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abstract:
david S. 2013: protected area Šándorky – the site with xerotherm vegetation at
the southern foot of the Štiavnické vrchy mts. acta musei tekovensis levice,
9: 7 – 20.
The site of Šándorky (south slope of the Štiavnické vrchy Mts.) was in 2010
declared as the protected area with an area of 3,11 hectares. At the same time it is
a territory of European importance in the system of protected areas of the Natura
2000 an area of 1,5 hectares (SKUEV 0271). There are some habitats types of
Community interest as: 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies
on calcareous substrates (Festuco-Brometalia), Sub-Pannonic steppic grasslands
(6240), Subcontinental peri-Pannonic scrub (40A0), Rupicolous calcareous or
basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi(6110) respectively, and plant
species of national importance Pulsatilla grandis and Echium russicum. However,
at the site there are other protected and endangered species such as Cerasus
fruticosus (VU), Convalaria majalis (LR: nt), Quercus pedunculiflora (VU), Stipa
tirsa (§, EN), Thymelaea passerina (LR: nt). Nevertheless the site is threatened
by processes of secondary ecological succession, primarily it is ingrowing shrubs.
key words: Protected area Šándorky, Natura 2000, semi-natural dry grasslands,
secondary succession, SW Slovakia.
Úvod
Šándorky jsou malá lokalita ukrytá mezi vinohrady jižního úpatí Štiavnických
vrchů, severně od Nové Dediny v okrese Levice. Na jižním okraji Šándorek je postavená kaplička, zobrazená na mapovém listu XXX-43 2. vojenského mapování
z roku 1839, zasvěcena patronu vinohradníků sv. Urbanovi. Pamětní deska s letopočtem 1944 je zřejmě připomínkou rekonstrukce kapličky. Šándorky jsou výjimečné
jednou z nejpočetnějších populací evropsky významného druhu hadince červeného
(Echium russicum) na Slovensku. Mezi místními obyvateli jsou Šándorky také
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známou lokalitou koniklece velkokvětého (poniklec veľkokvetý, Pulsatilla grandis).
Tento ohrožený druh je podle Feráková, Maglocký & Marhold (2001) zařazený
do kategorie ohrožení VU - zranitelný druh. Je to i druh národního významu, chráněný
podle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., jehož společenská hodnota (při poškození
nebo zničení) je 26,55 €/1 ks. Populace koniklece velkokvětého byla v 80-tých letech
zdecimována vykopáváním a přesazováním do zahrádek a skalek. Nejcennějším
druhem na Šándorkách však je populace hadince červeného (Echium russicum),
který je ohrozeným druhem (kategorie EN), zároveň je chráněným druhem národního
významu, kterého společenská hodnota je 49,79 €/1 ks. Tento, původem ponticko-panonský, druh dosahuje na Slovensku severozápadní hranici rozšíření. Maglocký
(1983) ho již ve starší verzi seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin zařadil
mezi ohrožené a vzácné druhy v (kategorii C). Proto bývalé Ústredie štátnej ochrany
prírody (ÚŠOP) Liptovský Mikuláš vypracoval pro Echium russicum Osobitný režim
ochrany (ORO) (MK-7322/1989-32 ze dne 28. 12. 1989). Autor příspěvku se zúčastnil ověřování výskytu druhu v okolí Mochovců, Kozárovců a také na Šándorkách.
Jedním z opatření ochrany populace hadince na Šándorkách bylo vyhlášení chráněného přírodního výtvoru (CHPV) „Pod Šándorkami“ s termínem 1989 až 1990. Ochrany
se lokalita dočkala až Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2009
z 3. 3. 2010 v kategorii chráněný areál (CHA), ve kterém platí 3. stupeň ochrany.
Účelem vyhlášení CHA Šándorky je ochrana biotopů evropského významu: „Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom (?) substráte s významným
výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210), subpanónske travinno-bylinné porasty
(6240), xerotermné kroviny (40A0), pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi
na plytkých karbonátových a bázických substrátoch (6110)“ a druhů rostlin národního
významu koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a hadince červeného (Echium
russicum). Chráněné území o rozloze 3,1132 ha spravuje Správa Chráněné krajinné
oblasti (S-CHKO) Ponitrie (http://uzemia.enviroportal.sk). CHA Šándorky jsou také
součástí evropské sítě chráněných území NATURA 2000 (SKUEV0271) o rozloze
1,5 ha. Předmětem ochrany jsou uvedené dva druhy a biotopy evropského významu,
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty a 40A0 Xerotermné kroviny (Ulrych
& vojtek, 2008). Uvedení autoři publikovali z lokality dosud nejúplnější seznam
67 taxonů cévnatých rostlin, pokud jsou novými údaji pro lokalitu, jsou uvedené
v příloze 1.
V předloženém příspěvku zpracováváme vegetační charakteristiku CHA Šándorky
a doplňujeme známé floristické údaje o lokalitě.
PřEHLED bOTANiCKéHO VýZKUMU LOKALiTy A JEJíHO OKOLí
Je s podivem, že ze Šándorek téměř nemáme publikované údaje o flóře a vegetaci,
i když botanici hojně navštěvovali lokality v dolině Hronu mezi obcemi Kozárovce
a Hronský beňadik (tzv. Slovenská brána - Porta Slovenica). Příčinou mohla být
relativně malá rozloha lokality a její skrytá poloha mezi vinohrady. K nejstarším
botanickým údajům ze širšího okolí Levic z roku 1863 uvádí Josef Armin Knapp
8

(1843-1899). knapp (1864a, b) publikuje floristické nálezy z vinohradů v okolí Levic
a Ludan (Šiklóš - Vápník, 274 m n. m.), např. Acer tataricum, Androsace maxima,
Arenaria serpyllifolia, Campanula glomerata, Crupina vulgaris (!), Dianthus armeria, Rosa gallica, Swida sanguinea atd.). J. Knapp botanizoval také mezi Levicemi,
směrem na bátovce a bohunice, uvádí např. Agrimonia eupatoria, Cynoglossum
officinale, Marrubium peregrinum, Nigella arvensis a více druhů z mokřadních
biotopů. V okolí Čajkova a Nové Dediny však nebotanizoval, zato množství nálezů je
uvedených z okolí banské Štiavnice, Hodruši, Žarnovice, Rudna nad Hronom. Z kóty
Örhegy proti Hronskému beňadiku uvádí knapp (1864b) nálezy, jak z xerotermních
andezitových strání např. Achillea nobilis, Cota tinctoria, Geranium sanguineum, tak
i z nivy Hronu (Limosella aquatica, Alopecurus geniculatus, Lythrum hyssopifolium,
Glyceria fluitans, Juncus effusus, Lythrum hyssopifolia, Juncus gerardi (?), což je asi
nejblíže Šándorek. Podrobnou studii o flóře Tekovské župy publikoval v roce 1911
Gusztáv Moesz (1873 -1946), rodák z Kremnice. Moesz (1911) uvádí z okolí Malých
Kozmálovců Phlomis tuberosa, z Kalné nad Hronem Clematis integrifolia a např.
od Pukance Cephalaria transsylvanica. V blízkosti Šándorek botanizoval také
dr. V. Krist (1905-1942 Mauthausen), demonstrátor sbírek Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v brně, znalec psamofytní a halofytní vegetace Slovenska.
krist (1938) uvádí nálezy např. od Nové baně (Woodsia ilvensis). Z vrchu Klíč (430
m n. m.) u Hronského beňadiku, kterého vrcholová lesostepní část byla v roce 1973
vyhlášená přírodní rezervací publikuje Krist (l. c.) např. Allium flavum, Eragrostis
pilosa, Stipa tirsa, Tragus racemosus, Pulsatilla grandis. Přímo ze zkoumaného
území, z okolí obcí Rybník, Čajkov, Tekovská Nová Ves (část obce Nová Dedina)
publikuje floristické nálezy FUták (1943). i když dr. J. Futák (1914-1980) neuvádí název lokality Šándorky ale obecněji „vinice v Tekovskej Novej Vsi“, podle výčtu druhů
(Heliotropium europaeum, Hibiscus trionum, Pulsatilla grandis, Echium russicum
atd.) je pravděpodobné, že botanizoval i na Šándorkách. Autor uvádí nejen své údaje,
ale excerpuje některé starší sběry J. A. Knappa, S. Kupčoka a jeho syna MUDr. S. T.
Kupčoka (od 80. let 19. stol. do 30. let 20. stol.), např. Acer tataricum, Androsace
maxima, Crinitina linosyris, Bupleurum affine, Crupina vulgaris, Echium russicum,
Eryngium planum, Xeroloma cylindracea). Samuel Kupčok (1850-1914) a jeho syn
MUDr. S. T. Kupčok (1879-1967) byli významní botanici své doby, zaměřili se na
studium taxonomicky obtížných rodů Rosa a Rubus. Kupčokovci vlastními sběry
a výměnou s evropskými botaniky vybudovali herbář (asi 23 000 položek), který
v roce 1933 prodali Národnímu muzeu v Praze. MUDr. S. T. Kupčok příležitostně
botanizoval, doplňoval vyexcerpované údaje z již prodaného herbáře s úmyslem
vydat Flóru Štiavnických vrchov. Nepřehledný text přepisoval v roce 1935 tehdy
mladý botanik dr. Aladár Hlavaček (1905-1999), který upravoval množství nepřesných literárních údajů. Rukopis po roce 1950 upravil do tisku Jan Futák revizí údajů
z literatury a vynecháním lokalit, kde Kupčokovci nesbírali. Práce vyšla v roce 1956
pod jménem S. T. Kupčoka (KupčoK 1956). Z okolí Pukance a bátovců jsou v uvedené
práci údaje o výskytu 60 let nezaznamenané kozí brady jižní (Chyrysopogon gryllus)
a vzácného druhu Xeroloma foetida od bývalé obce Prandorf (část obce Deviča9

ny). Lokalita Šándorky není v práci uvedená. V podrobné studii o flóře a vegetaci
Slovenské brány zpracovává FUták (1947) xerotermní porosty na andezitech po obou
stranách Hronu od Tlmač po Hronský beňadik. Ze vzdálenějšího území od Hronu
(Čajkov, Nová Dedina) nálezy neuvádí. Pro poznání syntaxonomie a chorologie
xerotermofilních společenstev s Festuca pseudodalmatica a jejich vývojových stádií
v dolině Hronu od Kozárovců po Zvolen je zásadní práce Májovský & jUrko (1958).
V obsáhlé studii se autoři věnují druhovému složení, výskytu a šíření společenstev
s Minuartia hirsuta ssp. frutescens a Inula oculus-christi v dolině Hronu. Na jižní úbočí
Štiavnických vrchů však svým výzkumem nezasáhli. Přímo ze Šándorek (lesní úbočí
a vinice s pastvinami) lokalizují floristické údaje neUhäUslová-novotná & neUhäUsl
(1966), uvádí 49 taxonů cévnatých rostlin. Z vrcholové xerotermní části a lemových
společenstev to jsou druhy Acer tataricum, Achillea nobilis, Agrimonia eupatoria,
Elytrigia intermedia, Cota tinctoria, Anthericum ramosum, Crinitina linosyris, Berteroa incana, Botriochloa ischaemum, Bromus japonicus, Acinos arvensis, Carlina
vulgaris atd. Problémem je, že ve výčtu druhů neuvádí druhy Echium russicum, Stipa
tirsa, Cerasus fruticosa vrcholové části Šándorek. Vyvolává to pochybnosti o botanizování autorů přímo v xerotermní části CHA Šándorky s populací hadince červeného.
Uvedené (a další druhy, viz. příloha 1) byly zjištěné při studiu lesních společenstev
jižního úpatí Štiavnických vrchů a severní části ipeľské pahorkatiny (neUhäUsl & neUhäUslová-novotná 1964). Kromě lesních společenstev uvádí autoři fytocenologické
zápisy kontinentálních submediteránních společenstev řádu Festucetalia valesiacae
z pastvin severovýchodního a jižního svahu Šándorek. Přehled údajů o Šándorkách
a blízkého okolí (Viničná hora severně lokality) doplňuje práce david & Borovský
(1997) s uvedením výskytu ohrožených a vzácných druhů Campanula macrostachya,
Cerasus fruticosa, Echium russicum, Galium elongatum, Orchis morio, Pulsatilla
grandis, Stipa tirsa, Thymus pannonicus var. latifolius, Draba muralis a Allium
spaerocephalon. Podobně zaměřenou práci publikovala Biela (2010), z okolí Nové
Dediny a ze širšího území Šándorek uvádí ekosozologicky zajímavé druhy Campanula macrostachya, Dianthus collinus subsp. collinus (leg. P. Eliáš ml. et M. biela 2007,
in eliáš ml. 2008), Draba muralis, Orchis morio ssp. morio, Scilla drunensis subsp.
buekkensis, Thalictrum lucidum, Ventenata dubia.
CHARAKTERiSTiKA ZKOUMANéHO ÚZEMí
Zkoumané území se administrativně nachází v Nitranském samosprávném kraji,
severní části okresu Levice v katastrálním území Opatové, která je součásti Nové
Dediny (obr. 1). Podle geomorfologického členění Mazúr & lUkniš (1980) se nachází
území na rozhraní geomorfologického celku ipeľská pahorkatina (podcelku Čajkovská zníženina) a celku Štiavnické vrchy (podcelku Hodrušská hornatina). Geologický
substrát je tvořený sarmatskými a spodnopanonskými amfibolicko-pyroxenickými
andezity, jejich pyroklastika, tufy a tufity vystupují místy až na povrch. Tím je vymezená příslušnost území k oblasti Slovenského středohoří. FUták (1984) fytogeograficky zařadil území do oblasti panonské flóry (Pannonicum), obvodu pramatranskej
10

xerotermní flóry (Matricum), okresu ipeľsko-rimavská brázda. Podle bonitovaných
půdně-ekologických jednotek (bPEJ) Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany
pôdy v bratislavě (http://www.podnemapy.sk) je suma průměrných denních teplot
(TS) TS > 10 °C) 2500 - 2800 °C, počet dní s průměrnou teplotou (TD) TD ≥ 5 °C
je 231, průměrná lednová teplota je Tleden = -1 až -3 °C, teplota ve vegetačním období
(iV - iX) Tveget. = 15 až 16 °C. Hlavní půdní jednotka je skeletnatá kambizem na vulkanických horninách, na svazích 12 až 25°. Půdy jsou středně skeletnaté, v povrchovém
horizontu 25 až 50 %. Průměrný roční úhrn srážek je 604,9 mm, v Vi. až Viii. měsíci
jen 65,9 mm (údaje jsou pro meteorologickou stanici Mochovce za roky 1996 až 2006
(zdroj: SHMU-Database Consulting). Deficit srážek je ve vegetačním období 100
až 150 mm.
Výzkum jsme uskutečnili jižně kóty Šándorky (290,1m), ve vrcholové části CHA
Šándorky (S a SV od kapličky sv. Urbana, nadmořská výška 270 m) a v lesním porostu na SZ svahu Šándorek, nadmořská výška 250 až 270 m. Kód síťového mapování
lokality je 7777b2.

Obr. 1 Poloha CHA Šándorky v katastrálním území Opatová v okrese Levice
Fig. 1 The Location of the Protected site (PS) Šándorky in the cadastral of the village of
Opatová in Levice district.
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MATERiáL A METODy
botanický výzkum CHA Šándorky (CHAŠ) jsme uskutečnili ve dnech 29. 5., 17.
6. a 3. 8. 2011. Soupis druhů jsme doplnili svými staršími sběry z nepravidelných
návštěv lokality a publikovanými údaji z lokality (příloha 1). Ekosozologicky zájímavé nálezy z blízkeho okolí CHAŠ uvádíme v přehledu (příloha 1) s lokalizační
poznámkou. Část botanického materiálu je dokladovaná herbářovými položkami,
které jsou deponované v herbáři Tekovského múzea v Levicích (LTM).
Pro charakteristiku vegetace jsme použili diagnostické, konstantní a dominantní druhy
podle jarolíMka & šiBíka (2008) a klasifikaci travinobylinné vegetace (janišová et al.
2007). Názvosloví rostlinných druhů je sjednocené podle Marholda et al. (1998).
Ohroženost a vzácnost zjištěných taxonů je podle Feráková, Maglocký & Marhold
(2001). Dále v textu jsou použité ekosozologické kategorie: §- chráněný druh podle
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.; CR- critically endangered – kriticky ohrozený;
En- endangered - ohrozený; VU- vulnerable - zranitelný; LR:nt- near threatened téměř ohrozený; LR:lc- lover risk - nejméně ohrozený.
VýSLEDKy A DiSKUSE
Vlastními sběry jsme pro CHA Šándorky zjistili výskyt 196 taxonů cévnatých
rostlin. Po doplnění staršími sběry z herbáře Tekovského múzea v Levicích (LTM)
a publikovanými údaji jsme sestavili soupis 266 taxonů cévnatých rostlin (příloha 1).
Pro území CHA Šándorky bude počet známých taxonů pravděpodobně nižší, i když
se nedají vyloučit nálezy nových druhů. Důvodem je nemožnost lokalizovat hlavně
starší publikované nálezy na vlastní chráněné území. Některé záznamy se vztahují ke
kótě Šándorky (290,1 m n. m., severně od CHA) a Viničná hora (severo-západně od
CHA, obr. 2). Z hlediska využití krajiny se jedná o vinohrady, oproti nedávné minulosti ve značné rozloze opuštěných, ještě místy kosených travních porostů a okrajů
lesního porostu s keřovými společenstvy lesních plášťů a jejich lemů. V seznamu
druhů z lokality (příloha 1) jsou zahrnuty i některé taxony obdělávaných vinohradů
(plevelové - segetální druhy), např. Portulaca oleracea, Kickxia elatine, K. spuria,
Consolida regalis, Lamium purpureum. Případně úhorů a opuštěných vinohradů, např.
Calamagrostis epigejos, Inula britannica, Picris hieracioides, Conyza canadensis,
Convolvulus arvensis, Solanum nigrum. Provedený floristický výzkum však nebyl zaměřený na tyto biotopy, protože do chráněného území zasahují jen okrajově. Podobně
nebyly zkoumané kosené nebo převažující nekosené porosty mezi vinohrady, i když
se zde nachází zajímavé druhy např. Dianthus collinus, Trifolium alpestre, T. rubens,
Serratula tinctoria. Množství dalších segetálních a ruderálních druhů se zjistilo v keřových porostech a jejich lemech kolem opuštěných vinohradů a viničných domků, kde
jsme zapsali např. Sambucus nigra, S. ebulus, Chelidonium majus, Humulus lupulus,
Chenopodium album agg. atd.
Nejcennější části CHA Šándorky je vrcholová plošina s mozaikou iniciálních a travinobylinných společenstev. iniciální společenstva na skeletnatých půdách andezitů
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Obr. 2 Tradiční využívání území v okolí CHA Šándorky je podmínkou zachování hodnotné
vinohradnické krajiny. Pohled na Viničnou horu.
Fig. 2 The traditional land use in the surroundings of Šándorky is the condition for the conservation of the vineyard landscape structure and biodiversity. The view of Viničná hora
hill.
Foto S. David, 2011

jsou jen malého plošného zastoupení. Patří do třídy Sedo-Scleranthetea br.-bl. 1955,
svazu Arabidopsion thalianae Passarge 1964. Kromě mechů a lišejníků (nebyly inventarizované) jsou společenstva na lokalitě tvořené druhy Acinos arvensis, Arenaria
serpyllifolia, Poa compressa, Sedum sexangulare, Veronica verna, V. dillenii a pěkným
porostem Allium senescens ssp. montanum. Na hlubších půdách s dominancí hemikryptofytů jsou xerotermní travinobylinné společenstva třídy Festuco-Brometea br.-bl. et
Tüxen ex Soó 1947. janišová et al. (2007) popisuje porosty jako druhově bohaté,
xerotermofytní travinobylinné společenstva s dominancí úzkolistých trav patřících do
svazu Festucion valesiacae Klika 1931. Podle současné syntaxonomie (jarolíMek &
šiBík, 2008) patří porosty do svazu Asplenio septentrionalis-Festucion pallentis Zólyomi 1936 corr. Soó 1971. Společenstva popsal bálint Zólyomi ze severomaďarských
neogenních andezitů, do kterého jsou zařazené syntaxony s Festuca pseudodalmatica.
Dominující travinné druhy jsou ve společenstvu zastoupeny Festuca valesiaca agg.
(= F. pseudodalmatica, F. valesiaca, F. rupicola), Botriochloa ischaemum, Phleum
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phleoides, Koeleria macrantha. Na Šándorkách přistupuje vzácný kavyl tenkolistý
(Stipa tirsa). V důsledku sekundární ekologické sukcese se na lokalitě šíří keřové společenstva lesních plášťů svazu Prunion fruticosae R. Tx. 1952 s druhy Prunus spinosa
s. l., P. fruticosa, Ligustrum vulgare, Swida sanguinea agg., Rhamnus catharticus,
Corylus avellana, Rosa canina agg., Euonymus europaeus, E. verrucosa, Crataegus
monogyna. Keřové porosty mají druhově bohaté lemové porosty, patřící do svazu Geranion sanguinei Tüxen in Th. Müller 1961 s druhy Geranium sanguineum, Teucrium
chamaedrys, Trifolium alpestre, Verbascum chaixii subsp. austriacum, Peucedanum
cervaria, Elytrigia intermedia atd. Výmladkové lesní porosty na jihozápadním svahu
chráněného území syntaxonomicky patří do svazu Quercion confertae-cerris Horvat
1954. Typické stanoviště jsou rankrové půdy na andezitech s neutrální chemickou
reakci. Zaznamenali jsme druhy Quercus cerris, Q. dalechampii, Q. polycarpa, Q.
pedunculiflora, Carpinus betulus, Cerasus avium, Acer campestre, A. tataricum,
Ligustrum vulgare, Swida sanguinea s. s., Euonymus europaeus atd. bylinný podrost
tvoří např. druhy Poa nemoralis, P. pannonica ssp. scabra, Lathyrus niger, Vincetoxicum
hirundinaria,
Pyrethrum corymbosum,
Geum urbanum, Polygonatum odoratum. V porostu a jeho okrajich je
hojně přítomný akát bílý
(Robinia pseudoacacia).
Kromě v úvodě uvedených 4 typů biotopů
evropského významu a
druhů národního významu (Echium russicum - §,
EN, obr. 3) a Pulsatilla
grandis - §, VU) jsme na
lokalitě zaznamenali výskyt dalších chráněných
a ohrožených druhů:
Cerasus fruticosus (VU),
Convalaria
majalis
(LR:nt), Quercus pedunculiflora (VU), Stipa
tirsa (§, EN), Thymelaea
passerina (LR:nt). Další
ochranářsky významné
Obr. 3 Ozdobou CHA Šándorky je evropský významný hadinec červený (Echium russicum).
Fig. 3 Echium russicum is significant species for the European Community, therefore Šándorky
was included into the national list of areas proposed for the NATURA 2000 network.
Foto S. David, 2006
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druhy jsme na lokalitě nepotvrdili, jejich výskyt jsme v minulosti zjistili, nebo je
uváděný (Biela, 2010) v blízkém okolí CHA Šándorky. Jsou to taxony Campanula
macrostachya (§, CR), Dianthus collinus ssp. collinus (§, EN), Draba muralis (§,
VU), Kickxia elatine (LR:nt), K. spuria (VU), Lactuca perennis (LR:nt), Lathyrus
nissolia (§, VU), Orchis morio (§, VU), Orobanche lutea (LR:nt), Papaver dubium
subsp. austromoravicum (LR:nt), Xeranthemum annuum (LR:nt) a Xeroloma foetida
(CR), zkratky kategorií ohrození jsou v kap. Metodika.
i přes malou rozlohu CHA Šándorky (3,11 ha) je druhová rozmanitost rostlinných společenstev velmi vysoká. Je to dané rozdílnou hloubkou půdního profilu na andezitovém
podloží, klimatickými podmínkami a okrajovým efektem fytogeografického rozhraní
Karpatské a Panonské provincie s početným výskytem panonských geoelementů.
Právě u travinobylinného (stepního) typu vegetace je velmi významné využívání
území člověkem již v dávné minulosti, osídlení v území je doložené od neolitu. Kromě
primárního bezlesí, které je výsledkem klimatických, půdně-geologických, geomorfologických a biotických podmínek se na šíření xerotermofytní vegetace (sekundárního

Obr. 4 Travinobylinné společenstva ohrožuje šíření dřevin, hlavně nepůvodního a invazního
akátu (Robinia pseudoacacia)
Fig. 4 Grassland communities are threatened by the spread of woody plants, especially by
non-native and invasive acacia tree Robinia pseudoacacia.
Foto S. David, 2011
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bezlesí) podíleli od atlantiku (6500 až 4800 př. n. l.) velcí býložravci a později člověk
(vypalování a mýcení lesních porostů, rozšiřování pastvin a pastva v lesních porostech, rozšiřování orné půdy). Ukončení přepásání Šándorek umožňuje nástup procesů
sekundární sukcese, která vede k opětovnému zarůstání lokality hemikryptofyty
(Arrhenatherum elatius, Phleum phleoides, Koeleria macrantha, Dactylis glomerata),
později křovinami (Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rubus
fruticosus agg., Rhamnus catharticus, Swida sanguinea, Robinia pseudoacacia obr. 4). V porovnání s rokem 1983, kdy jsem lokalitu poprvé navštívil, se výrazně
snížila početnost kvetoucích exemplářů Echium russicum a téměř zanikla populace
Pulsatilla grandis. Ještě v roce 1990 jsem napočítal asi 450 kvetoucích exemplářů koniklece velkokvětého, v současnosti je jen několik desítek exemplářů. V tomto případě
byl ale významným faktorem nelegální odběr trsů koniklece z lokality. V současnosti
hodnotíme stav xerotermní vegetace v souvislosti se stavem jejího sukcesního vývoje
za nepříznivý. Druhová bohatost společenstev a početnost vzácných druhů se snižuje
a tento proces bude pokračovat. Účinným a jednoduchým menežmentovým opatřením
je odstranění náletových křovin, jak doporučují (Ulrych & vojtek 2008). Uplatnění
extenzivního přepásání ovcemi je nereálne, ale ruční pokosení a vyhrabání biomasy na
tak malé lokalitě je proveditelné. Pozornost je potřebné věnovat zamezení šíření nepůvodních dřevin vysazených u kapličky sv. Urbana (Robinia pseudoacacia, Gleditschia
triacanthos, Rhus typhina). V opačném případě bude cenné přírodní a kulturní dědictví
představované CHA Šándorky minulostí.
PODěKOVáNí
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báb.
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PříLOHA 1
Přehled cévnatých rostlin Chráněného areálu Šándorky
Vysvětlivky: taxon bez poznámky v závorce zaznamenal S. David v roce 2011, starší
sběry autora jsou uvedené v závorce s rokem nálezu. Zkratky v závorkách: Da- legit.
S. David, Ja- legit. L. Jasenák, Ka- legit. J. Katrinec, Šv- J. Švec, LTM- herbářové položky deponované v Tekovském múzeu v Levicích. Publikované údaje: b 2010- Biela
(2010), N-N 1966- neUhäUslová-novotná & neUhäUsl (1966), Ul-Vo 2008- Ulrych
& vojtek (2008). Tučným písmem (bold) jsou vyznačené druhy, které jsou uváděné
v literatuře, ale v roce 2011 jsem je nezjistil. CHAŠ- Chránený areál Šándorky. Neurčované agregátní druhy = s. l.
Acer tataricum (Da 1990, LTM; Da 2011), A. campestre (incl. A. c. subsp. leiocarpum), Acetosella vulgaris s. l. (Da 1983, LTM), Acinos arvensis (N-N 1966), Acosta
rhenana, Achillea collina (Ul-Vo 2008), A. millefolium s. l., Achillea nobilis (Da
1983, LTM), A. pannonica, Agrimonia eupatoria, Ajuga genevensis (Ja 1974, LTM),
Alliaria petiolata, Allium senescens subsp. montanum, Alopecurus pratensis, Alyssum
alyssoides (Ja 1974, LTM), Anthericum ramosum, Anthoxanthum odoratum, Anthriscus
cerefolium subsp. trichosperma, A. sylvestris, Arabis glabra, Arenaria serpyllifolia
(Da 1983, LTM), Aristolochia clematitis, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris,
Asparagus officinalis (jiho-záp. okraj lesního porostu), Asperula cynanchica, Avenula
pubescens (b 2010, sev. CHAŠ), Berteroa incana, Betonica officinalis, Botriochloa
ischaemum, Bromus hordeaceus, B. japonicus (N-N 1966), B. inermis, B. sterilis,
Calamagrostis epigejos, Campanula macrostachya (mimo CHAŠ: Da 1990, LTM; b
2010, sev. CHAŠ), C. persicifolia (Ja 1975, Da 83, LTM; Da 2011), C. rapunculoides,
Capsella bursa-pastoris, Cardaminopsis petrogena, Carduus acanthoides, Carex
muricata (Da 1983, LTM), C. praecox subsp. praecox, C. sylvatica, Carlina vulgaris,
Carpinus betulus, Cerastium brachypetallum subsp. brachypetallum, Cerasus avium,
C. fruticosus, Cichorium intybus, Cirsium vulgare, Colchicum autumnale (travinobylinné porosty sev. CHA), Colymbada scabiosa, Consolida regalis, Convalaria majalis,
Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, Corylus avellana, Cota tinctoria (Ja 1974,
LTM; Da 2011), Crataegus macrocarpa (Da 1983, LTM), C. monogyna var. trilobata,
Crepis foetida, Crinitina lynosyris, Cuscuta epithymum subsp. epithymum, Dianthus
armeria (N-N 1966), D. carthusianorum (Ja 1974, LTM; Da 2011), D. collinus subsp.
collinus (hojně v travinobylinných porostech sev. CHAŠ, Eliáš ml. 2007, Da 2011),
D. pontederae (Da 1980, LTM; Da 2011), Draba muralis (Da 1995, LTM), Echium
russicum (Ja 1974, Da 1983, LTM; Da 2011), E. vulgare, Elytrigia repens, E. intermedia, Eryngium campestre, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Falcaria vulgaris,
Fallopia dumetorum, Festuca pseudodalmatica, F. rubra agg., F. rupicola (Da 1983,
LTM), F. valesiaca (Da 1983, LTM; Da 2011), Filipendula vulgaris (Ja 1974, LTM),
Forsythia suspensa, Fragaria vesca, Fraxinus excelsior, Fumaria rostellata (Ja 1974,
LTM), Gagea villosa (Da 2007), Galium aparine, G. glaucum (Da 1983, LTM; Da
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2011, Ul-Vo 2008), G. mollugo, G. pedemontanum, G. schultesii, G. verum, Genista
tinctoria subsp. tinctoria (Da 1983, LTM; Da 2011), Geranium sanguineum, G. columbinum, Geum urbanum, Gleditschia triacanthos (vysazená u kapličky sv. Urbana),
Glechoma hirsuta, Gypsophila muralis (N-N 1966), Hedera helix, Helianthemum
grandiflorum subsp. obscurum, Hieracium racemosum, Hylotelephium maximum,
Hypericum perforatum, Chamaecytisus supinus (N-N 1966), Ch. triflorus subsp.
leucotrichus (Da 1990, LTM; Da 2011), Ch. virescens (Da 1990, LTM), Chondrilla
juncea, Inula britannica, I. ensifolia (Da 1983, LTM; Da 2011), I. conyzae (dubina), I.
hirta (Ja 1975, Da 1983, LTM; Da 2011), I. salicina (Ja 1974), Kickxia elatine (N-N
1966), K. spuria (N-N 1966), Koeleria macranta (Da 1983, LTM; Da 2011), Lactuca
quercina subsp. chaixii, L. perennis (N-N 1966), L. viminalis, Lamium purpureum,
Lapsana communis, Lathyrus niger (Da 1983, LTM; Da 2011), L. vernus, L. nissolia
(N-N 1966), L. n. subsp. pubescens (b 2010), L. latifolius (Ka 1977, LTM), Lembotropis nigricans, Leontodon hispidus (Ka 1977, LTM; Da 2011), Leucanthemum
vulgare (Da 2003), Ligustrum vulgare, Linaria vulgaris (Ja 1974, LTM; Da 2011),
L. genistifolia subsp. genistifolia, Linum catharticum (Ja 1975, LTM), Logfia arvensis, Loranthus europaeus, Lotus corniculatus (Ja 1975, LTM; Da 2011), Luzula
campestris (Da 1983, LTM), Lysimachia nummularia (Da 1983, LTM), Malus
domestica cv., Medicago falcata, Medicago lupulina. (Da 1983, LTM), Melampyrum
nemorosum subsp. nemorosum (Da 1983, LTM; Da 2011), Melica transsilvanica (Da
1983, LTM; Da 2011), M. uniflora (N-N 1966), Melittis melissophyllum, Muscari
comosa (Ja 1974, Da 1983, LTM; Da 2011), Mycelis muralis, Myosotis ramossisima
(Ul-Vo 2008), Silene vulgaris, Orchis morio (Ja 1975, Da 1990, LTM; Ul-Vo 2008),
Orobanche alba (Ja 1974, Da 1990, LTM), O. caryophyllacea (Da 1990, LTM), O.
lutea, Orthantha lutea, Papaver dubium subsp. austromoravicum (Ja 1975, LTM),
Petrorhagia prolifera, Peucedanum cervaria, Phleum phleoides, Phytolacca americana (zplanělý jiho-záp. od CHAŠ), Picris hieracioides subsp. hieracioides (JZ lesní
okraj CHAŠ), Pilosella bauhinii, P. glaucescens (Ja 1975, LTM), P. officinarum (Ja
1975, LTM; Da 2011), Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, P. media (Ka 1974,
LTM; Da 2011), Poa angustifolia, P. bulbosa subsp. bulbosa (N-N 1966), P. compressa (Da 1983, LTM; Da 2011), P. nemoralis, P. pannonica subsp. scabra, Polycnemum
arvense (N-N 1966), Polygala comosa (Ja 1974, Da 1983, LTM), Polygonatum
odoratum, Polygonum rurivagum (cesta přes CHAŠ), Portulaca oleracea, Potentilla
argentea s. s., P. dissecta, P. impolita (Ja 1976, LTM; Da 2011), P. recta subsp. recta
(Ja 1974, LTM; Da 2011), Prunus spinosa subsp. dasyphylla, P. spinosa subsp. spinosa, Pseudolysimachin spicatum, Pulmonaria mollis, Pulsatilla grandis (Ja 1975,
Da 1990, LTM; Da 2011), Pyrethrum corymbosum, Pyrus pyraster, Quercus cerris,
Q. dalechampii (Ja 1975, LTM; Da 2011), Q. pedunculiflora, Q. petraea (Ja 1974,
LTM), Q. polycarpa, Ranunculus arvensis (Ja 1974, LTM), R. nemorosus (Ja 1975,
LTM), R. polyanthemos (Ja 1975, LTM; Da 2011), Rhamnus catharticus, Rhus typhina
(pěstovaná a zplanělá kolem kapličky a na sev. hranici CHAŠ), Robinia pseudoacacia,
Rosa gallica (Ja 1974, Da 1983, LTM; Da 2011), R. canina agg., R. pimpinellifolia,
Rubus caesius, R. fruticosus agg., Salvia nemorosa, Sanguisorba minor, Saxifraga
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bulbifera (Ul-Vo 2008, b 2010), Scabiosa ochroleuca, Scleranthus annuus (Da 1983,
LTM), Securigera varia (Da 1983, LTM), Sedum acre subsp. acre (Da 1983, LTM;
Da 2011), S. sexangulare, Senecio arvensis, Serratula tinctoria (travinobylinné porosty sev. CHAŠ), Seseli osseum, Setaria viridis, Silene vulgaris (Da 1983, LTM; Da
2011), Sophora japonica (vysazená u kapličky sv. Urbana), Stachys annua (Ja 1974,
LTM; Da 2011), S. recta (Ja 1974, LTM; Da 2011), Stellaria holostea (N-N, 1966),
Stenactis annua subsp. septentrionalis, Steris viscaria, Stipa tirsa (Da 1990, LTM; Da
2011), Swida hungarica (Ka 1977, LTM), S. sanguinea s. s., Symphoricarpos albus
(vysazená u kapličky sv. Urbana), Symphytum tuberosum, Teucrium chamaedrys,
Thesium linophyllon, Thymelaea passerina (N-N, 1966), Thymus glabrescens var.
glabrescens, T. pannonicus (Ja 1974, LTM), T. pulegioides (Ka 1977, LTM), Tithymalus cyparissias (Ja 1975, LTM; Da 2011), T. epithymoides (Ja 1974, Šv 1975, Da
1990, LTM; Da 2011), T. waldsteinii (Ja 1975, LTM; Da 2011), Trifolium arvense, T.
pratense, T. alpestre (Ja 1974, Da 1983, LTM; Da 2011), T. campestre (Ja 1974, Da
1983, LTM; Da 2011), T. montanum (Ja 1974, LTM; Da 2011), T. rubens (Ja 1975,
LTM; Da 2011, mimo CHAŠ), Tripleurospermum perforatum, Valerianella locusta
(Ul-Vo 2008), Verbascum chaixii subsp. austriacum, Veronica austriaca (N-N, 1966),
V. dillenii, V. chamaedrys, V. serpyllifolia, V. verna, V. teucrium, Viburnum lantana,
Vicia angustifolia, V. cracca (Da 1983, LTM; Da 2011), V. hirsuta (Da 1983, LTM), V.
pannonica (Ja 1975, LTM; Ul-Vo 2008), V. sativa (Da 1983, LTM; Da 2011), Vinca
minor (Ja 1975, LTM), Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta, Xeranthemum annuum (N-N, 1966), Xeroloma cylindracea (N-N, 1966).
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