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Synantropná vegetácia - vegetácia, ktorej vznik a vývoj je závislý 
od činnosti človeka

Vplyv človeka na prírodu - pozmenené porasty (50%):
poloprirodzené
náhradné

Synantropné ekotopy:
ekotopy na pravidelne obrábaných pôdach
ekotopy na neobrábaných pôdach:

človekom ovplyvňovaných  pôdach
človekom vytvorených pôdach



PrehPrehľľad ad synantropnýchsynantropných ekotopovekotopov

ObrObráábanbanéé pôdypôdy: polia, z: polia, zááhrady, vinice, chmehrady, vinice, chmeľľnice, nice, 
mestmestáá, sklen, sklenííky, fky, fóóliovnliovnííky = ky = segetsegetáálnalna (burinov(burinováá) ) 
vegetvegetáácia cia (lat. (lat. segesseges = obilie)= obilie)

NeobrNeobráábanbanéé pôdypôdy: s: síídliskdliskáá, komunik, komunikáácie, sklcie, skláádky, dky, 
ťťaažžobnobnéé priestory, kontaminovanpriestory, kontaminovanéé pôdy = pôdy = ruderruderáálnalna
vegetvegetáácia (cia (lat. lat. rudusrudus = rumovisko)= rumovisko)



TradiTradiččnnáá stredoeurstredoeuróópska klasifikpska klasifikáácia cia 
synantropnýchsynantropných druhovdruhov

apofytyapofyty –– druhy domdruhy domááceho pôvodu, ceho pôvodu, šíšíriace sa na riace sa na synantropnýchsynantropných
stanovistanovišštiach (napr. tiach (napr. ArtemisiaArtemisia vulgarisvulgaris, , CirsiumCirsium arvensearvense, , RumexRumex
obtusifoliusobtusifolius, , StellariaStellaria mediamedia, , UrticaUrtica dioicadioica))

archeofytyarcheofyty –– druhy cudzieho pôvodu, zavledruhy cudzieho pôvodu, zavleččenenéé k nk náám m ččlovekom lovekom 
do konca stredoveku, vdo konca stredoveku, vääččššinou z Predninou z Prednéého Východu alebo z ho Východu alebo z 
MediterMediteráánunu (napr. (napr. BallotaBallota nigra, nigra, BromusBromus sterilissterilis, , DescurainiaDescurainia
sophiasophia, , SisymbriumSisymbrium loesseliiloesselii))

neofytyneofyty –– druhy cudzieho pôvodu, zavledruhy cudzieho pôvodu, zavleččenenéé do do úúzemia v zemia v 
novoveku, vnovoveku, vääččššinou z iných kontinentov (napr. inou z iných kontinentov (napr. ElodeaElodea canadensiscanadensis, , 
EpilobiumEpilobium ciliatumciliatum, , GalinsogaGalinsoga parvifloraparviflora, , ReynoutriaReynoutria japonicajaponica, , 
SolidagoSolidago canadensiscanadensis))



KlasifikKlasifikáácia cia synantropnýchsynantropných druhov v modernej druhov v modernej 
ekolekolóógiigii

pôvodnpôvodnéé druhy (druhy (nativenative speciesspecies))
-- expanzexpanzíívne druhy vne druhy –– šíšíriace sa pôvodnriace sa pôvodnéé druhydruhy

nepôvodnnepôvodnéé druhy (druhy (adventadventíívnevne, , alienalien)) –– zavlezavleččenenéé ččlovekom do lovekom do 
vovoľľnej  prnej  príírody mimo kultrody mimo kultúúruru

-- nnááhodne sa vyskytujhodne sa vyskytujúúce (ce (casualcasual) ) –– pravidelne sa   pravidelne sa   
nerozmnonerozmnožžujujúú a sa súú zzáávislvisléé na pravidelnom prna pravidelnom príísune diaspsune diaspóórr

-- naturalizovannaturalizovanéé ((naturalizednaturalized) ) –– pravidelne sa rozmnopravidelne sa rozmnožžujujúú a ich a ich 
výskyt je výskyt je viacmenejviacmenej trvalýtrvalý

-- invinváázne (zne (invasiveinvasive) ) –– šíšíria sa a vytvria sa a vytváárajrajúú rozsiahle populrozsiahle populááciecie



SyntaxonSyntaxonóómiamia synantropnejsynantropnej vegetvegetááciecie

TrTr. . BidenteteaBidentetea tripartititripartiti
RuderRuderáálnelne spolospoloččenstvenstváá terofytovterofytov na brehoch vôdna brehoch vôd

TrTr. . PolygonoPolygono arenastriarenastri--PoeteaPoetea annuaeannuae
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na na zozoššľľapapáávanýchvaných stanovistanovišštiachtiach

TrTr. . StellarieteaStellarietea mediaemediae
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na obrna obráábaných pôdach a baných pôdach a ččerstvo erstvo 

narunaruššených ených ruderruderáálnychlnych stanovistanovišštiachtiach

TrTr. . ArtemisieteaArtemisietea vulgarisvulgaris
SubxerotermofilnSubxerotermofilnéé ruderruderáálnelne spolospoloččenstvenstváá dvojrodvojroččných a ných a 

vytrvalých druhovvytrvalých druhov

TrTr.. GalioGalio--UrticeteaUrticetea
NitrofilnNitrofilnéé lemovlemovéé ruderruderáálnelne spolospoloččenstvenstváá

TrTr. . EpilobieteaEpilobietea angustifoliiangustifolii
NNááhradnhradnéé spolospoloččenstvenstváá na rna rúúbaniskbaniskááchch



TrTr. . BidenteteaBidentetea tripartititripartiti
RuderRuderáálnelne spolospoloččenstvenstváá terofytovterofytov na brehoch vôdna brehoch vôd

rad rad BidentetaliaBidentetalia tripartititripartiti
zvzvääz z BidentionBidention tripartiitripartii
zvzvääz z ChenopodionChenopodion glauciiglaucii

porast na obnaženom bahnitom dne s 
psiarkou plavou (Alopecurus aequalis) a 
iskerníkom jedovatým (Ranunculus
sceleratus)

terofytný porast na obnaženom bahnitom dne 
vypusteného rybníka v neskorom jesennom 
aspekte s dominantným mrlíkom červeným 
(Chenopodium rubrum)



RuderRuderáálnelne spolospoloččenstvenstváá na na ššpecipeciáálnych stanovilnych stanovišštiach tiach 
(hnojisk(hnojiskáá a sila siláážžne jamy, obnane jamy, obnažženenéé dndnáá odpadových odpadových 
nnáádrdržžíí, cukrovarov), cukrovarov)



TrTr. . PolygonoPolygono arenastriarenastri--PoeteaPoetea annuaeannuae
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na zona zoššľľapovaných apovaných 
stanovstanovšštiachtiach

zozoššľľapapáávanvanéé miesta na cestmiesta na cestáách, pozdch, pozdĺžĺž chodnchodnííkov, kov, 
na ihriskna ihriskááchch
druhovo chudobndruhovo chudobnáá vegetvegetááciacia
prevaha poliehavých prevaha poliehavých terofytovterofytov
krkráátky tky žživotný cyklusivotný cyklus
veveľľkkáá produkcia semienprodukcia semien
adaptadaptáácia na tlak a rast v cia na tlak a rast v zozoššľľapapáávanýchvaných pôdachpôdach

rad rad PolygonoPolygono arenastriarenastri--PoetaliaPoetalia annuaeannuae
zvzvääz z MatricarioMatricario--PolygonionPolygonion arenastriarenastri--PoetaliaPoetalia
annuaeannuae
zvzvääz z SaginionSaginion procumbentisprocumbentis



zvzvääz z MatricarioMatricario--PolygonionPolygonion arenastriarenastri--PoetaliaPoetalia
annuaeannuae

zošľapávané spoločenstvo na poľnej ceste s 
dominantným stavikrvom vtáčím (Polygonum
aviculare)

suchsuchéé pôdy v klimaticky najteplejpôdy v klimaticky najteplejšíších oblastiachch oblastiach



zvzvääz z SaginionSaginion procumbentisprocumbentis

polotienistpolotienistéé aažž výslnnvýslnnéé stanovistanovišštiatia
relatrelatíívne vlhvne vlhššie miesta alebo vyie miesta alebo vyššššie nadmorskie nadmorskéé
vývýšškyky
medzery medzi dlamedzery medzi dlažždicami a dladicami a dlažžbovými kockamibovými kockami



TrTr. . StellarieteaStellarietea mediaemediae
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na obrna obráábaných pôdach baných pôdach 
a a ččerstvo naruerstvo naruššených ených ruderruderáálnychlnych stanovistanovišštiachtiach

PodtrPodtr. . VioleneaViolenea arvensisarvensis
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na obrn na obráábaných pôdachbaných pôdach

schopnosschopnosťť rýchlej regenerrýchlej regeneráácie po mechanickom cie po mechanickom 
popošškodenkodeníí orbou alebo okoporbou alebo okopáávanvaníímm
žživotný cyklus je prispôsobený periodicite ivotný cyklus je prispôsobený periodicite 
obhospodarovania a klobhospodarovania a klíímeme
prevlprevláádajdajúú terofytyterofyty a a geofytygeofyty, , hemikryptofytyhemikryptofyty ssúú
ččastejastejššie len vo viacroie len vo viacroččných kultných kultúúrach a vo vyrach a vo vyššíšších ch 
nadmorských výnadmorských výšškachkach
znznášášajajúú zatienenie plodinami, alebo ich vyuzatienenie plodinami, alebo ich využžíívajvajúú ako ako 
opory, aby sa dostali k svetluopory, aby sa dostali k svetlu
schopnosschopnosťť odolodoláávavaťť herbicherbicíídom (napr. existencia dom (napr. existencia 
neskoro klneskoro klííččiacich jedincov) iacich jedincov) 



Typy burinovej vegetTypy burinovej vegetááciecie
VegetVegetáácia okopancia okopaníínn

vegetvegetáácia je cia je disturbovandisturbovanáá aj v teplom obdobaj v teplom obdobíí roku roku 
(m(mááj, jj, júún ...)n ...)
preto prevlpreto prevláádajdajúú teplomilnejteplomilnejššie druhy (ie druhy (ChenopodiumChenopodium
polyspermumpolyspermum, , EchinochloaEchinochloa cruscrus--galigali, , MercurialisMercurialis
annuaannua, , UrticaUrtica urensurens))
tieto druhy sa presadzujtieto druhy sa presadzujúú i na strniski na strniskáách po zbere ch po zbere 
obilovobilovíínn

VegetVegetáácia vinohradovcia vinohradov
trvaltrvaláá kultkultúúra ra –– dlhodobedlhodobe rovnakrovnakéé obhospodarovanieobhospodarovanie
menmenššie zatienenieie zatienenie
traditradiččne okopne okopáávanie, v dnevanie, v dneššnej dobe zatrnej dobe zatráávvňňovanieovanie

PodtrPodtr. . VioleneaViolenea arvensisarvensis
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na obrn na obráábaných pôdachbaných pôdach



PodtrPodtr. . VioleneaViolenea arvensisarvensis
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na obrn na obráábaných pôdachbaných pôdach

VegetVegetáácia cia obilovobilovíínn
poslednposlednáá veveľľkkáá disturbanciadisturbancia pred sezpred sezóónou na nou na 
zazaččiatku jari, alebo v predchiatku jari, alebo v predcháádzajdzajúúcej jesenicej jeseni
preto prevlpreto prevláádajdajúú druhy adaptovandruhy adaptovanéé na chladno na chladno 
((CaucalisCaucalis platycarposplatycarpos, , CentaureaCentaurea cyanuscyanus, , ConsolidaConsolida
regalisregalis, , FallopiaFallopia convolvulusconvolvulus, , RanunculusRanunculus arvensisarvensis, , 
SinapisSinapis arvensisarvensis))
tieto druhy sa presadzujtieto druhy sa presadzujúú i v okopanini v okopanináách v ch v 
chladnejchladnejšíších oblastiachch oblastiach



PodtrPodtr. . VioleneaViolenea arvensisarvensis
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na obrn na obráábaných pôdachbaných pôdach

rad rad CentaureetaliaCentaureetalia cyaniicyanii
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na výn na výžživných pôdachivných pôdach

zvzvääz z CaucalidionCaucalidion lappulaelappulae
zvzvääz z ScherardionScherardion
zvzvääz z VeronicoVeronico--EuphorbionEuphorbion

rrad ad AtripliciAtriplici--ChenopodietaliaChenopodietalia albialbi
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na menej výn na menej výžživných ivných kyprenýchkyprených

pôdachpôdach

zvzvääz z SclerantionSclerantion annuiannui
zvzvääz z SperguloSpergulo--OxalidionOxalidion
zvzvääz z PanicoPanico--SetarionSetarion



PodtrPodtr. . VioleneaViolenea arvensisarvensis
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na obrn na obráábaných pôdachbaných pôdach

Poľný úhor v jarnom aspekte s hlaváčikom 
letným (Adonis aestivalis), hlaváčikom 
plamenným (Adonis flammea) a vesnovkou
obyčajnou (Cardaria draba)

Segetálny porast na okraji poľa s 
makom vlčím (Papaver rhoeas), 
ostrôžkou poľnou (Consolida regalis) a 
úhorníkom liečivým (Descurainia
sophia)



PodtrPodtr. . VioleneaViolenea arvensisarvensis
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na obrn na obráábaných pôdachbaných pôdach

Segetálne spoločenstvo vo vinohrade so 
starčekom obyčajným (Senecio vulgaris), 
hviezdicou prostrednou (Stellaria media) a 
mliečnikom kolovratcovým (Tithymalus
helioscopia)



PodtrPodtr. . VioleneaViolenea arvensisarvensis
SpoloSpoloččenstvenstváá burburíín na obrn na obráábaných pôdachbaných pôdach



TrTr. . StellarieteaStellarietea mediaemediae
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na obrna obráábaných pôdach a baných pôdach a 
ččerstvo naruerstvo naruššených ených ruderruderáálnychlnych stanovistanovišštiachtiach

PodtrPodtr. . SysimbrieneaSysimbrienea
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na prevana prevažžne ne ruderruderáálnychlnych

stanovistanovišštiachtiach

rad Sysimbrietalia
Spoločenstvá terofytov na čerstvo narušených pôdach

zväz Sysimbrion officinalis
zväz Atriplecion nitentis
iné spoločenstvá radu Sisymbrietalia



StanoviStanovišštia tia ruderruderáálnejlnej vegetvegetááciecie

v v ľľudských sudských síídlach je vedlach je veľľkkáá heterogenita stanovheterogenita stanovíšíšťť ––
majmajúú bohatbohatššiu fliu flóóru neru nežž okolitokolitáá krajinakrajina
eutrofizeutrofizááciacia vplyvom imisivplyvom imisiíí a ukladania odpadova ukladania odpadov
vyvyššššie pH pôdy v miestach akumulie pH pôdy v miestach akumuláácie stavebncie stavebnéého ho 
odpaduodpadu
ninižžššie pH pôdy v miestach akumulie pH pôdy v miestach akumuláácie popolacie popola
kontaminkontamináácia pôd cia pôd ťťaažžkými kovmi, ropnými kými kovmi, ropnými 
uhuhľľovodovodííkmi, toxickými lkmi, toxickými láátkamitkami
zimnzimnáá úúdrdržžba ciest spôsobuje zasoba ciest spôsobuje zasoľľovanieovanie



StanoviStanovišštia tia ruderruderáálnejlnej vegetvegetááciecie

MestMestáá
heterogheterogéénny substrnny substráát (vrstvy stavebnt (vrstvy stavebnéého materiho materiáálu)lu)
vyvyššššie teploty ako v okolitej krajineie teploty ako v okolitej krajine
suchsuchššie pôdy kvôli odberu vody a nahromadeniu ie pôdy kvôli odberu vody a nahromadeniu 
substrsubstráátutu

DedinyDediny
stanovistanovišštia ovplyvtia ovplyvňňovanovanéé domdomáácimi zvieratami, cimi zvieratami, 
hnojiskhnojiskáá, , priesakypriesaky momoččovkyovky
kontakt s vegetkontakt s vegetááciu okolitej krajiny ciu okolitej krajiny –– vyvyššíšší podiel podiel 
druhov prirodzených ekosystdruhov prirodzených ekosystéémov a mov a apofytovapofytov



PodtrPodtr. . SysimbrieneaSysimbrienea
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na prevana prevažžne ne ruderruderáálnychlnych
stanovistanovišštiachtiach

StanoviStanovišštiatia

popoččiatoiatoččnnéé ššttáádidiáá sukcesie na sukcesie na ruderruderáálnychlnych
stanovistanovišštiachtiach
ččasto existujasto existujúú dlhodobo kvôli periodickým dlhodobo kvôli periodickým 
disturbancidisturbanciáámm
stanovistanovišštia podobntia podobnéé stanovistanovišštiam potiam poľľných a ných a 
zzááhradných kulthradných kultúúrr
ččerstverstvéé odkrývkyodkrývky a nava naváážžky zeminyky zeminy
zboreniskzboreniskáá
ččerstvo opustenerstvo opustenéé dvorydvory
miesta rozhrabanmiesta rozhrabanáá hydinouhydinou
smetisksmetiskáá s neusts neustáále prisyple prisypáávanými vrstvami odpaduvanými vrstvami odpadu



TrTr. . StellarieteaStellarietea mediaemediae
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na obrna obráábaných pôdach baných pôdach 
a a ččerstvo naruerstvo naruššených ených ruderruderáálnychlnych
stanovistanovišštiachtiach

rad rad EragrostietaliaEragrostietalia
TeplomilnTeplomilnéé spolospoloččenstvenstváá C4 C4 terofytovterofytov na suchých na suchých 

substrsubstráátochtoch

zvzvääz z SalsolionSalsolion rutenicaerutenicae
zvzvääz z EragrostioEragrostio--PolygonionPolygonion arenastriarenastri
zvzvääz z EragrostionEragrostion



PodtrPodtr. . SysimbrieneaSysimbrienea
SpoloSpoloččenstvenstváá terofytovterofytov na prevana prevažžne ne ruderruderáálnychlnych
stanovistanovišštiach tiach 

Teplomilné ruderálne spoločenstvo na 
protipovodňovej hrádzi so stoklasom
strechovitým (Bromus tectorum) a makom 
bielokvetým (Papaver albiflorum)

Terofytné teplomilné ruderálne spoločenstvo 
na výsypke skeletnatého substrátu s mrlíkom
strapcovým (Chenopodium botrys)



TrTr. . ArtemisieteaArtemisietea vulgarisvulgaris
SubxerotermofilnSubxerotermofilnéé ruderruderáálnelne spolospoloččenstvenstváá
dvojrodvojroččných a vytrvalých druhovných a vytrvalých druhov

sukcesnesukcesne pokropokroččilejilejššia vegetia vegetáácia necia nežž StellarieteaStellarietea
mediaemediae

rrad ad OnopordetaliaOnopordetalia acanthiiacanthii

zvzvääz z OnopordionOnopordion acanthiiacanthii
zvzvääz z DaucoDauco--MelilotionMelilotion
zvzvääz z ArctionArction lappaelappae

rrad ad AgropyretaliaAgropyretalia repentisrepentis

zvzvääz z ConvolvuloConvolvulo--AgropyrionAgropyrion repentisrepentis



zvzvääzz OnopordionOnopordion acanthiiacanthii

archeofytnarcheofytnáá
vegetvegetáácia cia 
dedinských sdedinských síídiel diel 
(dnes u(dnes užž vzvzáácna)cna)
v teplých v teplých 
oblastiach na oblastiach na 
suchých pôdach, suchých pôdach, 
ččasto na asto na 
spraspraššiachiach
dominujdominujúú vysokvysokéé, , 
ččasto tasto tŕŕnitnitéé byliny byliny 



zvzvääzz DaucoDauco--MelilotionMelilotion

vegetvegetáácia skeletových, spravidla cia skeletových, spravidla antropogantropogéénnychnnych
pôd (kopôd (koľľajnice, ajnice, šštrkovtrkovéé nnáásypy, kamenitsypy, kamenitéé opustenopustenéé
polia, lomy)polia, lomy)
v lete silnv lete silnéé prehrievanie substrprehrievanie substráátutu
ninižžšíší obsah obsah žživivíín (výskyt n (výskyt FabaceaeFabaceae))



zvzvääzz DaucoDauco--MelilotionMelilotion



zvzvääzz ArctionArction lappaelappae

vegetvegetáácia vysokých trvcia vysokých trváácich cich hemikryptofytovhemikryptofytov
rumiskrumiskáá, smetisk, smetiskáá, pust, pustéé miesta okolo mmiesta okolo múúrov a rov a 
plotovplotov
pôdy bohatpôdy bohatéé na dusna dusíík, suchk, suchššie i ie i ččerstvo vlhkerstvo vlhkéé



zvzvääzz ArctionArction lappaelappae

Ruderálne spoločenstvo vysokých viacročných hemikryptofytov s 
lopúchmi (Arctiumsp.), čakankou obyčajnou (Cichorium intybus), palinou 
obyčajnou (Artemisia vulgaris) a jačmeňom myším (Hordeum murinum)



zvzvääzz ArctionArction lappaelappae



zvzvääzz ConvolvuloConvolvulo--AgropyrionAgropyrion

ruderruderáálnelne aažž poloprirodzenpoloprirodzenéé spolospoloččenstvenstváá s s 
prevahou trvprevahou trváácich trcich trááv a v a geofytovgeofytov
výskyt v teplých oblastiach na hlinitých, výskyt v teplých oblastiach na hlinitých, ččasto asto 
spraspraššových pôdachových pôdach
typicky na potypicky na poľľných medziach, v ných medziach, v úúvozoch povozoch poľľných ných 
ciest a ciest a úúhorochhoroch
pôdy relatpôdy relatíívne chudobnvne chudobnéé na na žživinyiviny



TrTr. . GalioGalio--UrticeteaUrticetea
NitrofilnNitrofilnéé lemovlemovéé ruderruderáálnelne spolospoloččenstvenstváá

sukcesnesukcesne pokropokroččilejilejššia vegetia vegetáácia na cia na ččerstvo erstvo 
vlhkých, vlhkých, žživinami bohatých a ivinami bohatých a ččasto zatienených asto zatienených 
stanovistanovišštiachtiach

rad rad LamioLamio albialbi--ChenopodietaliaChenopodietalia boniboni--henricihenrici

zvzvääz z GalioGalio--AlliarionAlliarion
zvzvääz z ImpatientiImpatienti nolinoli--tangeretangere--StachyonStachyon sylvaticaesylvaticae
zvzvääz z AegopodionAegopodion podagrariaepodagrariae
zvzvääz z CarduoCarduo--UrticionUrticion dioicaedioicae



zvzvääzz GalioGalio--AlliarionAlliarion

relatrelatíívne teplomilnvne teplomilnáá vegetvegetááciacia
okrem okrem hemikryptofytovhemikryptofytov tietiežž ozimnozimnéé terofytyterofyty
prirodzene v lesných lemoch na prirodzene v lesných lemoch na žživinami bohativinami bohatšíších ch 
pôdachpôdach
prevaprevažžne na ne na ruderruderáálnychlnych stanovistanovišštiachtiach
lemy aglemy agáátin a tin a kustovnicovýchkustovnicových krovkrovíínn
úúvozy povozy poľľných ciest na spraných ciest na spraššii
komposty na zatienených miestachkomposty na zatienených miestach
okraje mokraje múúrov a plotov v parkoch, zrov a plotov v parkoch, zááhradhradáách a na ch a na 
cintorcintoríínochnoch



zvzvääzz GalioGalio--AlliarionAlliarion

Lemové nitrofilné ruderálne spoločenstvo 
s dominantnou bazou chabzdovou 
(Sambucus ebulus)

Nitrofilné lemové ruderálne spoločenstvo s 
dominantnou trebuľkou lesnou (Anthriscus
sylvestris)



zvzvääzz GalioGalio--AlliarionAlliarion

Monodominantný porast štiavca 
alpského (Rumex alpinus)



zvzvääzz GalioGalio--AlliarionAlliarion



zvzvääzz GalioGalio--AlliarionAlliarion

Porast inváznych neofytov netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera) a slnečnice hľuznatej 
(Helianthus tuberosus) na brehu Hrona



zvzvääzz AegopodionAegopodion podagrariaepodagrariae

vegetvegetáácia cia šširokolistých bylirokolistých bylíín s prevahou n s prevahou ApiaceaeApiaceae
spravidla spravidla monodominantnmonodominantnéé porastyporasty
významnvýznamnéé zastzastúúpenie penie mezofilnýchmezofilných a la lúúččnych druhovnych druhov
cestncestnéé priekopy, lemy krovpriekopy, lemy krovíín a plotov v parkoch a n a plotov v parkoch a 
zzááhradhradáách, lemy luch, lemy lužžných lesovných lesov
v niv nižžšíších polohch poloháách na vlhkých miestachch na vlhkých miestach
vo vyvo vyššíšších polohch poloháách na vlhkých i suchých pôdach ch na vlhkých i suchých pôdach 
ako najako najččastejastejšíší typ typ ruderruderáálnejlnej vegetvegetááciecie



TrTr. . EpilobieteaEpilobietea angustifoliiangustifolii
NNááhradnhradnéé spolospoloččenstvenstváá na rna rúúbaniskbaniskááchch

ekologickekologickéé pomery po vyrpomery po vyrúúbanbaníí lesalesa

vvääččššie oslnenie a inie oslnenie a inéé spektrspektráálne zlolne zložženie svetlaenie svetla
vvääččššie kolie kolíísanie teplôtsanie teplôt
zvyzvyššuje sa dostupnosuje sa dostupnosťť žživivíínn

druhovdruhovéé zlozložženie renie rúúbanbaníísksk

pretrvpretrváávajvajúú druhy pôvodndruhy pôvodnéého lesaho lesa
šíšíria sa ria sa anemochanemochóórnerne, , zoochzoochóórnerne, , nitrofilnnitrofilnéé
hemikryptofytyhemikryptofyty



TrTr. . EpilobieteaEpilobietea angustifoliiangustifolii
NNááhradnhradnéé spolospoloččenstvenstváá na rna rúúbaniskbaniskááchch

rad rad AtropetaliaAtropetalia

zvzvääz z AtropionAtropion
zvzvääz z CariciCarici piluliferaepiluliferae--EpilobionEpilobion angustifoliiangustifolii
zvzvääz z SambucoSambuco--SalicionSalicion capreaecapreae



zvzvääzz AtropionAtropion

prvprvéé sukcesnsukcesnéé
spolospoloččenstvenstváá na na stanovistanovišš--
tiachtiach po bupo buččinináách ach a

dubohrabindubohrabinááchch
pôdy bohatpôdy bohatéé na dusna dusííkk
medzerovitmedzerovitéé, druhovo , druhovo 
bohatbohatéé porastyporasty



zvzvääzz CariciCarici piluliferaepiluliferae--EpilobionEpilobion angustifoliiangustifolii

žživinami chudobnivinami chudobnéé pôdy pôdy 
na stanovina stanovišštiach po tiach po 
acidofilných buacidofilných buččinináách a ch a 
dubindubinááchch

na stanovina stanovišštiach po tiach po 
kvetnatých bukvetnatých buččinináách a ch a 
dubohrabindubohrabinááchch ide o ide o 
neskorneskorššie ie sukcesnsukcesnéé
ššttáádidiáá nahradzujnahradzujúúce ce 
vegetvegetááciu zvciu zvääzu zu 
AtropionAtropion po vypo vyččerpanerpaníí
žživivíínn

prevlprevláádajdajúú vysokvysokéé
druhy, hlavne trvdruhy, hlavne trvááce ce 
byliny, trbyliny, tráávy  a ostruvy  a ostružžinyiny



zvzvääzz CariciCarici piluliferaepiluliferae--EpilobionEpilobion angustifoliiangustifolii

prevlprevláádajdajúú vysokvysokéé druhy, hlavne trvdruhy, hlavne trvááce byliny, trce byliny, tráávy vy 
a ostrua ostružžinyiny



zvzvääzz SambucoSambuco--SalicionSalicion capreaecapreae

vegetvegetáácia krovcia krovíín a nin a nižžšíších stromov na starch stromov na staršíších ch 
rrúúbaniskbaniskáách a pozdch a pozdĺžĺž lesných ciestlesných ciest



Porast s Porast s FallopiaFallopia japonicajaponica
Porast invPorast inváázneho zneho pohpoháánkovankova japonskjaponskéého ho 
((FallopiaFallopia japonicajaponica))



SpoloSpoloččenstvo s enstvo s ImpatiensImpatiens glanduliferaglandulifera
Porast invPorast invááznej netýkavky znej netýkavky žžliazkatejliazkatej ((ImpatiensImpatiens
glanduliferaglandulifera))


