pokr. > 25 % OR Athyrium

distentifolium pokr. > 25 % OR skup. Veratrum
lobelianum) NOT Calamagrostis villosa pokr.
> 50 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Jde zpravidla o vysokokmenné lesy s dominancí smrku ztepilého
(Picea abies) o pokryvnosti stromového patra nejčastěji v rozmezí 40–70 %. Keřové patro většinou
chybí nebo má jen malou pokryvnost; zpravidla se
v něm vyskytuje Sorbus aucuparia. Bylinné patro je
vysoké a husté, často s pokryvností blízkou 100 %.
Převládá v něm obvykle papratka horská (Athyrium
distentifolium) a další statné byliny typické pro
subalpínskou vysokobylinnou vegetaci, např. Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, Rumex arifolius,
Senecio hercynicus, Streptopus amplexifolius a Veratrum album subsp. lobelianum. V nižší vrstvě bylinného patra se nacházejí další druhy vlhkých a živinami bohatých půd (např. Stellaria nemorum
a Viola biflora), které jsou doprovázeny běžnými
acidofyty horských smrčin (např. Avenella flexuosa,
Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella
a Vaccinium myrtillus). V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách
o velikosti 200–400 m2. Mechové patro je téměř
vždy vyvinuto, jeho pokryvnost je však velmi proměnlivá. Vyskytují se v něm například mechy Dicranum scoparium, Plagiothecium undulatum, Polytrichum commune a P. formosum spolu s játrovkami
Barbilophozia lycopodioides, Cephalozia bicuspidata a Pellia neesiana.
Stanoviště. Athyrio-Piceetum se vyskytuje v supramontánním stupni našich nejvyšších pohoří, převážně v nadmořských výškách 1100–1250 m. Porosty se vytvářejí na strmých svazích (zpravidla
25–35°) různých orientací, většinou na konkávním
reliéfu v karech nebo závěrech horských údolí, kde
se v zimě hromadí mocná sněhová pokrývka, která
roztává až o dva měsíce později než v okolí (Jirásek
1996a). Sněhová pokrývka sice chrání bylinné patro
před mrazem a při tání poskytuje dostatek vody, výrazně však zkracuje vegetační období. Nezřídka se
tyto lesy vyskytují na svahových prameništích
a v jejich okolí. Půdy jsou hluboké, skeletovité, stabilně vlhké díky vodě stékající po svazích, ale současně dobře provzdušněné. Ačkoli se nacházejí
na kyselých silikátových horninách, jsou bohatší
živinami než půdy jiných asociací smrčin díky
411
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Obr. 180. Athyrio distentifolii-Piceetum abietis. Smrčina s papratkou horskou (Athyrium distentifolium) na svazích nad Plešným jezerem
na Šumavě. (M. Chytrý 2011.)
Fig. 180. A spruce forest with Athyrium distentifolium on the slopes above Plešné lake in the Šumava Mountains, south-western Bohemia.

obohacování o minerální i organické částice splachované vodní erozí z vyšších částí svahů. Jde
o humusové podzoly, glejové podzoly, kambizemě
a lokálně i o rankery. Díky stabilní vlhkosti a ochrannému účinku sněhové pokrývky zde probíhá rychlý
rozklad opadu, a humus je proto typu moder, nikoliv
mor jako v jiných typech smrčin (Jirásek 1996a).
Dynamika a management. Tyto smrčiny jsou přirozenou vegetací vyskytující se zpravidla maloplošně na vhodných stanovištích, která jsou nejčastěji obklopena smrčinami asociace Calamagrostio
villosae-Piceetum abietis. V některých oblastech
navazují na horské klenové bučiny asociace Athyrio
distentifolii-Fagetum sylvaticae, z nichž mohly některé porosty vzniknout po odtěžení buku. Většinou
však jde o dvě přirozená společenstva vázaná na
menší (Athyrio-Fagetum) a větší (Athyrio-Piceetum)
nadmořské výšky. Dynamika těchto smrčin je podobná dynamice sousedních porostů asociace Calamagrostio villosae-Piceetum abietis: obnovují se
zpravidla regenerací smrku v porostních mezerách
v rámci malého cyklu dynamiky lesa, v časovém
měřítku staletí však nejsou výjimkou odbočky k ob412

nově v rámci velkého cyklu, které následují po velkoplošných narušeních stromového patra vichřicemi nebo hmyzími kalamitami.
Rozšíření. Athyrio-Piceetum je rozšířeno ve vyšších hercynských pohořích, Severních Alpách a Západních Karpatech. V Rakousku je uvádí Exner (in
Willner & Grabherr 2007: 184–208) z Českého masivu a vzácněji i z Alp, z Polska J. M. Matuszkiewicz
(2001) jako podjednotku v rámci jiných asociací
ze Sudet i Západních Karpat. Je udáváno i ze Slovenska (P. Kučera 2012b). V České republice se
Athyrio-Piceetum vyskytuje hojněji hlavně v sudetských pohořích (Hartmann & Jahn 1967, Jirásek
1996a), a to Jizerských horách (Sýkora 1971, Višňák 2012), Krkonoších (Vacek 1984, Wagnerová
1991, Jirásek 1996a, Gregor, nepubl., Skuhrovec,
nepubl.), Orlických horách (Mikyška 1972, Gregor,
Průša, vše nepubl.), na Králickém Sněžníku (Neuhäusl 1960a, Krahulec 1979, Jirásek 1996a),
v Rychlebských horách (Neuhäusl 1960a) a Hrubém Jeseníku (J. Šmarda 1950, Neuhäusl 1960a,
Bednář & Pěnčíková 1985, Průša 1985, Jirásek
1996a), jakož i v Moravskoslezských Beskydech
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Obr. 181. Rozšíření asociace LFC02 Athyrio distentifolii-Piceetum abietis.
Fig. 181. Distribution of the association LFC02 Athyrio distentifolii-Piceetum abietis.

(Sedláčková 1978, Jirásek 1996a, Malina 1997,
Kočí, nepubl.). Vzácně byla tato asociace zaznamenána i na Klínovci v Krušných horách (Smejkal,
nepubl.) a na Šumavě, zejména v okolí Černého
jezera (Sofron & Štěpán 1971b, Nesvadbová &
Sofron 1993) a v Trojmezenské hornatině (Jirásek1996a, Neuhäuslová 2001), kde však nebyly zaznamenány snímky s typickým druhovým
složením.
Variabilita. Tato asociace je v České republice poměrně málo variabilní. Nápadnější odchylky od běžného druhového složení reprezentují zejména porosty s havezí česnáčkovou (Adenostyles alliariae)
v okolí horských potoků a pramenišť v Hrubém Jeseníku, vzácněji i v Krkonoších, a porosty s papratkou samičí (Athyrium filix-femina) v menších nadmořských výškách. Hartmann & Jahn (1967) tyto
porosty formálně rozlišili jako samostatné subasociace.

ceetum Hartmann 1953 odkazem na originální diagnózu facie Luzula sylvatica asociace Luzulo nemorosae-Piceetum v práci Bartsch & Bartsch
(1940). Snímky této originální diagnózy jsou však
pro pojednávanou asociaci poměrně netypické (dominuje Thelypteris limbosperma, zatímco Athyrium
distentifolium je zastoupeno jen v jednom snímku
s pokryvností 1). Sám autor toto jméno ve svých
dalších pracích (Hartmann 1959, Hartmann & Jahn
1967) opustil ve prospěch jména Athyrio alpestris-Piceetum, které se ve středoevropské literatuře rozšířilo. Protože starší platné jméno Adenostylo-Piceetum nebylo v literatuře prakticky nikdy používáno,
navrhujeme konzervaci jména Athyrio alpestris-Piceetum Hartmann in Hartmann et Jahn 1967.

￭

Summary. This association of spruce forest is charac-

terized by a high cover of the fern Athyrium distentifolium
and subalpine tall forbs. It occurs most often at altitudes of
1150–1250 m in places with accumulation of thick snow
cover which is persistent until late spring. The snow cover

Hospodářský význam a ohrožení. Porosty asociace Athyrio-Piceetum se vyvíjejí většinou maloplošně na strmých svazích, a nemají proto velký
hospodářský význam. Jsou však významné pro
ochranu půdy proti erozi. Většinou jde o ochranné
lesy, z nichž velká část se dnes nachází v chráněných územích.

protects vegetation from winter frosts, delays the start of
the growing season and improves soil water supply. Such
habitats are characterized by a better litter decomposition
and faster nutrient cycling than in other spruce forests. It is
a natural vegetation type forming small patches enclosed
in the matrix of the Calamagrostio villosae-Piceetum abietis forests. In the Czech Republic it occurs mainly in the
Sudetes and Moravskoslezské Beskydy Mountains, but

Nomenklatorická poznámka. Hartmann (1953)
publikoval pro tuto asociaci jméno Adenostylo-Pi-

scattered sites are also found in other mountain ranges
over 1000 m.

413
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LFC03
Equiseto sylvatici-Piceetum
abietis Šmarda 1950

alliariae pokr. > 5 % NOT Alnus glutinosa pokr.

Vlhké přesličkové smrčiny

> 5 % NOT Alnus incana pokr. > 5 % NOT Athy-

skup. Mercurialis perennis NOT skup. Urtica
dioica NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Acer
pseudoplatanus pokr. > 5 % NOT Adenostyles

rium distentifolium pokr. > 5 % NOT Fagus sylva-

Tabulka 8, sloupec 9 (str. 372)
Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum
Orig. (J. Šmarda 1950): Piceetum-Equisetum sylvatici
(Picea excelsa = P. abies)
Diagnostické druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa,
Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium,
Circaea alpina, Crepis paludosa, Dryopteris dilatata, Equisetum sylvaticum, Luzula sylvatica, Lycopodium annotinum, Petasites albus, Phegopteris connectilis, Soldanella montana, Stellaria
nemorum; Bazzania trilobata, Calypogeia azurea,
Dicranodontium denudatum, Hylocomium splendens, Mnium hornum, Mylia taylorii, Pellia neesiana, Polytrichum commune, P. formosum, Rhizomnium punctatum, Rhynchostegium riparioides,
Scapania undulata, Sphagnum capillifolium s. l.,
S. girgensohnii, S. palustre, S. squarrosum
Konstantní druhy: Picea abies; Athyrium filix-femina,
Calamagrostis villosa, Caltha palustris, Cardamine
amara (excl. subsp. opicii), Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Dryopteris dilatata, Equisetum sylvaticum, Luzula sylvatica,
Myosotis palustris agg. (M. nemorosa), Oxalis acetosella, Petasites albus, Senecio nemorensis agg.,
Soldanella montana, Stellaria nemorum, Vaccinium myrtillus; Bazzania trilobata, Calypogeia azurea, Dicranodontium denudatum, Polytrichum
commune, P. formosum, Rhizomnium punctatum,
Scapania undulata, Sphagnum girgensohnii,
S. squarrosum
Dominantní druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa, Equisetum sylvaticum; Polytrichum formosum
Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND skup.
Cardamine amara NOT skup. Carex remota
NOT skup. Cirsium oleraceum NOT skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Galium odoratum NOT skup. Lysimachia vulgaris NOT

414

tica pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Asociace Equiseto-Piceetum zahrnuje porosty smrku ztepilého
(Picea abies), místy se slabou příměsí jedle bělokoré (Abies alba) a listnatých stromů z okolních
společenstev (Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa a Fagus sylvatica). Keřové patro chybí nebo
je jen slabě vyvinuto; častěji se v něm vyskytuje
hlavně jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V bylinném patře rostou vlhkomilné, na živiny poměrně
náročné druhy lesních pramenišť, např. Caltha
palustris, Cardamine amara, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvaticum, Myosotis nemorosa, Petasites albus
a Stellaria nemorum. Současně se pravidelně vyskytují acidofilní druhy smrčin Avenella flexuosa,
Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella a Vaccinium myrtillus. V jižních Čechách je běžně zastoupena Soldanella
montana. V porostech se obvykle vyskytuje
20–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je pravidelně
vyvinuto a převládají v něm vlhkomilné mechy
(zejména Polytrichum commune a druhy rodu
Sphagnum, hlavně S. girgensohnii a S. palustre)
společně s druhy mezofilními (např. Dicranum
scoparium a Polytrichum formosum).
Stanoviště. Equiseto-Piceetum se vyskytuje na
plochých dnech širokých údolí a pánví, nejčastěji
v submontánním nebo montánním stupni hor.
Vzácněji se nachází i na mírných svazích nebo
i strmějších svazích ve vlhkých roklích. Mezoklima
těchto stanovišť je zpravidla ovlivněno opakovaným
hromaděním chladného vzduchu stékajícího
z okolních svahů, což zvýhodňuje smrk v konkurenci s listnatými dřevinami. Půdy jsou kyselé a zamokřené, případně ovlivněné pomalu protékající
podzemní vodou. Nejčastěji jde o gleje, pseudogleje, glejové podzoly nebo stagnogleje, na jejichž povrchu se hromadí vrstva surového humusu.
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Obr. 182. Equiseto sylvatici-Piceetum abietis. Vlhká smrčina s přesličkou lesní (Equisetum sylvaticum) u osady Popelná u Stachů na
Šumavě. (L. Ekrt 2008.)
Fig. 182. Wet spruce forest with Equisetum sylvaticum near the settlement of Popelná, near Stachy, Šumava Mountains, south-western
Bohemia.

Místy může docházet k povrchovému rašelinění,
organická vrstva však je mělká a nesouvislá. Tyto
půdy se zpravidla vyskytují na obvodech pramenišť
nebo rašelinišť.
Dynamika a management. Tato vegetace se vyvíjí
obvykle jen maloplošně v lesních celcích, jejichž aktuální nebo potenciální přirozenou vegetací jsou bukové, jedlo-bukové nebo smrko-jedlo-bukové lesy.
V místech se zamokřenou půdou však buk ustupuje,
jedle do jisté míry také, a smrk se tak stává konkurenčně nejsilnější dřevinou, a to i v menších nadmořských výškách, než se vyskytují dvě předchozí
asociace smrčin. Pokud se v okolí nacházejí živinami bohatší podmáčené půdy, může se jako kontaktní společenstvo vyvinout olšina (zejména asociace Piceo abietis-Alnetum glutinosae). Vzhledem
k výskytu v chráněných polohách a v kontaktu s bukovými lesy není tato vegetace tak často nebo silně
narušována vichřicemi ani hmyzími kalamitami.
Rozšíření. Celkové rozšíření této asociace je málo
známé, protože dosud nebyla v zahraničních pře-

hledech vegetace oddělována od jiných asociací
podmáčených a rašelinných smrčin. Pouze Exner
(in Willner & Grabherr 2007: 184–208) tuto asociaci rozlišil v Rakousku, ale zároveň ji sloučil s asociací Soldanello montanae-Piceetum abietis. Předpokládáme, že se vyskytuje zejména v Českém
masivu, a to i na jeho rakouské, německé a polské
straně, v Harzu a Durynském lese a může zasahovat i do Severních Alp a Západních Karpat a jejich podhůří. V České republice se Equiseto-Piceetum nachází na Šumavě (Pišta 1982, Hladilin,
nepubl., Kurz, nepubl.), v Českém lese (Strejc, nepubl.), Slavkovském lese (Tichý, nepubl.), Krušných horách (Hejtmánek, nepubl.), Labských pískovcích (Skuhrovec, nepubl.), na Ještědském
hřbetu (Skuhrovec, nepubl.), v Jizerských horách
(Višňák 2012), Krkonoších (Gregor, nepubl.), na
Broumovsku (Gregor, nepubl.), v Orlických horách
(Gregor, nepubl.), Žďárských a Jihlavských vrších
i jinde na Českomoravské vrchovině (Gregor, nepubl., Málek nepubl.), v Novohradských horách
(Průša 1985, Vokoun, nepubl.), Rychlebských horách (Bednář, nepubl.), Hrubém Jeseníku a jeho
415
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Obr. 183. Rozšíření asociace LFC03 Equiseto sylvatici-Piceetum abietis.
Fig. 183. Distribution of the association LFC03 Equiseto sylvatici-Piceetum abietis.

podhůří (J. Šmarda 1950, Bednář, nepubl., J. Král,
nepubl.) a v Moravskoslezských Beskydech (Satora, nepubl., Togner, nepubl.).

znam pro zadržování vody v krajině a současně
jsou ohroženy odvodňováním.

Variabilita. Podle dostupnosti živin lze rozlišit dvě
varianty:
Varianta Stellaria nemorum (LFC03a) s diagnostickými druhy Impatiens noli-tangere, Myosotis
nemorosa, Senecio nemorensis agg. a Stellaria nemorum se vyskytuje na živinami bohatších půdách,
často v návaznosti na prameništní olšiny asociací
Piceo abietis-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum excelsioris. Tato varianta odpovídá subasociaci E. s.-P. a. deschampsietosum cespitosae
Jirásek 1996.
Varianta Polytrichum commune (LFC03b)
s diagnostickými druhy Bazzania trilobata, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii a S. palustre se vyskytuje na živinami chudších půdách,
zpravidla v návaznosti na oligotrofnější typy smrčin
patřící do asociace Soldanello montanae-Piceetum
abietis. Odpovídá subasociaci E. s.-P. a. typicum Jirásek 1996.

cally accompanied by Abies alba, with a herb layer compos-

￭ Summary. This is a forest dominated by Picea abies, loed of species typical of spruce forests on mesic soils such as
acidophilous grasses and Vaccinium myrtillus, and species
typical of wet nutrient-rich soils. The moss layer is well developed, containing many hygrophilous species including those
of the genus Sphagnum. It occurs on flat bottoms of broad
valleys and basins with wet acidic soils and temperature
inversions caused by cold air pooling. In most cases these
forests grow in small patches surrounded by beech or mixed
beech-conifer forests. On average they occur at lower altitudes than the previous two associations of spruce forests.

LFC04
Soldanello montanae-Piceetum
abietis Volk in Br.-Bl. et al. 1939
Vlhké rohozcové smrčiny
Tabulka 8, sloupec 10 (str. 372)

Hospodářský význam a ohrožení. Porosty této
asociace se zpravidla obhospodařují jako smrkové
kmenoviny, které skýtají kvalitní dříví, většinou však
nejsou vyvinuty na velkých rozlohách. Vysazené smrkové monokultury na těchto stanovištích se
výrazněji neliší od přirozených porostů. Mají vý416

Nomen mutatum propositum
Orig. (Braun-Blanquet et al. 1939): Soldanelleto-Piceetum Volk 1939 mss. (Soldanella montana, Picea
excelsa = P. abies)
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Piceion abietis

Syn.: Sphagno-Piceetum Richard 1961, Mastigobryo-

NOT skup. Eriophorum vaginatum NOT skup.

-Piceetum sensu auct. bohem. non Br.-Bl. et Sis-

Oxalis acetosella NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT

singh in Br.-Bl. et al. 1939 (pseudonym), Bazza-

Athyrium distentifolium pokr. > 5 % NOT Fagus syl-

nio-Piceetum sensu auct. bohem. non Br.-Bl. et

vatica pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 %

Sissingh in Br.-Bl. et al. 1939 (pseudonym)
Diagnostické druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Bazzania trilobata, Calypogeia integristipula, Dicranodontium denudatum, Dicranum scoparium, Lepidozia reptans,
Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii
Konstantní druhy: Picea abies; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Bazzania trilobata, Dicranum scoparium,
Polytrichum commune, P. formosum, Sphagnum
girgensohnii
Dominantní druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus; Bazzania trilobata,
Dicranum scoparium, Polytrichum commune,
Sphagnum girgensohnii
Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND (Bazzania trilobata pokr. > 5 % OR (Sphagnum girgensohnii pokr. > 25 % AND skup. Bazzania trilobata))

Struktura a druhové složení. Ve stromovém patře
této asociace dominuje smrk ztepilý (Picea abies),
který má většinou pokryvnost mezi 70 a 90 %. Z jiných dřevin mohou být místy vzácně přimíšeny
Abies alba, Betula pubescens nebo Pinus sylvestris, v podúrovni stromového patra se občas vyskytuje Sorbus aucuparia. Keřové patro většinou
chybí; je-li vyvinuto, tvoří je mladí jedinci druhů stromového patra, mnoho z nich je však často odumřelých. Druhově chudé bylinné patro má proměnlivou
pokryvnost zejména v závislosti na zápoji stromového patra. Tvoří je běžné acidofilní druhy smrkových lesů, zejména keříčky Vaccinium myrtillus
a V. vitis-idaea, trávy Avenella flexuosa a Calamagrostis villosa, kapradiny Dryopteris carthusiana
a D. dilatata a dvouděložné byliny Maianthemum
bifolium, Oxalis acetosella a Trientalis europaea.
V porostech se obvykle vyskytuje jen 5–10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem

Obr. 184. Soldanello montanae-Piceetum abietis. Vlhká rohozcová smrčina pod Prášilským jezerem na Šumavě. (L. Ekrt 2006.)
Fig. 184. Wet spruce forest above Prášilské lake in the Šumava Mountains, south-western Bohemia.
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400 m2. Bohatě je vyvinuto mechové patro, jehož
pokryvnost zpravidla přesahuje 50 %. Charakteristický je zejména výskyt játrovky Bazzania trilobata,
která roste jak na kořenových nábězích stromů
a tlejících pařezů, tak na povrchu půdy, kde často
vytváří souvislé koberce. Dále se vyskytují mechorosty vázané na počáteční fázi rašelinění na lesní
půdě, zejména Polytrichum commune, Sphagnum
capillifolium s. l., S. girgensohnii a další druhy rašeliníků. Na nezrašeliněných místech a na vrstvě jehličnatého opadu však rostou i mezofilní lesní
mechy, např. Dicranum polysetum, D. scoparium,
Hylocomium splendens, Lepidozia reptans, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi, Pohlia
nutans, Polytrichum formosum a Ptilidium ciliare.
Stanoviště. Soldanello-Piceetum se vyskytuje
zpravidla na dně širokých údolí a pánví v podhorském a horském stupni, a to na kontaktu s vrchovišti nebo v místech, kde podzemní voda stagnuje
mělce pod povrchem půdy. Nejčastěji se nachází
v nadmořských výškách 700–1100 m. Na dně roklí
v pískovcových skalních městech se však může vyskytovat i ve výškách 200–300 m. Stanoviště této
vegetace jsou v širokých údolích často ovlivněna
stékáním chladného vzduchu z okolních svahů
a jeho hromaděním na dně plochých údolí, zatímco
v hlubokých pískovcových roklích jsou pod vlivem
teplotní inverze vzniklé vlivem zastínění. Typická je
velká vzdušná vlhkost. Zpravidla se tato vegetace
vyskytuje na rovinatém terénu, může však přechá-

zet i na mírné svahy. Půdy jsou silně zamokřené;
typologicky jde o gleje nebo glejové podzoly, které
kryje silná vrstva surového humusu nebo nehluboká vrstva rašeliny. Pod vrstvou rašeliny se zpravidla nachází písčitá nebo hlinitopísčitá zemina (Sofron 1981). Tyto půdy jsou živinami chudší než půdy
asociace Equiseto sylvatici-Piceetum abietis.
Dynamika a management. Porosty asociace Soldanello-Piceetum vznikly většinou ve stupni horských smrko-jedlo-bukových lesů, a to na místech,
kde vlivem zamokření substrátu nebo teplotních inverzí chybí buk. Pravděpodobně jde o velmi starý
vegetační typ, který mohl vzniknout již v atlantiku.
Současné porosty jsou buď obhospodařovány jako
smrkové kmenoviny, nebo jsou ponechány samovolnému vývoji v chráněných územích.
Rozšíření. Rozšíření této asociace není vzhledem
k jejímu neustálenému vymezení v dosavadních
středoevropských fytocenologických pracích zcela
jasné. Vyskytuje se na bavorské a rakouské straně
Šumavy (Braun-Blanquet et al. 1939, Seibert in
Oberdorfer 1992: 53–80, Wallnöfer in Mucina et al.
1993b: 283–337, Exner in Willner & Grabherr
2007: 184–208), v Harzu (Schubert et al. 2001a),
v Polsku v pohoří Babia Góra (J. M. Matuszkiewicz
2001) a pravděpodobně i ve slovenských Západních Karpatech (Magic in Michalko et al. 1986:
122–123). Stejně tak je patrně zastoupena v dalších rakouských, německých a polských pohořích

Obr. 185. Rozšíření asociace LFC04 Soldanello montanae-Piceetum abietis.
Fig. 185. Distribution of the association LFC04 Soldanello montanae-Piceetum abietis.
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při hranici s Českou republikou. V České republice
je rozšířena roztroušeně v horských oblastech, ale
místy se nachází i ve vyšších pahorkatinách
a pánvích. Na větších rozlohách se vyskytuje zejména na Šumavských pláních a v kotlině horní Vltavy (Sofron 1981, Neuhäuslová 2001). Fytocenologickými snímky je doložena z Českého lesa
(Sofron 1990), Slavkovského lesa (Sofron 1981,
Tichý, nepubl.), Smrčin (Martínek & Martínková
2007), Krušných hor (Sofron 1981, Klinka, Prchal,
Prošek, vše nepubl.), Brd (Sofron 1998), Šumavy
a Pošumaví (Sofron 1981, Nesvadbová et al.
1994b, Linhart 2000, Hladilin, Kurz, Neuhäuslová,
Pišta, Vokoun, Vorel, vše nepubl.), Novohradských
hor (S. Kučera 1966, Pišta, nepubl., Vokoun, nepubl.), Třeboňska (Březina, Jiráček, Vokoun, vše
nepubl.), Písecka (Herben 1977), Bechyňska a Táborska (Vokoun, nepubl.), Jindřichohradecka (Březina, Jiráček, Podhorník, vše nepubl.), Posázaví
(Buršík, nepubl., Podhorník, nepubl.), Železných
hor (Neuhäusl, nepubl.), Žďárských vrchů (Neuhäusl 1975, Jirásek 1996a), Kokořínska (K. Mráz
1959), Labských pískovců (Smejkal, Vondráček,
Voráčková, vše nepubl.), podhůří Lužických hor
(Sýkora 1972, Skuhrovec, nepubl.), z Jizerských
hor (Sýkora 1971, Višňák 2012, Skuhrovec, nepubl.), Krkonoš a Podkrkonoší (Gregor, nepubl.),
Adršpašsko-teplických skal (Gregor, nepubl.), Orlických hor (Gregor, nepubl.), Hrubého Jeseníku
(Bureš, nepubl.) a Moravskoslezských Beskyd
(Duda 1949, Viewegh 1994).

územích a jsou významné pro zadržování vody
v krajině.
Syntaxonomická poznámka. V dosavadní české
literatuře byla tato asociace označována většinou
jako Mastigobryo-Piceetum, případně mutací tohoto jména, Bazzanio-Piceetum. Asociace Soldanello-Piceetum a Mastigobryo-Piceetum byly popsány ve stejné práci (Braun-Blanquet et al. 1939),
přičemž originální diagnóza první z nich zahrnovala
vlhké lesy na dnech údolí v Bavorském lese, které
velmi dobře odpovídají vymezení asociace v našem
přehledu i v dosavadní české literatuře, zatímco
druhá zahrnovala svahové smrčiny ve Schwarzwaldu. Jahn (1985) zdůraznila geograficky podmíněné rozdíly mezi smrčinami Schwarzwaldu a východnějších hercynských pohoří a Seibert (in
Oberdorfer 1992: 53–80) na základě srovnávací
analýzy fytocenologických dat z jižního Německa
považuje smrčiny Schwarzwaldu za odlišnou asociaci od smrčin Bavorského lesa a Šumavy. Jméno
Mastigobryo-Piceetum (Bazzanio-Piceetum) se
tedy na české porosty zřejmě nevztahuje, a proto
pro ně používáme jméno Soldanello-Piceetum.

￭ Summary. Soldanello-Piceetum is a spruce forest type
with a species-poor herb layer composed of the ericoid
shrubs Vaccinium myrtillus and V. vitis-idaea, the grasses
Avenella flexuosa and Calamagrostis villosa and acidophilous shade-tolerant ferns and herbs. The cover of the moss
layer usually exceeds 50%; it is characterized by extensive
mats of the hepatic Bazzania trilobata, hygrophilous mosses

Variabilita. Podle vlhkosti stanoviště lze rozlišit dvě
varianty:
Varianta Polytrichum commune (LFC04a)
s diagnostickými druhy Calamagrostis villosa a Polytrichum commune zahrnuje porosty vlhčích, silněji
zrašelinělých stanovišť. Velké pokryvnosti často dosahuje Sphagnum girgensohnii.
Varianta Leucobryum glaucum (LFC04b)
s diagnostickými druhy Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum s. l. a Pleurozium schreberi zahrnuje porosty na půdách, které občas povrchově
vysychají.
Hospodářský význam a ohrožení. Soldanello-Piceetum nemá vzhledem k omezenému plošnému
rozsahu porostů velký hospodářský význam. V hospodářských lesích jde o smrkové kmenoviny, které
poskytují kvalitní dříví. Větší rozlohy tohoto společenstva na Šumavě se nacházejí v chráněných

characteristic of initial peat formation on forest soil, e.g. Polytrichum commune and Sphagnum spp., and also bryophytes of mesic forest soils. It occurs at the bottoms of broad
valleys and basins in the submontane and montane belts,
most often in the altitudinal range of 700–1000 m. These habitats are characterized by high humidity and frequent
accumulations of cold air. Many sites occur near the margins
of mires and the water table is high. This association occurs
in most mountainous areas of the Czech Republic, but in
many cases it is only developed on a small scale.

Svaz LFD
Vaccinio uliginosi-Pinion
sylvestris Passarge 1968*
Rašelinné lesy
* Charakteristiku svazu zpracovali J. Navrátilová & M. Chytrý
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Orig. (Passarge 1968): Uliginosi-Pinion silvestris (Vaccinium uliginosum)
Syn.: Betulion pubescentis Lohmeyer et Tüxen in
Tüxen 1955 (§ 2b, nomen nudum), Ledo-Pinion
Tüxen 1955 (§ 2b, nomen nudum), Betulion pubescentis Lohmeyer et Tüxen ex Scamoni et Passarge 1959 (§ 2b, nomen nudum), Sphagno-Betulion pubescentis Doing 1962 (§ 2b, nomen
nudum), Eriophoro-Betulion pubescentis Passarge 1968, Sphagno-Betulion pubescentis Passarge 1968, Vaccinio uliginosi-Piceion abietis
Passarge 1968, Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Vorobjov et al. 1997
Diagnostické druhy: Betula pubescens, Picea abies,
Pinus sylvestris, P. uncinata subsp. uliginosa; Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum agg., Eriophorum vaginatum, Melampyrum
pratense, Molinia caerulea agg. (převážně M. caerulea s. str.), Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos agg. (převážně
V. oxycoccos s. str.), V. uliginosum, V. vitis-idaea; Bazzania trilobata, Pleurozium schreberi,
Polytrichum commune, P. strictum, Sphagnum capillifolium s. l., S. girgensohnii, S. magellanicum,
S. recurvum s. l., S. russowii
Konstantní druhy: Picea abies; Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, Molinia caerulea agg., Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos agg. (převážně V. oxycoccos s. str.),
V. uliginosum, V. vitis-idaea; Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum magellanicum, S. recurvum s. l.

Svaz Vaccinio uliginosi-Pinion zahrnuje rozvolněné
březové, borové nebo smrkové lesy na rašelinných
půdách. Dominantami stromového patra jsou bříza
pýřitá (Betula pubescens), borovice lesní (Pinus
sylvestris), blatka (P. uncinata subsp. uliginosa)
nebo smrk ztepilý (Picea abies), přimíšena může
být také bříza bělokorá (Betula pendula) nebo olše
lepkavá (Alnus glutinosa). Řídké keřové patro tvoří
zpravidla menší jedinci druhů stromového patra.
V bylinném patře jsou běžně zastoupeny rašeliništní chamaefyty (Rhododendron tomentosum,
Vaccinium oxycoccos a V. uliginosum), keříčky typické pro boreokontinentální lesy na mezických půdách (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea) a traviny charakteristické pro rašeliniště
i lesy na minerálních půdách (Calamagrostis vil420

losa, Eriophorum vaginatum a Molinia caerulea).
V bohatě vyvinutém mechovém patře převládají rašeliníky (zejména Sphagnum capillifolium s. l.,
S. fallax, S. flexuosum a S. magellanicum) a další
rašeliništní mechy (převážně Polytrichum commune
a P. strictum), ale vyskytují se i lesní mechorosty typické pro minerální půdy, např. Leucobryum glaucum s. l. a Pleurozium schreberi.
Vegetace svazu Vaccinio uliginosi-Pinion se vyskytuje ve vlhkých rašelinných sníženinách, kolem
oligotrofních a dystrofních jezer, na okrajích vrchovišť a oligotrofních rašelinišť, vrchovištích v závěrečných sukcesních stadiích a vzácně i na zrašelinělých minerálních půdách. Její existenci umožňuje
vysoká hladina silně kyselé a živinami chudé podzemní vody, která zejména u rašelinných březin
a smrčin často stagnuje při povrchu, zatímco u rašelinných borů klesá hlouběji než 30 cm pod povrch
půdy. Tato vegetace je rozšířena od oceanické části
severozápadní Evropy daleko na východ do eurasijské boreální zóny. Ve srážkově bohatých nížinách
až podhorských oblastech severozápadní Evropy
v této vegetaci zpravidla převládá bříza pýřitá (Betula pubescens), zatímco směrem na východ jsou
častější bory a smrčiny (Bohn et al. 2000–2003).
V severozápadní Evropě mohou rašelinné březiny
na příhodných stanovištích vytvářet trvalá společenstva, ale směrem na východ bříza dominuje hlavně
v raných sukcesních stadiích zarůstajících okrajů
minerálně chudých rašelinišť nebo na narušených
místech. Území České republiky leží v přechodné
zóně, ale na nenarušených okrajích rašelinišť se
zde uplatňují spíš už kontinentálnější dřeviny borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea
abies). Borovice je vázána na teplejší území (u nás
na menší nadmořské výšky, v kontinentálním měřítku na jižnější oblasti), zatímco smrk převládá
v chladnějších územích (v horách, v údolích s hromaděním chladného vzduchu a v rámci Eurasie
v severnějších oblastech). V Českém masivu a některých dalších hercynských pohořích střední Evropy se dále vyskytují i porosty s blatkou (Pinus uncinata subsp. uliginosa).
Vzhledem k neúživnosti substrátů, na kterých
se vyskytují, nemají rašelinné březiny, bory a smrčiny větší hospodářský význam. Jako rané sukcesní
stadium vývoje rašelinných lesů umožňují rašelinné
březiny nástup navazujících společenstev rašelinných borů. Všechny typy rašelinných lesů jsou útočištěm vzácných druhů rostlin i živočichů a také
často vytvářejí ochranné pásy kolem vzácných spo-
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lečenstev bezlesých vrchovišť a přechodových rašelinišť. Ohrožení spočívá hlavně v odvodňování
a převodu na jehličnaté kultury.
Syntaxonomické hodnocení rašelinných lesů je
v literatuře nejednotné. Někteří němečtí autoři (Tüxen
1955, Passarge 1968, Passarge & Hofmann 1968)
navrhli oddělovat je do samostatné třídy Vaccinietea
uliginosi Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1955, případně
i do dvou tříd Molinio-Betuletea pubescentis Passarge 1968 a Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris
Passarge 1968, z nichž první zahrnuje oceaničtější
rašelinné březiny a druhá kontinentálnější rašelinné
bory. V jiných vegetačních přehledech včetně českých (Moravec in Moravec et al. 1995: 124–128,
Husová et al. 2002) byly jednotlivé asociace podle
dominanty stromového patra řazeny do různých
svazů třídy Vaccinio-Piceetea společně s asociacemi
typickými pro minerální půdy. Zejména svaz Dicrano-Pinion sylvestris byl v takovém pojetí velmi heterogenní, což např. Seibert (in Oberdorfer 1992: 53–80)
řešil jeho rozdělením do dvou podsvazů, jednoho pro
vegetaci minerálních půd a druhého pro vegetaci rašelinných půd. V našem pojetí bereme v potaz velkou floristickou, strukturní i ekologickou podobnost
všech typů rašelinných lesů a podobně jako Schubert (in Schubert et al. 2001b: 46–100) je sdružujeme do jediného svazu. Tento svaz řadíme do třídy
Vaccinio-Piceetea, protože kromě rašeliništních
druhů tvoří podstatnou část druhového složení porostů boreokontinentální nebo středoevropské horské druhy typické pro jehličnaté lesy této třídy. Rašelinné lesy jsou i v boreální zóně Eurasie zpravidla
v kontaktu s tajgou na minerální půdě a druhové složení těchto lesů je velmi podobné. Rozvolněné bory
na hlubších vrchovištních rašeliništích (asociace
Sphagno-Pinetum sylvestris a Ledo palustris-Pinetum uncinatae Klika ex Šmarda 1948) a vrchoviště
s klečí (asociace Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo
Lutz 1956) však řadíme do svazu Sphagnion magellanici třídy Oxycocco-Sphagnetea (Hájková et al. in
Chytrý 2011: 705–736).

contains various species of Sphagnum and other peatland
mosses as well as bryophytes typical of wet soils. This alliance occurs in peatland complexes across the boreal and
temperate zones of Europe. Betula pubescens more frequently dominates in the west of its range, Picea abies and
Pinus sylvestris in the east, and Pinus uncinata subsp. uliginosa in the mountain ranges of central Europe.

LFD01
Vaccinio uliginosi-Betuletum
pubescentis Libbert 1933*
Rašelinné březiny
Tabulka 8, sloupec 11 (str. 372)
Nomen inversum propositum
Orig. (Libbert 1933): Betula pubescens-Vaccinium uliginosum-Assoziation
Syn.: Betulo-ledetum callunosum de Kleist 1929 (§ 3e),
Betuletum pubescentis Tüxen 1937
Diagnostické druhy: Betula pubescens, Salix aurita;
Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea agg.,
Vaccinium oxycoccos agg., V. uliginosum, V. vitis-idaea; Polytrichum commune, Sphagnum magellanicum, S. recurvum s. l.
Konstantní druhy: Betula pubescens, Pinus sylvestris;
Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Molinia
caerulea agg., Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos
agg., V. vitis-idaea; Polytrichum commune, Sphagnum recurvum s. l.
Dominantní druhy: Betula pendula, B. pubescens;
Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea agg.; Polytrichum commune,
Sphagnum recurvum s. l.
Formální definice: (Betula pendula pokr. > 25 % OR
Betula pubescens pokr. > 25 %) AND Sphagnum
sp. pokr. > 25 % NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT
Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Fagus sylvatica

￭

Summary. The alliance Vaccinio uliginosi-Pinion in-

pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT

cludes peatland forests dominated by Betula pubescens,

Pinus uncinata subsp. uliginosa pokr. > 25 % NOT

Picea abies, Pinus sylvestris or P. uncinata subsp. uligi-

Pinus sylvestris pokr. > 25 %

nosa. Their herb layer contains chamaephytes typical of
peatlands (Rhododendron tomentosum, Vaccinium oxycoccos and V. uliginosum), ericoid dwarf shrubs of mesic
soils (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus and V. vitis-

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje
rozvolněné lesy s dominantní břízou pýřitou (Betula
pubescens) a přimíšenou borovicí lesní (Pinus

-idaea) and acidophilous graminoids typical of both peatlands and mineral soils. The well developed moss layer

* Zpracovala J. Navrátilová
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Obr. 186. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis. Rašelinná březina u samoty Nový Brunst na Železnorudsku na Šumavě. (J. Navrátilová 2010.)
Fig. 186. Peatland birch forest near the settlement Nový Brunst near Železná Ruda, Šumava Mountains, south-western Bohemia.

sylvestris), břízou bělokorou (B. pendula), místy také
s olší lepkavou (Alnus glutinosa), topolem osikou
(Populus tremula) nebo jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia). Pokryvnost stromového patra se pohybuje
okolo 50 % a výška porostů nepřesahuje zpravidla
8 m. Keřové patro tvoří krušina olšová (Frangula
alnus), vrby (Salix aurita a S. cinerea) a druhy stromového patra nižšího vzrůstu. V jihozápadních Čechách se místy vyskytuje tavolník vrbolistý (Spiraea
salicifolia). V bylinném patře zpravidla převládá bezkolenec modrý (Molinia caerulea) a při poklesu hladiny podzemní vody se často šíří třtina šedavá (Calamagrostis canescens). Dále se vyskytují druhy
typické pro rašelinné bory a vrchoviště, např. Vaccinium oxycoccos a V. uliginosum. V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na
plochách o velikosti 100–400 m2. V bohatě vyvinutém mechovém patře převládají rašeliníky (nejčastěji Sphagnum recurvum s. l.) a vrchovištní i lesní
mechorosty, např. Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi a Polytrichum commune.
Stanoviště. Rašelinné březiny se nacházejí na vlhkých až mokrých glejích a kyselých rašelinných pů422

dách ve zvodnělých terénních sníženinách a na
okrajích rašelinišť. Zaujímají půdy s obdobným vodním režimem jako mokřadní olšiny, avšak s malým
obsahem bazických iontů, což omezuje konkurenční
schopnost olše (Ellenberg & Leuschner 2010). Na
rozdíl od rašelinných borů představují rašelinné březiny atlantičtější typ vegetace, vázaný zpravidla na
mělké rašeliny o mocnosti 10–20 cm. Rašelina se
díky přístupu vzduchu mineralizuje. V časném jaru
voda stagnuje na povrchu, později však opadá (Kučerová et al. in Chytrý et al. 2010b: 349–359). Na období nedostatku kyslíku při zaplavení rhizosféry je
Betula pubescens přizpůsobena přemísťováním organických zásobních látek do kořenů v období poklesu vodní hladiny. Ty se pak stávají zdrojem výživy
v období anoxie. Její kořeny jsou rovněž schopny
udržovat pomocí aerenchymu aerobní prostředí,
a oxidovat tak toxické ionty Fe2+ na metabolicky upotřebitelné ionty Fe3+ (Janiesch 1991).
Dynamika a management. Rašelinné březiny zahrnují raná sukcesní stadia zarůstajících okrajů minerálně chudých rašelinišť. Často se nacházejí
v mozaice s vegetací rašelinných borů, ve které
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Obr. 187. Rozšíření asociace LFD01 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis.
Fig. 187. Distribution of the association LFD01 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis.

v následné sukcesi přecházejí. Rovnováha mezi výskytem rašelinných borů a březin je v některých případech velmi labilní: kolísání hladiny vody a s ním
spojená eutrofizace způsobují sukcesi k březinám,
zatímco stabilnější hladina vody, udržující se několik centimetrů pod povrchem, podporuje rozvoj rašelinných borů (Neuhäusl 1992). V České republice
jsou rašelinné březiny vesměs mladá vývojová stadia po odlesnění spíš než trvalá společenstva.
Vhodnou ochranářskou péčí je zachování existujícího vodního režimu a odstraňování náletových dřevin, jako je osika nebo smrk.

(Horodyská 2006), Třeboňské pánvi (Březina 1975,
Albrecht 1985, 1986b, Boublík, nepubl.), Novohradských horách (Černý 2003), na Šumavě a v Pošumaví (Albrecht 1982a, Bufková et al. 2005, Grulich
2006a) a na rašeliništi Bachmač u Jickovic ve středním Povltaví (Březina, nepubl.).

Rozšíření. Rašelinné březiny se nacházejí roztroušeně v oblastech výskytu rašelinišť, zejména v kolinním až submontánním stupni subatlantské
a atlantské části Evropy. Uváděny jsou z Dánska
(Dierßen 1996), Německa (Seibert in Oberdorfer
1992: 53–80, Pott 1995, Schubert et al. 2001a,
Preising et al. 2003), Rakouska (Franz & Willner in
Willner & Grabherr 2007: 89–93), severozápadního
Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Slovenska (Michalko in Michalko et al. 1986: 101–103), Maďarska
(Kevey 2008) a Ukrajiny (Didukh et al. in Didukh et
al. 2011: 143–199). V České republice byly fytocenologickými snímky doloženy na Chebsku, v Krušných horách, na Děčínském Sněžníku (Smejkal,
nepubl.), v Ralské pahorkatině (Turoňová 1987,
Vondráček, nepubl.), ve východních Čechách na
Třebechovicku (Mikyška 1968), ve Žďárských vrších (Klika & J. Šmarda 1944), Jihlavských vrších

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
má význam především jako ochranný les okolo
vlhčích typů rašelinných lesů i jiné rašeliništní vegetace. Jako rané sukcesní stadium vývoje rašelinných lesů umožňuje nástup navazujících společenstev rašelinných borů (Neuhäusl 1992). Ohrožení
spočívá hlavně v dalším odvodňování a převodu na
jehličnaté kultury.

Variabilita. Druhové složení společenstva se mění
v závislosti na hloubce podzemní vody, úživnosti
půdy a stupni sukcese. Vytvářejí se tak plynulé přechody k rašelinným borům, olšinám i podmáčeným
smrčinám.

￭ Summary. This vegetation type is dominated by Betula
pubescens, but other trees and shrubs adapted to wet acidic soils can also occur. The herb layer is often dominated
by the grass Molinia caerulea while peatland species such
as Vaccinium oxycoccos and V. uliginosum are also common. The well developed moss layer is dominated by
Sphagnum spp., accompanied by mosses typical of mineral
forest soils. This vegetation develops on wet organic soils
in mire complexes, usually in a mosaic of various types of
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open mire vegetation and coniferous peatland forests. Peatland birch forests develop on wetter sites than peatland
pine forests. They often represent young stages of forest
succession on peatlands, e.g. on margins of open mires or
after disturbance of previously forested sites on peat. In the
Czech Republic the stands of this association are scattered
in mountain areas and basins with peatland formation.

phorum vaginatum, Molinia caerulea agg. (převážně M. caerulea s. str.), Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos agg.
(převážně V. oxycoccos s. str.), V. uliginosum,
V. vitis-idaea; Dicranum bonjeanii, Pleurozium
schreberi, Polytrichum strictum, Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum, S. recurvum s. l.
Konstantní druhy: Betula pubescens, Frangula alnus,
Picea abies, Pinus sylvestris; Calluna vulgaris,

LFD02
Vaccinio uliginosi-Pinetum
sylvestris de Kleist 1929*

(převážně M. caerulea s. str.), Vaccinium myrtil-

Rašelinné brusnicové bory

s. str.), V. uliginosum, V. vitis-idaea; Aulaco-

Tabulka 8, sloupec 12 (str. 372)

Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea agg.
lus, V. oxycoccos agg. (převážně V. oxycoccos
mnium palustre, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, P. strictum, Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum, S. recurvum s. l.

Nomen inversum propositum
Orig. (de Kleist 1929): Pineto-vaccinietum uliginosi
(Pinus sylvestris)

Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Molinia caerulea
agg. (převážně M. caerulea s. str.), Rhododendron
tomentosum, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum;
Sphagnum capillifolium s. l., S. recurvum s. l.

Diagnostické druhy: Betula pubescens, Frangula alnus,
Pinus sylvestris, P. uncinata subsp. uliginosa; Erio-

Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 5 % AND
skup. Eriophorum vaginatum AND skup. Vac-

* Zpracovala J. Navrátilová

Obr. 188. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris. Rašelinný bor s rojovníkem bahenním (Rhododendron tomentosum) na rašeliništi Losí
blato u Mirochova na Třeboňsku. (J. Navrátilová 2010.)
Fig. 188. Peatland forest with Pinus sylvestris and Rhododendron tomentosum in Losí blato mire near Mirochov, Třeboň basin, southern
Bohemia.
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cinium vitis-idaea NOT Betula pendula pokr.
> 25 % NOT Betula pubescens pokr. > 25 % NOT
Pinus uncinata subsp. uliginosa pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Rašelinné brusnicové bory tvoří zapojené porosty na rašelinných půdách s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris)
a přimíšeným smrkem ztepilým (Picea abies) a břízami (Betula pendula nebo B. pubescens), na kontaktu s blatkovými bory také s vtroušenou blatkou
(Pinus uncinata subsp. uliginosa). Stromové patro je až 25 m vysoké a na rozdíl od asociace
Sphagno-Pinetum sylvestris mnohem zapojenější.
Keřové patro tvoří krušina olšová (Frangula alnus)
a druhy stromového patra. V bylinném patře mají
výrazné zastoupení keříčky, zejména Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea a místy Rhododendron tomentosum. Vrchovištní druhy Andromeda polifolia, Eriophorum
vaginatum, Vaccinium oxycoccos a rašeliníky (nejčastěji Sphagnum recurvum s. l.) se vyskytují
roztroušeně. V porostech se obvykle vyskytuje
10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 200–400 m2. V mechovém patře jsou časté
lesní druhy, např. Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi a Sphagnum girgensohnii.
Stanoviště. Rašelinné brusnicové bory představují
závěrečné sukcesní stadium vrchovištních rašelinišť

v menších nadmořských výškách. Osídlují místa se
silně rozloženou rašelinou na odvodněných vrchovištích a přechodových rašeliništích, vzácně se nacházejí i na zrašeliněných minerálních půdách. Půdy jsou
silně kyselé a mají velmi omezenou zásobu živin
a bazických iontů. Hladina podzemní vody se nachází
30 cm pod povrchem a hlouběji (Rektoris et al. 1997).
Dynamika a management. Asociace zakončuje
sukcesní vývoj vegetace třídy Oxycocco-Sphagnetea. Bezlesá vrchoviště dominující ve vlhkém klimatu středního holocénu byla postupně v sušším
subboreálu nahrazována rašelinnými bory asociace Ledo palustris-Pinetum uncinatae, popřípadě
Sphagno-Pinetum sylvestris (Neuhäusl 1992). Asociace Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris se v minulosti přirozeně vyskytovala pravděpodobně jen
vzácně na mělkých půdách tvořených mineralizovanou rašelinou v blízkosti vrchovišť (Neuhäusl 1992).
Hlubší rašelinné půdy porůstá tato vegetace pouze
po odvodnění, díky čemuž je však dnes nejrozšířenějším typem rašelinných borů v České republice.
Dalším odvodněním se mění na nejrůznější degradované typy borových porostů, z nichž mizí rašeliništní druhy a naopak se více uplatňují trávy
Avenella flexuosa, Calamagrostis spp. a Molinia caerulea nebo v nichž převládají lesní mechorosty
a lišejníky. Vhodný management zajišťující dlouhodobou existenci rašelinných brusnicových borů spočívá v zachování současného vodního režimu, popřípadě v jeho obnově na místech, kde byl narušen.

Obr. 189. Rozšíření asociace LFD02 Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris.
Fig. 189. Distribution of the association LFD02 Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris.
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Rozšíření. Asociace se vyskytuje v subkontinentální části střední a severovýchodní Evropy v planárním až montánním stupni. V západní Evropě ji
střídá subatlantská a atlantská vegetace rašelinných březin. Západní hranice rozšíření rašelinných
brusnicových borů leží na dolním Labi a středním
Rýnu, zatímco východní hranice je nejasná. Na severu zasahuje tato asociace do Skandinávie a na
jihu do podhůří Alp (Neuhäusl 1972a). Nejhojnější
je v Německu (Seibert in Oberdorfer 1992: 53–80,
Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100,
Preising et al. 2003), Rakousku (Willner & Steiner
in Willner & Grabherr 2007: 181–183), Polsku
(J. M. Matuszkiewicz 2001) a na Ukrajině (Solomaha 2008, Didukh et al. in Didukh et al. 2011:
143–199). Udává se i z rumunských Karpat (Coldea 1991). V České republice je známa z Dokeska
(Neuhäusl & Neuhäuslová 1965, Stančík 1995),
západní části Krušných hor (Prchal, nepubl.),
Chebska (Nesvadbová et al. 1987), od Boleveckých rybníků u Plzně (Sofron 1984), ze Šumavy
(Mikyška 1964b, Nesvadbová et al. 1994b, Urbanová 2006), Novohradských hor (S. Kučera 1966),
Třeboňska (Březina 1975, Rektoris et al. 1997),
Novobystřicka (Rybníček 1974) a Žďárských vrchů
(Neuhäusl 1972b, 1975). Bez fytocenologických
snímků se uvádí i ze Smrčin, Slavkovského lesa,
Manětínska a Labských pískovců (Kučerová et al.
in Chytrý et al. 2010b: 349–359).

￭

Summary. These are peatland forests dominated by

Pinus sylvestris. Their canopy is denser than in the similar
association Sphagno-Pinetum sylvestris, which belongs to
the class Oxycocco-Sphagnetea. The herb layer contains
a significant component of dwarf shrubs such as Calluna
vulgaris, Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus,
V. uliginosum and V. vitis-idaea, accompanied by bog specialists. The moss layer contains Sphagnum spp. together
with forest species of mineral soils. This is a terminal successional stage of bogs at low altitudes. Soils are either
strongly mineralized peat or mineral soil with peat formation. The water table is usually 30 cm below ground or
deeper. This association occurs in some mountain areas
and basins in the Bohemian Massif.

LFD03
Vaccinio-Pinetum montanae
Oberdorfer 1934*
Blatkové brusnicové bory
Tabulka 8, sloupec 13 (str. 372)
Nomen inversum propositum
Orig. (Oberdorfer 1934): Pineto-Vaccinietum (Pinus
montana = P. uncinata subsp. uliginosa, Vaccinium
myrtillus, V. oxycoccos, V. uliginosum, V. vitis-idaea)
Syn.: Vaccinio uliginosi-Pinetum montanae Bartsch et

Variabilita. Složení společenstva se mění zejména v závislosti na hloubce podzemní vody. Na
vlhčích stanovištích se nacházejí plynulé přechody k asociacím, ze kterých rašelinné brusnicové bory vznikají, jmenovitě Sphagno-Pinetum
sylvestris, Ledo palustris-Pinetum uncinatae
i Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis. Zejména v místech s narušeným vodním režimem je
časté mozaikovité prolínání s některou z výše
zmíněných asociací.

Bartsch 1940, Sphagno-Pinetum mugo Kuoch
1954, Pino rotundatae-Sphagnetum Neuhäusl
1969 p. p.
Diagnostické druhy: Betula pubescens, Pinus uncinata subsp. uliginosa; Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum agg., Eriophorum vaginatum, Rhododendron tomentosum,
Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos agg. (převážně V. oxycoccos s. str.), V. uliginosum,
V. vitis-idaea; Pleurozium schreberi, Polytrichum

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo
vytváří ochranné porosty okolo vlhčích typů rašelinných lesů i jiné rašeliništní vegetace, které částečně eliminují nepříznivé vlivy z okolí, hlavně odvodnění okolní krajiny a eutrofizaci. Představuje
rovněž biotop vzácných druhů rostlin i živočichů.
Ohrožení spočívá hlavně v dalším odvodňování, intenzivním lesnickém využívání a v oslabení borovic
na místech se silně znečištěným ovzduším (Pensa
et al. 2004).
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commune, P. strictum, Sphagnum capillifolium s. l.,
S. magellanicum, S. recurvum s. l.
Konstantní druhy: Picea abies, Pinus uncinata subsp.
uliginosa; Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos agg. (převážně V. oxycoccos
s. str.), V. uliginosum, V. vitis-idaea; Pleurozium

* Zpracovala J. Navrátilová
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schreberi, Polytrichum commune, P. strictum,
Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum,
S. recurvum s. l.
Dominantní druhy: Betula pubescens, Pinus uncinata
subsp. uliginosa; Eriophorum vaginatum, Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus,
V. uliginosum; Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum, S. recurvum s. l.
Formální definice: Pinus uncinata subsp. uliginosa pokr.
> 25 % AND skup. Eriophorum vaginatum AND
skup. Vaccinium vitis-idaea

Struktura a druhové složení. Jde o zapojené lesy
s dominantní stromovou blatkou (Pinus uncinata
subsp. uliginosa) a přimíšenou borovicí lesní (P. sylvestris) nebo jejich křížencem (P. ×digenea), smrkem ztepilým (Picea abies) a břízami (Betula pendula nebo B. pubescens). Porosty dosahují výšky
až 18 m. Keřové patro tvoří krušina olšová (Frangula alnus) a druhy stromového patra. V bylinném
patře mají velkou pokryvnost keříčky Calluna vul-

garis, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, místy i Rhododendron tomentosum. Vrchovištní druhy Andromeda polifolia, Eriophorum
vaginatum a Vaccinium oxycoccos se vyskytují
roztroušeně. V porostech se obvykle nachází
5–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. V mechovém patře rostou rašeliníky (nejčastěji Sphagnum recurvum s. l.)
a další vrchovištní mechorosty (např. Polytrichum
strictum), k nimž přistupují lesní druhy, jako jsou
Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum s. l.,
Pleurozium schreberi a Sphagnum girgensohnii.
Stanoviště. Společenstvo se nachází na podobných stanovištích jako asociace Ledo palustris-Pinetum uncinatae, tedy v mírných terénních
sníženinách ve středních nadmořských výškách
(v České republice přibližně od 420 do 880 m), ale
na místech se sníženou hladinou podzemní vody.
Menším nadmořským výškám jsou lépe přizpůsobeny rašelinné bory s borovicí lesní (Pinus sylvestris), stanovištím ve větších nadmořských výškách
naopak vrchoviště s klečí (Pinus mugo; Bastl et al.

Obr. 190. Vaccinio-Pinetum montanae. Porost blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) na rašeliništi Žofinka u Dvorů nad Lužnicí v jižní
části Třeboňské pánve. (J. Navrátilová 2011.)
Fig. 190. Peatland forest with Pinus uncinata subsp. uliginosa in the Žofinka mire near Dvory nad Lužnicí in the southern part of the
Třeboň basin, southern Bohemia.
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2008). Půda je sycena srážkovou vodou, spodní
vrstvy rašeliny však mohou být dosycovány také oligotrofní prameništní vodou. Hladina podzemní vody
často klesá hlouběji než 30 cm pod povrch. Reakce
půdy je kyselá až silně kyselá. Substrát je tvořen
částečně mineralizovanou rašeliníkovou a suchopýrovou rašelinou se slabou dřevitou příměsí.
V půdní vodě blatkových borů Třeboňska bylo zjištěno velmi nízké pH (průměr 3,4) a vyšší koncentrace rozpuštěného fosforu (průměr 0,08 mg.l-1)
oproti blatkovým borům nacházejícím se ve větších
nadmořských výškách, což může souviset se
zrychlenou mineralizací rašeliny vlivem vyšších teplot a většího kolísání hladiny podzemní vody, podpořeného odvodněním (Kučerová et al. 2008).
Dynamika a management. Tato asociace v České
republice zahrnuje degradovaná stadia blatkových
borů asociace Ledo palustris-Pinetum uncinatae po
odvodnění (Kučerová et al. 2000). Při ještě větším
poklesu hladiny podzemní vody se postupně mění
v rašelinný bor asociace Vaccinio uliginosi-Pinetum
sylvestris, popřípadě v jiný, sušší typ borového lesa.
Asociace Vaccinio-Pinetum montanae se vyskytuje
většinou na místech, kde byl narušen vodní režim
blatkového boru a trvale poklesla hladina podzemní
vody. Bez dalšího lidského zásahu většinou nelze
v takovýchto porostech cyklickou sukcesi zpět k vegetaci asociace Ledo palustris-Pinetum uncinatae
předpokládat (Freléchoux et al. 2000). V místech,
kde se šíří rašelinný bor asociace Vaccinio-Pinetum

montanae na úkor blatkového boru asociace Ledo
palustris-Pinetum uncinatae, je vhodným managementem pozvolné zvýšení hladiny podzemní vody
na úroveň okolo 20 cm pod povrchem půdy a obnovení původního vodního režimu. Měření transpirace blatky (Kučerová et al. 2010) naznačuje, že
změna vlhkostních poměrů v blatkových borech,
a tím i změna jejich vegetace, může být urychlena
změnou složení stromového patra. Blatka transpiruje méně intenzivně než bříza, krušina, olše
a další listnaté dřeviny, a proto zvyšování podílu
těchto listnatých dřevin na úkor blatky může urychlovat další pokles hladiny podzemní vody a s ním
i změny vegetace.
Rozšíření. Blatkové rašelinné bory asociace Vaccinio-Pinetum montanae jsou udávány z jižního Německa, kde jsou rozšířeny od Schwarzwaldu přes
předhůří Alp až do Horní Falce (Seibert in Oberdorfer 1992: 53–80). Nejhojnější jsou na rašeliništích
severně od bavorských vápencových Alp. Vlhčí
klima montánního stupně a rovnoměrné zásobení
vodou zvýhodňují v těchto porostech blatku před
borovicí lesní. Zapojené blatkové rašelinné lesy
s výrazným zastoupením druhů třídy Vaccinio-Piceetea se v České republice vyskytují v Krušných
horách (Váňa 1962, Mejstřík 1967, Vondráček, nepubl.), Slavkovském lese (Žán 1983), Českém lese
(Sofron 1990), v nižších polohách Šumavy v její severní (Nesvadbová et al. 1994b), střední (Holubičková 1960) i jižní části (Urbanová 2006), na Třeboň-

Obr. 191. Rozšíření asociace LFD03 Vaccinio-Pinetum montanae.
Fig. 191. Distribution of the association LFD03 Vaccinio-Pinetum montanae.
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sku (Březina et al. 1963, Navrátilová et al. 2006),
Soběslavských blatech (Vokoun, nepubl.) a ve
Žďárských vrších (Holubičková 1961, Neuhäusl
1975). Velmi pravděpodobně se nacházejí i na lokalitách blatkových borů na Chebsku (Kučerová et
al. in Chytrý et al. 2010b: 349–359).
Hospodářský význam a ohrožení. Blatkové bory
představují estetický a ojedinělý prvek v krajině,
tato asociace však má i význam indikační. Obvykle
se vyskytuje na hlubokých rašeliništích, která byla
v minulosti odvodněna nebo na nichž se těžila rašelina. Výskyt porostů pouze této asociace bez návaznosti na asociaci Ledo palustris-Pinetum uncinatae naznačuje narušení vodního režimu a konec
cyklické obnovy blatkových lesů, což vede v našich
podmínkách k jejich zániku. Další možná ohrožení
vyplývají z výsadby kultur borovice lesní nebo
smrku a také z introgresivní hybridizace blatky a šíření kříženců, které je podpořeno poklesem hladiny podzemní vody (Businský 1998, 2009). Blatkové bory, zvláště ty narušené odvodněním, snáze
podléhají polomům a následně i kůrovcovým kalamitám a požárům. V oblastech výskytu borovice
lesní vede narušení stromového patra blatkových
borů většinou k nevratným změnám v jeho druhovém složení, přičemž se na úkor blatky šíří borovice lesní a její kříženci s blatkou. Bylo zjištěno, že
kvůli uvolnění fosforu a dusíku do půdy mají na
změnu druhového složení podrostu blatkových
borů větší vliv požáry než polomy a kůrovcové kalamity. Po požáru se v podrostu rychle šíří bezkolenec modrý (Molinia caerulea) na úkor vrchovištních druhů, zatímco při polomech a kůrovcových
kalamitách dochází hlavně ke změnám ve složení
stromového patra a podrost zůstává zachován (Kučerová et al. 2008).
Syntaxonomická poznámka. V České republice
byla dříve většina blatkových porostů bez ohledu na
zastoupení vrchovištních a lesních druhů a pokryvnost stromového patra hodnocena v rámci široce
pojaté asociace Pino rotundatae-Sphagnetum Neuhäusl 1969. Zde používáme užší pojetí, kdy nezapojené blatkové lesy počátečních a středních vývojových stadií zarůstajícího vrchoviště řadíme do
asociace Ledo palustris-Pinetum uncinatae ze třídy
Oxycocco-Sphagnetea, zatímco konečná sukcesní
stadia zapojeného blatkového lesa s menším zastoupením vrchovištních druhů a převahou mezotrofních druhů minerálních půd do asociace Vacci-

nio-Pinetum montanae ze třídy Vaccinio-Piceetea.
Stejné pojetí použil pro jižní Německo Seibert (in
Oberdorfer 1992: 53–80).
Nomenklatorická poznámka. Oberdorfer (1934)
uvádí v tabulce originální diaznózy asociace Pino-Vaccinietum dva druhy borovic: Pinus montana (stromová forma, tj. P. uncinata subsp. uliginosa) a Pinus
sylvestris. Je však zřejmé, že jméno asociace utvořil
podle P. uncinata subsp. uliginosa, protože jednak
paralelně s jejím latinským jménem uvádí německé
jméno Moorbeer-Spirkenwäldern, jednak zaznamenal P. uncinata subsp. uliginosa ve všech pěti snímcích se střední pokryvností 4, zatímco P. sylvestris
jen v jednom snímku s pokryvností +.

￭ Summary. Vaccinio-Pinetum montanae is an association
of closed peatland forest dominated by Pinus uncinata
subsp. uliginosa. Its herb layer contains dwarf shrubs Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, in places also Rhododendron tomentosum, and
species typical of bogs. The moss layer is characterized by
Sphagnum recurvum s. l. and other peat mosses, as well
as mosses of mineral soils. It occurs in the same areas as
the association Ledo palustris-Pinetum uncinatae of the
class Oxycocco-Sphagnetea, but it is confined to sites with
a lower water table, most often caused by artificial draining.
The soil is partly mineralized peat. In the Czech Republic
Vaccinio-Pinetum montanae occurs in some mountainous
areas and basins of the Bohemian Massif, generally at
higher altitudes than the association Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris.

LFD04
Vaccinio uliginosi-Piceetum
abietis Schubert 1972*
Rašelinné smrčiny
Tabulka 8, sloupec 14 (str. 372)
Orig. (Schubert 1972): Vaccinio uliginosi-Piceetum
(Picea abies)
Syn.: Sphagno-Piceetum sensu auct. non (Tüxen 1937)
Hartmann 1953 (pseudonym), Vaccinio uliginosi-Piceetum Tüxen 1955 (fantom), Sphagno-Piceetum Zukrigl 1973

* Zpracoval M. Chytrý
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Diagnostické druhy: Betula carpatica, Picea abies;
Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense,
Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos agg. (převážně
V. oxycoccos s. str.), V. uliginosum, V. vitis-idaea;
Bazzania trilobata, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii, S. magellanicum, S. recurvum
s. l., S. russowii
Konstantní druhy: Picea abies; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Eriophorum
vaginatum, Melampyrum pratense, Molinia caerulea agg. (převážně M. caerulea s. str.), Vaccinium
myrtillus, V. oxycoccos agg. (převážně V. oxycoccos s. str.), V. uliginosum, V. vitis-idaea; Dicranum
scoparium, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii, S. magellanicum, S. recurvum s. l.,
S. russowii
Dominantní druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa,
Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea agg.
(převážně M. caerulea s. str.), Vaccinium myrtillus, V. uliginosum; Polytrichum commune, Sphagnum capillifolium s. l., S. girgensohnii, S. magellanicum, S. recurvum s. l.
Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND skup.
Eriophorum vaginatum

Struktura a druhové složení. Jde o rozvolněné
porosty smrku ztepilého (Picea abies), který na
silně zamokřené půdě zpravidla dosahuje nižšího
vzrůstu. Kromě smrku je ve stromovém patře
vzácně přimíšena bříza pýřitá (Betula pubescens).
Pokryvnost stromového patra se zpravidla pohybuje
v rozmezí 30–60 %. Keřové patro není výrazně odděleno od patra stromového a tvoří je různě vysocí
jedinci smrku. Bylinné patro má proměnlivou pokryvnost. Často v něm převládají brusnice (Vaccinium myrtillus, V. uliginosum a V. vitis-idaea) a pravidelně se vyskytují běžné trávy smrčin (Avenella
flexuosa a Calamagrostis villosa). Tyto druhy zpravidla rostou u pat smrků. Naopak světliny mezi jednotlivými smrky obsazují druhy přechodových
a vrchovištních rašelinišť, z nichž suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) často dosahuje velké
pokryvnosti; pravidelně jsou dále zastoupeny Andromeda polifolia, Carex nigra, C. pauciflora, C. rostrata, Drosera rotundifolia a Vaccinium oxycoccos.
Na sušších vyvýšeninách se mohou vyskytovat keříčky Calluna vulgaris a Empetrum nigrum agg.
a místy roste tráva Molinia caerulea. V porostech
se obvykle vyskytuje 5–15 druhů cévnatých rostlin
na plochách o velikosti 100–400 m2. Silně je vyvinuto mechové patro, které dosahuje pokryvnosti

Obr. 192. Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis. Rašelinná smrčina na okraji otevřené části rašeliniště Jelení lázeň na hřebeni Orlických
hor. (M. Chytrý 2012.)
Fig. 192. Peatland spruce forest at the edge of an open mire at Jelení lázeň on the crest of the Orlické hory Mountains.
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80–100 %. Převládají v něm vrchovištní rašeliníky
Sphagnum fallax, S. flexuosum a na sušších místech, např. při patách smrků, také S. magellanicum.
Často se vyskytuje i S. russowii a dále jsou hojně
zastoupeny rašeliništní ploníky (Polytrichum commune a P. strictum). Naopak rašeliník Sphagnum
girgensohnii, který je velmi typický pro jiné asociace
smrčin, je v této asociaci vzácný.
Stanoviště. Vaccinio uliginosi-Piceetum jsou rašelinné smrčiny montánního a supramontánního
stupně vyšších pohoří, které se nejčastěji vyskytují
v nadmořských výškách 800–1200 m. Vyskytují se
na rovinatých terénech v okrajových částech vrchovištních rašelinišť. Substrátem je hluboká rašelina,
na jejímž povrchu se mohou vytvářet bulty a šlenky.
Hladina podzemní vody nezřídka zasahuje až k povrchu rašeliny, případně se nachází několik centimetrů pod povrchem, a prokořenění je proto velmi
mělké. Smrk na tomto stanovišti strádá nedostatkem dusíku a roste pomalu. Jednotlivé stromy jsou
nízké, přitom však často poměrně staré (Sofron
1981).
Dynamika a management. Vaccinio uliginosi-Piceetum vzniklo na našich horských rašeliništích
pravděpodobně již v atlantiku, kdy se v horách rozšířil smrk. Dnes je to relativně stabilní společenstvo
okrajových částí rašelinišť. Management by měl být
bezzásahový. Na odvodněných nebo odumřelých
vrchovištích v této vegetaci ustupují vrchovištní

druhy a na jejich místo se šíří bezkolenec modrý
(Molinia caerulea) a druhy smrčin na minerálních
půdách.
Rozšíření. Celkové rozšíření asociace není spolehlivě známo vzhledem k neustálenému vymezení vegetace označované zpravidla jako Sphagno-Piceetum. Asociace odpovídající našemu pojetí se
vyskytuje v Harzu (Schubert 1972, Schubert et al.
2001a, Preising et al. 2003), rakouské části Českého masivu i v Alpách (Exner in Willner & Grabherr 2007: 184–208) a zřejmě i na německé a polské straně pohraničních pohoří Českého masivu
a na Slovensku (Jarolímek et al. 2008). Její areál
pravděpodobně zasahuje i dále na východ, kde ale
přesné rozšíření není známo. V České republice se
tato asociace vyskytuje ve vyšších pohraničních pohořích Českého masivu. Fytocenologickými snímky
byla doložena na Třeboňsku (Kučerová et al. 2000),
v Novohradských horách (S. Kučera 1966), na Šumavě (Sofron 1973, 1981, Neuhäuslová & Eltsova
2001, Linhart 2000, Kurz, nepubl.), v Českém lese
(Sofron 1990), Slavkovském lese (Sofron 1981),
Krušných horách (Sofron 1981, Skuhrovec, nepubl.,
Vondráček, nepubl.), Jizerských horách (Houšková
1981, Králová 2005), Krkonoších (Gregor, nepubl.),
Orlických horách (Gregor, nepubl., Jirásek, nepubl.)
a Hrubém Jeseníku (Bednář & Pěnčíková 1985).
Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace nemá z hlediska lesního hospodářství velký

Obr. 193. Rozšíření asociace LFD04 Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis.
Fig. 193. Distribution of the association LFD04 Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis.
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význam. Je však důležitá pro zadržování vody
v krajině a jako biotop vzácných rašeliništních
druhů. Je ohrožena odvodňováním, v minulosti
byla ohrožena také těžbou rašeliny. V současné
době se většina porostů nachází v chráněných
územích.
Syntaxonomická a nomenklatorická poznámka.
Tato asociace se ve středoevropské literatuře
dosud zpravidla označovala jako Sphagno-Piceetum. Hartmann (1953) však použil jako originální
diagnózu pro jméno Sphagno-Piceetum subasociaci Piceetum excelsae sphagnetosum Tüxen 1937,
do které Tüxen (1937: 123) zařadil svahové lesy
a explicitně z ní vyčlenil lesy na okrajích rašelinišť.
Proto nelze toto jméno použít pro vegetaci rašelinných smrčin na okrajích vrchovišť. Také mnozí další
autoři označovali jménem „Sphagno-Piceetum“
(s různými, případně blíže neurčenými druhy rodu
Sphagnum) různé porosty na minerálních půdách
(např. Kuoch 1954, Šomšák 1979). Zukrigl (1973)
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toto jméno použil pro vegetaci vrchovišť, v tom případě však jde o mladší homonymum. Vzhledem
k mnohonásobnému chybnému použití jména
Sphagno-Piceetum, které je v rozporu s původním
popisem, navrhujeme jméno Sphagno-Piceetum
(Tüxen 1937) Hartmann 1953 k zavržení jako
nomen ambiguum.

￭ Summary. This association includes peatlands dominated by Picea abies, which on very wet peat soils form open
low-growing stands, often with Betula pubescens. The herb
layer is characterized by different species of Vaccinium, the
grasses Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa and Molinia caerulea and bog specialists. The moss layer has
a cover of 80–100% in most stands and is dominated by
peat mosses and other mire species. This association occurs on flat land and in shallow depressions in mountain
areas, usually at the margins of open mires. In the Czech
Republic this association has been reported from the
mountain ranges along the state border within the Bohemian Massif.
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Vegetace České republiky
Additions to the second and third volumes of
Vegetation of the Czech Republic
Zdeňka Lososová, Kateřina Šumberová & Richard Hrivnák

V druhém dílu Vegetace České republiky jsme uvedli,
že u nás není vyloučen výskyt asociace Hibisco trioni-Eragrostietum poaeoidis ze svazu Eragrostion cilianensi-minoris třídy Stellarietea mediae (Lososová
et al. in Chytrý 2009: 73–205). Až donedávna však
neexistovaly fytocenologické snímky, které by výskyt
této asociace potvrzovaly. V letech 2009 a 2010 nezávisle na sobě Radomír Němec a Pavel Dřevojan
našli několik lokalit uvedené asociace a poté uveřejnili
podrobnou charakteristiku jejího výskytu v České republice (R. Němec et al. 2011).
Dále při společné analýze fytocenologických
snímků třídy Isoëto-Nano-Juncetea z České republiky a Slovenska (Šumberová & Hrivnák 2013) byly
pro území České republiky nově rozlišeny dvě asociace svazu Verbenion supinae, které při analýze dat
pro třetí díl Vegetace České republiky (Šumberová
in Chytrý 2011: 309–341) rozlišeny nebyly kvůli malému počtu fytocenologických snímků a jejich vzácnému a marginálnímu výskytu na našem území, a to
Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi a Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii.
Doplňujeme proto přehled plevelové a mokřadní vegetace České republiky o tyto tři nové asociace, pro první z nich však z nomenklatorických
důvodů musí být navrženo nové jméno.

XBK05
Setario pumilae-Hibiscetum
trioni Lososová in Chytrý 2013
ass. nova hoc loco*
Plevelová vegetace s ibiškem
trojdílným
Tabulka 9, sloupec 1 (str. 437)
* Zpracovala Z. Lososová

Nomenklatorický typ: Dřevojan in R. Němec et al.
(2011: 1025–1026), appendix, snímek 15 (holotypus hoc loco designatus)
Syn.: Hibisco trioni-Eragrostietum megastachyae Tüxen
1950 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Hibisco-Eragrostietum poaeoidis Soó et Timár 1951 p. p. (§ 1), Hibisco trioni-Eragrostietum megastachyae Timár
1953 (§ 3f), Hibisco-Eragrostietum poaeoidis Soó
et Timár in Timár 1957 p. p. (§ 29c)
Diagnostické druhy: Chenopodium album agg., Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Hibiscus
trionum, Malva pusilla, Persicaria lapathifolia,
Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare
s. str.), Setaria pumila, Silene noctiflora, Verbascum blattaria
Konstantní druhy: Chenopodium album agg., Cirsium
arvense, Convolvulus arvensis, Echinochloa
crus-galli, Hibiscus trionum, Persicaria lapathifolia, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Setaria pumila, Silene noctiflora
Dominantní druh: Hibiscus trionum
Formální definice: Hibiscus trionum pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Setario pumilae-Hibiscetum trioni je druhově středně bohaté společenstvo s dominantním nápadně kvetoucím ibiškem trojdílným (Hibiscus trionum). Tato jednoletá,
asi 30–50 cm vysoká bylina může koncem léta tvořit na poli husté souvislé porosty. Dále se s větší
stálostí uplatňují četné druhy plevelů, např. Amaranthus powellii, A. retroflexus, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli,
Setaria pumila a Tripleurospermum inodorum. Ve
společenstvu se objevují rovněž jednoleté ruderální druhy (např. Capsella bursa-pastoris a Polygonum aviculare) a halofilní a subhalofilní rostliny
433
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Obr. 194. Setario pumilae-Hibiscetum trioni. Plevelové společenstvo s ibiškem trojdílným (Hibiscus trionum) a bérem sivým (Setaria
pumila) na poli u Valtrovic na Znojemsku. (P. Dřevojan 2010.)
Fig. 194. Weed community with Hibiscus trionum and Setaria pumila in a field near Valtrovice, Znojmo district, southern Moravia.

(např. Centaurium pulchellum, Lythrum hyssopifolia a Xanthium strumarium). V porostech se obvykle na ploše 20 m2 nachází kolem 20, výjimečně
až 30 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro se
vyskytuje spíš vzácně a dosahuje jen malé pokryvnosti.
Stanoviště. Porosty se vyvíjejí na polích s rozmanitými plodinami, na strništích a neobdělávaných
polních okrajích. Porosty byly zaznamenány na
polích s pšenicí, ječmenem, slunečnicí, cukrovou
řepou a kukuřicí (R. Němec et al. 2011). Na rozdíl
od ostatních společenstev svazu Eragrostion cilianensi-minoris se může asociace Setario pumilae-Hibiscetum trioni vyskytovat na vlhčích,
těžkých půdách. Většina lokalit, kde byla asociace zaznamenána, se nachází na polích na rovině
nebo velmi mírně ukloněných svazích s jílovitou,
málo propustnou a mírně zasolenou půdou. Vesměs jde o plochy ležící v místech bývalých
slanisk. Tyto lokality mohou být v průběhu vege434

tačního období dočasně zaplavovány (R. Němec
et al. 2011).
Dynamika a management. Společenstvo se začíná vyvíjet koncem jara, po vysušení dočasně
zaplavených půd, a je ve fenologickém optimu
v srpnu a na začátku září, kdy rozkvétá ibišek
trojdílný a většina ostatních pozdně letních jednoletých druhů polních plevelů. Je velmi pravděpodobné, že se tato vegetace a její dominantní
druh v současnosti pozvolna šíří, o čemž svědčí
nově objevené lokality v podhůří Bílých Karpat
a v Dolnomoravském úvalu. Na Znojemsku se
ibišek trojdílný šíří díky zemědělské technice
z polí na polní cesty a do přilehlých biotopů (Dřevojan, nepubl.). Podobný jev byl zaznamenán také
na Slovensku v několika floristických pracích,
které upozorňují na nové lokality ibišku trojdílného (P. Mráz & Mrázová 2002, Májeková & Zaliberová 2005, Štrba & Gogoláková 2007, Slezák et
al. 2010).
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Rozšíření. Společenstvo se vzácně vyskytuje v panonské části střední Evropy a v České republice
dosahuje severozápadní hranice svého areálu. Je
doloženo z jižního Slovenska (Eliáš 1982, Jarolímek et al. 1997, Mochnacký 2000, Kropáč & Mochnacký 2009), Maďarska (Borhidi et al. 2012), Srbska (Kojić et al. 1998) a Rumunska (Sanda et al.
2008a, b). Přestože Mucina (in Mucina et al. 1993a:
110–168) tuto asociaci neuvádí v přehledu rostlinných společenstev Rakouska, je možné, že se
může objevovat v rakouské části dolního Podyjí.
V České republice byla tato asociace zaznamenána v nevelké oblasti v okolí obce Strachotice ve středním Podyjí jihovýchodně od Znojma
(R. Němec et al. 2011). Porosty s malou pokryvností Hibiscus trionum byly zaznamenány i v podhůří Bílých Karpat u obce Blatnice pod sv. Antonínkem (R. Němec et al. 2011) a na dalších lokalitách
na jižní Moravě, např. u Měnína (P. Novák, nepubl.)
a Pouzdřan (P. Dřevojan, nepubl.).
Variabilita. Pro malé množství fytocenologických
snímků pocházejících z omezeného území je obtížné vymezit varianty. Přesto lze rozlišit porosty zamokřenějších míst, kde se kromě typických plevelných druhů objevují např. Gnaphalium uliginosum,
Lythrum hyssopifolia a Plantago uliginosa, od porostů sušších stanovišť s výskytem diagnostických
druhů plevelů svazu Caucalidion (např. Euphorbia
falcata, Silene noctiflora a Stachys annua) a od po-

rostů okopanin a okrajů polí s výskytem ruderálních
druhů (např. Anthriscus sylvestris, Rumex crispus
a Sonchus oleraceus).
Hospodářský význam a ohrožení. Hospodářský
význam společenstva je zanedbatelný. Jelikož je
vázáno na méně časté biotopy, patří mnohé druhy,
které se v něm vyskytují, mezi vzácné rostliny
České republiky, např. kriticky ohrožený ibišek trojdílný (Hibiscus trionum), teplomilné polní plevele
Euphorbia falcata a Stachys annua, ruderální druhy
Malva pusilla a Verbascum blattaria a subhalofyty
Centaurium pulchellum a Lythrum hyssopifolia.
Nomenklatorická poznámka. Asociace byla v dosavadní literatuře uváděna zpravidla jako Hibisco
trioni-Eragrostietum megastachyae. Toto jméno navrhl Tüxen (1950), avšak bez originální diagnózy.
Timár (1953) uvedl s tímto jménem tabulku snímků,
v nichž se však vyskytuje pouze Eragrostis minor,
zatímco E. megastachya (syn. E. cilianensis) chybí.
V další práci (Timár 1957) popsal asociaci Hibisco
trioni-Eragrostietum poaeoidis, nazvanou podle
Eragrostis minor (syn. E. poaeoides), ale do její originální diagnózy zahrnul jiné validně publikované
asociace, které neodpovídají této asociaci ani
v našem pojetí, ani v pojetí jiných středoevropských
přehledů vegetace (Jarolímek et al. 1997, Borhidi
et al. 2012). Proto je nezbytné pro tuto asociaci vytvořit nové jméno, které zde navrhujeme.

Obr. 195. Rozšíření asociace XBK05 Setario pumilae-Hibiscetum trioni.
Fig. 195. Distribution of the association XBK05 Setario pumilae-Hibiscetum trioni.
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￭ Summary. This weed community from the alliance Eragrostion cilianensi-minoris is dominated by Hibiscus trionum
growing on fields with various crops (cereals, sunflower,
suger beet or maize), on stubble fields and in field margins.
Soils are usually clayey, poorly drained and slightly saline,
in places developed on former saline grasslands and occasionally flooded. This vegetation develops at the end of
spring and its phenological optimum is in late August/early
September. In the Czech Republic this community has
been recorded at only a few sites in southern Moravia.

MAC02
Cerastio dubii-Ranunculetum
sardoi Oberdorfer ex Vicherek
1968*
Vegetace nízkých jednoletých bylin
v polních mokřadech teplých oblastí
Tabulka 9, sloupec 2 (str. 437)

rum hyssopifolia), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus) a jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa). Častěji však tato vegetace výraznou dominantu postrádá a vyskytuje se v ní několik druhů
s větší pokryvností, mezi nimiž jsou vedle již zmíněných mokřadních druhů zastoupeny i jednoleté
plevele a ruderální druhy, např. Echinochloa crus-galli a Tripleurospermum inodorum. V závislosti na
typu stanoviště do porostů pronikají i další druhy
z kontaktní vegetace, např. na okrajích polí jsou to
vytrvalé ruderální druhy (např. Cirsium arvense)
a v říčních nivách druhy vlhkých ruderálních trávníků Rorippa sylvestris a Rumex crispus. Na rozdíl od asociace Veronico anagalloidis-Lythretum
hyssopifoliae v této vegetaci chybějí vodní makrofyty a mokřadní druhy s velkými nároky na vlhkost
substrátu, např. Limosella aquatica a Ranunculus
sceleratus. Jde o druhově středně bohaté společenstvo, v němž bylo zaznamenáno nejčastěji
10–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–4 m2.
Mechové patro bývá vyvinuto zřídka, ale pokud se
objeví, tvoří je mechy s ruderální tendencí, např.
Bryum argenteum.

Orig. (Vicherek 1968): Cerastio-Ranunculetum sardoi
Oberdorfer 1957 emend. Vicherek (Cerastium dubium)
Syn.: Cerastio-Ranunculetum sardoi Oberdorfer 1957
prov. (§ 3b)
Diagnostické druhy: Cerastium dubium, Lythrum
hyssopifolia, Mentha pulegium, Myosurus minimus, Plantago uliginosa, Pulicaria vulgaris, Ranunculus sardous, Rorippa sylvestris, Rumex
crispus
Konstantní druhy: Lythrum hyssopifolia, Myosurus minimus, Plantago uliginosa, Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.),
Rorippa sylvestris, Rumex crispus, Tripleurospermum inodorum
Dominantní druhy: –
Formální definice: skup. Cerastium dubium NOT Agrostis stolonifera pokr. > 5 % NOT Alopecurus geniculatus pokr. > 5 %

Struktura a druhové složení. Společenstvo zahrnuje zpravidla otevřené porosty jednoletých mokřadních bylin a plevelů o výšce 5–30 cm. Jako
dominanty se uplatňují např. kyprej yzopolistý (Lyth* Zpracovali K. Šumberová & R. Hrivnák
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Stanoviště. Výskyty tohoto společenstva pocházejí především ze zaplavovaných mělkých proláklin na orné půdě nebo na nedávno opuštěných
polích, vzácně i z okrajů nezpevněných cest nebo
periodicky zamokřených okrajů pískoven. Ze zahraničí je doloženo i z narušovaných okrajů aluviálních luk a pastvin a z obnažených den mrtvých
ramen i antropogenních vodních nádrží (Oberdorfer 1957, Šumberová & Hrivnák 2013). V porovnání s asociací Veronico anagalloidis-Lythretum
hyssopifoliae je tato asociace méně náročná na
půdní vlhkost, což se odráží i v její stanovištní
charakteristice. Převládají stanoviště, u nichž dochází k obnažení a následně i proschnutí substrátu každoročně, nikoliv s odstupem několika
let, jako je tomu u rybníků. Půdy jsou zpravidla
těžké, hlinito-jílovité až jílovité, mírně zasolené
a s vysokým obsahem dusičnanů (Oberdorfer
1957, Vicherek 1968). Přesné údaje o půdním pH
nejsou k dispozici. Ačkoli ze srovnání Ellenbergových indikačních hodnot (Šumberová & Hrivnák
2013) vyplývá vazba asociace Cerastio-Ranunculetum na substráty s vyšším pH, Vicherek (1968)
uvádí půdní reakci v mírně kyselé oblasti. Tato
vegetace se u nás i jinde ve střední Evropě vyskytuje převážně v oblastech s teplým a suchým
klimatem a její nálezy mimo tyto oblasti mají často

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:17 Stránka 437

Dodatky ke druhému a třetímu dílu Vegetace České republiky

Tabulka 9. Synoptická tabulka dodatkových asociací ruderální a mokřadní vegetace.
Tabulka 9. Synoptic table of the supplemented associations of ruderal and wetland vegetation.
1 – XBK05. Setario pumilae-Hibiscetum trioni
2 – MAC02. Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi
3 – MAC03. Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii
Sloupec číslo
Počet snímků
Počet snímků s údaji o mechovém patře

1

2

3

5
5

6
4

8
8

Hibiscus trionum
Setaria pumila
Malva pusilla
Silene noctiflora
Verbascum blattaria
Convolvulus arvensis

100
80
40
60
20
100

.
17
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Polygonum aviculare agg.
Chenopodium album agg.
Persicaria lapathifolia

100
80
60

67
33
17

38
.
13

Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi
Myosurus minimus
Ranunculus sardous
Cerastium dubium
Rumex crispus

.
.
.
.

83
33
33
50

13
.
.
25

Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii
Juncus compressus
Senecio erraticus
Myosotis caespitosa
Alisma lanceolatum
Persicaria minor
Inula britannica
Peplis portula
Eleocharis palustris agg.
Persicaria hydropiper

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
17
.
.
17

38
25
25
25
25
25
25
38
50

Diagnostické druhy pro dvě a více asociací
Echinochloa crus-galli
Lythrum hyssopifolia
Pulicaria vulgaris
Rorippa sylvestris
Mentha pulegium
Plantago uliginosa

60
20
.
.
.
.

33
50
33
50
33
67

63
50
88
63
50
75

Ostatní druhy s vyšší frekvencí
Tripleurospermum inodorum
Agrostis stolonifera
Cirsium arvense

40
.
60

50
.
17

13
63
.

Bylinné patro
Setario pumilae-Hibiscetum trioni
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Tabulka 9 (pokračování ze strany 437)
Sloupec číslo
Capsella bursa-pastoris
Plantago lanceolata
Ranunculus repens
Taraxacum sect. Taraxacum
Chenopodium polyspermum
Elymus repens
Veronica polita
Sonchus asper
Poa annua
Gnaphalium uliginosum
Veronica persica
Thlaspi arvense
Veronica anagallis-aquatica
Potentilla reptans
Bidens frondosus
Atriplex patula
Plantago major
Alopecurus aequalis
Myosotis arvensis
Epilobium tetragonum agg.
Eleocharis acicularis
Amaranthus retroflexus
Potentilla anserina
Persicaria amphibia
Fallopia convolvulus
Lathyrus tuberosus
Matricaria discoidea
Cirsium vulgare
Anagallis arvensis
Carex hirta
Poa palustris
Arctium tomentosum
Cardamine parviflora
Herniaria glabra
Viola arvensis
Poa pratensis agg.

původ v recentním zavlečení některých diagnostických druhů. To platí i pro porosty, které u nás
byly zjištěny na písčitých okrajích dvou rybníků
v jižních a jihozápadních Čechách, nebyly však
doloženy fytocenologickým snímkem (Šumberová, nepubl.) nebo představovaly přechody k jiným typům bylinné vegetace (Husák, nepubl.).
Stanovištní podmínky na lokalitách těchto porostů
jsou značně odlišné od podmínek v oblastech
hlavního výskytu asociace, společný je však
zřejmě velký obsah dusíku v substrátu.
438

1

2

3

20
20
.
40
40
40
20
20
.
.
40
40
20

33
17
.
33
17
17
33
17
50
33
17
17
.

13
25
50
.
13
13
.
13
.
13
.
.
25

.

.

38

.
.
20
.
20
20
.
40
.
.
40
40
.
40
40
.
.
40
.
.
20
20

.
33
17
.
17
.
.
.
.
17
.
.
33
.
.
17
.
.
17
17
17
.

38
.
.
25
.
13
25
.
25
13
.
.
.
.
.
13
25
.
13
13
.
13

Dynamika a management. Jde o vegetaci konkurenčně slabých druhů, jejíž výskyt je podmíněn
pravidelným narušováním stanoviště. Z přirozených biotopů není v současnosti téměř vůbec
známa a k jejímu rozšíření v minulosti pravděpodobně došlo až se vznikem orné půdy. Při absenci
mechanického narušování povrchu půdy porosty
postupně zarůstají konkurenčně silnými vytrvalými druhy vyššího vzrůstu a mění se zpravidla ve
vlhké ruderální trávníky (Valachovič et al. in Valachovič 2001: 347–373), na stanovištích v kontaktu
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Obr. 196. Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi. Jednoletá mokřadní vegetace s myším ocáskem nejmenším (Myosurus minimus)
u Hrušek na Břeclavsku. (K. Šumberová 2013.)
Fig. 196. Annual wetland vegetation with Myosurus minimus near Hrušky, Břeclav district, southern Moravia.

s polopřirozenou nebo přirozenou vegetací pak
v aluviální louky nebo některé typy rákosin či porostů vysokých ostřic. Další podmínkou vzniku
společenstva je zamokření nebo mělké zaplavení
substrátu na jaře, případně již na podzim předcházejícího roku, a jeho postupné vysychání
během vegetačního období. Cerastium dubium,
Myosurus minimus a také některé terestrické
polní plevele klíčí již na podzim nebo brzy na jaře.
Během dubna až května jarní efeméry postupně
dozrávají a usychají a v porostech se objevují
pozdě klíčící teplomilné druhy Lythrum hyssopifolia a Ranunculus sardous, z běžných plevelů např.
Echinochloa crus-galli. Mnohde se Cerastio-Ranunculetum vyvíjí pouze ve srážkově bohatých letech; jinak je zastoupeno jen jednotlivými druhy
s menšími nároky na vlhkost (např. Myosurus minimus) nebo přetrvává pouze v půdní semenné
bance. V letech s průměrnými srážkami mohou
být plochy s touto vegetací zemědělsky využity.
Polní hospodaření v několika po sobě jdoucích

sušších letech a následné ponechání mělce zaplavených ploch ladem v mimořádně vlhkém roce
představuje nejvhodnější opatření, jak tuto vegetaci v krajině udržet.
Rozšíření. Tato asociace byla poprvé rozlišena
v jižním Německu (Oberdorfer 1957, Pott 1995).
Platně popsána byla ze Slovenska (Vicherek 1968),
kde byla i později podrobně studována (např. Mochnacký 1984, Valachovič et al. in Valachovič 2001:
347–373, Zaliberová & Májeková 2004). Dle současných znalostí je Cerastio-Ranunculetum v jižní
polovině Slovenska dosti hojné, přičemž je rozšířeno od Borské a Podunajské nížiny na západě až
po Východoslovenskou nížinu (Valachovič et al. in
Valachovič 2001: 347–373, Šumberová & Hrivnák
2013). Porosty podobného druhového složení se
uvádějí i ze severní Francie (Dupont & de Foucault
1994), Rakouska (Traxler in Grabherr & Mucina
1993: 197–212) a Rumunska (Bistrean et al. 2009)
a jejich výskyt je pravděpodobný i v dalších zemích,
439
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Obr. 197. Rozšíření asociace MAC02 Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi.
Fig. 197. Distribution of the association MAC02 Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi.

např. v Maďarsku a na Ukrajině. Od nás nebylo
Cerastio-Ranunculetum dosud uváděno a podařilo
se je formálně rozlišit až s pomocí velkého souboru
fytocenologických snímků z České republiky a Slovenska. Zatím bylo zaznamenáno jen vzácně, přičemž většina snímků pochází z nivy Moravy a Dyje
a jejího nejbližšího okolí na Břeclavsku a Hodonínsku (Šumberová, nepubl., Vicherek, nepubl.). Ojediněle bylo toto společenstvo zaznamenáno v Českobudějovické pánvi (Šumberová, nepubl.), údaje
bez fytocenologického snímku nebo snímky netypického druhového složení pocházejí z Horažďovicka (Šumberová, nepubl.) a Třeboňska (Husák,
nepubl.).
Variabilita. Druhové složení porostů asociace Cerastio-Ranunculetum je značně proměnlivé v závislosti na typu stanoviště a délce zaplavení a obnažení substrátu. V déle zaplavených porostech
v hlubších polních loužích roste podíl mokřadních
druhů na úkor plevelů; tyto porosty představují přechod k asociaci Veronico anagalloidis-Lythretum
hyssopifoliae. Naopak na místech zamokřených
jen po krátkou část vegetačního období převažují
plevele a ruderální druhy; tyto porosty jsou svým
druhovým složením blízké některým společenstvům třídy Stellarietea mediae. Vlhkostně rozdílné typy tohoto společenstva se přitom mohou
střídat i na jedné lokalitě v letech s různým
úhrnem srážek.
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Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace
nemá a patrně ani nikdy neměla přímé hospodářské využití, neboť vytváří malé množství biomasy,
která se nehodí ke zkrmování a i její hnojivý efekt
je zanedbatelný. V polních kulturách je Cerastio-Ranunculetum plevelovým společenstvem, které
se však vyvíjí převážně v podmínkách pro plodiny
kvůli vysoké vlhkosti nevyhovujících, a proto neškodí. Je důležité pro ochranu biodiverzity mokřadů, neboť se v něm vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů (Mochnacký 1995,
R. Němec et al. 2012). Je ohroženo především trvalým opouštěním periodicky zamokřených polí
a následnou sukcesí, odvodňováním pozemků, intenzivním používáním herbicidů a zavážením polních sníženin.

￭ Summary. This association includes low-growing stands
with Lythrum hyssopifolia, Myosurus minimus, Plantago uliginosa, Ranunculus sardous and annual weed and ruderal
species, which occur in periodically flooded depressions
on arable land or recently abandoned fields. Most of these
sites are flooded in precipitation-rich years and vegetation
develops after drainage.. Habitats are maintained by periodical disturbances, otherwise they are overgrown by tall
perennial wetland plants, which results in the disappearance of competitively weak annuals. In the Czech Republic this community occurs in the Morava and Dyje floodplains and adjacent areas in southern Moravia and very
rarely in southern Bohemia.
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MAC03
Pulicario vulgaris-Menthetum
pulegii Slavnić 1951*
Teplomilná vegetace narušovaných
stanovišť s polejí obecnou
a blešníkem obecným
Tabulka 9, sloupec 3 (str. 437)
Orig. (Slavnić 1951): Ass. Pulicaria vulgaris-Mentha pulegium ass. nova
Syn.: Lythro-Pulicarietum vulgaris Tímár 1954, Pulicario vulgaris-Bidentetum tripartitae Fijałkowski 1978
Diagnostické druhy: Alisma lanceolatum, Echinochloa
crus-galli, Eleocharis palustris agg., Inula britan-

dominantní a diagnostická polej obecná (Mentha pulegium), s menší pokryvností se vyskytují i Agrostis
stolonifera, Eleocharis palustris agg., Gratiola officinalis, Plantago uliginosa, Potentilla anserina aj.
Porostní mezery v trsech nebo polykormonech vytrvalých druhů vyplňují druhy jednoleté. Vedle diagnostického a dominantního blešníku obecného (Pulicaria vulgaris) jsou to např. Lythrum hyssopifolia
a Peplis portula. Často se vyskytují i vlhkomilné nitrofilní byliny, např. Echinochloa crus-galli, Persicaria
hydropiper a P. lapathifolia, které převyšují ostatní
druhy v porostu a někdy mohou tvořit i nesouvislé
vyšší bylinné patro. V porostech této asociace bylo
nejčastěji zjištěno 10–20 druhů cévnatých rostlin na
ploše 1–25 m2. Mechové patro bývá zpravidla jen
slabě vyvinuto nebo chybí. Tvoří je běžnější mokřadní mechy jako Amblystegium humile nebo druhy
s ruderální tendencí, např. Bryum argenteum.

nica, Juncus compressus, Lythrum hyssopifolia,
Mentha pulegium, Myosotis caespitosa, Peplis
portula, Persicaria hydropiper, P. minor, Plantago
uliginosa, Pulicaria vulgaris, Rorippa sylvestris, Senecio erraticus
Konstantní druhy: Agrostis stolonifera, Echinochloa
crus-galli, Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegium, Persicaria hydropiper, Plantago uliginosa,
Pulicaria vulgaris, Ranunculus repens, Rorippa
sylvestris
Dominantní druhy: Lythrum hyssopifolia, Persicaria
hydropiper, Pulicaria vulgaris
Formální definice: (Mentha pulegium pokr. > 5 % OR
Pulicaria vulgaris pokr. > 5 %) NOT Agrostis stolonifera pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus planiculmis pokr. > 25 % NOT Carex otrubae pokr. > 25 %
NOT Chenopodium glaucum pokr. > 25 % NOT
Poa annua pokr. > 25 % NOT Poa pratensis agg.
pokr. > 25 % NOT Potentilla anserina pokr. > 25 %
NOT Trifolium repens pokr. > 25 %

Struktura a druhové složení. Společenstvo zahrnuje kompaktní, plně zapojené až mírně rozvolněné porosty s převahou dvouděložných bylin. Jejich
výška se pohybuje zpravidla v rozmezí 15–30 cm.
Na rozdíl od ostatních společenstev třídy Isoëto-Nano-Juncetea je pro Pulicario-Menthetum typické
častější zastoupení krátce vytrvalých až vytrvalých
druhů, které naznačují vztahy k vlhkým ruderálním
trávníkům a aluviálním loukám. Patří k nim zejména
* Zpracovali K. Šumberová & R. Hrivnák

Stanoviště. V České republice bylo Pulicario-Menthetum zaznamenáno na mechanicky narušovaných místech v komplexech aluviálních luk, na
obnažených březích a dnech těžeben písku, štěrku
a hlín, extenzivně využívaných nezpevněných cestách, v rybích sádkách a v minulosti i na březích
návesních rybníků. Jde o stanoviště, kde je v důsledku povodňové dynamiky nebo hospodaření
(např. pastva, seč a pojezd vozidel) omezena konkurence vytrvalých bylin s velkou biomasou. Na
jaře, případně již na podzim, jsou tato stanoviště
mělce zaplavena vodou, která během vegetačního
období postupně vysychá. Výjimkou jsou rybí
sádky, kde je zaplavení hluboké a trvá 2–4 měsíce,
avšak pouze mimo vegetační období, a poté je
voda vypuštěna. Půdy jsou zpravidla těžké, hlinité
až jílovité, s častou příměsí hrubého říčního písku
nebo štěrku v podpovrchovém horizontu. V létě hluboce prosychají. Podle údajů ze zahraničí (Slavnić 1951, Valachovič et al. in Valachovič 2001:
347–373, Borhidi et al. 2012) se Pulicario-Menthetum vyskytuje na půdách bohatých bazickými ionty
a dusičnany, někdy i mírně zasolených. Pro naše
území lze předpokládat podobné vlastnosti substrátu, čemuž nasvědčuje typ stanoviště i okolní
vegetace. Pulicario-Menthetum se váže na teplé
oblasti s nízkými srážkovými úhrny. V rámci třídy
Isoëto-Nano-Juncetea u nás představuje nejteplomilnější a k suchu nejtolerantnější vegetaci.
Dynamika a management. Výskyt této vegetace je
podmíněn pravidelným narušováním stanoviště, ze441
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jména extenzivní pastvou, která eliminuje vzrůstově
vysoké vytrvalé byliny, narušuje povrch půdy, a vytváří tak prostor pro uchycení drobných jednoletek.
Pastva se však na většině existujících lokalit asociace Pulicario-Menthetum u nás dnes už neprovozuje. Podobný, avšak méně intenzivní účinek má
i pastva divokého vodního ptactva a zvěře v mokřadech a na aluviálních loukách; jejich činnost spolu
se sečí a povodněmi napomáhá udržení společenstva na jihomoravských lokalitách ležících nad soutokem Moravy a Dyje. Porosty v sádkách jsou vystaveny vlivu seče, která probíhá vícekrát ročně. Během
napuštění na podzim a v zimě je dno nádrží se
zbytky porostů intenzivně narušováno sádkovanými
rybami. Díky tomu jsou porosty po vypuštění vody
velmi rozvolněné a mohou do nich vstupovat i druhy
konkurenčně slabé. Zejména teplomilné, pozdě
klíčící jednoleté druhy, např. Lythrum hyssopifolia
a Pulicaria vulgaris, by se nemohly uchytit bez opakovaného narušování travního drnu. Při absenci narušování konkurenčně slabší druhy rychle mizí
a společenstvo se mění ve vlhké ruderální trávníky
tvořené běžnými druhy nebo v porosty vysokých ostřic. V minulosti bylo toto společenstvo u nás pravděpodobně hojnější než dnes a vyskytovalo se v teplých oblastech v komplexech slaných pastvin i kolem
návesních rybníčků využívaných k chovu drůbeže.
Vyplývá to mimo jiné i z historického rozšíření druhů
Mentha pulegium a Pulicaria vulgaris (Štěpánek in
Slavík et al. 2000: 673–674, Hrouda in Slavík et al.
2004: 80–84). Dnes je zbytky těchto porostů možné

zachovat buď v rámci běžného obhospodařování
(sádky, luční komplexy) či působením přirozených
disturbancí, nebo cíleným managementem na lokalitách ohrožených sukcesí (např. v pískovnách).
Rozšíření. Hlavní oblast výskytu této asociace leží
v jihovýchodní Evropě a jižní části střední Evropy.
V klimaticky příznivých oblastech však vzácně zasahuje i dále na sever. Pulicario-Menthetum bylo
zatím zjištěno na Slovensku (Valachovič et al. in
Valachovič 2001: 347–373, Šumberová & Hrivnák
2013), v Maďarsku (Tímár 1954, Makra 2005, Borhidi et al. 2012), Srbsku (Slavnić 1951), Makedonii
(Slavnić 1951) a Rumunsku (Coldea 1997). Z Polska byly publikovány pouze fytocenologické snímky
bez Mentha pulegium (Fijałkowski 1978), ačkoli
např. na jihozápadě polského území tento druh
v porostech asociace Pulicario-Menthetum pravidelně roste (Šumberová, nepubl.). Výskyt je velmi
pravděpodobný i v dalších zemích, např. ze Sicílie
existují fytocenologické snímky mokřadní vegetace
s velkou pokryvností druhu Mentha pulegium a dalšími mokřadními a lučními druhy, které se ve společenstvu vyskytují i u nás, naopak druhy specifické
pro daný region téměř chybějí (Minissale & Spampinato 1985). Naproti tomu fytocenologické snímky
ze Španělska (např. Royo Pla 2006, Benito Alfonso
2010) nejspíš představují ochuzené typy některých
jiných společenstev třídy Isoëto-Nano-Juncetea západního Středomoří, jak nasvědčuje výskyt četných
dalších charakteristických druhů. V České republice

Obr. 198. Rozšíření asociace MAC03 Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii.
Fig. 198. Distribution of the association MAC03 Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii.
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se Pulicario-Menthetum v současnosti vyskytuje
zejména v oblasti nad soutokem Moravy a Dyje na
Břeclavsku. Porosty bez Mentha pulegium byly zaznamenány i v Českobudějovické pánvi, např.
v sádkách v Čejeticích a Kestřanech (Šumberová
& Hrivnák 2013) a v návesních rybnících ve Strachovicích (Kopecký & Hejný 1992).
Variabilita. Druhové složení porostů odráží jednak
vlastnosti stanoviště, jednak geografickou polohu
lokality. Porosty z jižních Čech jsou ochuzené o některé druhy, které se v regionu nevyskytují vůbec
nebo jen velmi vzácně, zejména Mentha pulegium,
dále např. Alisma lanceolatum a Gratiola officinalis.
Zpravidla jsou v nich však více zastoupeny jednoletky třídy Isoëto-Nano-Juncetea a druhy s většími
nároky na vlhkost substrátu, např. Eleocharis acicularis, Juncus bufonius a Peplis portula. Porosty
z jižní Moravy, zejména pokud pocházejí z narušovaných míst v lučních komplexech, se vyznačují
velkým podílem lučních a vytrvalých ruderálních
druhů. Pro malý počet snímků však nerozlišujeme
varianty.

nosti má u nás Pulicario-Menthetum význam hlavně
pro zachování biodiverzity mokřadů, neboť v něm
mají těžiště výskytu kriticky ohrožené druhy Mentha
pulegium a Pulicaria vulgaris a často se objevují
i další vzácné druhy obnažených den a mokrých
luk, např. Gratiola officinalis nebo Lythrum hyssopifolia. Na dosud existujících lokalitách není společenstvo bezprostředně ohroženo. Potenciálně
může být ohroženo změnami v obhospodařování
aluviálních luk a rybích sádek, v pískovnách pak zejména nežádoucí sukcesí. Výskyty v návesních rybnících jižních Čech zanikly během druhé poloviny
20. století v důsledku modernizace vesnic a omezování až zániku pastvy domácího zvířectva (Šumberová & Hrivnák 2013).

￭

Summary. This community includes dense to slighly

open vegetation dominated by dicot herbs such as Lythrum
hyssopifolia, Mentha pulegium, Peplis portula, Pulicaria vulgaris and other species typical of wet grasslands. It is found
on disturbed sites in floodplain meadows, along shores, on
bottoms of sand, gravel or loam pits, on infrequently used
dirt roads or in fish storage ponds. The habitat is flooded in
spring by shallow water, which slowly drops and eventually

Hospodářský význam a ohrožení. V minulosti
byla tato vegetace jako součást komplexů pastvin
v aluviích a na slaniskách extenzivně přepásána.
Tak je tomu dosud například na Balkáně. V součas-

dries out in summer. In the Czech Republic this association
has been found mainly in the confluence area of the Morava
and Dyje rivers in southern Moravia, but atypical stands
also occur on some sites in southern Bohemia.

Obr. 199. Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii. Mokřadní vegetace s polejí obecnou (Mentha pulegium) a blešníkem obecným (Pulicaria
vulgaris) v nivě Moravy a Dyje u Lanžhota na Břeclavsku. (P. Dřevojan 2013.)
Fig. 199. Wetland vegetation with Mentha pulegium and Pulicaria vulgaris near Lanžhot, Břeclav district, southern Moravia.
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Seznam vegetačních jednotek
České republiky
Checklist of vegetation units of the Czech Republic

Projekt Vegetace České republiky shrnul diverzitu vegetace na našem území. Ve čtyřech dílech této monografie bylo v devíti formacích rozlišeno 39 fytocenologických tříd, 138 svazů a 496 asociací (tabulka
10). Zde je uveden úplný seznam těchto vegetačních jednotek.

￭ Summary. The project Vegetation of the Czech Republic summarized the diversity of vegetation in the country. In the
four volumes of this monograph, 39 phytosociological classes, 138 alliances and 496 associations were distinguished
within nine formations (Table 10). The complete checklist of these vegetation units is provided here.

Tabulka 10. Počty tříd, svazů a asociací rozlišených ve Vegetaci České republiky, dílech 1–4.
Table 10. Counts of classes, alliances and associations included in Vegetation of the Czech Republic, volumes 1–4.
Formace
Formation

Třídy
Classes

A – Alpínská a subalpínská vegetace / Alpine and subalpine vegetation
T – Travinná a keříčková vegetace pod lesní hranicí
/ Grassland and heathland vegetation below the timberline
X – Ruderální a plevelová vegetace / Ruderal and weed vegetation
S – Skalní a suťová vegetace / Rock and scree vegetation
V – Vodní vegetace / Aquatic vegetation
M – Mokřadní vegetace / Wetland vegetation
R – Prameništní a rašeliništní vegetace / Spring and mire vegetation
K – Křovinná vegetace / Scrub vegetation
L – Lesní vegetace / Forest vegetation
Celkem / Total

Asociace
Associations

4

9

19

8
5
3
4
3
3
3
6

32
25
7
12
13
12
11
17

92
106
14
74
69
37
29
56

39

138

496

AA. Loiseleurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960
Alpínská vřesoviště
Alpine heathlands
AAA. Loiseleurio procumbentis-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
AAA01. Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris Zlatník 1925
AAA02. Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi Šmarda 1950

AB. Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
Acidofilní alpínské trávníky
Alpine grasslands on base-poor soils
ABA. Juncion trifidi Krajina 1933
ABA01. Cetrario-Festucetum supinae Jeník 1961
ABB. Nardo strictae-Caricion bigelowii Nordhagen 1943
ABB01. Carici bigelowii-Nardetum strictae (Zlatník 1928) Jeník 1961
444

Svazy
Alliances
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AC. Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
Bazifilní alpínské trávníky
Alpine grasslands on base-rich soils
ACA. Agrostion alpinae Jeník et al. 1980
ACA01. Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris Wagnerová et Šírová 1971
ACA02. Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980

AD. Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944
Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace
Subalpine tall-forb and deciduous-shrub vegetation
ADA. Calamagrostion villosae Pawłowski et al. 1928
ADA01. Sphagno compacti-Molinietum caeruleae Wagnerová in Berciková 1976
ADA02. Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae (Zlatník 1925) Jeník 1961
ADA03. Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae (Jeník et al. 1980) Kočí 2001
ADB. Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Jeník 1961
ADB01. Bupleuro longifolii-Calamagrostietum arundinaceae (Zlatník 1928) Jeník 1961
ADC. Salicion silesiacae Rejmánek et al. 1971
ADC01. Salici silesiacae-Betuletum carpaticae Rejmánek et al. 1971
ADC02. Pado borealis-Sorbetum aucupariae Matuszkiewicz et Matuszkiewicz 1975
ADD. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926
ADD01. Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Kočí
2001
ADD02. Salicetum lapponum Zlatník 1928
ADD03. Trollio altissimi-Geranietum sylvatici Jeník et al. 1980
ADD04. Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae Jeník et al. 1980
ADD05. Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae (Kästner 1938) Sýkora et Hadač 1984
ADE. Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii (Holub ex Sýkora et Štursa 1973) Jeník et al. 1980
ADE01. Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris Sýkora et Štursa 1973
ADE02. Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii (Zlatník 1928) Jeník 1961

TA. Crypsietea aculeatae Vicherek 1973
Vegetace jednoletých halofilních travin
Vegetation of annual graminoids in saline habitats
TAA. Cypero-Spergularion salinae Slavnić 1948
TAA01. Crypsietum aculeatae Wenzl 1934
TAA02. Heleochloëtum schoenoidis Ţopa 1939

TB. Thero-Salicornietea strictae Tüxen in Tüxen et Oberdorfer 1958
Vegetace jednoletých sukulentních halofytů
Vegetation of annual succulent halophytes
TBA. Salicornion prostratae Géhu 1992
TBA01. Salicornietum prostratae Soó 1964
TBA02. Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae Vicherek in Moravec et al. 1995

TC. Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973
Slaniskové trávníky
Saline grasslands
TCA. Puccinellion limosae Soó 1933
TCA01. Puccinellietum limosae Soó 1933
TCB. Juncion gerardii Wendelberger 1943
TCB01. Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943
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TCB02. Loto tenuis-Potentilletum anserinae Vicherek 1973
TCB03. Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii Vicherek 1962

TD. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Louky a mezofilní pastviny
Meadows and mesic pastures
TDA. Arrhenatherion elatioris Luquet 1926
TDA01. Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris Passarge 1964
TDA02. Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris Ellmauer in Mucina et al. 1993
TDA03. Poo-Trisetetum flavescentis Knapp ex Oberdorfer 1957
TDA04. Potentillo albae-Festucetum rubrae Blažková 1979
TDB. Polygono bistortae-Trisetion flavescentis Br.-Bl. et Tüxen ex Marschall 1947
TDB01. Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis Knapp ex Oberdorfer 1957
TDB02. Melandrio rubri-Phleetum alpini Blažková in Krahulec et al. 1997
TDB03. Meo athamantici-Festucetum rubrae Bartsch et Bartsch 1940
TDC. Cynosurion cristati Tüxen 1947
TDC01. Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tüxen 1937
TDC02. Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis Sillinger 1933
TDC03. Lolietum perennis Gams 1927
TDC04. Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis Winterhoff 1963
TDC05. Alchemillo hybridae-Poëtum supinae Aichinger 1933
TDD. Molinion caeruleae Koch 1926
TDD01. Molinietum caeruleae Koch 1926
TDD02. Junco effusi-Molinietum caeruleae Tüxen 1954
TDE. Deschampsion cespitosae Horvatić 1930
TDE01. Poo trivialis-Alopecuretum pratensis Regel 1925
TDE02. Holcetum lanati Issler 1934
TDE03. Lathyro palustris-Gratioletum officinalis Balátová-Tuláčková 1966
TDE04. Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae Passarge 1960
TDE05. Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae Walther 1955
TDF. Calthion palustris Tüxen 1937
TDF01. Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei Tüxen 1937
TDF02. Cirsietum rivularis Nowiński 1927
TDF03. Angelico sylvestris-Cirsietum palustris Darimont ex Balátová-Tuláčková 1973
TDF04. Crepido paludosae-Juncetum acutiflori Oberdorfer 1957
TDF05. Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli Balátová-Tuláčková 1975
TDF06. Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris Balátová-Tuláčková 1985
TDF07. Scirpo sylvatici-Cirsietum cani Balátová-Tuláčková 1973
TDF08. Scirpetum sylvatici Ralski 1931
TDF09. Caricetum cespitosae Steffen 1931
TDF10. Scirpo sylvatici-Caricetum brizoidis Kučera et al. 1994
TDF11. Junco inflexi-Menthetum longifoliae Lohmeyer ex Oberdorfer 1957
TDF12. Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris Koch 1926
TDF13. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae Balátová-Tuláčková 1978
TDF14. Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae Niemann et al. 1973

TE. Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadač 1944
Smilkové trávníky a vřesoviště
Nardus grasslands and heathlands
TEA. Nardion strictae Br.-Bl. 1926
TEA01. Festuco supinae-Nardetum strictae Šmarda 1950
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TEA02. Thesio alpini-Nardetum strictae Jeník et al. 1980
TEB. Nardo strictae-Agrostion tenuis Sillinger 1933
TEB01. Sileno vulgaris-Nardetum strictae Krahulec 1990
TEC. Violion caninae Schwickerath 1944
TEC01. Festuco capillatae-Nardetum strictae Klika et Šmarda 1944
TEC02. Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis Balátová-Tuláčková 1980
TED. Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964
TED01. Juncetum squarrosi Oberdorfer 1934
TEE. Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris Schubert ex Passarge in Scamoni 1963
TEE01. Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris Schubert 1960
TEF. Genisto pilosae-Vaccinion Br.-Bl. 1926
TEF01. Vaccinio-Callunetum vulgaris Büker 1942
TEF02. Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum myrtilli Sýkora 1972
TEF03. Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950

TF. Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941
Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd
Pioneer vegetation of sandy and shallow soils
TFA. Corynephorion canescentis Klika 1931
TFA01. Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis Steffen 1931
TFA02. Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae Klika 1931
TFB. Thero-Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957
TFB01. Airetum praecocis Krausch 1967
TFB02. Vulpietum myuri Philippi 1973
TFC. Armerion elongatae Pötsch 1962
TFC01. Sileno otitae-Festucetum brevipilae Libbert 1933 corr. Kratzert et Dengler 1999
TFC02. Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris Vicherek in Chytrý et al. 1997
TFD. Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967
TFD01. Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis Moravec 1967
TFD02. Jasiono montanae-Festucetum ovinae Klika 1941
TFE. Arabidopsion thalianae Passarge 1964
TFE01. Festuco-Veronicetum dillenii Oberdorfer 1957
TFF. Alysso alyssoidis-Sedion Oberdorfer et Müller in Müller 1961
TFF01. Cerastietum Oberdorfer et Müller in Müller 1961
TFF02. Alysso alyssoidis-Sedetum Oberdorfer et Müller in Müller 1961

TG. Festucetea vaginatae Soó ex Vicherek 1972
Písečné stepi
Sandy steppes
TGA. Festucion vaginatae de Soó 1929
TGA01. Diantho serotini-Festucetum vaginatae Klika 1934

TH. Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 1947
Suché trávníky
Dry grasslands
THA. Alysso-Festucion pallentis Moravec in Holub et al. 1967
THA01. Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis Klika ex Čeřovský 1949 corr. Gutermann et Mucina
1993
THA02. Seselio ossei-Festucetum pallentis Klika 1933 corr. Zólyomi 1966
THA03. Sedo albi-Allietum montani Klika 1939
THA04. Helichryso arenarii-Festucetum pallentis Vicherek in Chytrý et al. 1997
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THB. Bromo pannonici-Festucion pallentis Zólyomi 1966
THB01. Poo badensis-Festucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966
THC. Diantho lumnitzeri-Seslerion (Soó 1971) Chytrý et Mucina in Mucina et al. 1993
THC01. Carici humilis-Seslerietum caeruleae Zlatník 1928
THC02. Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae Klika 1931
THC03. Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae Klika 1941
THC04. Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae (Zlatník 1928) Zólyomi 1936
THD. Festucion valesiacae Klika 1931
THD01. Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1930
THD02. Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Klika 1933
THD03. Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939
THD04. Koelerio macranthae-Stipetum joannis Kolbek 1978
THD05. Stipetum tirsae Meusel 1938
THD06. Astragalo exscapi-Crambetum tatariae Klika 1939
THE. Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika ex Klika 1951
THE01. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933
THE02. Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae Klika 1933
THE03. Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati Wagner 1941
THE04. Plantagini maritimae-Caricetum flaccae Novák in Chytrý 2007
THF. Bromion erecti Koch 1926
THF01. Carlino acaulis-Brometum erecti Oberdorfer 1957
THF02. Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939
THG. Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974
THG01. Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970
THG02. Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae Vicherek et al. in Chytrý et al. 1997
THG03. Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis Oberdorfer 1949
THH. Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962
THH01. Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei Müller 1962
THH02. Geranio sanguinei-Dictamnetum albi Wendelberger ex Müller 1962
THH03. Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae Müller 1962
THI. Trifolion medii Müller 1962
THI01. Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae Müller 1962
THI02. Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973

XA. Polygono arenastri-Poëtea annuae Rivas-Martínez 1975 corr. Rivas-Martínez
et al. 1991
Vegetace sešlapávaných stanovišť
Vegetation of trampled habitats
XAA. Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969
XAA01. Polygonetum arenastri Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009
XAA02. Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri Soó ex Bodrogközy 1966 corr. Borhidi 2003
XAA03. Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966
XAA04. Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri Oberdorfer 1954 corr. Mucina in Mucina et al.
1993
XAB. Saginion procumbentis Tüxen et Ohba in Géhu et al. 1972
XAB01. Sagino procumbentis-Bryetum argentei Diemont et al. 1940
XAB02. Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975
XAB03. Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülbusch 1973
XAB04. Poëtum annuae Gams 1927
XAB05. Lolio perennis-Matricarietum discoideae Tüxen 1937
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XB. Stellarietea mediae Tüxen et al. ex von Rochow 1951
Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť
Annual vegetation of arable land and ruderal habitats
XBA. Caucalidion von Rochow 1951
XBA01. Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis Klika 1936
XBA02. Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971
XBA03. Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori G. Müller 1964
XBA04. Stachyo annuae-Setarietum pumilae Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993
XBA05. Veronicetum hederifolio-triphylli Slavnić 1951
XBB. Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964
XBB01. Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946
XBB02. Veronico-Lamietum hybridi Kruseman et Vlieger 1939
XBC. Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946
XBC01. Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae Tüxen 1937
XBC02. Spergulo arvensis-Scleranthetum annui Kuhn 1937
XBC03. Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae Kropáč in Krippelová 1981
XBD. Arnoseridion minimae Malato-Beliz et al. 1960
XBD01. Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae Tüxen 1937
XBE. Oxalidion fontanae Passarge 1978
XBE01. Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937
XBF. Spergulo arvensis-Erodion cicutariae J. Tüxen in Passarge 1964
XBF01. Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993
XBG. Atriplicion Passarge 1978
XBG01. Chenopodietum stricti (Oberdorfer 1957) Passarge 1964
XBG02. Chenopodietum urbici Kopecký 1981
XBG03. Atriplicetum nitentis Slavnić 1951
XBG04. Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae Oberdorfer 1957
XBG05. Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae Morariu 1943
XBG06. Atriplicetum roseae Forstner in Mucina et al. 1993
XBG07. Sisymbrietum loeselii Gutte 1972
XBG08. Descurainietum sophiae Passarge 1959
XBG09. Sisymbrietum altissimi Bornkamm 1974
XBG10. Chamaeplietum officinalis Hadač 1978
XBG11. Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae Lohmeyer in Oberdorfer 1957
XBG12. Ivaetum xanthiifoliae Fijałkowski 1967
XBG13. Kochietum densiflorae Gutte et Klotz 1985
XBH. Sisymbrion officinalis Tüxen et al. ex von Rochow 1951
XBH01. Hordeetum murini Libbert 1932
XBH02. Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951
XBH03. Linario-Brometum tectorum Knapp 1961
XBI. Malvion neglectae (Gutte 1972) Hejný 1978
XBI01. Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933
XBI02. Malvetum pusillae Morariu 1943
XBI03. Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987
XBI04. Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae Gutte 1972
XBI05. Matricario discoideae-Anthemidetum cotulae Dihoru ex Mucina 1987
XBJ. Salsolion ruthenicae Philippi 1971
XBJ01. Chenopodietum botryos Sukopp 1971
XBJ02. Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri Sissingh et Westhoff ex Sissingh 1950 corr. Dengler
2000
XBJ03. Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi Eliáš 1986
449

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:17 Stránka 450

Seznam vegetačních jednotek České republiky
XBK. Eragrostion cilianensi-minoris Tüxen ex Oberdorfer 1954
XBK01. Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951
XBK02. Portulacetum oleraceae Felföldy 1942
XBK03. Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris Mititelu et Ştephan 1988
XBK04. Cynodontetum dactyli Gams 1927
XBK05. Setario pumilae-Hibiscetum trioni Lososová in Chytrý 2013

XC. Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951
Suchomilná ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy
Xerophilous ruderal vegetation with biennial and perennial species
XCA. Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936
XCA01. Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii Soó ex Jarolímek et al. 1997
XCA02. Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini Mucina 1981
XCA03. Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii Faliński 1965
XCB. Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971
XCB01. Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950
XCB02. Berteroetum incanae Sissingh et Tideman ex Sissingh 1950
XCB03. Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae Hejný et Grüll in Hejný et al. 1979
XCB04. Dauco carotae-Picridetum hieracioidis Görs ex Seybold et Müller 1972
XCB05. Poo compressae-Tussilaginetum farfarae Tüxen 1931
XCB06. Poëtum humili-compressae Bornkamm 1961
XCB07. Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950
XCB08. Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali Eliáš 1979
XCB09. Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis Tüxen et Raabe ex Anioł-Kwiatkowska
1974
XCB10. Buniadetum orientalis Fijałkowski ex Láníková in Chytrý 2009
XCB11. Asclepiadetum syriacae Láníková in Chytrý 2009
XCC. Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis Görs 1966
XCC01. Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis Felföldy 1943
XCC02. Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis Müller et Görs 1969
XCC03. Convolvulo arvensis-Brometum inermis Eliáš 1979
XCC04. Cardarietum drabae Tímár 1950
XCD. Artemisio-Kochion prostratae Soó 1964
XCD01. Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958
XCE. Arction lappae Tüxen 1937
XCE01. Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici Tüxen 1937
XCE02. Arctietum lappae Felföldy 1942
XCE03. Hyoscyamo nigri-Conietum maculati Slavnić 1951
XCE04. Sambucetum ebuli Felföldy 1942

XD. Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969
Nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých a mezických stanovišť
Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats
XDA. Senecionion fluviatilis Tüxen ex Moor 1958
XDA01. Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953
XDA02. Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972
XDA03. Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae Hilbig 1972
XDA04. Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae Fijałkowski ex Brzeg et Wojterska 2001
XDB. Petasition hybridi Sillinger 1933
XDB01. Petasitetum hybridi Imchenetzky 1926
XDB02. Petasitetum hybrido-kablikiani Sillinger 1933
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XDC. Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina et al. 1993
XDC01. Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972
XDC02. Epilobio montani-Geranietum robertiani Lohmeyer ex Görs et Müller 1969
XDC03. Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009
XDC04. Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997
XDC05. Urtico dioicae-Parietarietum officinalis Klotz 1985
XDD. Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et Oberdorfer in Görs et Müller 1969
XDD01. Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli Lohmeyer 1955
XDD02. Torilidetum japonicae Lohmeyer ex Görs et Müller 1969
XDD03. Anthriscetum trichospermae Hejný et Krippelová in Hejný et al. 1979
XDE. Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
XDE01. Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae Tüxen 1967
XDE02. Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975
XDE03. Chaerophylletum aromatici Neuhäuslová-Novotná et al. 1969
XDE04. Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957
XDE05. Chaerophylletum bulbosi Tüxen 1937
XDE06. Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae Kopecký 1974
XDE07. Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi de Bolòs et al. 1988
XDE08. Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani Klauck 1988
XDE09. Asteretum lanceolati Holzner et al. 1978
XDE10. Reynoutrietum japonicae Görs et Müller in Görs 1975
XDF. Rumicion alpini Scharfetter 1938
XDF01. Rumicetum alpini Beger 1922

XE. Epilobietea angustifolii Tüxen et Preising ex von Rochow 1951
Bylinná vegetace pasek a narušovaných stanovišť v lesním prostředí
Herbaceous vegetation of forest clearings and disturbed habitats in forest environments
XEA. Fragarion vescae Tüxen ex von Rochow 1951
XEA01. Senecioni-Epilobietum angustifolii Hueck 1931
XEA02. Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii Schwickerath 1944
XEA03. Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonová 1986
XEA04. Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983
XEA05. Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936
XEA06. Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929
XEA07. Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009

SA. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
Vegetace skal, zdí a stabilizovaných sutí
Vegetation of rocks, walls and stable screes
SAA. Cystopteridion Richard 1972
SAA01. Cystopteridetum fragilis Oberdorfer 1938
SAA02. Asplenietum rutae-murario-trichomanis Kuhn 1937
SAB. Asplenion cuneifolii Br.-Bl. ex Eggler 1955
SAB01. Asplenietum cuneifolii Gauckler 1954
SAB02. Notholaeno marantae-Sempervivetum hirti Br.-Bl. 1961
SAC. Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938
SAC01. Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen 1937
SAC02. Festuco pallentis-Saxifragetum rosaceae Stöcker 1962
SAC03. Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924
SAD. Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
SAD01. Cryptogrammetum crispae Oberdorfer 1957
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SB. Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae Oberdorfer 1969
Nitrofilní vegetace zdí
Nitrophilous vegetation on walls
SBA. Cymbalario muralis-Asplenion Segal 1969
SBA01. Cymbalarietum muralis Oberdorfer 1977
SBA02. Corydalidetum luteae Kaiser 1926

SC. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
Vegetace pohyblivých sutí
Vegetation on mobile screes
SCA. Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952
SCA01. Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937
SCA02. Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm 1960
SCA03. Teucrio botryos-Melicetum ciliatae Volk 1937
SCB. Galeopsion Oberdorfer 1957
SCB01. Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993

VA. Lemnetea de Bolós et Masclans 1955
Vegetace volně plovoucích vodních rostlin
Vegetation of free floating aquatic plants
VAA. Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955
VAA01. Lemnetum trisulcae den Hartog 1963
VAA02. Lemnetum minoris von Soó 1927
VAA03. Lemnetum minori-turioniferae (Wolff et Jentsch 1992) Passarge 1996
VAA04. Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954
VAA05. Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tüxen 1960
VAA06. Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnić 1956
VAA07. Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae Slavnić 1956
VAA08. Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis Nedelcu 1967
VAA09. Lemno minoris-Riccietum fluitantis Šumberová et Chytrý in Chytrý 2011
VAA10. Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962
VAA11. Ricciocarpetum natantis Tüxen 1974
VAB. Utricularion vulgaris Passarge 1964
VAB01. Lemno-Utricularietum Soó 1947
VAB02. Utricularietum australis Müller et Görs 1960
VAC. Hydrocharition morsus-ranae (Passarge 1964) Westhoff et den Held 1969
VAC01. Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935
VAC02. Stratiotetum aloidis Miljan 1933
VAC03. Ceratophylletum demersi Corillion 1957
VAC04. Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962

VB. Potametea Klika in Klika et Novák 1941
Vegetace vodních rostlin zakořeněných ve dně
Vegetation of aquatic plants rooted in the bottom
VBA. Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
VBA01. Nymphaeo albae-Nupharetum luteae Nowiński 1927
VBA02. Nymphaeetum albae Vollmar 1947
VBA03. Nymphaeetum candidae Miljan 1958
VBA04. Nupharetum pumilae Miljan 1958
VBA05. Trapetum natantis Kárpáti 1963
VBA06. Nymphoidetum peltatae Bellot 1951
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VBA07. Potamo natantis-Polygonetum natantis Knapp et Stoffers 1962
VBB. Potamion Miljan 1933
VBB01. Potametum natantis Hild 1959
VBB02. Potametum graminei Lang 1967
VBB03. Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii Allorge 1921
VBB04. Potametum lucentis Hueck 1931
VBB05. Potametum perfoliati Miljan 1933
VBB06. Elodeetum canadensis Nedelcu 1967
VBB07. Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964
VBB08. Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011
VBB09. Potametum tenuifolii Kiprijanova et Laščinskij 2000
VBB10. Groenlandietum densae Segal ex Schipper et al. in Schaminée et al. 1995
VBB11. Potametum denso-nodosi de Bolós 1957
VBB12. Potametum praelongi Hild 1959
VBB13. Potametum zizii Černohous et Husák 1986
VBB14. Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae De Soó 1947
VBB15. Potametum trichoidis Tüxen 1974
VBB16. Najadetum marinae Fukarek 1961
VBB17. Najadetum minoris Ubrizsy 1961
VBB18. Potametum crispi von Soó 1927
VBB19. Potametum crispo-obtusifolii Sauer 1937
VBB20. Potametum pectinati Carstensen ex Hilbig 1971
VBB21. Potametum pusilli von Soó 1927
VBB22. Potametum acutifolii Segal ex Šumberová et Hrivnák in Chytrý 2011
VBB23. Potametum friesii Tomaszewicz ex Šumberová in Chytrý 2011
VBC. Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959
VBC01. Ranunculetum fluitantis Imchenetzky 1926
VBC02. Myriophylletum alterniflori Chouard 1924
VBC03. Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis Oberdorfer 1957
VBD. Ranunculion aquatilis Passarge 1964
VBD01. Ranunculetum aquatilis Géhu 1961
VBD02. Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli Imchenetzky 1926
VBD03. Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati Sauer 1937
VBD04. Batrachietum rionii Hejný et Husák in Dykyjová et Květ 1978
VBD05. Ranunculetum baudotii Hocquette 1927
VBD06. Hottonietum palustris Sauer 1947
VBD07. Callitrichetum hermaphroditicae Černohous et Husák 1986

VC. Charetea Fukarek ex Krausch 1964
Vegetace parožnatek
Vegetation of stoneworts
VCA. Nitellion flexilis Krause 1969
VCA01. Nitelletum flexilis Corillion 1957
VCA02. Charetum braunii Corillion 1957
VCB. Charion globularis Krausch 1964
VCB01. Charetum globularis Zutshi ex Šumberová et al. in Chytrý 2011
VCB02. Magno-Charetum hispidae Corillion 1957
VCB03. Charetum vulgaris Corillion 1957
VCB04. Tolypelletum glomeratae Corillion 1957
VCB05. Tolypello intricatae-Charetum Krause 1969
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VD. Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946
Vegetace oligotrofních vod
Vegetation of oligotrophic water bodies
VDA. Littorellion uniflorae Koch ex Tüxen 1937
VDA01. Isoëtetum echinosporae Koch ex Oberdorfer 1957
VDA02. Isoëtetum lacustris Szańkowski et Kłosowski ex Čtvrtlíková et Chytrý in Chytrý 2011
VDB. Eleocharition acicularis Pietsch ex Dierßen 1975
VDB01. Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924
VDB02. Ranunculo-Juncetum bulbosi Oberdorfer 1957
VDB03. Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis Wendelberger-Zelinka 1952
VDB04. Pilularietum globuliferae Tüxen ex Müller et Görs 1960
VDB05. Luronietum natantis Szańkowski ex Šumberová et al. in Chytrý 2011
VDC. Sphagno-Utricularion Müller et Görs 1960
VDC01. Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tüxen 1937
VDC02. Sphagno-Utricularietum ochroleucae Oberdorfer ex Müller et Görs 1960
VDC03. Scorpidio scorpioidis-Utricularietum Ilschner ex Müller et Görs 1960

MA. Isoëto-Nano-Juncetea Br.-Bl. et Tüxen ex Br.-Bl. et al. 1952
Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin
Vegetation of annual wetland herbs
MAA. Eleocharition ovatae Philippi 1968
MAA01. Polygono-Eleocharitetum ovatae Eggler 1933
MAA02. Cyperetum micheliani Horvatić 1931
MAA03. Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae Libbert 1932
MAB. Radiolion linoidis Pietsch 1973
MAB01. Centunculo minimi-Anthoceretum punctati Koch ex Libbert 1932
MAB02. Junco tenageiae-Radioletum linoidis Pietsch 1963
MAC. Verbenion supinae Slavnić 1951
MAC01. Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae Wagner ex Holzner 1973
MAC02. Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi Oberdorfer ex Vicherek 1968
MAC03. Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii Slavnić 1951

MB. Bidentetea tripartitae Tüxen et al. ex von Rochow 1951
Vegetace jednoletých nitrofilních vlhkomilných bylin
Vegetation of annual nitrophilous wetland herbs
MBA. Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944
MBA01. Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati Oberdorfer 1957
MBA02. Bidentetum tripartitae Miljan 1933
MBA03. Bidentetum cernuae Slavnić 1951
MBA04. Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri Lohmeyer 1950
MBA05. Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae Lericq 1971
MBA06. Polygonetum hydropiperis Passarge 1965
MBB. Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972
MBB01. Chenopodietum rubri Tímár 1950
MBB02. Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae Poli et J. Tüxen 1960 corr. Gutermann et Mucina
1993
MBB03. Chenopodietum ficifolii Hejný in Hejný et al. 1979
MBB04. Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae Slavnić 1948 corr. Gutermann et Mucina
1993
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MC. Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941
Vegetace rákosin a vysokých ostřic
Marsh vegetation
MCA. Phragmition australis Koch 1926
MCA01. Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924
MCA02. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953
MCA03. Typhetum latifoliae Nowiński 1930
MCA04. Phragmitetum australis Savič 1926
MCA05. Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová et al. in Chytrý 2011
MCA06. Glycerio-Sparganietum neglecti Koch 1926
MCA07. Acoretum calami Dagys 1932
MCA08. Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930
MCA09. Typhetum shuttleworthii Nedelcu et al. ex Šumberová in Chytrý 2011
MCA10. Phalarido arundinaceae-Bolboschoenetum laticarpi Passarge 1999 corr. Krumbiegel 2006
MCB. Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi Hroudová et al. 2009
MCB01. Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti Hejný et Vicherek ex Oťaheľová et Valachovič
in Valachovič 2001
MCB02. Schoenoplectetum tabernaemontani De Soó 1947
MCC. Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964
MCC01. Oenanthetum aquaticae Soó ex Nedelcu 1973
MCC02. Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950
MCC03. Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi Tüxen 1953
MCC04. Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris Passarge 1964
MCC05. Scirpetum radicantis Nowiński 1930
MCC06. Eleocharitetum palustris Savič 1926
MCC07. Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Bolbrinker 1984
MCC08. Alismatetum lanceolati Zahlheimer ex Šumberová in Chytrý 2011
MCC09. Batrachio circinati-Alismatetum graminei Hejný in Dykyjová et Květ 1978
MCC10. Butometum umbellati Philippi 1973
MCC11. Bolboschoenetum yagarae Eggler 1933 corr. Hroudová et al. 2009
MCC12. Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis Hroudová et al. 2009
MCD. Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961
MCD01. Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961
MCD02. Caricetum buekii Hejný et Kopecký in Kopecký et Hejný 1965
MCD03. Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae Pawłowski et Walas 1949
MCE. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942
MCE01. Glycerietum fluitantis Nowiński 1930
MCE02. Glycerietum notatae Kulczyński 1928
MCE03. Beruletum erectae Roll 1938
MCE04. Nasturtietum officinalis Gilli 1971
MCE05. Leersietum oryzoidis Eggler 1933
MCF. Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964
MCF01. Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942
MCF02. Thelypterido palustris-Phragmitetum australis Kuiper ex van Donselaar et al. 1961
MCF03. Calletum palustris Vanden Berghen 1952
MCG. Magno-Caricion elatae Koch 1926
MCG01. Caricetum elatae Koch 1926
MCG02. Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae Zumpfe 1929
MCG03. Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae Tüxen ex Balátová-Tuláčková 1972
MCG04. Comaro palustris-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-Tuláčková 1978
MCG05. Caricetum diandrae Jonas 1933
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MCG06. Caricetum appropinquatae Aszód 1935
MCG07. Carici elatae-Calamagrostietum canescentis Jílek 1958
MCG08. Cladietum marisci Allorge 1921
MCH. Magno-Caricion gracilis Géhu 1961
MCH01. Caricetum acutiformi-paniculatae Vlieger et van Zinderen Bakker in Boer 1942
MCH02. Caricetum acutiformis Eggler 1933
MCH03. Caricetum gracilis Savič 1926
MCH04. Caricetum vesicariae Chouard 1924
MCH05. Caricetum distichae Nowiński 1927
MCH06. Caricetum ripariae Máthé et Kovács 1959
MCH07. Caricetum vulpinae Nowiński 1927
MCH08. Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931

RA. Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadač 1944
Vegetace pramenišť
Vegetation of springs
RAA. Caricion remotae Kästner 1941
RAA01. Caricetum remotae Kästner 1941
RAA02. Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959
RAA03. Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii Maas 1959
RAB. Lycopodo europaei-Cratoneurion commutati Hadač 1983
RAB01. Brachythecio rivularis-Cratoneuretum Dierßen 1973
RAC. Epilobio nutantis-Montion fontanae Zechmeister in Zechmeister et Mucina 1994
RAC01. Philonotido fontanae-Montietum rivularis Büker et Tüxen in Büker 1942
RAD. Swertio perennis-Dichodontion palustris Hadač 1983
RAD01. Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae Hadač et Váňa 1972
RAD02. Swertietum perennis Zlatník 1928
RAD03. Cardaminetum opicii Szafer et al. 1923

RB. Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937
Vegetace slatinišť, přechodových rašelinišť a vrchovištních šlenků
Vegetation of fens, transitional mires and bog hollows
RBA. Caricion davallianae Klika 1934
RBA01. Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec in Moravec et Rybníčková 1964
RBA02. Carici flavae-Cratoneuretum filicini Kovács et Felföldy 1960
RBA03. Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960
RBA04. Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae Klötzli 1969
RBA05. Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis Allorge 1921
RBA06. Eleocharitetum quinqueflorae Lüdi 1921
RBB. Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis Dahl 1956
RBB01. Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii Rybníček 1974
RBB02. Campylio stellati-Trichophoretum alpini Březina et al. 1963
RBB03. Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis Warén 1926
RBC. Caricion canescenti-nigrae Nordhagen 1937
RBC01. Caricetum nigrae Braun 1915
RBC02. Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae Klika 1935
RBC03. Agrostio caninae-Caricetum diandrae Paul et Lutz 1941
RBC04. Bartsio alpinae-Caricetum nigrae Bartsch et Bartsch 1940
RBC05. Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii Hadač et Váňa 1967
RBD. Sphagno-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978
RBD01. Sphagno recurvi-Caricetum rostratae Steffen 1931
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RBD02. Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae Zólyomi 1931
RBD03. Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1944
RBD04. Polytricho communis-Molinietum caeruleae Hadač et Váňa 1967
RBE. Sphagnion cuspidati Krajina 1933
RBE01. Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972
RBE02. Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis Hadač et Váňa 1967
RBE03. Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli Osvald 1923

RC. Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946
Vegetace vrchovišť
Bog vegetation
RCA. Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933
RCA01. Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925
RCA02. Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici Bogdanovskaja-Gienev 1928
RCA03. Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo Lutz 1956
RCA04. Sphagno-Pinetum sylvestris Kobendza 1930
RCA05. Ledo palustris-Pinetum uncinatae Klika ex Šmarda 1948
RCB. Oxycocco palustris-Ericion tetralicis Nordhagen ex Tüxen 1937
RCB01. Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi Osvald 1923
RCC. Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Du Rietz 1954
RCC01. Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti Warén 1926
RCC02. Empetro nigri-Sphagnetum fusci Osvald 1923

KA. Salicetea purpureae Moor 1958
Poříční vrbové křoviny a vrbovotopolové luhy
Riparian willow scrub and willow-poplar forests
KAA. Salicion triandrae Müller et Görs 1958
KAA01. Salicetum triandrae Malcuit 1929
KAB. Salicion elaeagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in Mucina et al. 1993
KAB01. Salicetum elaeagno-purpureae Sillinger 1933
KAB02. Salicetum purpureae Wendelberger-Zelinka 1952
KAB03. Salici purpureae-Myricarietum germanicae Moor 1958
KAC. Salicion albae de Soó 1951
KAC01. Salicetum albae Issler 1926
KAC02. Salicetum fragilis Passarge 1957

KB. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962
Mezofilní a xerofilní křoviny a akátiny
Mesic and xeric scrub and Robinia groves
KBA. Prunion fruticosae Tüxen 1952
KBA01. Prunetum fruticosae Dziubałtowski 1926
KBA02. Prunetum tenellae de Soó 1951
KBB. Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tüxen 1952
KBB01. Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi Hofmann 1958
KBB02. Violo hirtae-Cornetum maris Hilbig et Klotz in Rauschert 1990
KBB03. Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954
KBB04. Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris Tüxen 1952
KBB05. Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae Passarge 1962
KBB06. Carpino betuli-Prunetum spinosae Tüxen 1952
KBC. Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957
KBC01. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo in Kolbek et al. 2003
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KBC02. Rubetum idaei Kaiser 1926
KBC03. Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae Noirfalise ex Oberdorfer 1957
KBC04. Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae Passarge 1979
KBC05. Salicetum capreae Schreier 1955
KBC06. Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1978
KBD. Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Chytrý 2013
KBD01. Sambucetum nigrae Fijałkowski 1967
KBD02. Lycietum barbari Felföldy 1942
KBD03. Sambuco nigrae-Aceretum negundo Exner in Exner et Willner 2004
KBE. Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron ex Vítková in Chytrý 2013
KBE01. Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae Jurko 1963
KBE02. Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al.
2003
KBF. Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980
KBF01. Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae Šimonovič et al. ex Vítková et Kolbek
2010
KBG. Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Vítková in Kolbek et al. 2003
KBG01. Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003

KC. Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in Theurillat et al. 1995
Subalpínská klečová vegetace
Subalpine krummholz vegetation
KCA. Pinion mugo Pawłowski et al. 1928
KCA01. Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo Unar in Unar et al. 1985
KCA02. Adenostylo alliariae-Pinetum mugo (Sillinger 1933) Šoltésová 1974

LA. Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946
Mokřadní olšiny a vrbiny
Alder and willow carrs
LAA. Alnion glutinosae Malcuit 1929
LAA01. Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae Klika 1940
LAA02. Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931
LAA03. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935
LAB. Salicion cinereae Müller et Görs ex Passarge 1961
LAB01. Salicetum auritae Jonas 1935
LAB02. Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957

LB. Carpino-Fagetea Jakucs ex Passarge 1968
Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy
Mesic and wet deciduous broad-leaved forests
LBA. Alnion incanae Pawłowski et al. 1928
LBA01. Alnetum incanae Lüdi 1921
LBA02. Piceo abietis-Alnetum glutinosae Mráz 1959
LBA03. Carici remotae-Fraxinetum excelsioris Koch ex Faber 1936
LBA04. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957
LBA05. Pruno padi-Fraxinetum excelsioris Oberdorfer 1953
LBA06. Ficario vernae-Ulmetum campestris Knapp ex Medwecka-Kornaś 1952
LBA07. Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae Aszód 1935 corr. Soó 1963
LBB. Carpinion betuli Issler 1931
LBB01. Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957
LBB02. Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957
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LBB03. Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964
LBB04. Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová in Neuhäuslová-Novotná 1964
LBC. Fagion sylvaticae Luquet 1926
LBC01. Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
LBC02. Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935
LBC03. Carici pilosae-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957
LBC04. Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002
LBC05. Galio rotundifolii-Abietetum albae Wraber 1959
LBD. Sorbo-Fagion sylvaticae Hofmann in Passarge 1968
LBD01. Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957
LBE. Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954
LBE01. Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937
LBE02. Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae Mikyška 1972
LBE03. Luzulo-Abietetum albae Oberdorfer 1957
LBE04. Vaccinio myrtilli-Abietetum albae Zeidler 1953
LBF. Tilio platyphylli-Acerion Klika 1955
LBF01. Aceri-Tilietum Faber 1936
LBF02. Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris (Klika 1942) Husová in Moravec et al. 1982
LBF03. Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952
LBF04. Seslerio albicantis-Tilietum cordatae Chytrý et Sádlo 1998

LC. Quercetea pubescentis Doing Kraft ex Scamoni et Passarge 1959
Teplomilné doubravy
Thermophilous oak forests
LCA. Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932
LCA01. Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932 corr. Roleček in Chytrý 2013
LCA02. Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis Michalko 1957
LCA03. Euphorbio-Quercetum Knapp ex Hübl 1959
LCB. Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957
LCB01. Quercetum pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko et Džatko 1965
LCB02. Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997
LCC. Quercion petraeae Issler 1931
LCC01. Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962
LCC02. Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963
LCC03. Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957

LD. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tüxen ex Oberdorfer 1957
Acidofilní doubravy
Acidophilous oak forests
LDA. Quercion roboris Malcuit 1929
LDA01. Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932
LDA02. Viscario vulgaris-Quercetum petraeae Stöcker 1965
LDA03. Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris Oberdorfer 1957
LDA04. Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935

LE. Erico-Pinetea Horvat 1959
Bazifilní podhorské bory
Basiphilous submontane pine forests
LEA. Erico carneae-Pinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
LEA01. Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytrý in Chytrý et Vicherek 1996
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LF. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
Boreokontinentální jehličnaté lesy
Boreo-continental coniferous forests
LFA. Festuco-Pinion sylvestris Passarge 1968
LFA01. Festuco-Pinetum sylvestris Kobendza 1930
LFB. Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962
LFB01. Cladino-Pinetum sylvestris Juraszek 1928
LFB02. Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Juraszek 1928
LFB03. Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris Stöcker 1965
LFB04. Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta ex Husová in Husová et al. 2002
LFC. Piceion abietis Pawłowski et al. 1928
LFC01. Calamagrostio villosae-Piceetum abietis Schlüter 1966
LFC02. Athyrio distentifolii-Piceetum abietis Hartmann in Hartmann et Jahn 1967
LFC03. Equiseto sylvatici-Piceetum abietis Šmarda 1950
LFC04. Soldanello montanae-Piceetum abietis Volk in Br.-Bl. et al. 1939
LFD. Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968
LFD01. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933
LFD02. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris de Kleist 1929
LFD03. Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934
LFD04. Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis Schubert 1972
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Nomenclature changes and
proposals published in Vegetation
of the Czech Republic, volumes 1–4
Nomenklatorické změny a návrhy uveřejněné
ve Vegetaci České republiky, dílech 1–4
This appendix lists new syntaxon names, validated syntaxon names, lectotypifications of syntaxon names,
nomina correcta, nomina ambigua rejicienda proposita, nomina inversa proposita, nomina mutata proposita
and nomina conservanda proposita according to the International Code of Phytosociological Nomenclature
(Weber 2000), published or proposed in all four volumes of Vegetation of the Czech Republic (Chytrý 2007,
2009, 2011 and this volume). Some of the nomina mutata, nomina inversa, nomina conservanda and nomina ambigua rejicienda were also proposed, earlier or later, in other publication by various authors. Volume
and page of Vegetation of the Czech Republic where particular change or proposal has been made are
indicated in brackets.

New and validated syntaxon names
Higher syntaxa
Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Chytrý 2013 (vol. 4, p. 128)
Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron ex Vítková in Chytrý 2013 (vol. 4, p. 137)
Associations
Alismatetum lanceolati Zahlheimer ex Šumberová in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 472)
Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009 (vol. 2, p. 327)
Asclepiadetum syriacae Láníková in Chytrý 2009 (vol. 2, p. 256)
Buniadetum orientalis Fijałkowski ex Láníková in Chytrý 2009 (vol. 2, p. 254)
Charetum globularis Zutshi ex Šumberová, Hrivnák, Rydlo et Oťaheľová in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 257)
Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009 (vol. 2, p. 402)
Isoëtetum lacustris Szańkowski et Kłosowski ex Čtvrtlíková et Chytrý in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 273)
Lemno minoris-Riccietum fluitantis Šumberová et Chytrý in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 69)
Luronietum natantis Szańkowski ex Šumberová, Čtvrtlíková et Bauer in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 296)
Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 162)
Plantagini maritimae-Caricetum flaccae Novák in Chytrý 2007 (vol. 1, p. 435)
Potametum acutifolii Segal ex Šumberová et Hrivnák in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 205)
Potametum friesii Tomaszewicz ex Šumberová in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 208)
Setario pumilae-Hibiscetum trioni Lososová in Chytrý 2013 (vol. 4, p. 433)
Typhetum shuttleworthii Nedelcu et al. ex Šumberová in Chytrý 2011 (vol. 3, p. 424)

Lectotypifications
Higher syntaxa
Radiolion linoidis Pietsch 1973 – association Centunculo minimi-Spergularietum segetalis Pietsch 1973
(vol. 3, p. 330)
Associations
Cardaminetum opicii Szafer et al. 1923 – Szafer et al. (1923), relevé 3 in Table 15 (vol. 3, p. 611)
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Caricetum diandrae Jonas 1933 – Jonas (1933), relevé 1 in a table on pages 60–61 (vol. 3, p. 541)
Caricetum ripario-acutiformis Kobendza 1930 – Kobendza (1930), relevé 11 in Table I (vol. 3, p. 561)
Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942 – Boer (1942), relevé 4 in Table IV
(vol. 3, p. 520)
Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae Klika 1935 – Klika (1935): relevé 1 in Table 1 (vol. 3, p. 668)
Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae Klika 1936 – Klika (1932), relevé 3 on pages 336–337 (vol. 4,
p. 336)
Lathyretum aphacae Kuhn 1937 – Kuhn (1937), relevé 1 in Table 1 on pages 38–39 (vol. 2, p. 85)
Lathyro aphacae-Silenetum noctiflorae Kuhn 1937 – Kuhn (1937), relevé 1 in Table 1 on pages 38–39
(vol. 2, p. 85)
Nymphaeo albae-Nupharetum luteae Nowiński 1927 – Nowiński (1927), relevé 1 in Table II on page 482
(vol. 3, p. 110)
Polygonetum avicularis Gams 1927 – Gams (1927), relevé 5 on page 384 (vol. 2, p. 50)
Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962 – Pop (1962), relevé 2 in Table V (vol. 3, p. 99)
Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo Lutz 1956 – Lutz (1956), relevé 7 in Table 1 on pages 60–61 (vol. 3,
p. 718)
Viscario-Quercetum Stöcker 1965 – Stöcker (1965), relevé from Weg zum Roßtrappengasthaus on page
514 (vol. 4, p. 359)
Wolffio-Lemnetum gibbae Slavnić 1956 – Slavnić (1956), relevé 4 in Table V on page 25 (vol. 3, p. 64)

Nomina correcta*
Associations
Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová, Chytrý et Danihelka in Chytrý 2011 – species name
Glyceria aquatica (L.) J. Presl et C. Presl in the association name Glycerietum aquaticae Nowiński
1930 is corrected to Glyceria maxima (Hartman) Holmberg (vol. 3, p. 409, 413)
Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932 corr. Roleček in Chytrý 2013 – species name Lathyrus
versicolor (J. F. Gmel.) Beck in the association name Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis Klika
1932 is corrected to L. pannonicus subsp. collinus (J. Ortmann) Soó (vol. 4, p. 303, 306)
Polygonetum arenastri Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009 – species name Polygonum aviculare L.
in the association name Polygonetum avicularis Gams 1927 is corrected to Polygonum arenastrum
Bor. (vol. 2, p. 47)

Nomina ambigua rejicienda proposita
Higher syntaxa
Atropion bellae-donnae Aichinger 1933 (vol. 2, p. 382)
Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926 (vol. 3, p. 604)
Caricion fuscae Koch 1926 (vol. 3, p. 619, 662)
Montion Maas 1959 (vol. 3, p. 603)
Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959 (vol. 3, p. 515)
Panico-Setarion Sissingh ex von Rochow 1951 (vol. 2, p. 127, 194)
Polygonion avicularis Aichinger 1933 (vol. 1, p. 195, 197)
Polygono-Chenopodion polyspermi Koch 1926 (vol. 3, p. 349)
Prunion spinosae Soó 1931 (vol. 4, p. 87, 92–93)
Puccinellio-Salicornietea Ţopa 1939 (vol. 1, p. 150)
Rhynchosporion albae Koch 1926 (vol. 3, p. 618, 660, 665, 695, 697)
Salicornion herbaceae Soó 1933 (vol. 1, p. 145)

* The names also proposed as nomina mutata or nomina inversa are given in the mutated or inverted form, respectively.
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Associations
Aceri pseudoplatani-Fraxinetum Rübel 1930 (vol. 4, p. 282, 289)
Adenostyletum alliariae Pawłowski et al. 1928 (vol. 1, p. 116)
Agropyretum repentis Felföldy 1942 (vol. 2, p. 259, 262)
Alopecuretum pratensis Regel 1925 (vol. 1, p. 223)
Arrhenatheretum elatioris Braun 1915 (vol. 1, p. 170)
Athyrietum alpestris Schmid 1923 (vol. 1, p. 129)
Athyrietum alpestris Zlatník 1928 (vol. 1, p. 129)
Bidentetum tripartitae Koch 1926 (vol. 3, p. 355)
Brometum tectorum Bojko 1934 (vol. 2, p. 192)
Calamagrostietum arundinaceae Zlatník 1928 (vol. 1, p. 106)
Calamagrostietum villosae Zlatník 1925 (vol. 1, p. 96)
Calamagrostietum variae Kuhn 1937 (vol. 1, p. 463)
Calamagrostio arundinaceae-Digitalietum ambiguae Sillinger 1933 (vol. 2, p. 390)
Cardaminetum amarae Br.-Bl. 1926 (vol. 3, p. 583)
Caricetum lasiocarpae Koch 1926 (vol. 3, p. 536, 622, 633)
Caricetum lasiocarpae Vollmar 1947 (vol. 3, p. 633)
Caricetum limosae Br.-Bl. 1921 (vol. 3, p. 697)
Caricetum rostratae Rübel 1912 (vol. 3, p. 530, 534)
Corno-Quercetum Máthé et Kovács 1962 (vol. 4, p. 316, 319)
Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó 1931 (vol. 4, p. 102, 105)
Eriophoretum polystachyi Nordhagen 1928 (vol. 3, p. 675)
Festucetum ovinae Mikyška 1929 (vol. 1, p. 353)
Glycerietum aquaticae-fluitantis Nowiński 1927 (vol. 3, p. 409, 499)
Impatienti-Solidaginetum Moor 1958 (vol. 2, p. 251, 301, 365, 370, 373)
Juncetum acutiflori Braun 1915 (vol. 1, p. 256, 257)
Juncetum gerardii Wenzl 1934 (vol. 1, p. 157)
Nardetum strictae Zlatník 1928 (vol. 1, p. 81)
Onopordetum acanthii Libbert 1932 (vol. 2, p. 211)
Petasitetum albi Zlatník 1928 (vol. 1, p. 124)
Pinetum uncinatae Kästner et Flössner 1933 (vol. 3, p. 715, 718)
Potametum panormitano-graminei Koch 1926 (vol. 3, p. 141, 202)
Pruno spinosae-Crataegetum monogynae Hueck 1931 (vol. 4, p. 105, 109)
Querco pedunculatae-Carpinetum Klika 1928 (vol. 4, p. 223)
Scirpo-Phragmitetum Koch 1926 (vol. 3, p. 394, 398, 401, 405, 409, 577)
Seslerietum calcariae Zlatník 1928 (vol. 1, p. 399, 407)
Seslerietum Klika 1929 (vol. 1, p. 429)
Sphagno-Piceetum (Tüxen 1937) Hartmann 1953 (vol. 4, p. 406, 432)
Stipetum capillatae Dziubałtowski 1925 (vol. 1, p. 411)
Trapo natantis-Nymphoidetum peltatae Oberdorfer 1957 (vol. 3, p. 121)
Trichophoretum alpini Paul 1910 (vol. 3, p. 653)
Typhetum angustifolio-latifoliae Schmale 1939 (vol. 3, p. 398)

Nomina inversa proposita*
Higher syntaxa
Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969 (vol. 2, p. 46)
Erico carneae-Pinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 (vol. 4, p. 367)
Polygono bistortae-Trisetion flavescentis Br.-Bl. et Tüxen ex Marschall 1947 (vol. 1, p. 188)
* The names also proposed as nomina mutata are given in the mutated form.
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Associations
Agrostio caninae-Caricetum diandrae Paul et Lutz 1941 (vol. 3, p. 668)
Alchemillo hybridae-Poëtum supinae Aichinger 1933 (vol. 1, p. 207)
Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei Tüxen 1937 (vol. 1, p. 241)
Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae (Zlatník 1928) Zólyomi 1936 (vol. 1, p. 406)
Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924 (vol. 2, p. 429)
Astragalo exscapi-Crambetum tatariae Klika 1939 (vol. 1, p. 423)
Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris Zlatník 1925 (vol. 1, p. 67)
Bartsio alpinae-Caricetum nigrae Bartsch et Bartsch 1940 (vol. 3, p. 672)
Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972 (vol. 2, p. 297, 298)
Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae Hilbig 1972 (vol. 2, p. 301)
Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935 (vol. 4, p. 174)
Carici humilis-Seslerietum caeruleae Zlatník 1928 (vol. 1, p. 399)
Carpino betuli-Prunetum spinosae Tüxen 1952 (vol. 4, p. 109)
Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae Klika 1933 (vol. 1, p. 429)
Cladino-Pinetum sylvestris Juraszek 1928 (vol. 4, p. 391)
Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis Steffen 1931 (vol. 1, p. 325)
Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953 (vol. 2, p. 294)
Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae Morariu 1943 (vol. 2, p. 143)
Diantho serotini-Festucetum vaginatae Klika 1934 (vol. 1, p. 367)
Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936 (vol. 2, p. 397)
Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae Klika 1935 (vol. 3, p. 665)
Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924 (vol. 3, p. 282)
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis Šmarda 1950 (vol. 4, p. 414)
Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Klika 1933 (vol. 1, p. 413)
Festuco supinae-Nardetum strictae Šmarda 1950 (vol. 1, p. 284)
Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950 (vol. 1, p. 317)
Festuco-Pinetum sylvestris Kobendza 1930 (vol. 4, p. 385)
Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935 (vol. 4, p. 362)
Hyoscyamo nigri-Conietum maculati Slavnić 1951 (vol. 2, p. 283)
Jasiono montanae-Festucetum ovinae Klika 1941 (vol. 1, p. 353)
Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis Allorge 1921 (vol. 3, p. 636)
Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932 corr. Roleček in Chytrý 2013 (vol. 4, p. 303)
Ledo palustris-Pinetum uncinatae Klika ex Šmarda 1948 (vol. 3, p. 721)
Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnić 1956 (vol. 3, p. 61)
Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis Wendelberger-Zelinka 1952 (vol. 3, p. 289)
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis Michalko 1957 (vol. 4, p. 307)
Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937 (vol. 4, p. 268)
Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932 (vol. 4, p. 352)
Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae Gutte 1972 (vol. 2, p. 182)
Melico pictae-Quercetum roboris (Mikyška 1944) Klika 1957 (vol. 4, p. 332)
Meo athamantici-Festucetum rubrae Bartsch et Bartsch 1940 (vol. 1, p. 193)
Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935 (vol. 4, p. 249)
Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae Klika 1931 (vol. 1, p. 402)
Poo badensis-Festucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966 (vol. 1, p. 396)
Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954 (vol. 4, p. 99)
Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli Imchenetzky 1926 (vol. 3, p. 230)
Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae Klika 1941 (vol. 1, p. 404)
Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943 (vol. 1, p. 157)
Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae Walther 1955 (vol. 1, p. 236)
Seselio ossei-Festucetum pallentis Klika 1933 corr. Zólyomi 1966 (vol. 1, p. 380)
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Sileno otitae-Festucetum brevipilae Libbert 1933 corr. Kratzert et Dengler 1999 (vol. 1, p. 345)
Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae Zólyomi 1931 (vol. 3, p. 687)
Sphagno-Pinetum sylvestris Kobendza 1930 (vol. 3, p. 718)
Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae Klika 1940 (vol. 4, p. 169)
Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei Müller 1962 (vol. 1, p. 459)
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici Tüxen 1937 (vol. 2, p. 277)
Vaccinio myrtilli-Abietetum albae Zeidler 1953 (vol. 4, p. 277–278)
Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Juraszek 1928 (vol. 4, p. 394)
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933 (vol. 4, p. 421)
Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo Lutz 1956 (vol. 3, p. 715)
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris de Kleist 1929 (vol. 4, p. 424)
Vaccinio-Callunetum vulgaris Büker 1942 (vol. 1, p. 312)
Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934 (vol. 4, p. 426)
Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis Oberdorfer 1949 (vol. 1, p. 456)
Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen 1937 (vol. 2, p. 424)

Nomina mutata proposita*
Higher syntaxa
Asplenion cuneifolii for Asplenion serpentini Br.-Bl. ex Eggler 1955 (vol. 2, p. 417)
Caricetalia nigrae for Caricetalia fuscae Koch 1926 (vol. 3, p. 618)
Caricion canescenti-nigrae for Caricion canescenti-goodenowii Nordhagen 1937 (vol. 3, p. 660)
Charion globularis for Charion fragilis Krausch 1964 (vol. 3, p. 257)
Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis for Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966 (vol. 2,
p. 258)
Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae for Cymbalario muralis-Parietarietea diffusae Oberdorfer 1969
(vol. 2, p. 441)
Eleocharition ovatae for Eleocharition soloniensis Philippi 1968 (vol. 3, p. 312)
Geo urbani-Alliarion petiolatae for Geo urbani-Alliarion officinalis Lohmeyer et Oberdorfer in Görs et Müller
1969 (vol. 2, p. 334)
Nardo strictae-Caricion bigelowii for Nardo strictae-Caricion rigidae Nordhagen 1943 (vol. 1, p. 80)
Oxalidion fontanae for Oxalidion europaeae Passarge 1978 (vol. 2, p. 122)
Oxycocco palustris-Ericion tetralicis for Oxycocco quadripetali-Ericion tetralicis Nordhagen ex Tüxen 1937
(vol. 3, p. 726)
Petasition hybridi for Petasition officinalis Sillinger 1933 (vol. 2, p. 313)
Phragmition australis for Phragmition communis Koch 1926 (vol. 3, p. 391)
Piceion abietis for Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928 (vol. 4, p. 404)
Quercion petraeae for Quercion sessiliflorae Issler 1931 (vol. 4, p. 323)
Quercion pubescenti-petraeae for Quercion pubescenti-sessiliflorae Br.-Bl. 1932 (vol. 4, p. 301)
Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae for Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae Tüxen 1937 (vol. 3,
p. 615)
Sphagnion magellanici for Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933 (vol. 3, p. 708)
Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis for Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis Dahl 1956 (vol.
3, p. 646)
Swertio perennis-Dichodontion palustris for Swertio perennis-Anisothecion squarrosi Hadač 1983 (vol. 3,
p. 603)
Associations
Alchemillo hybridae-Poëtum supinae for Alchemillo hybridae-Poëtum variae Aichinger 1933 (vol. 1, p. 207)
* The names also proposed as nomina inversa or nomina correcta are given in the inverted or corrected form.
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Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli for Alliario officinalis-Chaerophylletum temuli Lohmeyer 1955
(vol. 2, p. 336)
Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae for Alchemillo arvensis-Matricarietum chamomillae Tüxen
1937 (vol. 2, p. 109)
Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani for Arunco sylvestris-Aceretum pseudoplatani Moor 1952 (vol. 4,
p. 289)
Asplenietum cuneifolii for Asplenietum serpentini Gauckler 1954 (vol. 2, p. 418)
Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae for Asplenio cuneifolii-Seslerietum calcariae (Zlatník 1928)
Zólyomi 1936 (vol. 1, p. 406)
Athyrio distentifolii-Piceetum abietis for Athyrio alpestris-Piceetum abietis Hartmann in Hartmann et Jahn
1967 (vol. 4, p. 411)
Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris for Deschampsio flexuosae-Callunetum vulgaris Zlatník 1925
(vol. 1, p. 67)
Bartsio alpinae-Caricetum nigrae for Bartsio alpinae-Caricetum vulgaris Bartsch et Bartsch 1940 (vol. 3,
p. 672)
Beruletum erectae for Beruletum submersae Roll 1938 (vol. 3, p. 505)
Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae for Bidenti melanocarpae-Atriplicetum prostratae Poli et
J. Tüxen 1960 corr. Gutermann et Mucina 1993 (vol. 3, p. 376)
Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti for Convolvulo sepium-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972 (vol. 2,
p. 297, 298)
Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae for Chrysohypno stellati-Caricetum lasiocarpae Klötzli 1969
(vol. 3, p. 633)
Campylio stellati-Trichophoretum alpini for Chrysohypno stellati-Trichophoretum alpini Březina et al. 1963
(vol. 3, p. 653)
Cardarietum drabae for Lepidietum drabae Tímár 1950 (vol. 2, p. 267)
Caricetum appropinquatae for Caricetum paradoxae Aszód 1935 (vol. 3, p. 541)
Caricetum distichae for Caricetum intermediae Nowiński 1927 (vol. 3, p. 568)
Caricetum nigrae for Caricetum goodenowii Braun 1915 (vol. 3, p. 662)
Carici bigelowii-Nardetum strictae for Carici fyllae-Nardetum strictae (Zlatník 1928) Jeník 1961 (vol. 1,
p. 81)
Carici humilis-Seslerietum caeruleae for Carici humilis-Seslerietum calcariae Zlatník 1928 (vol. 1, p. 399)
Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis for Caucalido daucoidis-Conringietum orientalis Klika 1936
(vol. 2, p. 82)
Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis for Ceratophyllo-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967 (vol. 3, p. 67)
Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae for Chenopodio degeniani-Atriplicetum prostratae Slavnić 1948 corr. Gutermann et Mucina 1993 (vol. 3, p. 381)
Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae for Cirsio pannonici-Seslerietum calcariae Klika 1933 (vol. 1,
p. 429)
Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae for Erigeronto canadensis-Lactucetum serriolae Lohmeyer in
Oberdorfer 1957 (vol. 2, p. 155)
Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium for Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953 (vol. 2, p. 294)
Descurainietum sophiae for Sisymbrietum sophiae Passarge 1959 (vol. 2, p. 149)
Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae for Sisymbrio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae Oberdorfer
1957 (vol. 2, p. 141)
Digitali-Senecionetum ovati for Digitali-Senecionetum fuchsii Pfeiffer 1936 (vol. 2, p. 397)
Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris for Panico sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von
Rochow 1951 (vol. 2, p. 196)
Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi for Panico cruris-galli-Chenopodietum polyspermi
Tüxen 1937 (vol. 2, p. 123)
Eleocharitetum palustris for Heleocharietum palustris Savič 1926 (vol. 3, p. 465)
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Eleocharitetum quinqueflorae for Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921 (vol. 3, p. 639)
Eleocharito-Littorelletum uniflorae for Heleocharito-Littorelletum lacustris Chouard 1924 (vol. 3, p. 282)
Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae for Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tüxen 1967
(vol. 2, p. 350)
Equisetetum fluviatilis for Equisetetum heleocharitis Nowiński 1930 (vol. 3, p. 420)
Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae for Equiseto limosae-Caricetum rostratae Zumpfe 1929 (vol. 3,
p. 530)
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis for Equiseto sylvatici-Piceetum excelsae Šmarda 1950 (vol. 4, p. 414)
Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis for Falcario vulgaris-Agropyretum repentis Müller et Görs 1969 (vol.
2, p. 262)
Festuco rupicolae-Caricetum humilis for Festuco sulcatae-Caricetum humilis Klika 1939 (vol. 1, p. 416)
Galio odorati-Fagetum sylvaticae for Asperulo odoratae-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959 (vol. 4,
p. 245)
Glycerietum notatae for Glycerietum plicatae Kulczyński 1928 (vol. 3, p. 503)
Gymnocarpietum robertiani for Dryopteridetum robertianae Kuhn 1937 (vol. 2, p. 452)
Isoëtetum echinosporae for Isoëtetum tenellae Koch ex Oberdorfer 1957 (vol. 3, p. 271)
Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis for Junco obtusiflori-Schoenetum nigricantis Allorge 1921
(vol. 3, p. 636)
Lathyro collini-Quercetum pubescentis for Lathyro collini-Quercetum lanuginosae Klika 1932 corr. Roleček
in Chytrý 2013 (vol. 4, p. 303)
Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis for Limosello aquaticae-Heleocharitetum acicularis Wendelberger-Zelinka 1952 (vol. 3, p. 289)
Lolio perennis-Matricarietum discoideae for Lolio perennis-Matricarietum suaveolentis Tüxen 1937 (vol. 2,
p. 70)
Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae for Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae Meusel 1937 (vol. 4,
p. 268)
Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae for Luzulo albidae-Quercetum sessilis Hilitzer 1932 (vol. 4, p. 352)
Lycietum barbari for Lycietum halimifolii Felföldy 1942 (vol. 4, p. 132)
Matricario discoideae-Anthemidetum cotulae for Matricario suaveolentis-Anthemidetum cotulae Dihoru
ex Mucina 1987 (vol. 2, p. 185)
Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae for Alsino setaceae-Seslerietum calcariae Klika 1931 (vol. 1,
p. 402)
Nymphaeo albae-Nupharetum luteae for Nymphaeetum albo-luteae Nowiński 1927 (vol. 3, p. 107)
Nymphoidetum peltatae for Limnanthemum nymphoidis Bellot 1951 (vol. 3, p. 124)
Petasitetum hybridi for Petasitetum officinalis Imchenetzky 1926 (vol. 2, p. 314)
Petasitetum hybrido-kablikiani for Petasitetum officinali-glabrati Sillinger 1933 (vol. 2, p. 317)
Phragmitetum australis for Phragmitetum communis Savič 1926 (vol. 3, p. 405)
Piceo abietis-Alnetum glutinosae for Piceo excelsae-Alnetum glutinosae Mráz 1959 (vol. 4, p. 202)
Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi for Plantagini indicae-Senecionetum viscosi Eliáš 1986
(vol. 2, p. 192)
Poëtum humili-compressae for Poëtum ancipiti-compressae Bornkamm 1961 (vol. 2, p. 241)
Polygono-Eleocharitetum ovatae for Polygono-Heleocharitetum ovatae Eggler 1933 (vol. 3, p. 315)
Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae for Potentillo opacae-Festucetum sulcatae (Klika 1951)
Toman 1970 (vol. 1, p. 451)
Reynoutrietum japonicae for Polygonetum cuspidati Görs et Müller in Görs 1975 (vol. 2, p. 373)
Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi for Sagittario sagittifoliae-Sparganietum simplicis Tüxen 1953
(vol. 3, p. 451)
Salicetum elaeagno-purpureae for Salicetum incano-purpureae Sillinger 1933 (vol. 4, p. 55)
Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae for Saxifrago aizoi-Seslerietum calcariae Klika 1941 (vol. 1,
p. 404)
Schoenoplectetum lacustris for Scirpetum lacustris Chouard 1924 (vol. 3, p. 394)
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Seselio ossei-Festucetum pallentis for Seselio glauci-Festucetum glaucae Klika 1933 corr. Zólyomi 1966
(vol. 1, p. 380)
Soldanello montanae-Piceetum abietis for Soldanello montanae-Piceetum excelsae Volk in Br.-Bl. et al.
1939 (vol. 4, p. 416)
Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae for Stellario uliginosae-Scirpetum setacei Libbert 1932 (vol. 3,
p. 324)
Stipetum tirsae for Stipetum stenophyllae Meusel 1938 (vol. 1, p. 421)
Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae for Dryopterido thelypteridis-Alnetum glutinosae Klika 1940
(vol. 4, p. 169)
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti for Scirpo caespitosi-Sphagnetum compacti Warén 1926
(vol. 3, p. 731)
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi for Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi Osvald 1923
(vol. 3, p. 727)
Utricularietum australis for Utricularietum neglectae Müller et Görs 1960 (vol. 3, p. 83)
Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis for Viscario vulgaris-Avenetum pratensis Oberdorfer 1949 (vol. 1,
p. 456)

Nomina conservanda proposita*
Higher syntaxa
Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926 against Adenostylion alliariae Zlatník 1925 (vol. 1, p. 115)
Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tüxen 1952 against Prunion spinosae Soó 1931 (vol. 4, p. 87)
Cynosurion cristati Tüxen 1947 against Lolion perennis Felföldi 1942 (vol. 1, p. 195, 197)
Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962 against Pinion (Libbert 1933) Oberdorfer
1957 (vol. 4, p. 389, 391)
Associations
Athyrio distentifolii-Piceetum abietis Hartmann in Hartmann et Jahn 1967 against Adenostylo alliariae-Piceetum Hartmann 1953 (vol. 4, p. 411, 413)
Calamagrostio villosae-Piceetum abietis Schlüter 1966 against Lophozio-Piceetum Volk in Br.-Bl. et al.
1939 and Sphagno-Piceetum (Tüxen 1937) Hartmann 1953 (vol. 4, p. 406)
Caricetum acutiformis Eggler 1933 against Caricetum acutiformi-gracilis von Soó 1927 and Caricetum ripario-acutiformis Kobendza 1930 (vol. 3, p. 558, 561)
Carpino betuli-Prunetum spinosae Tüxen 1952 against Pruno spinosae-Crataegetum monogynae Hueck
1931 (vol. 4, p. 109)
Corydalidetum luteae Kaiser 1926 – association of the Uppsala School (vol. 2, p. 446)
Empetro nigri-Sphagnetum fusci Osvald 1923 – association of the Uppsala School (vol. 3, p. 733, 736)
Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959 against Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška
1939 and Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957 (vol. 4, p. 245, 249)
Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957 against Querco pedunculatae-Carpinetum Klika 1928
(vol. 4, p. 223)
Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová et al. in Chytrý 2011 against Scirpo lacustris-Glycerietum aquaticae Allorge 1921 (vol. 3, p. 409, 413)
Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis Warén 1926 – association of the Uppsala School (vol. 3, p. 657,
660)
Najadetum marinae Fukarek 1961 against Najado-Potametum acutifolii Slavnić 1956 (vol. 3, p. 186, 189)
Najadetum minoris Ubrizsy 1961 against Najado-Potametum acutifolii Slavnić 1956 (vol. 3, p. 189, 190)
Nymphaeetum albae Vollmar 1947 against Myriophyllo verticillati-Nupharetum Hueck 1931 (vol. 3, p. 111,
113, 114)
* The names also proposed as nomina mutata or nomina inversa are given in the mutated or inverted form, respectively.

468

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:17 Stránka 469

Nomenclature changes and proposals published in Vegetation of the Czech Republic
Nymphoidetum peltatae Bellot 1951 against Limnanthemo peltati-Potametum pectinati Allorge 1921
(vol. 3, p. 124, 127)
Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris Tüxen 1952 against Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó
1931, Cornetum sanguineae Kaiser 1950 and Prunetum spinosae Kaiser 1950 (vol. 4, p. 102)
Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli Osvald 1923 – association of the Uppsala School (vol. 3, p. 702,
704)
Rubetum idaei Kaiser 1926 – association of the Uppsala School (vol. 4, p. 115, 118)
Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924 against Scirpo lacustris-Glycerietum aquaticae Allorge 1921
(vol. 3, p. 394, 397)
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti Warén 1926 – association of the Uppsala School (vol. 3,
p. 731, 733)
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi Osvald 1923 – association of the Uppsala School (vol. 3,
p. 727, 730)
Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei Müller 1962 against Pruno fruticosae-Peucedanetum cervariae
Kozłowska 1928 (vol. 1, p. 459, 461)
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Rejstřík vědeckých jmen
rostlin a syntaxonů
Index of plant and syntaxon names

A
Abies alba 100, 115, 118, 120, 126, 129, 194,
195, 198, 201, 209, 219, 222, 223, 236, 238,
243, 245, 246, 249, 250, 253, 254, 259, 260,
262, 264, 266, 268, 270–272, 275, 277–279,
281, 284, 287, 289, 290, 299, 326, 353, 383,
389, 394, 399, 404, 406, 414, 416, 417, 421
– cephalonica 383
– nebrodensis 383
– nordmanniana 383
– pinsapo 383
– sibirica 195, 383
Abietetum hercynicum 259
Abietinella abietina 83, 92, 97, 148, 307, 308
Abieti-Quercetum 352, 362
Abieto-Vaccinietum 278
Acer campestre 19, 74–76, 87, 88, 96, 102, 106,
143, 152, 183, 198, 210, 214, 216, 218, 219,
223, 226, 228, 230, 234, 237, 263, 296, 297,
301, 303, 307, 308, 310, 311, 314, 316, 319,
333, 339
– negundo 12, 32, 51, 64, 74, 75, 128, 129,
134–136, 152, 183, 216
– platanoides 22, 102, 128–130, 138, 143, 194,
195, 198, 220, 223, 227, 238, 244, 281–284,
286, 287, 289, 290, 292
– pseudoplatanus 22, 100, 109, 112, 118, 120,
121, 128, 129, 138, 152, 184, 194, 198–202,
207, 209, 212, 213, 223, 228, 230, 238, 244,
246, 249, 250, 253, 254, 256, 259, 268, 272,
275, 281–284, 286, 287, 289, 292, 372, 404,
414
– tataricum 297, 314
Acer pseudoplatanus-Fraxinus-Wald 282
Acerenion 236, 245
Acereto-Tilietum 282
Aceri campestris-Quercion roboris 220
Aceri pseudoplatani-Fraxinetum 282, 286, 463
Aceri tatarici-Quercetum 316

Aceri tatarici-Quercetum pubescenti-roboris 316
Aceri tatarici-Quercion 296, 300, 302, 314–316,
325, 459
Aceri-Alnetum incanae 200
Aceri-Carpinetum betuli 283, 285
– abietetosum 286
Aceri-Fagenion 245
Aceri-Fagetum 256, 258
– carpaticum 286
– cicerbitetosum alpinae 259
Aceri-Fraxinetum 286, 289
Aceri-Tilietum 138, 190–193, 226, 237,
282–286, 287–289, 459
– festucetosum altissimae 286
– seslerietosum 292
Achillea millefolium agg. 60, 74, 90, 320, 342,
369, 375, 397, 402
Acinos arvensis 19, 147, 295
Aconitum anthora 294, 308
– firmum subsp. moravicum 163
– lycoctonum 21
– plicatum 19, 185, 200, 239, 256, 257
Acoretum calami 455
Actaea europaea 292
– spicata 21, 194, 236, 241, 250, 251, 257, 259,
262, 263, 281
Adenophora liliifolia 325, 334
Adenostyles alliariae 23, 163, 239, 256, 257,
259, 374, 406, 411, 413, 414
Adenostyletum alliariae 463
Adenostylion alliariae 445, 468
Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii 445
Adenostylo alliariae-Piceetum 411, 413, 468
Adenostylo alliariae-Pinetum mughi (Assoziation)
163
Adenostylo alliariae-Pinetum mugo 70–72, 151,
154, 157, 159, 162, 163–165, 458
Adonis aestivalis 19
– vernalis 307, 310, 339
Adoxa moschatellina 20, 185, 213, 234
515
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Aegopodio-Alnetum glutinosae 209
Aegopodio podagrariae-Sambucetum nigrae 129
Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae 73,
77, 78, 128–129, 151, 458, 461
Aegopodion podagrariae 130, 451
Aegopodium podagraria 23, 45, 47, 48, 53, 56,
57, 63, 67, 69, 75, 91, 109, 120, 128, 135,
154, 185, 198, 200, 205, 207, 208, 211, 213,
214, 226–228, 230, 241, 283, 288
Aesculus hippocastanum 130
Agrimonia eupatoria 84, 91, 102, 105
Agropyretum repentis 463
Agropyro cristati-Kochietum prostratae 450
Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae
467
Agrostio caninae-Caricetum diandrae 456, 464
Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii 446
Agrostio stoloniferae-Myricarietum germanicae
62
Agrostion alpinae 445
Agrostio-Salicetum purpureae 57
Agrostis alpina 19
– canina 23, 169, 170, 178, 184
– capillaris 19, 109, 121, 123, 154, 187, 320,
343, 362, 397, 402
– stolonifera 50, 53, 56, 60, 145, 187, 343, 375,
436, 437, 441
– vinealis 21, 323, 329, 331, 341, 352
Ailanthus altissima 74, 132, 144, 152
Airetum praecocis 447
Ajuga chamaepitys 22
– genevensis 262, 301, 307, 314, 327, 340
– reptans 186, 198, 200, 205, 207, 211, 216,
226, 228–230, 241, 262, 320, 343, 375
Alchemillo arvensis-Matricarietum chamomillae
466
Alchemillo hybridae-Poëtum supinae 446, 464,
465
Alchemillo hybridae-Poëtum variae 465
Alectoria ochroleuca 22
Alisma lanceolatum 437, 441, 443
– plantago-aquatica 21, 63
Alismatetum lanceolati 455, 461
Alliaria petiolata 19, 53, 58, 87, 90, 103, 106,
138, 154, 187, 210, 226, 241, 253, 283, 292,
302, 313, 343
Alliario officinalis-Chaerophylletum temuli 466
Allium angulosum 21
– flavum 21, 295, 298, 310, 329, 331, 341, 356
– schoenoprasum 19
– scorodoprasum 106, 316, 340
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– senescens subsp. montanum 20, 242, 326
– strictum 150
– ursinum 185, 213, 216, 257
– vineale 148, 153
Alnenion glutinoso-incanae 199
Alnetalia glutinosae 167
Alnetea glutinosae 12, 32, 166–167, 177, 180,
182, 183, 194, 195, 458
Alnetum incanae 183, 184, 190–193, 196, 199,
200–202, 207, 458
Alnion glutinosae 65, 166, 167–169, 181, 458
Alnion incanae 46, 68, 169, 173, 183, 193,
198–200, 223, 285, 289, 315, 458
Alno-Fraxinetum stellarietosum 207
Alno-Padion 198
Alno-Salicetum cinereae 180
Alno-Ulmion 63, 198
Alnus glutinosa 46, 51, 55, 56, 59, 64, 102, 120,
123, 129, 138, 166–169, 171, 172, 174–176,
178, 181, 184, 194, 198–200, 202, 203,
205–213, 215, 228, 283, 287, 289, 394, 406,
414, 420–422
– incana 46, 50, 51, 55–57, 59, 60, 102, 166,
184, 194, 198–203, 205, 210, 213, 283, 289,
414
Alnus glutinosa-Carex acutiformis=Assoziation
174
Alnus glutinosa-Dryopteris thelypteris-Assoziation
169
Alnus glutinosa-Rubus saxatilis (společenstvo)
169
Alopecuretum pratensis 463
Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae
455
Alopecurus aequalis 21, 438
– geniculatus 436
– pratensis 21, 53, 91, 106, 202
Alsino setaceae-Seslerietum calcariae 467
Alysso alyssoidis-Sedetum 447
Alysso alyssoidis-Sedion 447
Alysso-Festucion pallentis 94, 97, 447
Alyssum montanum 147, 386
Amaranthus powellii 19, 433
– retroflexus 19, 433, 438
Amblystegium humile 441
– serpens 84, 85, 92
Amelanchier ovalis 94, 368
Amorpha fruticosa 46, 128, 129
Amygdalion nanae 81
Anagallis arvensis 20, 438
– foemina 22
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Anastrepta orcadensis 410
Anastrepto-Piceetum 406, 410
Andromeda polifolia 19, 374, 420, 425–427, 430
Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici
457
Androsacion alpinae 451
Anemone nemorosa 75, 121, 155, 186, 196,
198, 200, 205, 207, 208, 211, 213, 214, 223,
224, 227, 228, 230, 231, 234, 239, 247, 253,
256, 271, 285, 332–334, 342, 355
– ranunculoides 20, 131, 185, 196, 213, 214,
216, 234, 314, 316, 340
Angelica sylvestris 19, 53, 60, 174, 175, 182,
186, 344
Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae 174
Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei 446, 464
Angelico sylvestris-Cirsietum palustris 446
Anomodon attenuatus 243, 292
Antennaria dioica 373, 386
Anthemis cotula 21
– ruthenica 22
Antherico ramosi-Coryletum avellanae 99
Anthericum liliago 21, 150, 155, 329, 401
– ramosum 21, 91, 100, 240, 263, 266, 292, 294,
296, 298, 301, 303, 306, 307, 314, 323, 324,
326, 329–331, 334, 336, 341, 356, 373, 386,
388, 397, 402, 403
Anthoceros agrestis 20
Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis 446
Anthoxanthum odoratum 145, 147, 320
– odoratum agg. 19, 320, 343
Anthriscetum trichospermae 451
Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae 451
Anthrisco-Lycietum halimifolii 132
Anthriscus caucalis 128, 134
– cerefolium 128, 132, 134, 137, 138, 140, 153
– sylvestris 23, 53, 67, 90, 129, 137–139, 140,
148, 154, 187, 285, 435
Apera spica-venti 19
Aphanes arvensis 19
– australis 19
Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae
449, 466
Arabidopsion thalianae 447
Arabidopsis arenosa 60, 74, 91, 143, 148, 153,
240, 262, 292, 329, 343, 356, 393, 397
– halleri 21, 185, 200, 202
– thaliana 19
Arabis auriculata 19
– hirsuta 264, 295
– hirsuta agg. 239, 264, 301, 303, 339

– sagittata 19
Arctietum lappae 450
Arction lappae 130, 450
Arctio-Sambucion nigrae 128, 129
Arctium lappa 131
– minus 19, 137
– pubens 129
– tomentosum 19, 128, 438
Arctostaphylos uva-ursi 385, 386, 401
Aremonio-Fagion 245, 263
Arenaria grandiflora 240, 292
– serpyllifolia 54, 147
Aristolochia clematitis 52, 64, 185, 216
Armeria elongata subsp. elongata 21
– – subsp. serpentini 19, 368, 369, 371, 373
Armerion elongatae 447
Arnoseridion minimae 449
Arnoseris minima 19
Arrhenatheretum elatioris 463
Arrhenatherion elatioris 446
Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae
70–73, 144, 145–147, 151, 458
Arrhenatherum elatius 19, 74, 84, 90, 102, 117,
135, 138, 142, 144, 145, 147, 149, 154, 320,
343
Artemisia absinthium 21, 84, 85, 89, 104
– campestris 22, 155
– vulgaris 53, 58, 60, 87, 112, 123, 128, 129,
132, 135, 154
Artemisietea vulgaris 78, 450
Artemisio-Kochion prostratae 450
Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali
450
Arum cylindraceum 104
Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani 190–192,
194, 237, 240, 282, 289–292, 459, 466
Arunco sylvestris-Aceretum pseudoplatani 466
Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae 199, 207,
210
Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae 451, 461
Aruncus dioicus 113, 240, 250, 282, 283, 287,
289, 290, 292
– sylvestris 289
Asarum europaeum 19, 91, 120–122, 153, 185,
194, 196, 207, 208, 219, 220, 227, 228, 230,
233, 234, 240, 250, 254, 262, 263, 281, 283,
288–290
Asclepiadetum syriacae 450, 461
Asparagus officinalis 80, 84, 89, 135, 307, 314,
340
Asperugo procumbens 132, 134, 153
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Asperula cynanchica 22, 91, 343, 401
– odorata 246
– tinctoria 21, 301, 303, 304, 306, 314, 320, 342,
368, 373, 386
Asperulo-Fagenion 245
Asperulo-Fagion 236
Asperulo odoratae-Fagetum sylvaticae 246, 249,
467
Asphodelo-Quercetum roboris 323
Asplenietea trichomanis 451
Asplenietum cuneifolii 451, 466
Asplenietum rutae-murario-trichomanis 451
Asplenietum serpentini 466
Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris 370, 372,
373, 376, 378–380, 397, 401–404, 460
Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae 307,
325, 326, 329
Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae 448,
464, 466
Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris 451,
464
Asplenion cuneifolii 451, 465
Asplenion septentrionalis 451
Asplenion serpentini 465
Asplenium adulterinum 19, 368, 373
– cuneifolium 19, 368, 369, 371, 374, 394, 397,
399, 401–404
– ruta-muraria 19, 94, 242, 266, 368, 373
– scolopendrium 292
– septentrionale 19, 91, 148, 153, 327, 373, 390,
393, 397–399
– trichomanes 74, 104, 155, 240, 266, 286, 292,
310
Asplenium cuneifolium-Pinus sylvestris
(společenstvo) 403
Aster amellus 21, 301, 307, 308, 339
Asteretum lanceolati 451
Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti
455
Astragalo exscapi-Crambetum tatariae 448, 464
Astragalus glycyphyllos 91, 234, 238, 296, 301,
303, 314, 339
– monspessulanus 367
– onobrychis 21
Athyrietum alpestris 463
Athyrio alpestris-Piceetum abietis 411, 413, 466
Athyrio alpestris-Piceion 159, 384, 404, 406
Athyrio alpestris-Pinion mugo 158, 159
Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae 190–193,
237, 239, 245, 256–259, 412, 459
– adenostyletosum alliariae 259
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Athyrio distentifolii-Piceetum abietis 372, 374,
378–380, 406, 411–413, 460, 466, 468
Athyrio distentifolii-Pinetum mugo 163
Athyrio-Pinetum mugo tatricum 163
Athyrium alpestre 411
– distentifolium 23, 154, 158, 162, 163, 165, 239,
256, 257, 259, 374, 404, 406, 411–414, 417
– filix-femina 21, 113, 116, 118, 120, 121, 125,
154, 174, 186, 194, 198, 200, 203, 205, 207,
213, 233, 236, 241, 246, 247, 250, 251, 253,
254, 256, 257, 259, 267, 268, 272, 275, 276,
281, 289, 290, 375, 413, 414
Atrichum undulatum 92, 137, 163, 188, 194,
200, 205, 224, 228, 230, 243, 284, 287, 326,
334, 344, 355, 365, 377
Atriplex oblongifolia 132
– patula 19, 438
– prostrata subsp. latifolia 20
– sagittata 155
Atriplicetum nitentis 449
Atriplicetum roseae 449
Atriplicion 130, 449
Atropa bella-donna 78, 118, 152
Atropion bellae-donnae 462
Aulacomnium palustre 23, 179, 189, 377, 424
Aurinia saxatilis 19, 94, 104, 147–149, 150, 153,
373, 390, 398, 399, 401
Avena fatua 20
Avenella flexuosa 23, 75, 96, 111, 121, 122, 125,
126, 137, 142, 153, 158, 159, 163, 187, 203,
226, 240, 247, 249, 261, 266–268, 272, 275,
276, 278, 286, 342, 348, 351–353, 356, 359,
362, 363, 365, 374, 380, 386, 389–392, 394,
398, 399, 401, 402, 404, 406, 407, 410, 411,
414, 417, 419, 425, 430, 432
Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris 444,
464, 466
Avenula pubescens 109
Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae 448

B
Ballota nigra 19, 87, 91, 128, 129, 131, 132, 137,
138, 140, 148, 154
Balloto nigrae-Ailanthetum altissimae 144
Balloto nigrae-Prunetum domesticae 129
Balloto nigrae-Robinietum pseudoacaciae 144
Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae 73,
144–145, 151, 458
Balloto-Sambucion nigrae 128
Balloto-Syringetum vulgaris 129
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Barbilophozia barbata 243, 292
– lycopodioides 377, 404, 406, 407, 411
Bartsia alpina 19
Bartsio alpinae-Caricetum nigrae 456, 464, 466
Bartsio alpinae-Caricetum vulgaris 466
Batrachietum rionii 453
Batrachio circinati-Alismatetum graminei 455
Batrachion fluitantis 453
Bazzania trilobata 19, 243, 277–279, 377, 380,
390, 394, 397, 404, 407, 414, 416, 417, 419,
420, 430
Bazzanio-Abietetum 278
Bazzanio-Piceetum 417, 419
Berberidion vulgaris 73, 77, 81, 87–93, 457, 468
Berberis vulgaris 76, 87, 88, 93, 94, 96, 100,
102, 263, 265, 294, 295, 303, 338, 368, 369,
372
Berteroa incana 134
Berteroetum incanae 450
Beruletum erectae 455, 466
Beruletum submersae 466
Betonica officinalis 22, 296, 301, 303, 306, 314,
320, 323, 324, 332, 333, 342
Betula carpatica 19, 158, 159, 163, 256, 259,
372, 398, 430
– pendula 20, 51, 89, 100, 112, 115–118, 120,
123, 125–127, 138, 151, 169, 178, 184, 195,
238, 276, 297, 320, 330, 333, 338, 347,
351–353, 356, 359, 362, 363, 365, 369, 372,
383, 386, 389, 394, 398, 399, 420–422, 425,
427
– petraea 398
– pubescens 166, 167, 169, 171, 178, 184, 202,
338, 347, 362, 363, 365, 372, 383, 394, 398,
404, 406, 417, 420–427, 430, 432
Betula pubescens-Vaccinium uliginosum-Assoziation 421
Betuletum pubescentis 421
Betulion pubescentis 384, 420
Betulo carpaticae-Pinetum sylvestris 391, 394,
397, 398
Betulo-ledetum callunosum 421
Bidens frondosus 19, 52, 60, 64, 438
Bidentetea tripartitae 454
Bidentetum cernuae 454
Bidentetum tripartitae 454, 463
Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae 454,
466
Bidenti melanocarpae-Atriplicetum prostratae
466
Bidention tripartitae 454

Bifora radians 20
Biscutella laevigata 368, 369, 371, 373, 386
Bistorta officinalis 155, 188, 322, 344
Blechnum spicant 239, 267, 271, 272, 351, 407
Blysmus compressus 22
Bolboschoenetum yagarae 455
Bolboschoenus planiculmis 441
Bothriochloa ischaemum 22, 344
Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae 195,
299, 385
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae
448
Brachypodium pinnatum 19, 74, 81, 90, 97, 100,
102, 142, 143, 226, 262, 295, 296, 301, 303,
307, 308, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 319,
320, 323, 324, 326, 333, 336, 341, 373, 385,
386, 389, 394, 397, 399, 402
– rupestre 367, 368
– sylvaticum 58, 142, 145, 154, 185, 198,
210–214, 216, 217, 219, 227, 228, 230, 234,
241, 247, 254, 316, 317, 319, 340
Brachytheciastrum velutinum 92, 137, 224, 243,
307, 308, 312, 324, 326
Brachythecio rivularis-Cratoneuretum 456
Brachythecium rivulare 19
– rutabulum 54, 75, 92, 117, 137, 138, 146, 156,
174, 175, 188, 200
Brometum tectorum 463
Bromion erecti 103, 448
Bromo pannonici-Festucion pallentis 448
Bromo sterilis-Robinietum 144
Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri 449
Bromus benekenii 155, 234, 238, 248, 253, 262,
266, 316, 340
– inermis 22, 80, 81, 84, 85, 89, 135
– sterilis 19, 75, 128, 132, 135, 140, 144, 146,
153
– tectorum 19
Bryo argentei-Sambucetum racemosae 118
Bryonia alba 128, 129, 131, 132, 154
Bryum argenteum 436, 441
– capillare 148, 156, 368, 376
– pseudotriquetrum 20
Buddleja davidii 112, 125
Buglossoides purpurocaerulea 19, 97, 104, 234,
238, 296, 301, 303, 307, 308, 310, 311, 314,
316, 317, 341
Buniadetum orientalis 450, 461
Buphthalmum salicifolium 310, 367
Bupleuro longifolii-Calamagrostietum
arundinaceae 445
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Bupleurum falcatum 80, 90, 97, 104, 240, 292,
294, 301, 303, 307, 308, 310, 314, 319, 324,
341
– longifolium subsp. longifolium 336
Butometum umbellati 455

C
Calamagrostietum arundinaceae 463
Calamagrostietum variae 463
Calamagrostietum villosae 463
Calamagrostio arundinaceae-Digitalietum
ambiguae 463
Calamagrostio arundinaceae-Fagetum 268
Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum myrtilli
447
Calamagrostio canescentis-Alnetum glutinosae
169
Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
190–193, 237, 239, 243, 267, 271–274, 459
Calamagrostio villosae-Piceetum abietis 372,
378–380, 406–411, 412, 413, 460, 468
– fagetosum sylvaticae 410
– typicum 410
Calamagrostio villosae-Pinetum 398
Calamagrostion arundinaceae 445
Calamagrostion villosae 445
Calamagrostio-Salicetum cinereae 180
Calamagrostis arundinacea 54, 57, 96, 113, 155,
187, 241, 251, 253, 257, 259, 267, 268, 272,
274–276, 286, 323, 326, 333, 334, 342,
351–353, 359, 362, 363, 375, 401, 402
– canescens 20, 166–169, 172, 175, 177–182,
186, 422
– epigejos 20, 53, 56, 60, 75, 115, 117, 118,
123, 135, 138, 142, 144–147, 149, 152, 320,
386, 394
– pseudophragmites 54, 56
– varia 367, 368, 386, 388
– villosa 22, 125–127, 154, 158, 159, 162, 163,
187, 202, 203, 241, 249, 256, 257, 267, 268,
271–274, 277, 280, 374, 380, 390, 394, 397,
403–408, 410, 411, 414, 417, 419, 420, 430,
432
Calla palustris 20, 169, 174, 178, 186
Calletum palustris 455
Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii
456
Calliergon cordifolium 163
Calliergonella cuspidata 173, 189
Callitrichetum hermaphroditicae 453
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Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis 453
Calluna vulgaris 23, 91, 96, 111, 122, 159, 161,
270, 271, 324, 331, 343, 352, 355, 356, 359,
362, 374, 380, 386, 389, 391–394, 397, 399,
401, 402, 420, 421, 424–427, 429, 430
Calluno-Quercetum 352, 359
Calluno-Ulicetea 197, 446
Caltha palustris 19, 63, 166–168, 172, 174, 181,
182, 184, 200, 205, 262, 375, 406, 414
Calthion palustris 175, 181, 446
Calypogeia azurea 158, 163, 376, 414
– integristipula 377, 417
Calystegia sepium 19, 45, 47, 48, 52, 63, 64, 66,
92, 106
Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti 450, 464,
466
Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae
450, 464
Camelina microcarpa 19
Campanula barbata 21
– bohemica 22
– bononiensis 97, 301, 303, 307, 341
– glomerata 20, 343
– latifolia 21, 291
– patula 21
– persicifolia 20, 89, 99, 100, 109, 121, 155, 219,
220, 223, 234, 241, 262, 285, 292, 294, 296,
301, 310, 323, 324, 326, 332, 333, 342, 375
– rapunculoides 91, 220, 224, 233, 234, 238,
264, 291, 294, 302, 311, 342
– rotundifolia 393, 399
– rotundifolia agg. 242, 342, 356, 373, 386, 388,
390, 398
– sibirica 21
– trachelium 19, 91, 100, 131, 155, 187, 196,
219, 226–228, 230, 234, 240, 248, 281, 283,
295, 303, 339
Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis
447
Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae 456,
466
Campylio stellati-Trichophoretum alpini 456, 466
Campylium stellatum 20
Capsella bursa-pastoris 22, 433, 438
Caragana arborescens 138
– frutex 81, 314
Cardamine amara 50, 52, 57, 68, 166, 167, 174,
186, 200, 205, 207, 208, 262, 291, 374, 414
– – subsp. amara 19
– – subsp. opicii 50, 52, 57, 166, 167, 174, 186,
200, 205, 208, 262, 374, 414
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– flexuosa 50, 52, 55
– impatiens 185, 216, 217, 242, 253
– parviflora 438
– pratensis 21, 109, 188
Cardaminetum amarae 463
Cardaminetum opicii 456, 461
Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii 456
Cardamino-Montion 462
Cardaminopsio petraeae-Pinetum sylvestris 391,
398, 400
Cardarietum drabae 450, 466
Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii 450
Carduus acanthoides 21, 84, 85, 89
– crispus 20, 45, 47, 53, 91, 134, 135, 153
– personata 19, 210
Carex acuta 19, 54, 187
– acutiformis 63, 166–168, 172, 174–176, 184
– bigelowii 20
– bohemica 20
– brevicollis 314
– brizoides 121, 169, 176, 182, 186, 200, 202,
205, 208, 213, 215, 226, 280, 343, 362, 363,
365, 406
– buxbaumii 322
– canescens 20, 169, 170, 179, 184, 375
– caryophyllea 20, 100, 376
– cespitosa 175
– diandra 20
– distans 22
– echinata 23, 170, 188, 375
– elongata 20, 166–169, 172, 174, 175, 177,
180, 182, 186
– ericetorum 368, 374–386, 388, 392, 398
– flacca 20
– flava 20
– fritschii 314, 320, 323, 340
– hirta 74, 438
– hordeistichos 20
– humilis 22, 74, 97, 148, 155, 263, 266, 298,
301, 303, 307, 308, 323, 324, 326, 327, 329,
330–332, 341, 356, 369, 375, 386, 389, 401
– lasiocarpa 20, 322
– limosa 20
– macroura 386
– michelii 21, 97, 234, 238, 301, 307, 310, 313,
314, 316, 317, 342
– montana 21, 104, 233, 234, 241, 292, 296,
301, 303, 310, 313, 316, 323, 324, 329, 332,
333, 342
– muricata agg. 91, 154, 188, 218, 234, 238,
266, 314, 316, 340

– nigra 20, 169, 170, 178, 179, 187, 375, 430
– otrubae 20, 441
– pallescens 320, 343
– panicea 20, 188
– paniculata 166, 167, 169, 174–176, 186
– pauciflora 19
– pilosa 18, 20, 36, 37, 196, 219, 220, 222, 223,
228, 230, 231, 233, 234, 240, 246–248, 250,
254–256, 264
– pilulifera 21, 188, 242, 267, 277, 280, 343,
351, 363, 365
– pseudocyperus 20
– remota 20, 186, 198, 200, 203, 205, 207, 208,
216, 217, 376
– riparia 52, 63, 64, 66, 90, 106, 168, 173, 218
– rostrata 20, 169, 170, 178, 179, 188, 375, 430
– secalina 20
– strigosa 185, 216, 217, 219
– supina 323
– sylvatica 20, 185, 194, 198, 205, 207, 216,
226, 228, 229, 233, 236, 241, 247, 391
– tomentosa 20
– vesicaria 19, 187
Caricetalia fuscae 465
Caricetalia nigrae 465
Caricetum acutiformi-gracilis 468
Caricetum acutiformi-paniculatae 456
Caricetum acutiformis 456, 468
Caricetum appropinquatae 456, 466
Caricetum buekii 455
Caricetum cespitosae 446
Caricetum diandrae 455, 462
Caricetum distichae 456, 466
Caricetum elatae 455
Caricetum goodenowii 466
Caricetum gracilis 456
Caricetum intermediae 466
Caricetum lasiocarpae 463
Caricetum limosae 463
Caricetum nigrae 456, 466
Caricetum paradoxae 466
Caricetum remotae 456
Caricetum ripariae 456
Caricetum ripario-acutiformis 462, 468
Caricetum rostratae 463
Caricetum vesicariae 456
Caricetum vulpinae 456
Carici acutiformis-Alnetum glutinosae 166,
174–177, 183, 184, 188, 190–192, 458, 464
Carici bigelowii-Nardetum strictae 444, 466
Carici brizoidis-Coryletum 120
521
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Carici brizoidis-Quercetum 200
Carici echinatae-Sphagnetum 457
Carici elatae-Calamagrostietum canescentis 456
Carici elongatae-Alnetum glutinosae 166, 170,
171–174, 175, 177, 183, 184, 190–192, 458
Carici flavae-Cratoneuretum filicini 456
Carici fritschii-Quercetum roboris 296, 316,
320–323, 329, 336, 338, 340, 345, 346, 364,
459
Carici fyllae-Nardetum strictae 466
Carici humilis-Seslerietum caeruleae 448, 464,
466
Carici humilis-Seslerietum calcariae 466
Carici pendulae-Eupatorietum cannabini 451
Carici pilosae-Carpinetum betuli 190–193, 222,
230–233, 237, 238, 459
Carici pilosae-Fagetum sylvaticae 190–193, 232,
237, 239, 248, 254–256, 459
Carici remotae-Abietetum 259, 262
Carici remotae-Fraxinetum excelsioris 183, 185,
190–193, 199, 205–207, 208, 416, 458
Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis 457
Caricion canescenti-goodenowii 465
Caricion canescenti-nigrae 456, 465
Caricion davallianae 456
Caricion fuscae 462
Caricion remotae 456
Carici-Rumicion hydrolapathi 455
Carici-Salicetea cinereae 166
Carlina acaulis 20, 109, 122
Carlino acaulis-Brometum erecti 448
Carpinetion (alliance) 219
Carpinion betuli 101, 142, 193, 215, 216,
219–223, 230, 237, 271, 284, 285, 305, 315,
319, 327, 329, 336, 458
Carpino betuli-Prunetum spinosae 70–73, 88,
93, 105, 109–112, 457, 464, 468
Carpino betuli-Prunion spinosae 87, 93
Carpino-Fagetea 13, 33, 76, 137, 183, 193–198,
237, 267, 351, 383, 458
Carpinus betulus 31, 74, 87, 89, 94, 96, 100,
102, 120, 152, 184, 194, 195, 198, 213, 216,
218, 219, 223, 224, 227, 228, 230, 233, 234,
236, 238, 243, 246, 252, 254, 256, 259, 264,
276, 281, 283, 284, 286, 287, 289, 291, 292,
296, 297, 299, 301, 303, 310, 311, 323, 324,
326, 327, 330, 332, 333, 339, 347, 349,
353–356, 386, 394, 399, 406
– orientalis 297
Castanea sativa 347
Caucalidion 435, 449
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Caucalido daucoidis-Conringietum orientalis 466
Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis
449, 466
Caucalis platycarpos 20
Centaurea cyanus 19
– phrygia agg. 50, 52, 55, 60
– scabiosa 19, 80, 81, 84, 91, 375, 389, 397,
401–403
– stenolepis 315, 323
– stoebe 22, 148, 155, 306
– triumfetti 150, 301, 303, 339
Centaurium pulchellum 22, 434, 435
Centunculo minimi-Anthoceretum punctati 454
Centunculo minimi-Spergularietum segetalis 461
Centunculus minimus 20
Cephalanthera damasonium 18, 20, 36, 239,
263–266, 303, 339
– longifolia 239, 248, 254
– rubra 20, 239, 263–266
Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
18, 36, 190–193, 237, 239, 242, 263,
264–266, 459
– actaeetosum 266
– seslerietosum caeruleae 266
– typicum 266
Cephalanthero-Fagenion 245, 263
Cephalanthero-Fagion 263
Cephalozia bicuspidata 125, 156, 410, 411
Cerasetum mahaleb 98
Cerastietum 447
Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi 433,
436–440, 454
Cerastium alsinifolium 404
– arvense 320, 340, 352
– dubium 20, 436, 437, 439
– holosteoides subsp. vulgare 54
Ceratodon purpureus 22, 142, 148, 156, 307,
326, 330–332, 344, 356, 376, 390, 398, 399
Ceratophylletum demersi 452
Ceratophyllo-Azolletum carolinianae 466
Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis 452, 466
Cetraria islandica 156, 158, 159, 376, 390–394,
397
Cetrario-Festucetum supinae 444
Cetrario islandicae-Pinetum mugo 162
Chaerophylletum aromatici 451
Chaerophylletum aurei 451
Chaerophylletum bulbosi 451
Chaerophyllo hirsuti-Alnetum glutinosae 207
Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris 446
Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae 445
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Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae
446
Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis 47, 66
Chaerophyllum aromaticum 50, 53, 56, 109
– aureum 109, 131
– bulbosum 20, 45, 47, 48, 51
– hirsutum 19, 47, 52, 57, 58, 67, 155, 186, 198,
200, 203, 205, 210, 257, 277, 374, 414
– temulum 19, 90, 103, 105, 106, 137, 138, 140,
153, 226, 285, 292, 313
Chamaeplietum officinalis 449
Charetea 453
Charetum braunii 453
Charetum globularis 453, 461
Charetum vulgaris 453
Charion fragilis 465
Charion globularis 453, 465
Chelidonio-Acerion negundo 128
Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae
70–73, 137, 138–141, 142, 144, 151–153,
458
Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae 73,
137, 148, 149, 151, 458, 461
Chelidonium majus 74, 128, 129, 134, 137–139,
141, 142, 145, 146, 148, 154
Chenopodietum botryos 449
Chenopodietum ficifolii 454
Chenopodietum rubri 454
Chenopodietum stricti 449
Chenopodietum urbici 449
Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae 454, 466
Chenopodio degeniani-Atriplicetum prostratae
466
Chenopodion rubri 454
Chenopodium album agg. 154, 433, 437
– bonus-henricus 19
– ficifolium 20, 24
– glaucum 20, 441
– hybridum 19
– polyspermum 20, 438
– rubrum 20
Chiloscyphus cuspidatus 103
– polyanthos 19, 163, 177, 178, 188
– profundus 116
Chimaphila umbellata 373, 391
Chrysohypno stellati-Caricetum lasiocarpae 466
Chrysohypno stellati-Trichophoretum alpini 466
Chrysosplenium alternifolium 19, 115, 186, 198,
200, 202, 205, 239, 256, 257, 291, 374, 414
– oppositifolium 185, 205

Cicerbita alpina 22, 163, 165, 200, 239, 249,
256, 257, 259, 272, 411
Cichorium intybus 21
Cicuta virosa 20, 177, 178, 184
Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi 455, 462
Circaea alpina 239, 256, 257, 374, 414
– lutetiana 20, 185, 198, 216, 217, 233, 242,
248, 253, 292
Circaeo-Alnetum 205
Cirriphyllum crassinervium 243, 292
Cirsietum rivularis 446
Cirsio-Brachypodion pinnati 103, 448
Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae 448,
464, 466
Cirsium acaulon 20, 376, 389
– arvense 20, 91, 112, 128, 132, 154, 433, 436,
437
– heterophyllum 21, 188, 202
– oleraceum 20, 53, 174–176, 186, 212
– palustre 20, 155, 169, 175–178, 187, 375
– pannonicum 22, 307, 340
– rivulare 20
– vulgare 123, 128, 438
Cladietum marisci 456
Cladino-Pinetum sylvestris 372, 373, 376,
378–380, 391–393, 397, 460, 464
Cladonia alpestris 391
– arbuscula 376, 390–392, 394, 397
– borealis 24
– cervicornis 24
– cervicornis s. l. 24, 376, 398
– chlorophaea 24
– chlorophaea s. l. 24, 368, 377, 391
– coccifera 24
– coccifera s. l. 24, 376, 398
– coniocraea 330, 344
– cryptochlorophaea 24
– fimbriata 330, 331, 344, 368, 376
– foliacea 330, 344
– furcata 368, 377, 398
– glauca 376, 398
– gracilis 377, 391, 398
– grayi 24
– humilis 24
– merochlorophaea 24
– metacorallifera 24
– monomorpha 24
– pleurota 24
– pocillum 24
– pyxidata 24, 330
– pyxidata s. l. 24, 344, 377
523
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– rangiferina 24, 391, 393
– rangiformis 22, 330, 331, 344, 377
– stellaris 391
– stygia 24
– uncialis 391
– verticillata 24
Cladonio arbusculae-Pinetum sylvestris 392
Cladonio-Pinetum zahoricum 392
Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris 391,
393
Cladonio stellaris-Pinion sylvestris 391, 392
Cladonio sylvaticae-rangiferinae-Pinetum
sylvestris 391
Clematido vitalbae-Corylenion avellanae 282
Clematis recta 75, 240, 292, 301, 303, 339
– vitalba 109, 112, 128, 131, 132, 138, 314, 316,
340
Climacium dendroides 170, 173, 189
Clinopodium vulgare 20, 89, 99, 100, 109, 234,
238, 262, 296, 301, 307, 310, 314, 320, 323,
324, 342
Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae 446
Cnidium dubium 23
Colchicum autumnale 90, 106, 187, 213
Coleanthus subtilis 20
Comaro palustris-Caricetum cespitosae 455
Comarum palustre 20, 177–179, 184
Conium maculatum 131, 135
Conocephalum conicum 19
Conringia orientalis 20
Consolida regalis 20
Convallaria majalis 91, 100, 219, 220, 223, 224,
226, 230, 234, 240, 262, 263, 266, 271, 296,
311, 313, 314, 316, 317, 320, 321, 323, 324,
332, 333, 342, 348, 351, 353, 355, 359, 362,
363, 375
Convallario-Quercetum 319
Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis 465
Convolvulo arvensis-Brometum inermis 450
Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis 450
Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis 86, 130,
450, 465
Convolvulo sepium-Epilobietum hirsuti 466
Convolvulus arvensis 78, 81, 155, 433, 437
Conyza canadensis 54, 123
Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae 449,
466
Corallorhiza trifida 20, 239, 264
Cornetum sanguineae 102, 469
Corniculario aculeatae-Corynephoretum
canescentis 447, 464
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Corno-Quercetum 310, 313, 316, 319, 463
Cornus alba 129
– mas 19, 76, 77, 87, 88, 96, 97, 99, 102, 234,
237, 263, 294, 296, 298, 301, 303, 307, 308,
310, 311, 314, 316, 317, 339
– sanguinea 19, 76, 87, 88, 99, 100, 102, 106,
108, 110, 111, 137, 183, 213, 216, 223, 234,
237, 263, 266, 284, 294–296, 298, 301, 303,
310, 311, 314, 316, 317, 333, 339, 389
– sericea 129
Coronilla vaginalis 367
Coronopodo-Polygonion arenastri 448, 463
Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae 454
Corydalidetum luteae 452, 468
Corydalis cava 20, 106, 131, 185, 198, 213, 214,
216, 234
– claviculata 351
– pumila 234, 314, 316, 340
Coryleto-Populetum 99
Corylus avellana 76, 87, 88, 99, 100, 102, 106,
112, 113, 118, 120–122, 126, 151, 184, 216,
219, 223, 228, 230, 234, 238, 244, 261, 266,
276, 277, 281, 283, 284, 287, 288, 290–292,
294, 295, 301, 333, 339, 386
Corynephorion canescentis 447
Corynephorus canescens 20, 392
Cota austriaca 19
Cotoneaster integerrimus 94
– laxiflorus 94–96
– tomentosus 368
Cotoneaster-Amelanchier-Gesträuch 94
Cotoneastero integerrimi-Amelanchieretum 94
Cotoneastero integerrimi-Polygonatetum odorati
94
Cotoneastero tomentosi-Amelanchieretum 96
Cotoneastero-Amelanchieretum 94, 96
– deschampsietosum flexuosae 96
– rosetosum caninae 96
Crambe tataria 21
Crataego monogynae-Prunetum spinosae 92,
102, 105, 111, 463, 469
Crataego-Prunetea 74
Crataego-Prunetum dasyphyllae 102
Crataego-Prunetum fruticosae 81, 93
Crataegus laevigata 19, 88, 102, 106, 108, 184,
216, 219, 223, 234, 237, 301, 339
– ×macrocarpa 109
– monogyna 24, 100, 105
– monogyna s. l. 24, 87, 88, 102, 106, 109, 137,
143, 234, 237, 307, 308, 310, 311, 314, 316,
317, 339
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– nigra 108
– rhipidophylla 24, 100, 109
Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae
445
Crepido paludosae-Juncetum acutiflori 446
Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae 456
Crepis biennis 21
– conyzifolia 22
– mollis 21
– paludosa 19, 174, 186, 200, 203, 205, 242,
291, 374, 414
– praemorsa 303, 307, 341
Cruciata verna 20, 222
Crypsietea aculeatae 445
Crypsietum aculeatae 445
Cryptogrammetum crispae 451
Ctenidium molluscum 242, 264, 265
Cuscuta europaea 20, 47
Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium 450,
464, 466
Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium 466
Cyclamen purpurascens 240, 292, 310
Cyclamini-Fagetum 265
Cymbalarietum muralis 452
Cymbalario muralis-Asplenion 452
Cymbalario muralis-Parietarietea diffusae 465
Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae 452,
465
Cynancho-Quercetum 326
Cynodon dactylon 20
Cynodontetum dactyli 450
Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae 449, 464
Cynosurion cristati 446, 468
Cynosurus cristatus 20
Cyperetum micheliani 454
Cypero-Spergularion salinae 445
Cyperus fuscus 20
Cystopteridetum fragilis 451
Cystopteridion 451
Cystopteris fragilis 115
Cytiso ruthenici-Pinion 385
Cytiso scoparii-Cotoneasteretum 94
Cytisus nigricans 20, 91, 242, 295, 298, 324,
336, 341, 351, 353, 355, 356
– procumbens 80, 81, 89
– scoparius 60

D
Dactylis glomerata 19, 53, 57, 74, 90, 146, 147,
154, 187, 242, 314, 316, 320, 321, 343

– polygama 90, 106, 146, 185, 214, 216, 217,
219, 230, 234, 241, 313, 321, 329, 343, 365
Danthonia decumbens 23
Daphne cneorum 323, 325, 334, 367
– mezereum 100, 113, 219, 230, 238, 250, 257,
264
Daphno mezerei-Aceretum pseudoplatani 289
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris
445
Datura stramonium 433
Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae 450
Dauco carotae-Melilotion 130, 450
Dauco carotae-Picridetum hieracioidis 450
Daucus carota 50, 54, 56, 60
Delphinium elatum 21
Dentaria bulbifera 20, 194, 196, 236, 241, 244,
246, 247, 249–251, 254, 287, 288, 292
– enneaphyllos 196, 236, 239, 247, 249–251,
253, 265, 288
– glandulosa 249, 251, 253, 292
Dentario bulbiferae-Fagetum 245, 246, 249, 468
Dentario enneaphylli-Fagetum 246, 249, 250
– salvietosum glutinosae 253
Dentario glandulosae-Fagetum 245, 246, 249,
250, 253
Deschampsia cespitosa 53, 155, 166–169, 172,
174, 177, 186, 198, 200, 203, 205, 216, 217,
226, 229, 249, 277, 343, 363, 375, 414
Deschampsio-Fagion 266
Deschampsio flexuosae-Abietetum
calamagrostietosum arundinaceae 259, 262
– deschampsietosum flexuosae 275
Deschampsio flexuosae-Acerenion pseudoplatani
282
Deschampsio flexuosae-Callunetum vulgaris 466
Deschampsio flexuosae-Quercetum sessiliflorae
352
Deschampsion cespitosae 181, 446
Descurainia sophia 155
Descurainietum sophiae 449, 466
Descurainio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae
449, 466
Diantho lumnitzeri-Seslerion 94, 266, 448
Diantho-Pinetum 386
Diantho serotini-Festucetum vaginatae 447, 464
Dianthus carthusianorum 22, 84, 330, 343, 368,
369, 373, 403
– – subsp. capillifrons 403
– carthusianorum agg. 22, 84, 330, 343, 368,
369, 373
– deltoides 23
525
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– pontederae 352
– superbus 323, 332, 333, 341
Dichodontium palustre 22
Dicranella heteromalla 156, 189, 243, 266–268,
271, 272, 277, 344, 355, 377
Dicranodontium denudatum 156, 377, 414, 417
Dicrano-Pinetum 386, 391, 394
Dicrano-Pinion sylvestris 352, 368, 370, 380,
383–385, 389–391, 421, 460, 468
Dicranum bonjeanii 377, 424
– fuscescens 156, 158, 159
– majus 389
– montanum 125, 156
– polysetum 23, 278, 280, 368, 369, 377, 380,
381, 389–391, 392, 394, 397, 401, 417, 419,
425, 427
– scoparium 23, 125, 156, 159, 163, 189, 243,
248, 266–268, 272, 275, 276, 278, 279, 286,
324, 330, 331, 344, 349, 351–353, 355, 359,
363, 377, 380, 381, 386, 389–391, 394, 398,
404, 406, 407, 411, 414, 417, 430
– spurium 376, 389, 391
– undulatum 389
– scottianum 351
Dictamnus albus 80, 81, 97, 234, 238, 296, 298,
301, 303, 307, 308, 310, 311, 313, 314, 316,
317, 341
Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii 451
Digitali-Senecionetum fuchsii 466
Digitali-Senecionetum ovati 451, 466
Digitalis grandiflora 100, 242, 296, 323, 324,
326, 327, 340
Digitaria ischaemum 20
– sanguinalis 20
Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris 450,
466
Diplophyllum albicans 125, 156
Dipsacus laciniatus 89, 106
Doronicum austriacum 185, 200
Dorycnium germanicum 369
– herbaceum 310
– pentaphyllum agg. 21, 303, 307, 308, 310,
340, 376
Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae 457
Drepanocladus trifarius 23
Drosera rotundifolia 22, 430
Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae 456,
462, 464
Dryopteridetum robertianae 467
Dryopterido dilatatae-Fagetum 268, 271
Dryopterido dilatatae-Piceetum 406, 410
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Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo 151, 153,
156, 157, 159–163, 458
– typicum 162
Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii 445
Dryopterido thelypteridis-Alnetum glutinosae 468
Dryopteris carthusiana 118, 155, 163, 166, 167,
169, 172, 186, 203, 239, 247, 249, 251, 253,
259, 267, 272, 275, 278, 280, 375, 407, 417
– carthusiana agg. 118, 253, 272
– cristata 174
– dilatata 22, 113, 125, 126, 153, 159, 162, 163,
185, 203, 241, 247, 253, 256, 259, 262,
266–268, 270–272, 275, 276, 278, 288, 374,
404, 406, 407, 411, 414, 417
– expansa 267
– filix-mas 21, 112, 113, 117, 118, 120, 152,
163, 187, 194, 226, 230, 233, 236, 241, 244,
246, 247, 250, 251, 253, 256, 257, 259, 261,
275, 276, 281, 283, 284, 286, 287, 289, 290
– thelypteris 169

E
Echinochloa crus-galli 22, 135, 433, 436, 437,
439, 441
Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum
polyspermi 449, 466
Echinocystis lobata 50, 128
Echium vulgare 19, 50, 52, 55, 56, 60
Elaeagnus angustifolia 129
Elatine hydropiper s. l. 20
– triandra 20
Eleocharis acicularis 438, 443
– ovata 20
– palustris agg. 437, 441
Eleocharitetum palustris 455, 466
Eleocharitetum pauciflorae 467
Eleocharitetum quinqueflorae 456, 467
Eleocharition acicularis 454
Eleocharition ovatae 454, 465
Eleocharition soloniensis 465
Eleocharito-Littorelletum uniflorae 454, 464, 467
Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris 455
Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae 455
Elodeetum canadensis 453
Elymus caninus 45, 47, 48, 50, 52, 57, 97, 142,
187
– hispidus 80, 81, 84, 85, 90, 134, 306
– repens 20, 53, 78, 90, 106, 128, 129, 132,
135, 144–146, 149, 154, 307, 344, 438
Elyno-Seslerietea 445
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Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae
451, 467
Empetro nigri-Sphagnetum fusci 457, 468
Empetrum nigrum agg. 19, 374, 420, 426, 430
Encalypta streptocarpa 243, 292, 386
Epilobietea angustifolii 77, 451
Epilobio angustifolii-Salicetum capreae 123
– solidaginetosum canadensis 125
Epilobio montani-Geranietum robertiani 451
Epilobio nutantis-Montion fontanae 456
Epilobium alpestre 19
– alsinifolium 22
– angustifolium 20, 75, 78, 87, 109, 112, 115,
118, 121, 123, 126, 154
– dodonaei 50, 52, 55, 56, 60
– montanum 120, 153, 187, 241
– palustre 178, 188
– tetragonum agg. 438
Epipactido atropurpureae-Pinion mugo 157
Epipactis atrorubens 89, 99, 100, 368, 373, 386,
389
– helleborine agg. 20, 239, 263–265
– palustris 20
Equisetetum fluviatilis 455, 467
Equisetetum heleocharitis 467
Equiseto-Alnetum incanae 200
Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae 455, 467
Equiseto limosae-Caricetum rostratae 467
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis 372, 374,
376, 378–380, 414–416, 417, 460, 464, 467
– deschampsietosum cespitosae 416
– typicum 416
Equiseto sylvatici-Piceetum excelsae 467
Equiseto telmateiae-Fraxinetum 205
Equisetum arvense 53, 155, 174, 187
– fluviatile 20, 166, 169, 178, 186
– palustre 54, 57, 187
– sylvaticum 169, 174, 186, 203, 205, 277, 374,
414, 415
Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri 448
Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris 450
Eragrostion cilianensi-minoris 433, 434, 436, 450
Eragrostis cilianensis 435
– megastachya 435
– minor 20, 435
– poaeoides 435
Erica carnea 366–368, 373, 397, 401–403
– tetralix 22
Erico carneae-Pinion 366, 367–368, 459, 463
Erico-Pinetea 158, 195, 366–367, 372, 459
Erico-Pinetum serpentinicum 403

Erico-Pinion mugo 157, 158
Erigeron acris agg. 60
– annuus agg. 22, 50, 52, 55, 56, 135
Erigeronto canadensis-Lactucetum serriolae 466
Eriophoretum polystachyi 463
Eriophoro-Betulion pubescentis 420
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi 457
Eriophorum angustifolium 20
– gracile 20
– latifolium 20
– vaginatum 20, 374, 420, 421, 424–427, 430
Erophila verna 19
Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae 449
Eryngium campestre 22, 91
Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae 448,
464
Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris 447
Erysimum cheiranthoides 20
– crepidifolium 21, 306
– diffusum 20
– odoratum 89, 96, 294
– virgatum agg. 307, 340
Erythronio-Carpinion betuli 220
Eu-Fagenion 236, 245, 263
Euonymo europaei-Cornetum sanguineae 106
Euonymus europaeus 22, 76, 87, 88, 102, 106,
109, 120, 130, 137, 143, 152, 183, 211, 339
– verrucosus 88, 96, 97, 99, 109, 230, 234, 237,
286, 301, 303, 307, 308, 310, 314, 316, 317,
339
Eupatorium cannabinum 21, 50, 52, 60, 112,
116
Euphorbia amygdaloides 20, 194, 219, 222, 230,
240, 248, 249, 251, 253, 254, 292
– angulata 310
– cyparissias 54, 60, 74, 90, 102, 143, 148, 154,
242, 262, 295, 296, 301, 303, 307, 310, 320,
326, 330, 340, 373, 386, 401
– dulcis 187, 208, 242, 285
– epithymoides 301, 303, 307, 308, 310, 339
– esula 90, 106
– exigua 20
– falcata 22, 435
– helioscopia 22
– palustris 106
– polychroma 310
– virgata 80, 84, 89
Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris 447
Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris 447
Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae
74, 147–148, 151, 458
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Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori 449
Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae 108
Euphorbio-Quercetum 296, 302, 305, 310–314,
319, 336, 338, 345, 346, 459
– vindobonense 310
Euphrasia officinalis 20
Eurhynchiastrum pulchellum 80, 84, 85, 92
Eurhynchium angustirete 243, 244, 259, 261,
275, 290

F
Fagetalia sylvaticae 197, 198
Fagetum nudum 267
Fagion sylvaticae 193, 236–245, 253, 263, 268,
271, 327, 459
Fagus orientalis 194
– sylvatica 18, 31, 36, 100, 112, 115, 120, 126,
130, 152, 184, 194, 195, 198, 201, 209, 219,
223, 228, 230, 236, 238, 243, 245, 246, 249,
250, 253, 254, 256, 259, 263, 264, 266, 268,
271–276, 278, 280, 281, 283, 285–287, 289,
292, 299, 326, 339, 347, 349, 351, 353, 359,
362, 372, 386, 389, 394, 397, 399, 404, 406,
410, 411, 414, 417, 421
Fagus sylvatica-Luzula nemorosa-Assoziation 268
Fagus sylvatica-Mercurialis perennis-Assoziation
249
Falcaria vulgaris 22
Falcario vulgaris-Agropyretum repentis 467
Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis 450, 467
Fallopia aubertii 128, 132
– convolvulus 22, 91, 137, 154, 242, 438
– dumetorum 21, 75, 106, 137, 142, 153
Festuca altissima 236, 239, 247, 249, 251, 253,
256–268, 271, 273
– amethystina 306, 314, 315, 320, 323, 325,
334, 340, 368
– brevipila 385
– gigantea 53, 58, 131, 186, 198, 205, 207, 211,
216, 228, 249, 262, 285
– heterophylla 21, 219, 223, 224, 233, 234, 240,
296, 314, 323, 324, 329, 332, 333, 336, 341
– ovina 91, 143, 145, 147, 224, 226, 242, 248,
295, 296, 314, 320, 323, 324, 326, 329–334,
342, 351–353, 356, 359, 362, 363, 365, 368,
369, 374, 385, 386, 388, 390, 394, 398, 399,
401, 402
– – var. vulgaris 385
– pallens 20, 91, 94, 104, 148, 153, 242,
329–331, 341, 373, 386, 390, 397–399
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– pratensis 21
– psammophila 21, 386
– – subsp. dominii 20
– rubra 19, 109, 127, 188, 320, 343
– rupicola 19, 81, 90, 102, 109, 301, 306–308,
343
– supina 20
– trachyphylla 385
– valesiaca 22, 306, 344
– versicolor 20
Festucetea vaginatae 447
Festucetum ovinae 463
Festucion vaginatae 447
Festucion valesiacae 97, 448
Festuco altissimae-Fagetum 245, 246, 249, 253,
271, 468
Festuco-Brometea 148, 197, 447
Festuco capillatae-Nardetum strictae 447
Festuco eggleri-Pinetum sylvestris 370
Festuco ovinae-Quercetum 352
Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis 149, 447
Festuco pallentis-Saxifragetum rosaceae 451
Festuco-Pinetea sylvestris 385
Festuco-Pinetum sylvestris 372, 373, 378–380,
385–389, 460, 464
Festuco-Pinion sylvestris 380, 383, 384–385,
460
Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae 447
Festuco-Puccinellietea 445
Festuco rupicolae-Caricetum humilis 448, 467
Festuco rupicolae-Quercetum roboris 323
Festuco sulcatae-Caricetum humilis 467
Festuco supinae-Nardetum strictae 446, 464
Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli 447, 464
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae 448
Festuco-Veronicetum dillenii 447
Ficaria verna 47, 53, 64, 90, 106, 131, 135, 137,
144, 186, 198, 208, 211, 213, 214, 216, 242,
313
Ficario-Sambucetum nigrae 129, 131
Ficario vernae-Ulmetum campestris 183, 185,
190–193, 199, 213–216, 217, 219, 458
Filago minima 22
Filipendula ulmaria 20, 47, 53, 57, 64, 92, 167,
174, 175, 177, 182, 184, 200, 205, 212, 215
– vulgaris 20, 343
Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris 446
Fissidens adianthoides 20
Flavocetraria cucullata 22
– nivalis 22
Flavoparmelia caperata 243, 292, 330, 344
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Fourraea alpina 240, 292, 294, 301, 303, 339
Fragaria moschata 91, 109, 115, 121, 219, 241,
266, 296, 301, 302, 314, 316, 317, 319, 323,
324, 332, 333, 342
– vesca 90, 120, 121, 123, 126, 154, 187, 219,
223, 224, 230, 234, 241, 259, 277, 305, 320,
333, 342, 362, 375, 386
– viridis 80, 81, 90, 102, 109, 303, 343
Fragarion vescae 451
Fragario-Rubetum idaei 115, 117
Frangula alnus 20, 78, 166–169, 172, 174, 175,
177–180, 183, 203, 226, 280, 298, 320, 324,
333, 336, 339, 348, 351, 353, 359, 362, 363,
365, 369, 372, 386, 389, 394, 422, 424, 425,
427
– frangula 182
Franguletea alni 77, 167
Frangulo-Salicetum auritae 178
Fraxino-Aceretum 289
Fraxino angustifoliae-Ulmetum glabrae 190–192,
213, 216, 217
Fraxino pannonicae-Carpinetum betuli 222
Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae 183, 185,
193, 199, 216–219, 223, 458
– caricetosum acutiformis 218
– carpinetosum 218
– typicum 218
Fraxino-Populetum 200
Fraxinus angustifolia 51, 63, 64, 106, 108, 134,
152, 183, 194, 198, 200, 206, 212, 213,
216–219, 222
– excelsior 22, 46, 66, 74, 89, 100, 102, 106,
109, 120, 128, 130, 138, 142, 143, 154, 184,
194, 198–200, 205, 207–214, 216, 220, 223,
228, 234, 237, 243, 250, 253, 281–284, 286,
287, 289, 292, 297, 301, 303, 311, 314, 316,
317, 319, 339, 349
– ornus 297, 367, 368
– pannonica 216
Fritillaria ruthenica 315
Frullania dilatata 19
– tamarisci 19, 376, 401
Fumaria schleicheri 144

G
Gagea bohemica 20
– lutea 20, 64, 90, 106, 131, 185, 196, 198, 213,
214, 216, 292
– villosa 75
Galanthus nivalis 131, 196, 216, 234, 313

Galatello-Quercetum roboris 315
Galeobdolon luteum agg. 21, 91, 113, 120, 125,
155, 185, 194, 196, 198, 205, 207, 208, 216,
226, 227, 230, 236, 241, 244, 247, 249, 250,
254, 256, 257, 259, 261, 265, 281, 283, 284,
286, 289, 290
– montanum 216, 217, 284, 287, 295
Galeopsietum angustifoliae 452
Galeopsion 452
Galeopsis ladanum 326, 341, 356
– pubescens 187, 226, 249
– speciosa 69, 155
– tetrahit 126, 131, 137
– tetrahit agg. 53, 67, 118, 142, 148, 154, 187,
242, 277
Galieto rotundifolii-Abietetum 259
Galinsoga quadriradiata 20
Galio-Abietenion 236, 245
Galio odorati-Fagetum sylvaticae 190–93, 237,
245–249, 253, 256, 261, 459, 467, 468
Galio rotundifolii-Abietetum albae 193, 237, 239,
245, 259–263, 277, 459
– equisetetosum sylvatici 262
Galio sylvatici-Carpinetum betuli 138, 190–193,
221, 222, 223–227, 233, 235, 237, 458, 468
– luzuletosum 226
– molinietosum 226
– primuletosum veris 226
Galio-Urticetea 78, 450
Galium album 58, 262, 266, 320
– – subsp. pycnotrichum 311
– aparine 45, 48, 53, 57, 63, 64, 67, 69, 74, 75,
81, 84, 90, 105, 106, 128, 129, 132, 134, 135,
137, 138, 140, 142, 145, 146, 154, 174, 176,
186, 211, 213, 216, 226, 242, 292, 302, 311,
313, 343
– boreale 320, 323, 333
– – subsp. boreale 22, 314, 320, 340, 376
– glaucum 22, 84, 104, 266, 298, 301, 303, 307,
308, 341, 401, 403
– intermedium 20, 219, 222, 230, 240, 248, 254,
365
– mollugo agg. 19, 54, 90, 242, 320, 343
– odoratum 20, 115, 125, 155, 194, 210, 216,
219, 223, 224, 227, 228, 230, 234, 236, 241,
244, 246, 247, 250, 251, 254, 257, 259,
261–264, 266, 268, 271, 281, 283, 286, 287,
289, 290, 292
– palustre 166
– palustre agg. 21, 53, 66, 166, 167, 169, 172,
174, 177–181, 186, 217, 218, 375
529

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:17 Stránka 530

Rejstřík vědeckých jmen rostlin a syntaxonů
– rotundifolium 239, 259
– saxatile 21, 155, 351, 375, 404, 407, 410
– sylvaticum 21, 54, 58, 91, 125, 155, 194, 219,
220, 223, 224, 227, 228, 233, 234, 240, 248,
252, 262, 281, 283, 284, 291, 294, 296, 324,
332–334, 341
– tricornutum 20
– uliginosum 19, 188
– valdepilosum 326
– verum 368, 369, 385
– verum agg. 22, 90, 320, 343, 368, 369, 373
Gaultherio-Piceetalia 384
Genista germanica 20, 226, 324, 341, 356
– pilosa 21, 295, 298, 324, 329–332, 341, 356,
368, 373
– tinctoria 20, 226, 233, 242, 296, 307, 314, 320,
324, 326, 331, 334, 342, 356
Genisto germanicae-Quercion 351
Genisto pilosae-Quercetum petraeae 296, 325,
329–332, 338, 341, 344, 358, 459
Genisto pilosae-Vaccinion 447
Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae 336, 462
Gentiana asclepiadea 23, 153, 158, 159, 163,
165, 267, 272, 291, 407
Geo urbani-Alliarion officinalis 465
Geo urbani-Alliarion petiolatae 451, 465
Geranio sanguinei-Dictamnetum albi 448
Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae 448
Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis 446
Geranion sanguinei 97, 448
Geranium palustre 20
– phaeum 109
– pratense 21, 156
– robertianum 21, 50, 53, 56, 75, 90, 100, 120,
121, 138, 144, 154, 186, 194, 207, 226, 228,
240, 250, 259, 261, 281, 283, 284, 286, 289,
290, 311
– sanguineum 18, 21, 36, 80, 81, 89, 94, 295,
301, 303, 307, 308, 311, 314, 320, 341
– sylvaticum 21, 163, 188
Geum rivale 52, 57, 58, 185, 200, 202
– urbanum 19, 53, 58, 67, 74, 75, 87, 90, 105,
106, 128, 129, 134, 137, 138, 144, 154, 186,
198, 207, 211, 213, 214, 216, 227, 228, 234,
241, 283, 302, 311, 313, 316, 343
Gladiolus palustris 315, 323
Glechoma hederacea 45, 63, 64, 67, 210, 211
– hederacea agg. 22, 45, 53, 63, 64, 67, 90, 106,
155, 185, 211, 213, 216, 242, 285, 343
Glyceria aquatica 462
– fluitans 187, 376
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– maxima 21, 63, 172–174, 181, 182, 187, 462
Glycerietum aquaticae 462
Glycerietum aquaticae-fluitantis 463
Glycerietum fluitantis 455
Glycerietum maximae 455, 462, 468
Glycerietum notatae 455, 467
Glycerietum plicatae 467
Glycerio-Sparganietum 455
Glycerio-Sparganion 455
Gnaphalium uliginosum 435, 438
Goodyera repens 368
Gratiola officinalis 21, 441, 443
Groenlandietum densae 453
Gymnadenia densiflora 22
Gymnocarpietum robertiani 452, 467
Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae 451, 461
Gymnocarpium dryopteris 22, 155, 163, 241,
256, 257, 267, 268, 271–273, 375
– robertianum 19, 262
Gypsophila fastigiata 21, 385, 386
– muralis 21

H
Hacquetia epipactis 20, 219, 230, 240, 248,
254
Hamatocaulis vernicosus 20
Hedera helix 100, 239, 264, 291
Heleocharietum palustris 466
Heleocharito-Littorelletum lacustris 467
Heleochloëtum schoenoidis 445
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
21, 91, 307, 340
Helichryso arenarii-Festucetum pallentis 447
Helichrysum arenarium 21
Helictochloa planiculmis 21
– pratensis 22, 368, 369, 373
Hepatica nobilis 21, 89, 97, 99, 100, 120, 153,
194, 196, 219, 220, 223, 224, 227, 228, 240,
248, 252, 263, 264, 281, 283, 284, 291, 292,
294–296, 301–304, 310, 311, 324, 333, 334,
336, 341
Heracleum sphondylium 21, 53, 58, 91, 128,
187, 226, 242
Herniaria glabra 438
Herniarietum glabrae 448
Hibisco trioni-Eragrostietum megastachyae 433,
435
Hibisco trioni-Eragrostietum poaeoidis 433, 435
Hibiscus trionum 433–437
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Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris 144, 372, 373,
376–380, 391, 397, 398–401, 460
Hieracium alpinum agg. 20
– bifidum 386
– caesium 373, 398
– lachenalii 21, 121, 123, 241, 268, 296, 324,
326, 329–331, 342, 351–353, 356
– laevigatum 342, 356, 362
– murorum 21, 91, 123, 125, 194, 196, 219, 223,
224, 230, 234, 241, 247, 259, 264, 266–268,
275, 280, 292, 296, 324, 326, 333, 342,
351–353, 356, 369, 375, 386, 389, 390, 401
– pallidum 398
– racemosum 24
– sabaudum 24, 75, 233, 324, 326, 331, 353,
365
– sabaudum s. l. 21, 24, 219, 234, 238, 248, 270,
296, 324, 326, 329, 330, 332, 333, 342, 351,
352, 356, 375
– schmidtii 19, 329, 373, 393, 398, 399
– umbellatum 343
– villosum 19
Hierochloë australis 333
Hippophaë rhamnoides 46, 50, 55, 129
Hippophaëo-Sambucetum 129
Holcetum lanati 446
Holco mollis-Quercetum roboris 336, 338, 341,
345–347, 352, 355, 362–365, 459, 464
Holcus lanatus 21, 54, 60, 126, 142, 145
– mollis 121, 126, 343, 351, 363
Holosteum umbellatum 137, 147
Homalothecium lutescens 85, 92, 97, 265
– philippeanum 234, 242
Homogyne alpina 22, 153, 158, 159, 162, 163,
241, 256, 267, 271–273, 374, 380, 404, 406,
407, 410, 411, 414
Hordeetum murini 449
Hordelymo-Fagetum 249
Hordelymus europaeus 236, 239, 247, 250
Hordeo murini-Brometum sterilis 449
Hordeum murinum 19
Hottonia palustris 166, 174
Hottonietum palustris 453
Hottonio-Alnetum 172
Humulus lupulus 21, 45, 47, 48, 52, 63, 64, 66,
89, 106, 107, 128, 134, 138, 153, 185, 211,
212
Huperzia selago 158, 267, 381
Hydrocharitetum morsus-ranae 452
Hydrocharition morsus-ranae 452
Hydrocotyle vulgaris 171, 178, 184

Hygrohypnella ochracea 54, 57
Hylocomium splendens 113, 158, 163, 243, 286,
368, 369, 377, 381, 390, 401, 414, 417
Hylotelephium jullianum 109
– maximum 143, 265, 286, 296, 319, 324, 326,
329, 330, 356
– telephium agg. 23, 90, 154, 242, 296, 324,
326, 329, 330, 342, 356, 376
Hymenophyllo-Quercion petraeae 351
Hymenophyllum tunbrigense 351
Hyoscyamo nigri-Conietum maculati 450, 464
Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae 449
Hyperico perforati-Scleranthion perennis 447
Hypericum hirsutum 115, 316, 340
– humifusum 20
– maculatum 127
– montanum 234, 238, 368, 369, 373
– perforatum 53, 60, 90, 96, 102, 148, 154, 314,
320, 324, 326, 330, 331, 342, 375
– pulchrum 350, 351
Hypnum andoi 24
– cupressiforme 24
– cupressiforme s. l. 24, 75, 92, 94, 96, 97, 120,
121, 138, 142, 146, 148, 156, 224, 234, 243,
248, 259, 261, 265–268, 275, 276, 278, 283,
284, 286, 287, 292, 294, 296, 304, 307, 308,
312, 317, 320, 322, 324, 326, 330, 344, 349,
351–353, 355–357, 359, 369, 377, 386, 387,
394, 398, 401, 402
– jutlandicum 24
Hypochaeris glabra 19
– maculata 22

I
Ilex aquifolium 351
Impatiens glandulifera 50, 52, 55, 56, 60
– noli-tangere 52, 57, 58, 63, 64, 67, 120, 153,
172, 174, 176, 186, 196, 198, 200, 205, 207,
208, 211–213, 233, 241, 247, 249, 253, 259,
281, 285–287, 289, 290, 376, 416
– parviflora 50, 53, 56, 90, 106, 113, 137, 138,
141, 142, 144, 148, 154, 186, 213, 216, 227,
236, 241, 247, 249, 306, 311, 313, 343
Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae 130,
451
Impatienti parviflorae-Robinietum pseudoacaciae
138, 141
Impatienti-Solidaginetum 463
Inula britannica 437, 441
– conyzae 242, 303, 307, 341
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– ensifolia 21, 301, 303, 307, 308, 310, 339
– hirta 301, 303, 307, 341
– oculus-christi 21
– salicina 90, 104, 106, 314, 316, 317, 319, 321,
340
Iris arenaria 315
– graminea 21, 314–317, 335, 340
– pseudacorus 21, 52, 63, 64, 66, 90, 106, 166,
167, 172–174, 184, 218
– pumila 21, 303, 307, 308, 310, 339
– variegata 21, 307, 314–317, 319, 320, 335,
342
Isoëtetum echinosporae 454, 467
Isoëtetum lacustris 454, 461
Isoëtetum tenellae 467
Isoëto-Nano-Juncetea 433, 441–443, 454
Isolepis setacea 21
Isopyrum thalictroides 230, 292
Isothecium alopecuroides 286
Ivaetum xanthiifoliae 449

J
Jasione montana 21, 324, 326, 329–331, 342,
356, 399
Jasiono montanae-Festucetum ovinae 447
Jovibarba globifera subsp. hirta 22
Juglans regia 128
Juncetea trifidi 444
Juncetum acutiflori 463
Juncetum gerardii 463
Juncetum squarrosi 447
Juncion gerardii 445
Juncion trifidi 444
Junco effusi-Calamagrostietum villosae 451
Junco effusi-Molinietum caeruleae 446
Junco inflexi-Menthetum longifoliae 446
Junco obtusiflori-Schoenetum nigricantis 467
Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis 456,
464, 467
Junco tenageiae-Radioletum linoidis 454
Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi 444
Juncus acutiflorus 178, 184
– bufonius 21, 443
– bulbosus 21
– compressus 437, 441
– effusus 123, 174, 177, 178, 187, 203, 375
– filiformis 20
– gerardii 22
– inflexus 21
– ranarius 21
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– tenageia 21
Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi
70–73, 88, 92, 93, 94–96, 457
Juniperus communis 94, 143, 148, 331, 386
Jurinea cyanoides 21
– mollis 21

K
Kickxia spuria 22
Knautia arvensis 397, 402
– – subsp. serpentinicola 403
– arvensis agg. 19, 375
– kitaibelii 367
– maxima 50, 52, 57, 58, 120, 152, 185, 200
Kochietum densiflorae 449
Koeleria glauca 21
– macrantha 22, 306, 331, 344
– pyramidata 21, 376
Koelerio-Corynephoretea 447
Koelerio macranthae-Stipetum joannis 448
Koelerio-Phleion phleoidis 448
Koelerio-Pinetum sylvestris 386

L
Laburnum anagyroides 125, 128, 129
Lactuca perennis 21
– quercina 234, 239
– serriola 19, 75, 135, 155
Lamio albi-Sambucetum nigrae 129
Lamium album 19, 128, 132, 154
– amplexicaule 23, 134
– maculatum 23, 45–47, 52, 58, 63, 64, 66, 67,
69, 90, 106, 137, 140, 154, 185, 196, 216,
228, 242, 292
– purpureum 75
Lapsana communis 53, 155, 187, 216, 217
Larix decidua 11, 31, 100, 112, 115, 118, 123,
126, 158, 223, 228, 283, 287, 372, 382, 394,
399, 401, 402
– sibirica 195, 382
Lasallia pustulata 330, 344
Laserpitio archangelicae-Dactylidetum
glomeratae 445
Laserpitium archangelica 21
– latifolium 240, 292
– prutenicum 314, 320, 340
Lathyretum aphacae 462
Lathyro aphacae-Silenetum noctiflorae 462
Lathyro collini-Quercetum lanuginosae 306, 467

Vegetace_Vegetace 11.10.13 10:17 Stránka 533

Rejstřík vědeckých jmen rostlin a syntaxonů
Lathyro collini-Quercetum pubescentis 296, 302,
303–307, 309, 338, 339, 345, 346, 459, 462,
464, 467
– poëtosum nemoralis 306
– typicum 306
Lathyro nigri-Quercetum roboris 325, 335
Lathyro palustris-Gratioletum officinalis 446
Lathyro-Quercion roboris 315
Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis 449
Lathyro versicoloris-Quercetum lanuginosae 306
Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis 462
Lathyrus linifolius 121, 227, 350, 351
– niger 18, 21, 36, 219, 220, 223, 224, 233, 234,
240, 263, 296, 301–303, 310, 311, 316, 317,
324, 332–334, 342
– palustris 21
– pannonicus 21, 240, 292, 303, 306, 307, 339,
462
– – subsp. collinus 303, 306, 307, 462
– – subsp. varius 306
– pratensis 21
– sylvestris 60, 104
– tuberosus 20, 438
– vernus 21, 91, 111, 155, 194, 216, 219, 220,
223, 224, 227, 228, 230, 233, 234, 240, 248,
252, 254, 264, 266, 281, 283, 284, 292, 295,
296, 301–303, 310, 311, 324, 329, 332, 333,
336, 342
– versicolor 303, 306, 462
Ledo palustris-Pinetum uncinatae 421, 425–429,
457, 464
Ledo-Pinion 420
Leersia oryzoides 20
Leersietum oryzoidis 455
Lembotropido-Cotoneasteretum 94
Lemna minor 166, 173
Lemnetea 452
Lemnetum gibbae 452
Lemnetum minoris 452
Lemnetum minori-turioniferae 452
Lemnetum trisulcae 452
Lemnion minoris 452
Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae 452, 464
Lemno minoris-Riccietum fluitantis 452, 461
Lemno-Spirodeletum polyrhizae 452
Lemno-Utricularietum 452
Leontodon incanus 368
Leonurus cardiaca 19, 131
– marrubiastrum 106
Lepidietum drabae 466
Lepidium densiflorum 22

Lepidium draba 132
Lepidozia reptans 19, 377, 404, 407, 417
Leucanthemum vulgare agg. 21
Leucobryo-Pinetum 391, 394
Leucobryum glaucum 24
– glaucum s. l. 24, 243, 267, 278, 344, 351, 355,
359, 360, 377, 381, 389–392, 394, 397, 417,
419, 420, 422, 425, 427
– juniperoideum 24
Leucojo aestivi-Crataegetum nigrae 108
Leucojum aestivum 219
– vernum 196, 209, 249
Libanotis pyrenaica 295
Ligusticum mutellina 21
Ligustrum vulgare 19, 87, 88, 93, 96, 102,
104–106, 109, 137, 226, 234, 237, 296, 298,
301, 303, 307, 308, 310, 311, 314, 316, 317,
320, 333, 339, 373, 389
Lilium martagon 91, 100, 233, 241, 248, 266,
285, 336, 343
Limnanthemo peltati-Potametum pectinati 469
Limnanthemum nymphoidis 467
Limosella aquatica 20, 436
Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis
454, 464, 467
Limosello aquaticae-Heleocharitetum acicularis
467
Linaria genistifolia 21, 329–331, 341, 356
Linaria vulgaris 343
Linario-Brometum tectorum 449
Linnaeo americanae-Piceetea marianae 381
Linum catharticum 20
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum
pubescentis 296, 302, 303, 306, 307–310,
315, 319, 338, 345, 346, 459, 464
Lithospermo-Quercetum petraeae 310
Lithospermum purpureo-coeruleum 307
Littorelletea uniflorae 454
Littorellion uniflorae 454
Loiseleurio procumbentis-Vaccinion 444
Loiseleurio-Vaccinietea 158, 444
Lolietum perennis 446
Lolio perennis-Cynosuretum cristati 446
Lolio perennis-Matricarietum discoideae 448, 467
Lolio perennis-Matricarietum suaveolentis 467
Lolion perennis 468
Lolium perenne 21
Lonicera caprifolium 234, 237
– nigra 113, 115, 121, 151, 244, 259
– periclymenum 171, 350, 351
– tatarica 128, 132
533
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– xylosteum 89, 100, 102, 109, 112, 113, 115,
120, 152, 223, 238, 253, 259, 283, 284, 339
Lonicero-Rubetea plicati 77
Lonicero-Rubion silvatici 77, 78
Lophozia ventricosa 125, 156
Lophozio-Piceetum 406, 468
Loranthus europaeus 297, 329, 338
Loto tenuis-Potentilletum anserinae 446
Lotus corniculatus 303, 307, 343, 375, 397, 402
– maritimus 20
– tenuis 22
Lunaria rediviva 240, 250, 281–283, 287, 289,
292
Lunario-Acerenion pseudoplatani 282
Lunario-Aceretum 282, 289, 291
Lupinus polyphyllus 58, 123
Luronietum natantis 454, 461
Luzula albida 352
– campestris agg. 19, 320, 330, 342, 375
– luzuloides 21, 155, 188, 224, 226, 230, 241,
247, 249, 251, 259, 261, 266–269, 272, 275,
276, 280, 286, 296, 324, 326, 330, 331, 334,
342, 351–353, 356, 359, 375, 390, 401
– – subsp. luzuloides 352
– nemorosa 266, 268
– pilosa 226, 239, 267, 268, 275, 334, 336, 355,
359, 362, 375, 407, 414
– sylvatica 188, 242, 257, 266, 267, 271, 272,
275, 291, 351, 374, 404, 406, 410, 411, 413,
414
Luzulo-Abietetum albae 190–193, 237, 239, 267,
274–277, 459
– deschampsietosum cespitosae 277
Luzulo albidae-Quercetum sessilis 467
Luzulo-Fagenion 268
Luzulo-Fagion sylvaticae 193, 237, 266–268,
459
Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae 190–193,
237, 267, 268–271, 354, 459, 464, 467
Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae 351
Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae 142, 222,
226, 336, 338, 344–347, 352–356, 358, 360,
362, 459, 464, 467
– genistetosum tinctoriae 355, 356
– typicum 355
Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae 467
Luzulo nemorosae-Piceetum 413
Luzulo pilosae-Abietetum 275, 277
Lychnis flos-cuculi 21, 176, 187
Lycietum barbari 70–73, 132–134, 151, 153,
458, 467
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Lycietum halimifolii 467
Lycium barbarum 12, 32, 74, 76, 128, 129,
132–134, 151
– halimifolium 132
Lycium halimifolium-ass. 132
Lycopodium annotinum 163, 271, 272, 374, 404,
407, 414
Lycopodo europaei-Cratoneurion commutati 456
Lycopus europaeus 21, 53, 64, 166, 167, 169,
172, 174, 177, 178, 181, 186, 208, 218
– exaltatus 89, 106
Lysimachia nemorum 186, 203, 205, 239, 256,
375
– nummularia 22, 53, 68, 91, 106, 155, 185, 211,
216, 226, 229
– thyrsiflora 20, 166–169, 171–173, 177, 180,
182, 186
– vulgaris 21, 47, 53, 64, 92, 166, 167, 169, 172,
174, 177–181, 186, 212, 215, 218, 320, 323,
343, 362, 363, 375
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae 446
Lythro-Pulicarietum vulgaris 441
Lythrum hyssopifolia 20, 434, 435– 437, 439–443
– salicaria 19, 53, 182, 187
– virgatum 21

M
Magno-Caricion elatae 455
Magno-Caricion gracilis 456
Magno-Charetum hispidae 453
Mahonia aquifolium 138
Maianthemum bifolium 155, 187, 194, 219, 224,
226, 230, 241, 247, 251, 254, 256, 266–268,
271, 272, 275, 280, 334, 343, 355, 363, 374,
407, 414, 417
Malus domestica 130
– sylvestris 109
Malva neglecta 21
– pusilla 433, 435, 437
Malvetum pusillae 449
Malvion neglectae 449
Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae 449,
464
Mastigobryo-Piceetum 417, 419
Matricaria discoidea 438
– chamomilla 19
Matricario discoideae-Anthemidetum cotulae 449,
467
Matricario suaveolentis-Anthemidetum cotulae
467
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Matteuccia struthiopteris 200
Medicago lupulina 50, 52, 55, 56
Melampyro debreceniensis-Quercetum roboris
323
Melampyro-Fagetum 267, 268, 271
Melampyro nemorosi-Carpinetum 223, 226, 227,
235
Melampyrum cristatum 21, 97, 301, 303, 306,
307, 314, 320, 341
– nemorosum 89, 99, 121, 219, 242, 336, 343
– pratense 21, 91, 121, 224, 226, 242, 269, 271,
295, 296, 314, 320, 324, 332–334, 342,
351–353, 359, 362, 363, 374, 388, 390, 420,
426, 430
– sylvaticum 158
Melandrio rubri-Phleetum alpini 446
Melica ciliata 240, 292
– nutans 21, 91, 100, 118, 120, 125, 152, 187,
194, 219, 223, 224, 227, 228, 230, 234, 240,
247, 259, 264, 266, 277, 281, 283, 291, 296,
301, 304, 310, 311, 313, 332, 333, 341, 355,
375
– picta 303, 315, 339
– transsilvanica 80, 84, 85, 89, 138, 142, 148,
153
– uniflora 219, 230, 234, 240, 246, 254, 285,
288, 311, 314, 316, 340
Melico-Fagetum 245, 249, 250
Melico pictae-Quercetum roboris 138, 197, 296,
323, 325, 329, 332–337, 338, 341, 345, 346,
364, 365, 459, 464
Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae
70–72, 74, 147, 148–150, 151–153, 458
Melilotetum albo-officinalis 450
Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi 455
Melilotus albus 21, 50, 52, 55, 56, 60
– dentatus 22
– officinalis 21
Melittis melissophyllum 21, 219, 224, 234, 238,
263, 265, 296, 301, 303, 310, 313, 314, 316,
317, 324, 329, 332–334, 342
Mentha aquatica 176
– pulegium 22, 436, 437, 441–443
Menyanthes trifoliata 20, 171, 188
Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis 456,
468
Meo athamantici-Festucetum rubrae 446, 464
Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae 193,
237, 239, 245, 248, 249–254, 261, 459, 464
Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris 194,
237, 240, 253, 282, 286–289, 459

Mercurialietum annuae 449
Mercurialis annua 131
– perennis 21, 75, 91, 109, 120, 153, 187, 194,
207, 208, 211, 217, 226, 227, 236, 241, 247,
250, 251, 254, 257, 259, 261, 263–265, 281,
283, 284, 286, 287–290, 294, 295, 304, 317,
319, 343
Meum athamanticum 21
Microrrhinum minus 60
Microthlaspi perfoliatum 81, 137, 144, 147
Milium effusum 117, 155, 187, 194, 216, 218,
239, 247, 254, 256, 257, 285, 288, 365
Minuartia caespitosa 386
– corcontica 20
– langii 367
– rubra 19
– setacea 22
– smejkalii 368, 369, 371, 373
Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae 448,
464, 467
Mnium hornum 170, 174, 188, 203, 376, 414
Moehringia trinervia 154, 186, 239, 259, 276,
277
Molinia arundinacea 78, 170, 175, 226, 314,
320, 323, 333, 336, 352, 363, 365
– caerulea 170, 175, 363, 365, 420, 422–425,
429–432
– caerulea agg. 22, 169, 172, 178, 187, 320,
341, 362, 368, 374, 390, 394, 397, 402, 420,
421, 424, 430
Molinietum caeruleae 446
Molinio-Arrhenatheretea 197, 446
Molinio arundinaceae-Quercetum 332, 362, 365
Molinio arundinaceae-Quercetum roboris 362
Molinio-Betuletea pubescentis 380, 383, 421
Molinio litoralis-Quercetum cerridis 323
Molinion caeruleae 179, 181, 336, 446
Montio-Cardaminetea 456
Montion 462
Mughetum altherbosum 163
Mulgedio-Aconitetea 165, 256, 258, 289, 445
Muscari comosum 144
– racemosum 144
Mycelis muralis 20, 75, 91, 123, 155, 194, 196,
226, 227, 236, 241, 244, 246, 247, 250, 251,
254, 259, 263, 264, 267, 271, 275, 276, 295,
375
Mylia taylorii 376, 410, 414
Myosotis arvensis 438
– caespitosa 437, 441
– nemorosa 200, 202, 203, 205, 262, 414, 416
535
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– palustris agg. 19, 50, 53, 58, 67, 68, 167, 172,
174, 176, 182, 186, 200, 203, 205, 213, 218,
277, 375, 414
– palustris subsp. laxiflora 205
– sparsiflora 87
– stenophylla 19, 368, 369, 373
– stricta 19
– sylvatica 242, 343
Myosoton aquaticum 19, 45, 53
Myosurus minimus 20, 436, 437, 439, 440
Myrica gale 166, 351
Myricaria germanica 46, 50, 51, 54, 55, 60–63
Myricarietum germanicae 60
Myricario germanicae-Epilobietum dodonaei 60
Myriophylletum alterniflori 453
Myriophylletum verticillati 453, 461
Myriophyllo verticillati-Nupharetum 468

N
Najadetum marinae 453, 468
Najadetum minoris 453, 468
Najado-Potametum acutifolii 468
Nardetum strictae 463
Nardion strictae 446
Nardo strictae-Agrostion tenuis 447
Nardo strictae-Caricion bigelowii 444, 465
Nardo strictae-Caricion rigidae 465
Nardo strictae-Juncion squarrosi 447
Nardus stricta 21, 126, 155, 159, 160, 163
Nasturtietum officinalis 455
Neottia nidus-avis 219, 230, 234, 240, 263, 264
Nitelletum flexilis 453
Nitellion flexilis 453
Noccaea caerulescens 22
– montana 19, 100, 240, 292, 294, 301, 303,
304, 306, 339, 368, 369, 373
Notholaeno marantae-Sempervivetum hirti 451
Nupharetum pumilae 452
Nymphaeetum albae 452, 468
Nymphaeetum albo-luteae 467
Nymphaeetum candidae 452
Nymphaeion albae 452
Nymphaeo albae-Nupharetum luteae 452, 462,
467
Nymphoidetum peltatae 467

O
Odontites vernus 60
– viscosus 367
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Oenanthe aquatica 21
Oenanthetum aquaticae 455
Oenanthion aquaticae 462
Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae 455
Oenothera biennis s. l. 21, 24, 52, 55
Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi 451
Omphalodes scorpioides 106, 292
Onobrychis saxatilis 367
Ononido rotundifoliae-Pinion 367
Ononis rotundifolia 367
– spinosa 20
Onopordetum acanthii 463
Onopordion acanthii 450
Onopordum acanthium 21, 134
Ophrys insectifera 373, 386
Origanum vulgare 89, 96, 240, 292, 295, 303,
307, 314, 316, 341
Ornithogalum boucheanum 144
– kochii 75, 147
Orobanche flava 50, 52, 56
Orthilia secunda 239, 264, 265, 386
Osmunda regalis 171
Ostrya carpinifolia 220, 297, 367
Ostryo-Fagenion 263
Oxalidion europaeae 465
Oxalidion fontanae 449, 465
Oxalis acetosella 21, 75, 113, 116, 120, 121,
125, 126, 154, 163, 172, 186, 194, 196, 198,
200, 203, 205, 207, 226, 227, 230, 233, 236,
241, 246, 247, 250, 253, 254, 256, 259–261,
266–268, 270–273, 275, 276, 278, 281, 286,
289, 290, 374, 404, 406, 407, 411, 414, 417
– stricta 20
Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi
457
Oxycocco palustris-Ericion tetralicis 457, 465
Oxycocco quadripetali-Ericion tetralicis 465
Oxycocco-Sphagnetea 157, 421, 425, 426, 429,
457
Oxyrrhynchium hians 188, 317, 344

P
Pado borealis-Sorbetum aucupariae 445
Paludella squarrosa 22
Palustriella commutata 22
Panico cruris-galli-Chenopodietum polyspermi
466
Panico sanguinalis-Eragrostietum minoris 466
Panico-Setarion 462
Panicum miliaceum 20
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Paraleucobryum longifolium 125, 156, 243, 266,
267
Paris quadrifolia 163, 187, 233, 239, 256, 257
Parmelia saxatilis 376, 398
Parthenocissus inserta 74, 128, 134, 153
– quinquefolia 138
Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae 453
Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris 446
Pellia epiphylla 163
– neesiana 163, 188, 203, 376, 411, 414
Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii
456
Peltigera praetextata 243, 292
Peplis portula 437, 441, 443
Persicaria amphibia 438
– hydropiper 19, 53, 187, 437, 441
– lapathifolia 22, 433, 437, 441
– maculosa 22
– minor 437, 441
– mitis 19
Petasites albus 22, 185, 200, 242, 249, 257,
264, 277, 290, 291, 374, 414
– hybridus 50, 52, 56–59
– kablikianus 50, 52, 56
Petasitetum albi 463
Petasitetum hybridi 450, 467
Petasitetum hybrido-kablikiani 450, 467
Petasitetum officinali-glabrati 467
Petasitetum officinalis 467
Petasition hybridi 450, 465
Petasition officinalis 465
Peucedano oreoselini-Pinetum 386, 391, 394
Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae 455
Peucedanum alsaticum 81, 307, 314, 316, 317,
319, 342
– cervaria 80, 81, 91, 104, 296, 298, 301, 307,
308, 332, 334, 342
– oreoselinum 22, 314, 320, 340, 368, 385, 386
– palustre 20, 166–169, 172, 175, 177, 178, 186
Phalaridetum arundinaceae 456
Phalaridion arundinaceae 455
Phalarido arundinaceae-Bolboschoenetum
laticarpi 455
Phalaris arundinacea 19, 45–48, 51, 56, 58–60,
63, 64, 67, 92, 106, 156, 172, 173, 179–181,
186, 202, 211, 213, 215, 218
Phegopteris connectilis 22, 125, 153, 185, 203,
241, 256, 271, 272, 374, 414
Philonotido fontanae-Montietum rivularis 456
Philonotis calcarea 22
– seriata 22

Phleum alpinum 22
– phleoides 22, 91, 343, 352
Phlomis tuberosa 317
Phragmites australis 167, 187
Phragmitetum australis 467
Phragmitetum communis 467
Phragmition australis 455, 465
Phragmition communis 465
Phragmito-Magno-Caricetea 173, 175, 181, 455
Physocarpus opulifolius 129
Physospermo verticillati-Quercion cerridis 220
Phyteuma spicatum 21, 185, 200, 202
Picea abies 11, 31, 100, 112, 113, 115, 118,
120, 121, 123, 125–127, 130, 151, 158, 159,
163, 169, 171, 178, 183, 194, 198, 199–203,
205, 206, 208, 220, 223, 228, 238, 243, 245,
246, 249, 250, 253, 256, 257, 259, 262, 264,
266–268, 270–272, 274–278, 281, 283, 285,
287–289, 334, 339, 347, 353, 359, 372, 380,
382, 384, 386, 389, 394, 397, 399, 402, 404,
406, 410, 411, 414, 416, 417, 420, 421,
424–427, 429, 430, 432
– excelsa 202, 380, 414, 416
– obovata 382
– omorika 383
– orientalis 383
– pungens 409
Piceetalia abietis 382
Piceetea 380, 384
Piceetum-Equisetum sylvatici 414
Piceetum excelsae sphagnetosum 432
Piceion abietis 380, 383, 384, 398, 404–406,
460, 465
Piceion excelsae 384, 404, 465
Piceo abietis-Alnetum glutinosae 183, 185, 188,
190–193, 199, 200, 202–205, 206, 415, 416,
458, 467
Piceo abietis-Sorbetum aucupariae 70–73,
125–128, 151, 153, 156, 458
Piceo excelsae-Alnetum glutinosae 467
Pilosella bauhini 307, 340
– officinarum 21, 74, 109, 324, 326, 329–331,
341, 355, 356, 375, 388
– onegensis 323
Pilularietum globuliferae 454
Pimpinella major 90, 106
– saxifraga 22, 242, 295, 320, 343, 368, 369,
373, 389, 397, 402
Pinetalia sylvestris 382
Pineto-cladinetum 391
Pineto-Ericion (Verband) 367
537
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Pineto-Festucetum (zespół, association) 385
Pineto-myrtilletum 394
Pineto-Vaccinietum 426
Pineto-vaccinietum uliginosi 424
Pinetum uncinatae 463
Pinion 389, 391, 468
Pinion medioeuropaeum 389, 391
Pinion mughi 158
Pinion mugo 157, 158–159, 458
Pino-Piceetum 398
– calamagrostietosum villosae 398
– dryopteridetosum austriacae 398
Pino rotundatae-Sphagnetum 426, 429
Pino-Vaccinietum 429
Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi 157
– cembra 158, 367, 383
– ×digenea 427
– heldreichii 366, 367
– montana 426, 429
– mugo 34, 152, 157–160, 162–165, 367, 427
– nigra 102, 138, 142, 366–369, 386, 397
– – subsp. nigra 366
– – subsp. pallasiana 366
– peuce 383
– sibirica 383
– strobus 129, 397, 398
– sylvestris 11, 31, 94, 97, 100, 102, 109, 115,
118, 120, 123, 126, 130, 138, 142, 152, 166,
169, 178, 184, 195, 203, 223, 228, 234, 238,
259, 268, 270, 275, 277, 278, 281, 283, 287,
297, 298, 303, 324, 326, 330, 336, 338, 347,
349, 351–353, 355, 356, 359, 362, 363,
366–369, 371, 372, 380, 382, 384–386, 389,
391–394, 398, 399, 401, 402, 404, 406, 414,
417, 420, 421, 424–427, 429
– – subsp. engadinensis 367
– uncinata subsp. uliginosa 157, 372, 394, 420,
421, 424–427, 429
– – subsp. uncinata 158
Pinus-Molinia (zbiorowisko) 394, 397, 398
Pinus silvestris-Vaccinium myrtillus Assoz. 394
Plagiochila asplenioides 277
– porelloides 243, 292
Plagiomnium affine 24
– affine s. l. 24, 54, 75, 92, 97, 103, 115, 117,
123, 156, 170, 173–175, 188, 200, 203, 205,
224, 228, 243, 244, 259, 261, 267, 275, 276,
280, 307, 324, 334, 344, 377
– cuspidatum 137
– elatum 24
– ellipticum 24
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– medium 24
– rostratum 24
– undulatum 54, 67, 188, 198, 200, 205, 207,
208, 243, 262, 287, 290
Plagiothecium curvifolium 125, 156
– denticulatum 137, 146, 166, 169, 188, 377
– laetum 156, 407
– succulentum 163
– undulatum 158, 163, 351, 404, 407, 411
Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi 449,
467
Plantagini indicae-Senecionetum viscosi 467
Plantagini maritimae-Caricetum flaccae 448, 461
Plantago arenaria 22
– lanceolata 21, 438
– major 21, 54, 438
– maritima 22
– media 22
– uliginosa 20, 435–437, 440, 441
Platanthera bifolia 234, 239
– chlorantha 314, 320, 340
Pleurospermum austriacum 19, 100
Pleurozium schreberi 23, 159, 163, 243, 271,
275, 278, 279, 286, 292, 334, 344, 349, 353,
355, 359, 363, 369, 377, 380, 381, 386, 387,
389, 390–392, 394, 397, 401, 402, 407, 417,
419, 420, 422, 424–427
Poa angustifolia 74, 81, 97, 144, 145, 147, 305
– annua 21, 54, 436, 438, 441
– badensis 22
– chaixii 22
– compressa 50, 52, 54, 56, 60, 123
– nemoralis 53, 58, 75, 90, 94, 96, 100, 106,
109, 116, 118, 120, 137, 138, 142, 144, 145,
147, 148, 153, 187, 194, 213, 219, 223, 224,
227, 228, 230, 234, 236, 240, 246, 250, 251,
259, 264, 266, 268, 271, 281, 283, 286, 292,
296, 301–303, 306, 310, 311, 314, 316, 317,
324, 326, 329, 330, 333, 340, 351–353, 356,
362, 363, 375
– palustris 53, 64, 92, 187, 438
– – subsp. xerotica 54
– pratensis agg. 80, 81, 90, 138, 145, 154, 307,
320, 342, 438, 441
– trivialis 22, 45, 47, 48, 53, 58, 63, 67, 91, 106,
117, 129, 140, 154, 174, 182, 186
Poëtum ancipiti-compressae 467
Poëtum annuae 448
Poëtum humili-compressae 450, 467
Pohlia nutans 156, 243, 277, 344, 353, 356, 363,
377, 389, 394, 417
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Polygala amara subsp. brachyptera 368, 373
– amarella 386
– chamaebuxus 294, 306, 368, 403
– comosa 389
– vulgaris 23
Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati 448
Polygonato latifolii-Carpinetum 319
Polygonato-Sorbetum ariae 94
Polygonatum latifolium 319
– multiflorum 19, 91, 103, 187, 194, 219, 227,
228, 230, 233, 234, 241, 317, 319, 343, 363
– odoratum 21, 91, 94, 142, 143, 155, 226, 240,
262, 265, 292, 296, 301, 303, 305, 306, 310,
311, 314, 320, 324, 326, 334, 341, 356, 373,
385, 386, 388, 401
– verticillatum 155, 163, 241, 256, 257, 267,
271, 272, 375, 407
Polygonetum arenastri 448, 462
Polygonetum avicularis 462
Polygonetum cuspidati 467
Polygonetum hydropiperis 454
Polygonion avicularis 462
Polygono arenastri-Chenopodietum muralis 449
Polygono arenastri-Poëtea annuae 448
Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli 446
Polygono bistortae-Trisetion flavescentis 446, 463
Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri 454
Polygono-Chenopodion polyspermi 462
Polygono-Eleocharitetum ovatae 454, 467
Polygono-Heleocharitetum ovatae 467
Polygono hydropiperis-Salicetum triandrae 48
Polygonum arenastrum 462
– aviculare 433, 436, 462
– aviculare agg. 433, 436, 437
Polypodium vulgare 94, 96, 113, 115, 253, 262,
286, 327
– vulgare agg. 113, 152, 283, 375
Polystichum aculeatum 240, 259, 289
– braunii 249, 259
Polytricho communis-Molinietum caeruleae 457
Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis 447
Polytrichum commune 22, 159, 179, 189, 344,
363, 377, 380, 394, 404, 407, 411, 414, 416,
417, 419–422, 424, 426, 427, 430, 431
– formosum 23, 113, 125, 137, 142, 156, 163,
188, 203, 224, 228, 230, 234, 243, 244, 248,
259, 261, 266–268, 271, 272, 275, 276, 278,
279, 284, 286, 287, 324, 326, 334, 344, 349,
351–353, 359, 363, 377, 404, 406, 407, 411,
414, 417
– juniperinum 330, 331, 344

– piliferum 22, 330–332, 344, 356, 376, 390,
397–399, 401
– strictum 20, 377, 420, 424, 426, 427, 431
Poo annuae-Coronopodetum squamati 448
Poo badensis-Festucetum pallentis 448, 464
Poo compressae-Tussilaginetum farfarae 450
Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae 70–73,
138, 141–144, 151, 153, 458
– cardaminopsietosum arenosae 144
– typicum 144
Poo nemoralis-Tilietum cordatae 282, 286
Poo trivialis-Alopecuretum pratensis 446
Poo-Trisetetum flavescentis 446
Populo canescentis-Quercetum roboris 315
Populo tremulae-Coryletum avellanae 70–73, 88,
89, 99–102, 457, 464
Populo tremulae-Corylion 112
Populus alba 51, 63, 64, 106, 108, 134
– ×canadensis 66, 125, 134
– nigra 45, 51, 63, 64, 66
– tremula 22, 60, 75, 76, 99, 112, 120, 123, 125,
138, 151, 195, 336, 338, 359, 362, 363, 383,
384, 422
– sect. Tacamahaca 66
Porella platyphylla 312
Portulaca oleracea 20
Portulacetum oleraceae 450
Potametea 452
Potametum acutifolii 453, 461
Potametum crispi 453
Potametum crispo-obtusifolii 453
Potametum denso-nodosi 453
Potametum friesii 453, 461
Potametum graminei 453
Potametum lucentis 453
Potametum natantis 453
Potametum panormitano-graminei 463
Potametum pectinati 453
Potametum perfoliati 453
Potametum praelongi 453
Potametum pusilli 453
Potametum tenuifolii 453
Potametum trichoidis 453
Potametum zizii 453
Potamion 453
Potamo-Ceratophylletum submersi 452, 462
Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli 453,
464
Potamo natantis-Polygonetum natantis 453
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati 453
Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati 453
539
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Potentilla alba 22, 296, 314, 320, 321, 324, 332,
333, 342
– anserina 438, 441
– argentea 22
– aurea 22
– crantzii 19, 368, 369, 371, 373
– erecta 21, 188, 320, 333, 336, 343, 362, 363,
375, 403
– heptaphylla 376, 389
– incana 22, 81, 295, 298, 386
– patula 307, 340
– reptans 155, 438
– sterilis 227
– verna 21
Potentillo albae-Festucetum rubrae 446
Potentillo albae-Quercetum 325, 332, 334, 336
Potentillo albae-Quercion petraeae 323
Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii 450
Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae
448, 467
Potentillo opacae-Festucetum sulcatae 467
Preissia quadrata 19
Prenanthes purpurea 122, 155, 187, 194, 236,
241, 247, 251, 256, 262, 266–268, 271–273,
276, 375
Primula elatior 111, 186, 242, 262
– minima 20
– veris 91, 97, 100, 111, 224, 226, 240, 263,
265, 292, 294, 296, 301–303, 313, 324, 334,
336, 339
Primulo veris-Carpinetum betuli 138, 146, 190–193,
222, 225, 226, 233–236, 237, 238, 242, 318, 459
Prunella vulgaris 188
Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis 446
Prunetalia spinosae 77
Prunetum fruticosae 70–73, 81–84, 88, 89, 457
Prunetum mahaleb 93, 96
Prunetum spinosae 102, 469
Prunetum tenellae 70–73, 84–87, 88, 89, 92, 93,
457
Prunion fruticosae 73, 77, 80–81, 88, 93, 457
Prunion spinosae 80, 87, 92, 93, 462
Pruno-Coryletum 99
Pruno fruticosae-Peucedanetum cervariae 469
Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis 307
Pruno padi-Alnetum incanae 202
Pruno padi-Fraxinetum excelsioris 183, 185,
190–193, 199, 205, 208, 209, 210–213, 230,
285, 458
Pruno padi-Quercetum roboris alnetosum
glutinosae 211
540

– typicum 213
Pruno-Rubion radulae 77, 78
Pruno spinosae-Crataegetum monogynae 92,
105, 109, 111, 463, 468
Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris 70–73, 88,
93, 98, 102–106, 109–111, 457, 469
Prunus avium 102, 128
– cerasifera 128, 129, 134
– cerasus 84, 102, 128
– domestica 128, 129, 151
– ×eminens 84, 102
– ×fruticans 106
– fruticosa 75, 77, 80–85, 88, 102, 307, 338
– insititia 125, 128, 129
– mahaleb 76, 77, 88, 96, 97, 99, 102, 298, 306,
308, 310
– – subsp. simonkaii 98
– padus 76, 106, 108, 211
– – subsp. borealis 19
– – subsp. padus 22, 184, 198, 200, 211, 213,
214
– serotina 320, 323
– spinosa 74, 76, 81, 84, 87, 89, 93, 94, 97, 102,
103, 105–109, 111, 120, 126, 137, 142, 143,
148, 150, 152, 262, 298, 307, 308, 338
– tenella 77, 80, 84–88, 314
Prunus fruticosa (association) 81
Prunus spinosa-Carpinus betulus-Ass. 109
Prunus spinosa-Ligustrum-Ass. 102
Pseudognaphalium luteoalbum 21
Pseudoscleropodium purum 369, 376
Pteridietum aquilini 451
Pteridium aquilinum 78, 336, 373, 386,
388–390
Ptilidium ciliare 376, 381, 391, 417
Ptilium crista-castrensis 381
Puccinellia distans 22
Puccinellietum limosae 445
Puccinellion limosae 445
Puccinellio-Salicornietea 462
Pulicaria vulgaris 436, 437, 441–443
Pulicario vulgaris-Bidentetum tripartitae 441
Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii 433, 437,
441–443, 454
Pulmonaria angustifolia 314, 320, 340
– mollis 104, 314, 316, 340
– obscura 109, 224, 228, 230, 266, 288
– officinalis agg. 19, 91, 100, 106, 120, 155, 186,
194, 198, 207, 211–213, 219, 223, 227, 230,
234, 240, 251, 254, 281, 283, 284, 290, 317,
334, 336, 343
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Pulsatilla patens 385, 386
– pratensis subsp. bohemica 21, 147, 150
– slavica 367
Pulsatillo-Pinetea 383, 385
Pulsatillo slavicae-Pinion 367
Pycnothelia papillaria 344, 359
Pyracantha coccinea 128, 132
Pyrola chlorantha 386
Pyrolo-Pinetea 383, 385
Pyrolo-Pinetum 386
Pyrolo secundae-Abietetum 259, 262
Pyrus communis 102
– pyraster 93, 102, 234, 237, 303, 338

Q
Quercetalia pubescenti-petraeae 197
Quercetalia pubescentis 300
Quercetalia roboris 351
Quercetea pubescenti-petraeae 78
Quercetea pubescentis 76, 194, 195, 197,
296–301, 338, 352, 459
Quercetea robori-petraeae 194, 195, 197, 338,
347–351, 352, 459
Quercetea robori-sessiliflorae 347
Querceto-Carpinetum 223
Quercetum mixtum 197
Quercetum petraeae-cerridis 313, 319, 325, 328,
334
Quercetum pubescenti-roboris 139, 296, 310,
315, 316–319, 336, 338, 340, 345, 346, 459
Quercion confertae-cerridis 325
Quercion petraeae 101, 148, 296, 316, 323–325,
350, 352, 459, 465
Quercion pubescenti-petraeae 101, 148, 294,
296, 300, 301–302, 316, 459, 465
Quercion pubescentis 301
Quercion pubescenti-sessiliflorae 301, 465
Quercion pyrenaicae 351
Quercion robori-petraeae 351
Quercion roboris 271, 347, 350, 351–352, 459
Quercion sessiliflorae 323, 465
Querco-Fagetea 78, 194, 195, 197, 296, 300,
351
Querco pedunculatae-Carpinetum 223, 463,
468
Querco-Populetum 199, 213
Querco roboris-Aceretum lunarietosum 289
– typicum 283
Querco robori-sessilis-Melicetum pictae 332
Querco roboris-Tilion cordatae 220

Querco sessiliflorae-Genistetum tinctoriae 336,
352
Querco sessiliflorae-Genistetum tinctoriae-germanicae 336, 352
Querco sessiliflorae-roboris-Genistetum tinctoriae
336, 352
Querco sessiliflorae-roboris-Genistetum
tinctoriae-germanicae 336, 352
Querco-Tilietum 283, 286
Querco-Ulmetum 213
Quercus cerris 102, 297, 310, 314, 316, 319,
323, 335
– dalechampii 297
– frainetto 297
– lanuginosa 303
– pedunculiflora 314
– petraea 297, 301, 310, 326, 352, 356
– petraea agg. 74, 81, 89, 94, 97, 100, 102, 109,
120, 126, 138, 142, 194, 195, 198, 219, 223,
224, 226–228, 230, 233, 234, 236, 238, 243,
246, 252, 254, 256, 262, 264, 267, 268, 270,
271, 283, 284, 287, 292, 295–297, 301–303,
307, 308, 310, 311, 313, 314, 316, 319, 320,
323–327, 329, 330, 332, 333, 336, 339, 347,
348, 351–353, 356, 357, 359, 360, 362, 363,
365, 369, 371, 372, 386, 389, 392, 394,
397–399, 401, 402, 406
– polycarpa 297
– pubescens 297, 303, 310, 326
– pubescens agg. 19, 94, 97, 100, 102, 109,
234, 237, 296, 297, 301–305, 307, 308, 310,
311, 313, 314, 316, 319, 325, 339
– robur 89, 100, 102, 106, 109, 120, 126, 130,
142, 152, 184, 194, 195, 198–200, 211–214,
216, 218–220, 223, 226–230, 238, 243, 270,
276, 278, 283, 284, 287, 297, 301–303, 307,
308, 310, 311, 314, 316, 319–321, 323–326,
333, 336, 339, 347, 348, 351–353, 355, 356,
359, 362, 363, 365, 372, 386, 389, 392, 394,
399, 406
– rubra 129
– sessiliflora 301
– sessilis 326, 352
– virgiliana 297
Quercus lanuginosa-Lathyrus versicolor (As.) 303
Quercus pubescens-Lithospermum purpureo-coeruleum (asociácia) 307
Quercus robur-Holcus mollis-Assoziation 362
Quercus robur-Melica picta (as.) 332
Quercus sessilis-Luzula nemorosa (albida)
(asociace) 352
541
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R
Racomitrio ericoidis-Myricarietum 62
Racomitrium sudeticum 125, 156, 158, 243, 271
Radiolion linoidis 454, 461
Ramalina capitata 243, 292
Ranunculetum aquatilis 453
Ranunculetum baudotii 453
Ranunculetum fluitantis 453
Ranunculion aquatilis 453
Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris
103, 446
Ranunculo-Juncetum bulbosi 454
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae
445
Ranunculus acris 21, 54, 58, 109
– auricomus agg. 21, 187
– ficaria 213
– flammula 21
– lanuginosus 185, 198, 207, 210, 242, 290
– nemorosus 262
– platanifolius 23, 125, 153, 200, 239, 256, 257,
291
– polyanthemos 20, 314, 320, 340
– repens 22, 48, 53, 58, 155, 174, 186, 200,
203, 205, 213, 262, 376, 438, 441
– sardous 20, 436, 437, 439, 440
– sceleratus 22, 436
Raphanus raphanistrum 22
Rapistrum perenne 22
Reynoutria ×bohemica 50, 56, 60
– japonica 50, 56, 60
Reynoutrietum japonicae 451, 467
Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae
70–73, 88, 89, 93, 106–109, 110, 457
Rhamno-Prunetea 12, 32, 73–80, 88, 148, 151,
457
Rhamnus cathartica 76, 87, 89, 93, 102, 106,
111, 120, 137, 143, 151, 234, 237, 263, 298,
301, 303, 311
Rhamnus catharticus-Cornus sanguinea-Ges.
106
Rhizomnium magnifolium 188, 203
– punctatum 19, 188, 243, 287, 290, 376, 414
Rhododendron ferrugineum 158
Rhus typhina 129
Rhynchospora alba 22
Rhynchosporion albae 462
Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli 457, 469
Rhynchostegium riparioides 376, 414
Rhytidiadelphus loreus 163, 404
542

– squarrosus 163
– triquetrus 243, 265, 292, 369, 376
Ribes alpinum 101, 113–115, 151, 253, 291
– aureum 138
– petraeum 19
– rubrum 22, 130, 183, 211
– uva-crispa 76, 102, 130, 137, 138, 140, 152,
184, 238, 253, 284
Ribeso alpini-Rosetum pendulinae 70–73,
113–115, 151, 152, 457
Riccardia latifrons 169, 188
– multifida 169, 188
Riccietum rhenanae 452
Ricciocarpetum natantis 452
Robinia pseudoacacia 12, 32, 74–76, 80, 94, 97,
102, 109, 112, 128, 130, 132, 134, 137–139,
141, 142, 144, 145, 147–150, 152, 298, 310,
319, 397, 401
Robinietalia 78
Robinietea 74, 78
Robinietum pseudoacaciae 144
Rorippa amphibia 53
– palustris 22
– sylvestris 436, 437, 441
Rorippo-Phalaridetum arundinaceae 455
Rosa arvensis 227
– canina 81, 84, 93, 94, 100, 102, 105, 109, 111,
134, 386
– canina agg. 60, 74, 87, 88, 96, 102, 106, 109,
143, 148, 152, 303, 308, 317, 326, 331, 339
– dumalis 109, 111
– elliptica 102
– gallica 76, 81, 84
– majalis 101, 113, 115
– marginata 81, 84
– pendulina 100, 113–115, 151, 257
– rubiginosa 102
– rugosa 129
– sherardii 386
– spinosissima 80–84, 88, 314, 316, 338
Rosetum pimpinellifoliae 81
Roso ellipticae-Cotoneasteretum 94
Roso gallicae-Prunetum 93, 102
Roso pendulinae-Pinetea mugo 157–158, 384,
458
Roso-Ulmetum campestris 93
Roso vosagiacae-Coryletum avellanae 99
Rubetum 115
Rubetum idaei 70–73, 115–118, 120, 151, 152,
458, 469
– cirsietosum 117
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Rubion subatlanticum 77
Rubo-Calamagrostietum epigeji 115
Rubo-Coryletum avellanae 120
Rubo fruticosi-Robinietum 144
Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae 451
Rubo idaei-Fragarietum vescae 115
Rubo-Sambucetea 74, 77
Rubo saxatilis-Coryletum avellanae 99
Rubus armeniacus 78
– bifrons 77, 78
– caesius 51, 64, 88, 106, 109, 152, 184, 211,
212, 216, 229
– chaerophyllus 78
– dollnensis 78
– fruticosus agg. 51, 77, 89, 115, 118, 121, 123,
137, 138, 142, 144, 145, 152, 184, 238, 254,
275, 339, 363, 365, 372, 386, 394
– grabowskii 78
– hirtus 115
– idaeus 20, 51, 57, 76, 77, 109, 111–113,
115–118, 120, 121, 123, 125–127, 152, 163,
172, 183, 200, 203, 205, 237, 250, 256, 259,
261, 270, 272, 275, 276, 369, 372, 394, 401,
411
– koehleri 115
– macrophyllus 77
– mollis 78
– montanus 77, 78
– nessensis 78, 115
– pedemontanus 78
– plicatus 78, 115
– radula 77
– saxatilis 100, 262, 336, 352
– schleicheri 78, 115
– sulcatus 78, 115
– vestitus 77
– sect. Corylifolii 76, 78
– sect. Rubus 76, 78
– ser. Discolores 78
– ser. Suberecti 78
Rubus idaeus Ass. 115
Rudbeckia laciniata 50
Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis
450
Rumex acetosa 21, 109, 127, 375
– acetosella 21, 324, 326, 329–331, 341, 356,
375, 397, 399, 401
– arifolius 23, 163, 165, 185, 200, 239, 256, 257,
374, 411
– crispus 435–437
– maritimus 22

– obtusifolius 45, 53, 59, 63, 67, 155
– sanguineus 185, 216
– thyrsiflorus 22
Rumicetum alpini 451
Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae 448
Rumici crispi-Salicetum purpureae 57
Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati 454
Rumicion alpini 451

S
Saginion procumbentis 448
Sagino procumbentis-Bryetum argentei 448
Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi 455,
467
Sagittario sagittifoliae-Sparganietum simplicis
467
Salicetalia auritae 167
Salicetalia purpureae 46
Salicetea purpureae 12, 32, 45–47, 51, 108,
195, 457
Salicetum albae 45, 51, 52, 64–66, 70–72, 457
Salicetum albo-fragilis 64, 66
Salicetum auritae 166, 178–180, 181, 183, 184,
188, 190–192, 458
Salicetum capreae 70–73, 123–125, 151, 458
– cirsietosum arvensis 125
– sambucetosum nigrae 125
– typicum 125
Salicetum cinereae 180
Salicetum elaeagno-purpureae 45, 51, 52,
55–57, 70–72, 457, 467
Salicetum fragilis 45, 47, 51, 52, 66–69, 70–72,
457
Salicetum incano-purpureae 55, 467
Salicetum lapponum 445
Salicetum pentandro-auritae 166, 179, 180–182,
183, 190–192, 458
Salicetum pentandro-cinereae comaretosum 178
– sphagnetosum 178
– typicum 180
Salicetum purpureae 45, 51, 52, 54, 57–60,
70–72, 457
Salicetum triandrae 45, 47, 48–50, 51, 68,
70–72, 457
Salicetum triandro-viminalis 48
Salici cinereae-Sphagnetum recurvi 178
Salici-Franguletum 180, 182
Salici-Populetum 64
Salici purpureae-Myricarietum germanicae 45,
51, 52, 60–63, 70–72, 457
543
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Salici purpureae-Populetea nigrae 45
Salici silesiacae-Betuletum carpaticae 445
Salicion albae 45, 47, 63–64, 457
Salicion auritae 177
Salicion cinereae 166, 173, 177, 458
Salicion elaeagni 50
Salicion elaeagno-daphnoidis 45, 47, 50–55,
457
Salicion silesiacae 445
Salicion triandrae 45, 47, 64, 457
Salicornietum prostratae 445
Salicornion herbaceae 462
Salicornion prostratae 445
Salix alba 45, 48, 51, 63–66, 68
– atrocinerea 166
– aurita 166, 167, 177, 178, 180–183, 372, 421,
422
– caprea 22, 76, 111, 112, 118, 120, 123–125,
152, 183, 200
– cinerea 106, 166–168, 172, 174, 175, 177,
178, 180–182, 184, 422
– daphnoides 45, 50, 51, 55–57, 60, 63
– elaeagnos 45, 50, 51, 55–57, 60, 63
– eleagnos 50
– euxina 45–48, 50, 51, 55–58, 60, 63, 64,
66–69, 102, 131, 134, 213
– fragilis 66, 67
– glauca 46
– incana 55
– neotricha 46
– pentandra 166, 169, 177, 178, 180, 184
– phylicifolia 46
– purpurea 45, 48, 50, 51, 55–60, 63, 67–69
– rorida 55
– ×rubens 45, 63, 64, 67–69
– silesiaca 19, 159, 256, 257, 259
– triandra 45, 47, 48, 50, 51, 58, 60, 63, 64,
67–69
– viminalis 45–48, 50, 51, 58, 60, 63, 64, 67–69
Salix purpurea-Myricaria germanica-Assoziation
60
Salix triandra (association) 48
Salsolion ruthenicae 449
Salvia glutinosa 222, 230, 249, 251, 253, 292
– nemorosa 22, 80, 84, 85, 89
– pratensis 19, 80, 81, 90, 307, 308, 340, 386,
389
Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae 452
Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini 450
Sambucetalia racemosae 77
Sambucetea 74
544

Sambucetum ebuli 450
Sambucetum nigrae 70–73, 128, 129–132, 151,
458
Sambucetum racemosae 118
Sambuco nigrae-Aceretum negundo 70–73,
134–136, 151–153, 458
Sambuco racemosae-Rubetum rudis 118
Sambuco-Salicion capreae 73, 77, 112, 117,
151, 457
Sambucus ebulus 112
– nigra 51, 63, 64, 66, 74, 77, 89, 105, 109, 112,
115, 128–130, 132, 134, 135, 137, 138, 141,
142, 148, 152, 176, 183, 198, 207, 211, 213,
214, 238, 259, 287, 290
– racemosa 22, 77, 112, 113, 115–120, 123,
152, 184, 238, 244, 259, 267, 277, 287, 290
Sanguisorba minor 19, 90, 102, 376, 389
– officinalis 21
Sanicula europaea 109, 219, 228, 230, 236,
238
Saniculo europaeae-Abietetum 259, 262
Sarmentypnum exannulatum 22
Saxifraga granulata 22
– oppositifolia 20
– paniculata 294
– sponhemica 294
– tridactylites 19
Saxifrago aizoi-Seslerietum calcariae 467
Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris
445
Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae 445
Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae
448, 464, 467
Scabiosa ochroleuca 19, 295, 389
Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati
448
Scapania nemorea 125, 156
– undulata 203, 376, 414
Scheuchzeria palustris 20
Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae 465
Schoenoplectetum lacustris 455, 467, 469
Schoenoplectetum tabernaemontani 455
Scirpetum lacustris 467
Scirpetum radicantis 455
Scirpetum sylvatici 446
Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi 468
Scirpo caespitosi-Sphagnetum compacti 468
Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii 453
Scirpo lacustris-Glycerietum aquaticae 468,
469
Scirpo-Phragmitetum 463
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Scirpo sylvatici-Caricetum brizoidis 446
Scirpo sylvatici-Cirsietum cani 446
Scirpus sylvaticus 19, 166–168, 172, 174–176,
182, 184
Scleranthion annui 449
Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae 449
Scleranthus annuus 22
– perennis 22, 330, 331, 341, 399
Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri 448
Scolopendrio-Fraxinetum 282
Scorpidio scorpioidis-Utricularietum 454
Scorpidium scorpioides 23
Scorzonera humilis 22
– parviflora 22
– purpurea 386
Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii 445,
464
Scorzoneroides autumnalis 20
Scrophularia nodosa 53, 123, 155, 187, 228,
241, 271, 320, 343
– scopolii 21, 291
Scutellaria galericulata 21, 166–168, 172, 177,
178, 186
– hastifolia 23
– minor 171
Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae
446, 464
Secale sylvestre 144
Securigera varia 81, 90, 102, 242, 301, 303,
307, 341
Sedo albi-Allietum montani 447
Sedum acre 19
– album 20, 60, 84
– alpestre 19
– reflexum 104, 330, 331, 341
Selaginella selaginoides 19
Selinum carvifolia 22, 320, 323, 336, 340
Senecio erraticus 437, 441
– erucifolius 369, 371
– fuchsii 118, 120
– hercynicus 121, 163, 165, 411
– nemorensis agg. 21, 91, 112, 118, 120, 123,
125, 153, 163, 185, 194, 198, 200, 203, 205,
208, 236, 241, 244, 246, 247, 250, 256, 259,
261, 266, 267, 272, 275, 276, 281, 286, 289,
290, 375, 411, 414, 416
– ovatus 75, 109, 112, 113, 116, 118, 120, 121,
123, 125, 203, 253, 268
– vernalis 144
– viscosus 368, 369, 373
Senecioni-Epilobietum angustifolii 451

Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae 70–73,
120–123, 151, 152, 458
Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae 73,
118–120, 151, 152, 458
Senecioni nemorensis-Sambucetum racemosae
118
Senecioni ovati-Corylion 112
Senecioni-Sambucetum 70–72, 118
Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani 452
Senecionion fluviatilis 130, 450
Serratula tinctoria 22, 296, 314, 320, 324, 332,
333, 342
Serratulo-Quercetum 332
Seseli hippomarathrum 22
– osseum 20, 96, 155, 242, 266, 295, 331
– pallasii 21
Seselio glauci-Festucetum glaucae 468
Seselio ossei-Festucetum pallentis 447, 464,
468
Sesleria albicans 292
– caerulea 18, 36, 96, 97, 100, 241, 262–264,
266, 292, 294, 295, 303, 306, 310, 339, 368,
369, 371, 373, 386, 394, 399, 402
Seslerietum 463
Seslerietum calcariae 463
Seslerio albicantis-Tilietum cordatae 190–192,
194, 237, 240, 243, 266, 282, 286, 292–295,
459
– campanuletosum rapunculoidis 295
– euphorbietosum cyparissiae 295
Seslerio caeruleae-Coryletum avellanae 99
Seslerio-Cotoneasteretum 94, 96
Seslerio rigidae-Pinion 367
Setaria pumila 22, 433, 434, 437
– verticillata 20
– viridis 22, 144
Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli 449
Setario pumilae-Hibiscetum trioni 433–436, 437,
450, 461
Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae 450
Silaum silaus 90, 106
Silene alba subsp. latifolia 135
– baccifera 21, 47, 48, 51, 89, 106
– dioica 21, 50, 52, 56, 59, 155, 184, 200, 210
– latifolia 84, 89
– – subsp. alba 85
– nemoralis 21, 240, 292, 303, 304, 339
– noctiflora 20, 433, 435, 437
– nutans 23, 109, 242, 296, 307, 314, 320, 324,
326, 336, 342, 356
– otites 22
545
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– vulgaris 50, 52, 56, 60, 314, 316, 320, 342,
368, 369, 374, 394, 397, 399, 401–404
Sileno otitae-Festucetum brevipilae 447, 465
Sileno vulgaris-Nardetum strictae 447
Sinapis arvensis 20
Sisymbrietum altissimi 449
Sisymbrietum loeselii 449
Sisymbrietum sophiae 466
Sisymbrio sophiae-Atriplicetum oblongifoliae 466
Sisymbrion officinalis 449
Sisymbrium officinale 134
– orientale subsp. orientale 21
Sium latifolium 21, 64, 66
Solanum dulcamara 19, 45, 53, 67, 68, 166–168,
172, 174, 177, 180, 186
– nigrum 19, 134
Soldanella montana 277, 374, 414, 416
Soldanello montanae-Piceetum abietis 372,
377–380, 398, 415, 416–419, 460, 468
Soldanello montanae-Piceetum excelsae 468
Solidago canadensis 22, 50, 52, 56, 60
– gigantea 50, 135, 323
– virgaurea 155, 233, 239, 256, 262, 267, 286,
314, 320, 343, 401
– – subsp. minuta 159
Solorina saccata 243, 292
Sonchus arvensis 22
– asper 22, 438
– oleraceus 435
Sorbetum aucupariae 125
Sorbo-Fagion sylvaticae 101, 193, 245, 263,
459
Sorbo torminalis-Quercetum 94, 142, 143, 296,
325–329, 331, 334, 336, 338, 340, 345, 346,
358, 359, 401, 459
– caricetosum humilis 329
– poëtosum nemoralis 329
Sorbus aria 263
– aria agg. 77, 87, 94, 96, 100, 238, 263, 265,
266, 292, 294, 297, 301, 303, 326, 338
– aucuparia 20, 75, 111–113, 120, 123,
125–127, 151, 158, 159, 163, 169, 184, 200,
203, 238, 256, 257, 259, 267, 268, 271, 272,
275, 276, 280, 286, 339, 347, 353, 355, 356,
359, 362, 363, 372, 383, 384, 386, 389, 394,
399, 401, 404–406, 408, 410, 411, 414, 417,
422
– bohemica 286
– danubialis 94, 330
– domestica 314, 316, 317, 338
– sudetica 256, 257, 259
546

– torminalis 226, 233, 234, 238, 263, 264, 270,
292, 296, 297, 301, 303, 307, 308, 310, 311,
314, 316, 317, 323, 324, 326, 333, 339
Sparganio minimi-Utricularietum intermediae
454
Spergula arvensis 22
– morisonii 20, 392
Spergularia media 22
– rubra 21
Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae
445
Spergulo arvensis-Erodion cicutariae 449
Spergulo arvensis-Scleranthetum annui 449
Sphagnion cuspidati 457
Sphagnion magellanici 421, 457, 465
Sphagnion medii 465
Sphagno-Alnetum glutinosae 169, 171
Sphagno-Betulion pubescentis 384, 420
Sphagno-Caricion canescentis 456
Sphagno compacti-Molinietum caeruleae 445
Sphagno-Piceetum 406, 417, 429, 431, 432,
463, 468
Sphagno-Pinetum mugo 426
Sphagno-Pinetum sylvestris 421, 425, 426, 457,
465
Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae 457,
465
Sphagno recurvi-Caricetum rostratae 456
Sphagno-Salicetum cinereae 178
Sphagno squarrosi-Alnetum 169, 171
Sphagno-Utricularietum ochroleucae 454
Sphagno-Utricularion 454
Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii 456
Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis 465
Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis 456,
465
Sphagnum angustifolium 24
– capillifolium 24
– capillifolium s. l. 24, 159, 377, 390, 397, 414,
417, 420, 424, 426, 427, 430
– compactum 22
– contortum 22, 163
– cuspidatum 20
– fallax 24, 420, 431
– fimbriatum 163, 166, 167, 169, 170, 178, 179,
188
– flexuosum 24, 420, 431
– girgensohnii 19, 189, 279, 377, 380, 381, 390,
394, 397, 404, 407, 411, 414, 416, 417, 419,
420, 425, 427, 430, 431
– inundatum 22
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– lindbergii 22
– magellanicum 20, 159, 377, 420, 421, 424,
426, 427, 430, 431
– palustre 22, 166, 169, 170, 177–179, 188, 377,
414, 416
– papillosum 22
– recurvum s. l. 20, 24, 159, 170, 178, 179, 189,
377, 420–422, 424–427, 429, 430
– rubellum 24
– russowii 159, 377, 420, 430, 431
– squarrosum 163, 166, 177–179, 188, 376, 414
– tenellum 22
– teres 22
– warnstorfii 22
Spiraea crenata 81, 314
– douglasii 128, 129
– hypericifolia 81
– salicifolia 129, 177–181, 183, 322, 422
– ×vanhouttei 128
Spiraeo-Amygdaletum nanae 86
Stachyo annuae-Setarietum pumilae 449
Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere
451
Stachys alpina 21, 291
– annua 22, 435
– palustris 53, 188
– recta 22, 80, 81, 89, 96, 242, 303, 307, 308,
340
– sylvatica 20, 50, 52, 56, 69, 186, 196, 198,
200, 205, 207, 208, 211, 228, 233, 241, 249,
251, 287, 289, 344
Staphylea pinnata 104, 234, 237, 307, 338
Stellaria alsine 52, 57, 58, 187
– graminea 344
– holostea 91, 103, 111, 120, 142, 154, 187,
216, 219, 220, 223, 224, 227, 228, 233, 240,
252, 283, 284, 291, 295, 296, 303, 304, 306,
311, 313, 324, 333, 342, 355, 363
– media 137, 140, 306
– media agg. 22, 53, 154
– nemorum 22, 47, 49, 53, 58, 155, 163, 186,
198, 200, 205, 207, 208, 239, 249, 256, 257,
271, 277, 284, 291, 374, 411, 414, 416
Stellarietea mediae 433, 440, 449
Stellario holosteae-Carpinetum betuli 190–193,
222, 226, 227–230, 237, 364, 458
Stellario holosteae-Quercetum roboris 362
Stellario holosteae-Tilietum cordatae 222, 223,
226
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae 183, 185,
190–193, 199, 207–210, 458

Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae 454,
468
Stellario uliginosae-Scirpetum setacei 468
Stipa capillata 22, 307, 340
– pennata 148, 150
– pulcherrima 148, 150, 153
Stipetum capillatae 463
Stipetum stenophyllae 468
Stipetum tirsae 448, 468
Stipion calamagrostis 452
Stipo-Pinetum sylvestris 386
Straminergon stramineum 22
Stratiotetum aloidis 452
Streptopus amplexifolius 125, 153, 239, 256,
257, 374, 404, 407, 411
Succisa pratensis 22, 320, 323, 344
Swertia perennis 19
Swertietum perennis 456
Swertio perennis-Anisothecion squarrosi 465
Swertio perennis-Dichodontion palustris 456,
465
Symphoricarpos albus 128, 129, 131, 138
Symphyotrichum lanceolatum 135, 323
– novi-belgii agg. 52, 64, 134, 153, 185, 216
Symphyto cordatae-Fagion 245
Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris 451
Symphytum officinale 22, 45, 48, 52, 63, 64,
134, 155, 187, 216
– tuberosum 219, 230, 238, 254
Syntrichia ruralis 148, 312
Syringa vulgaris 74, 128–130, 132, 138, 152

T
Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris 450
Tanacetum corymbosum 20, 90, 219, 220, 223,
224, 226, 233, 234, 240, 263, 292, 294, 296,
301, 303, 305, 307, 310, 311, 324, 326,
332–334, 341
– vulgare 22, 50, 52, 56–58, 60
Taraxacum bessarabicum 22
– sect. Taraxacum 53, 56, 154, 187, 242, 343,
375, 438
Taxus baccata 238, 292, 295
Teesdalia nudicaulis 19
Tephroseris integrifolia 294
Tetraphis pellucida 243
Teucrio botryos-Melicetum ciliatae 452
Teucrium chamaedrys 22, 80, 81, 90, 96, 242,
263, 266, 295, 298, 301, 303, 307, 308, 314,
320, 322, 323, 341, 352, 376, 389
547
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– montanum 22
– scorodonia 350, 351
Thalictrum aquilegiifolium 22, 184, 200, 210,
239, 256
– flavum 23
– lucidum 23
– minus 80, 81, 89, 307, 340
– simplex subsp. galioides 323
Thamnolia vermicularis 22
Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae 166,
169–171, 173, 179, 183, 184, 188, 190–192,
458, 465, 468
Thelypterido palustris-Phragmitetum australis
455
Thelypteris limbosperma 154, 163, 351, 413
– palustris 166–169, 172, 174, 186
Thero-Airion 447
Thero-Salicornietea strictae 445
Thesio alpini-Nardetum strictae 447
Thesium alpinum 19, 368, 369
– bavarum 294
Thlaspi arvense 22, 438
– montanum 368
Thlaspietea rotundifolii 452
Thlaspio montani-Pinetum sylvestris 366, 367,
368–371, 372, 373, 376–379, 403, 459
– biscutelletosum laevigatae 371
– potentilletosum serpentini 371
Thuidium tamariscinum 243, 275, 278, 280
Thymus glabrescens 307, 340
– pannonicus 306, 344
– praecox 343, 368, 369, 374, 386, 389
– pulcherrimus subsp. sudeticus 19, 367
– pulegioides 20, 96, 148, 155, 375
– serpyllum 20, 373, 386, 388
Tilia cordata 89, 97, 100, 102, 113, 120, 183,
194, 195, 198, 199, 212, 213, 216, 218–220,
222, 223, 226–228, 230, 234, 236, 238, 243,
246, 252, 254, 281–284, 286, 288, 289, 292,
295, 297, 301, 311, 314, 320, 322, 324, 326,
327, 329, 333, 339, 347, 353, 354, 363, 365,
394
– platyphyllos 89, 100, 102, 113, 120, 194, 198,
218, 223, 228, 238, 243, 252, 253, 281–284,
286, 289, 290, 292, 295, 311, 326
– sibirica 195
Tilienion platyphylli 282
Tilieto-Acerion 281
Tilio-Betuletum 222, 352
Tilio cordatae-Carpinetum betuli 222, 232
Tilio cordatae-Fagetum 245, 246, 248, 250
548

Tilio platyphylli-Abietetum lunarietosum 289
– stellarietosum 283
– typicum 283
Tilio platyphylli-Acerion 193, 237, 261, 281–282,
305, 459
Tilio platyphylli-Fagetum 245, 249, 253
Tilio-Quercetum 222, 352
Tillaea aquatica 21
Tolypelletum glomeratae 453
Tolypello intricatae-Charetum 453
Tomentypnum nitens 22
Torilidetum japonicae 451
Torilido-Quercetum 310, 313
Torilis arvensis 128
– japonica 66, 78, 91, 105, 134, 153, 185, 216,
217, 313, 343
Torminaleto-Quercetum 326
Torminarieto-Quercetum 326
Tortula ruralis 386
Trapetum natantis 452
Trapo natantis-Nymphoidetum peltatae 463
Traunsteinera globosa 22
Trichophoretum alpini 463
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti
457, 468, 469
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi 457,
468, 469
Trichophorum cespitosum 22
Trientalis europaea 22, 126, 154, 158, 159, 162,
163, 170, 272, 336, 352, 374, 380, 386, 404,
406, 407, 411, 417
Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei 448, 465,
469
Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae 448
Trifolio-Melampyretum nemorosi 448
Trifolion medii 448
Trifolium alpestre 81, 242, 253, 296, 301, 303,
314, 320, 324, 326, 330, 336, 342
– arvense 22
– campestre 22
– fragiferum 22
– medium 75, 81, 105, 109, 121
– montanum 20
– pratense 20, 60
– repens 20, 441
– rubens 22
Trinia ucrainica 315
Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum
planiculmis 455
Tripleurospermum inodorum 20, 433, 436, 437
Tripolium pannonicum 22
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Trisetum flavescens 21, 109
Trollio altissimi-Geranietum sylvatici 445
Tulipa biebersteiniana 315
Tussilagini farfarae-Calamagrostietum
pseudophragmitae 54, 455
Tussilago farfara 50, 52, 56, 60, 123
Typhetum angustifoliae 455
Typhetum angustifolio-latifoliae 463
Typhetum latifoliae 455
Typhetum shuttleworthii 455, 461

U
Uliginosi-Pinion silvestris 420
Ulmenion 199
Ulmo-Fraxinetum 215
Ulmus campestris 213
– glabra 22, 109, 120, 131, 184, 194, 195, 198,
210, 216, 220, 223, 228, 238, 244, 281–284,
286, 287, 289, 290, 339
– laevis 106, 131, 134, 183, 194, 195, 198, 200,
214, 216, 219
– minor 19, 74–76, 88, 93, 106, 183, 198, 200,
213, 214, 216, 219, 316, 338
Urtica dioica 23, 45, 46, 48, 50, 53, 56, 58, 63,
64, 67, 74, 75, 87, 90, 105, 106, 109, 112,
115, 118, 120, 121, 123, 125, 128, 129, 134,
135, 137–140, 142, 148, 154, 166, 168,
172–174, 179–181, 186, 198, 200, 203, 205,
208, 211–214, 216, 226–228, 241, 250, 251,
253, 259, 281, 283, 284, 286, 287, 289, 290
– urens 21
Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani 451
Urtico dioicae-Parietarietum officinalis 451
Urtico-Sambucetea 74, 77
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici 450,
465
Utricularia minor 23
Utricularietum australis 452, 468
Utricularietum neglectae 468
Utricularion vulgaris 452

V
Vaccinietea uliginosi 380, 383, 421
Vaccinio-Abietenion 268
Vaccinio-Abietetum 190–192
Vaccinio-Betuletum 378, 379
Vaccinio-Callunetum vulgaris 447, 465
Vaccinio myrtilli-Abietetum albae 193, 237, 240,
243, 267, 275, 276, 277–281, 459, 465

– Pleuroschisma trilobatum-Variante 278
Vaccinio myrtilli-Piceetum 406
Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo 159
– athyrietosum 162
– homogynetosum 162
– typicum 161
Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris 372,
378–380, 387, 391, 393, 394–398, 403, 404,
460, 465
Vaccinio-Piceetalia 384
Vaccinio-Piceetea 158, 194, 195, 352, 368, 372,
380–384, 385, 389, 421, 428, 429, 460
Vaccinio-Piceion 404
Vaccinio-Pinetum montanae 372, 378–380,
426–429, 460, 465
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis 170,
179, 372, 380, 421–424, 426, 460, 465
Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis 372, 374,
377–380, 406, 429–432, 460
Vaccinio uliginosi-Piceion abietis 420
Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris 157, 380,
383, 421
Vaccinio uliginosi-Pinetum montanae 426
Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo 157, 421, 457,
462, 465
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris 372,
377–380, 391, 398, 424–426, 428, 429, 460,
465
Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris 380, 383,
391, 406, 419–421, 460
Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum 278
– equisetetosum sylvatici 280
Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris 226,
338, 341, 344–346, 347, 359–362, 459
– cladonietosum 362
– cytisetosum 362
– molinietosum 362
Vaccinium myrtillus 23, 75, 112, 121, 122, 125,
126, 154, 158, 159, 161, 163, 169, 170, 185,
203, 226, 241, 248, 256, 257, 261, 266–269,
272, 275–279, 281, 336, 341, 351–353, 359,
360, 362, 363, 369, 374, 380, 381, 384–386,
389, 391–395, 397, 39–402, 404, 406–408,
410, 411, 414, 416, 417, 419–421, 424–427,
429, 430
– oxycoccos 420–427, 430
– oxycoccos agg. 374, 420, 421, 424, 426, 430
– uliginosum 20, 374, 380, 381, 394, 420–427,
429, 430
– vitis-idaea 23, 153, 158, 159, 161, 163, 336,
343, 359, 362, 374, 380, 381, 384–386, 388,
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389, 391–394, 397, 399, 401, 402, 417,
419–421, 424–427, 429, 430
Valeriana dioica 20, 187
– excelsa subsp. sambucifolia 185, 200
– officinalis 52, 57, 58
– simplicifolia 20
– stolonifera 314, 316, 320, 342
– – subsp. angustifolia 320, 369, 371
Valerianella locusta 137
Valeriano dioicae-Caricetum davallianae 456
Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae 456
Veratrum album subsp. lobelianum 23, 163–165,
239, 256, 257, 259, 375, 411
Verbascum blattaria 433, 435, 437
– chaixii subsp. austriacum 91, 303, 308, 310,
314, 316, 330, 331, 342
– densiflorum 148, 153
– lychnitis 148, 153, 306
– nigrum 50, 52, 56
– phoeniceum 352
Verbenion supinae 433, 454
Veronica anagallis-aquatica 438
– anagalloides 21
– beccabunga 174, 184, 208
– catenata 21
– chamaedrys 58, 74, 109, 216, 224, 230, 248
– chamaedrys agg. 54, 58, 90, 155, 216, 223,
234, 241, 292, 296, 310, 314, 320, 324, 326,
333, 334, 342
– dillenii 20
– hederifolia agg. 23, 90, 106, 154, 188
– maritima 23
– officinalis 123, 226, 241, 248, 271, 296, 324,
341, 356
– persica 22, 438
– polita 144, 438
– praecox 19
– scutellata 21
– spicata 22, 307, 323, 340, 352
– sublobata 75, 137, 313
– teucrium 295, 307, 340
– triloba 23
– triphyllos 23
– verna 20
– vindobonensis 292, 310, 326
Veronicetum hederifolio-triphylli 449
Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae
436, 440, 454
Veronico-Euphorbion 449
Veronico-Lamietum hybridi 449
Viburno lantanae-Cornetum sanguineae 102
550

Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae 106, 108
Viburnum lantana 93, 97, 99, 102, 109, 298,
301, 307, 308, 311, 314, 316, 317, 339
– opulus 184
Vicia angustifolia 19
– cassubica 314, 320, 340
– cracca 53, 58, 60
– dumetorum 75
– hirsuta 19
– pisiformis 234, 238
– sepium 253, 320, 323, 340
– sylvatica 113, 253
– tenuifolia 80, 105
– tetrasperma 105
Vinca minor 314, 316, 340
Vincetoxicum hirundinaria 21, 90, 100, 148, 153,
240, 262, 265, 266, 292, 294, 296, 301, 307,
308, 311, 314, 316, 317, 320, 324, 326, 330,
331, 342, 373, 386, 388, 401
Viola alba 319
– arvensis 22, 147, 154, 438
– biflora 19, 163, 411
– canina 23, 109, 121, 323
– collina 89, 99, 100, 103, 239, 262, 264, 295,
368, 369, 371
– hirta 75, 90, 103, 226, 242, 262, 298,
301–303, 307, 310, 316, 317, 319, 324, 341,
375
– lutea subsp. sudetica 21
– mirabilis 97, 234, 238, 266, 301, 307, 311,
313, 314, 316, 317, 342
– odorata 75, 285, 311
– palustris 23, 166–170, 174, 176, 178, 179,
186, 202, 203, 375
– pumila 23
– reichenbachiana 20, 91, 125, 185, 194, 216,
219, 224, 227, 228, 230, 236, 241, 246, 247,
250, 251, 254, 259, 343
– riviniana 75, 121, 219, 241, 342
– rupestris 368, 373, 386, 388
– suavis 319
– tricolor 21
– – subsp. saxatilis 294, 369, 371
Violion caninae 447
Violo hirtae-Cornetum maris 70–73, 88, 89,
96–99, 457
Violo reichenbachianae-Fagetum 245, 250
Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae
445
Viscaria vulgaris 23, 91, 143, 296, 324, 326,
327, 329–331, 342, 355, 356, 362, 403
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Viscario vulgaris-Avenetum pratensis 468
Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis 448, 465,
468
Viscario vulgaris-Quercetum petraeae 143, 338,
341, 345–347, 352, 355, 356–359, 401, 459,
462
Viscum album 238, 259, 275
– – subsp. abietis 259, 267, 275
Vitis vinifera subsp. vinifera 129
Vulpietum myuri 447

W
Waldsteinio geoidis-Spiraeetum mediae 84
Warnstorfia fluitans 20
Wolffio-Lemnetum gibbae 462

Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis
451

X
Xanthium strumarium 434
Xanthoparmelia angustiphylla 25
– conspersa 92, 94, 330, 331, 344, 376, 398
– loxodes 25
– protomatrae 25
– pulla 25, 94, 330, 331, 344
– pulla s. l. 25, 94, 330, 331
– stenophylla 25
– stenophylla s. l. 25, 92, 94, 330, 331, 344, 376,
398
– verruculifera 25
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Vyšlo
Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace
(2007, druhé vydání 2010)
Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová
vegetace (2009)
Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace (2011)

Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and Scrub Vegetation

Na projektu Vegetace České republiky pracoval po více než deset let tým
odborníků z Masarykovy univerzity v Brně, Botanického ústavu AV ČR i dal‑
ších institucí. Tento projekt byl v roce 2012 oceněn Cenou předsedy Gran‑
tové agentury České republiky. Výsledná čtyřdílná monografie je základní
referenční příručkou o české vegetaci. Je určena terénním přírodověd‑
cům, ochráncům přírody, lesnickým a zemědělským odborníkům, učitelům,
studentům a všem milovníkům a obdivovatelům naší krásné přírody.

MILAN CHYTRÝ (editor)

Čtvrtý, poslední díl se zabývá lesní a křovinnou vegetací, která je členěna
do 9 fytocenologických tříd, 28 svazů a 85 asociací. Tento díl obsahuje také
popisy tří asociací plevelové a mokřadní vegetace jako doplněk k předcho‑
zím dílům a souhrnný seznam všech vegetačních jednotek České republiky
rozlišených v celé monografii, který čítá 39 tříd, 138 svazů a 496 asociací.

Vegetace Èeské republiky 4. Lesní a køovinná vegetace

Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky
devíti desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě
podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů
přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny syn‑
optické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologic‑
kých asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek
tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze
a Databáze lesnické typologie. Na rozdíl od podobných zpracování vege‑
tace jiných zemí byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně
vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový
expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu
k asociacím popsaným v této monografii.

MILAN CHYTRÝ (editor)
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