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abstract: Here we present the list of wetlands on arable land in the Podyjí National Park and its 
buffer zone, and floristic findings of important vascular plants of this habitat made during the sur-
vey in the study area. Some species of the wetland habitats on arable land are newly documented 
from the Podyjí National Park (Carex secalina, Juncus sphaerocarpus, Lythrum hyssopifolia, Ru-
mex stenophyllus). 
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ÚvOd

Flóra na území Národního parku Podyjí je dobře a systematicky probádána. Do po-
loviny 20. století na Znojemsku a v území současného národního parku botanizovali 
např. ObOrny (1879), Himmelbaur (Himmelbaur, Stumme 1923), tOmaScHek (1933) 
nebo Drlík (Drlík et al. 2005). Recentní flóru Národního parku Podyjí v první polo-
vině 90. let zkoumal GrulicH (1997) a významné nálezy učiněné v území v násle-
dujících letech do roku 2007 shrnují bravencOvá et al. (2007a). Kromě uvedených 
prací byly průběžně publikovány dílčí příspěvky k botanickému poznání regionu 
i vlastního území národního parku. Je to například příspěvek věnovaný vegetaci ob-
naženého dna Znojemské a Vranovské přehrady (bravencOvá et al. 2007b), což je 
biotop polním mokřadům ekologicky podobný. Polním mokřadům doposud nebyla 
v regionu věnována pozornost. 

Příspěvek předkládá přehled všech zjištěných polních mokřadů na území Národ-
ního parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu. Dále shrnuje floristické nálezy vzác-
ných vlhkomilných cévnatých rostlin učiněné během výzkumu v letech 2009–2011. 
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METOdIkA

Studované území je vymezeno hranicí Národního parku Podyjí včetně jeho ochran-
ného pásma. V tomto území byly vytipovány polní mokřady za pomoci leteckých 
snímků a dobových map dokumentujících botanicky zajímavá místa na Znojemsku 
v minulosti (tOmaScHek 1933, Drlík et al. 2005). Vytipované polní mokřady byly 
následně podrobeny terénnímu výzkumu, který probíhal v letech 2009 až 2011. 

Jako polní mokřad je uvažována zemědělsky obhospodařovaná plocha (pole), 
která je v průběhu vegetační sezóny nebo její části podmáčena nebo na ní stagnu-
je voda, což omezuje růst kulturní plodiny. V polním mokřadu dominují jednoleté 
a dvouleté druhy, které jednak dobře snášejí nadbytek vody a případně následné vy-
schnutí půdy, ale také periodické narušování orbou. 

Pro jedinečnou identifikaci polního mokřadu byl vytvořen kód. Ten je složen 
z čísla základního pole sítě středoevropského mapování (Slavík 1971), písmene kva-
drantu a pořadového čísla polního mokřadu v rámci kvadrantu. Tyto kódy byly při-
řazeny všem polním mokřadům na celém území Znojemska a pro účely článku byly 
vybrány pouze ty, které leží ve studovaném území. Následují upřesňující informace 
o lokalitě včetně slovní lokalizace a nadmořské výšky (www.mapy.cz). U lokalit je 
dále uvedeno číslo biolokality dle Mapy jednotné lokalizace nálezových dat v Ná-
rodních parcích Podyjí a Thayatal (StejSkal 2011). 

Všechny nalezené polní mokřady byly lokalizovány pomocí souřadnic odečtených 
z ortofotomap zveřejněných na internetu (www.mapy.cz) a následně byla v progra-
mu ArcGIS Desktop 9.3 (www.esri.com) vytvořena vektorová bodová vrstva, která 
s doplněnými atributy tvoří základ pro mapu polních mokřadů a mapy rozšíření jed-
notlivých druhů.

Druhy v textu prezentované jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří 
druhy ve studovaném území doposud nezaznamenané (viz oddíl Nové druhy pro 
studované území), ve druhé jsou pak ostatní významné druhy ze studovaného úze-
mí známé a na konkrétních lokalitách znovu potvrzené nebo nalezené na lokalitách 
nových (viz oddíl Další významné druhy). Za názvem druhu je uvedena kategorie 
ohrožení podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky 
(PrOcHázka 2001); pokud je druh veden v některé z kategorií zvláště chráněných 
druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., je označen příslušným symbolem kategorie 
ochrany (§1 – druhy kriticky ohrožené, §2 – silně ohrožené, §3 – ohrožené). Násle-
duje přehled nálezů; u každého je uveden kód lokality, datum a zkratka jména autora 
(autorů) nálezu, případně informace o existenci herbářového dokladu a jeho uložení; 
rovněž je uvedeno, zda determinaci revidoval specialista. 

Taxonomické pojetí a nomenklatura cévnatých rostlin se řídí Klíčem ke květeně 
České republiky (kubát et al. 2002).

použité zkratky
AD – Anna Doskočilová; AO – Adolf Oborny; AR – Antonín Reiter; det. – určil; 
JD – Jiří Danihelka; JKO – Jiří Komárek; JKI – Jan Kischner; JR – Jan Rydlo; LB 
– Lýdie Bartoňová Bravencová; LR – Lenka Reiterová; MV – Martin Valášek; MZ 
– herbář Jihomoravského muzea ve Znojmě; not. – zaznamenal; rev. – revidoval; RN 
– Radomír Němec; RŘ – Radomír Řepka; Sb. – sbírka zákonů; VG – Vít Grulich; 
ZM – Zdeněk Musil.
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LOKALITy POLNícH MOKŘADů STUDOVANéHO úZeMí

Ve studovaném území bylo nalezeno devatenáct polních mokřadů (obr. 1). Sedm 
z nich hostilo vzácné vlhkomilné druhy, které jsou komentovány v dalším textu. 
V ostatních mokřadech vlhkomilná vegetace nebyla optimálně vyvinuta nebo se 
vyskytovaly pouze běžné druhy doprovázející tato stanoviště, např. Juncus bufonius 
agg., Persicaria spp., Plantago major agg., Polygonum aviculare agg., Setaria spp. 
a Tripleurospermum inodorum.

seznam lokalit polních mokřadů ve studovaném území
7061-c1: Lesná; 330 m SZ od kostela v obci, podmáčené pole, 460 m n. m.; 101 (číslo biolokality 

sensu StejSkal 2011, tak i dále)
7160-b3: Podmyče; 700 m JV od kaple v obci, prameniště Junáckého potoka, 460 m n. m.; 104
7161-a1: Lukov; 800 m SZ od kostela v obci, prameniště, podmáčené pole, 420 m n. m.; 98
7161-a2: Horní Břečkov; 700 m JJV od kostela v obci, nad hřbitovem, u cesty, podmáčené pole, 

425 m n. m.; 99
7161-a3: Lukov; 900 m S od kostela v obci, prameniště Gránického potoka, podmáčené pole, 

415 m n. m.; 98
7161-a4: Lukov; 450 m JV od kostela v obci, podmáčené pole za družstvem, 400 m n. m.; 98
7161-a5: Čížov; 600 m Z od kaple v obci, podmáčené pole, 450 m n. m.; 100

Obr. 1. Mapa lokalit polních mokřadů ve studovaném území.
Fig. 1. Distribution of wetlands on arable land in the study area.
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7161-a7: Lukov; 1450 m SZ od kostela v obci, podmáčené pole, 425 m n. m.; 98
7161-b6: Podmolí; 1150 m Z od kaple v obci, Příčky, podmáčené pole, prameniště pravobřežního 

přítoku Žlebského potoka, 400 m n. m.; 97
7161-b7: Mašovice; 900 m JZZ od kostela v obci, podmáčené pole, prameniště přítoku Mločího 

potoka, 390 m n. m.; 96
7161-b8: Mašovice; 500 m J od kostela v obci, podmáčené pole u bezejmenného přítoku Mašovického 

potoka, 370 m n. m.; 96
7161-b9: Lukov; 700 m JV od kostela v obci, podmáčené pole, 410 m n. m.; 98
7161-d1: Hnanice; 600 m SSV od kostela v obci, u hřiště, podmáčené pole, 275 m n. m.; 94
7161-d3: Podmolí; 2100 m JZ od kostela v obci Mašovice, podmáčené pole, 410 m n. m.; 97
7161-d4: Mašovice; 800 m J od kostela v obci, podmáčené pole u Mašovické střelnice, 380 m n. 

m.; 96
7161-d5: Mašovice; 1700 m J od kostela v obci, podmáčené pole za Mašovickou střelnicí, 385 m n. 

m.; 97
7162-a7: Znojmo - Hradiště; 1700 m Z od chrámu sv. Hyppolita v obci, podmáčené pole, 350 m n. 

m.; 95
7162-c1: Popice; 700 m SSV od kostela v obci, začátek Trauznického údolí, podmáčené pole – pra-

meniště, 300 m n. m.; 92
7162-c3: Havraníky; 500 m Z od kostela v obci, podmáčené pole, 300 m n. m.; 78

Obr. 2. Mapa rozšíření druhu Juncus sphaerocarpus (●) ve vztahu k ostatním polním mokřadům 
studovaného území (○).
Fig. 2. Distribution of Juncus sphaerocarpus (●) in context to all wetlands on arable land found in 
the study area (○).
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VÝZNAMNé DRUHy céVNATÝcH ROSTLIN 

nové druhy pro studované území

Juncus sphaerocarpus (sítina kulatoplodá), c1, §1 (obr. 2, 3)
7161-b8, 22. 6. 2011, RN, uloženo v MZ, rev. JKI.
7161-d1, 20. 6. 2011, RN, uloženo v MZ, rev. JKI.
7161-d4, 22. 6. 2011, RN, not.

Himmelbaur, Stumme (1923) uvádějí sítinu kulatoplodou ze Znojemska jako nový 
druh pro Moravu z místa ležícího pouze několik kilometrů severovýchodně od stu-
dovaného území*. DOStál et al. (1948–1950) udávají tuto sítinu pouze z dolního 
Podyjí. ObOrny (1879), Drlík (2005), GrulicH (1997) ani bravencOvá et al. (2007a) 
tento druh ze Znojemska neuvádějí.

Sítina kulatoplodá je jednoletý druh s proměnlivou meziroční populační dyna-
mikou, typickou pro konkurenčně slabé druhy, které tvoří velké množství semen 
s dlouhodobou klíčivostí. Biotopem této sítiny jsou drobné zamokřené terénní sní-
ženiny na polích a pastvinách, okraje louží, vlhčí příkopy a místa s nezapojenou ve-
getací. Druh se vyskytuje ve společenstvech vyvíjejících se na periodicky vysycha-
vých místech s převahou jednoletých bylin (HOlub, kubát in Čeřovský et al. 1999: 
p. 200).

* Lokalita se nachází u židovského hřbitova po cestě ze Znojma do únanova („an der Strasse 
Znaim – Winau, beim znaimer Judenfriedhof“).

Obr. 3. Juncus sphaerocarpus. Polní mokřad u Mašovic (R. Němec 2011).
Fig. 3. Juncus sphaerocarpus. Wetland on arable land near Mašovice (R. Němec 2011).
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Carex secalina (ostřice žitná), c2, §2 (obr. 4, 5)

7161-d1, 20. 5. 2011, RN, MV, uloženo v MZ, rev. RŘ.

Ostřice žitná je uváděna z jihovýchodní části Znojemska, z území, které navazuje 
na studovanou oblast z východu (Drlík et al. 2005). Podpěra (1929) a DaniHelka 
et al. (1995) ji znají pouze východně od spojnice Laa an der Thaya – Brno. ObOrny 
(1879), Himmelbaur, Stumme (1923), GrulicH (1997) ani bravencOvá et al. (2007a) 
ji ze Znojemska resp. ze studovaného území neuvádějí. 

Ostřice žitná je vytrvalý krátkověký druh osídlující hlinité, vlhké, občas zaplavo-
vané půdy (DOStál 1989).

Rumex stenophyllus (šťovík úzkolistý), c1 (obr. 4, 6)

7161-d1, 10. 7. 2011, RN, MV, AD, uloženo v MZ, rev. JD.

Šťovík úzkolistý na Znojemsko zasahuje z jihovýchodu (Drlík et al. 2005). ObOrny 
(1879), Himmelbaur, Stumme (1923), DOStál et al. (1948–1950), GrulicH (1997) 

Obr. 4. Mapa rozšíření druhů Carex secalina, Isolepis setacea, Lythrum hyssopifolia a Rumex ste-
nophyllus (●) ve vztahu k ostatním polním mokřadům studovaného území (○).
Fig. 4. Distribution of Carex secalina, Isolepis setacea, Lythrum hyssopifolia and Rumex stenophyl-
lus in context to all wetlands on arable land found in the study area (○).



25

ani bravencOvá et al. (2007a) tento druh ze Znojemska resp. ze studovaného území 
neuvádějí.

Jedná se o vytrvalý druh, který kolonizuje zaplavované břehy rybníků a mokré 
louky, často mírně ruderalizované a subhalofilní. Znojemskem probíhá severozápad-
ní hranice souvislého areálu rozšíření druhu (kubát in Hejný, Slavík 1990: p. 322).

Lythrum hyssopifolia (kyprej yzopolistý), c2 (obr. 4, 7)
7161-d1, 15. 6. 2010, RN, uloženo v MZ; 10. 7. 2011, RN, MV, AD, not.

Himmelbaur, Stumme (1923) i Drlík et al. (2005) uvádějí kyprej yzopolistý z jiho-
východní části Znojemska. DOStál et al. (1948–1950) a Dvořáková (in Slavík 1997: 
57–58) udávají tento druh ze střední a jižní Moravy a DaniHelka et al. (1995) před-
kládají více lokalit z Břeclavska. ObOrny (1879), GrulicH (1997) ani bravencOvá et 
al. (2007a) kyprej yzopolistý ze Znojemska resp. ze studovaného území neuvádějí. 

další významné druhy
Centaurium pulchellum (zeměžluč spanilá), c2 (obr. 8)
7161-d1, 20. 6. 2011, RN, uloženo v MZ.
7161-d3, 28. 7. 2011, RN, uloženo v MZ.

Obr. 5. Carex secalina. Polní mokřad u Hnanic (R. Němec 2011).
Fig. 5. Carex secalina. Wetland on arable land near Hnanice (R. Němec 2011).
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7161-b8, 22. 6. 2011, RN, uloženo v MZ – druh byl z okolí této lokality doložen již v minulosti (AO, 
Mašovice, 18. 7. 1880, uloženo v MZ).

ObOrny (1879), Himmelbaur, Stumme (1923) a Drlík et al. (2005) znají zeměžluč 
spanilou jako roztroušeně rostoucí druh v jižní, střední a východní části Znojemska. 
ObOrny (1879) ji uvádí stejně jako DOStál et al. (1948–1950) a ČvanČara et al. 
(in Slavík 2000: 74–76) z jižní Moravy. DaniHelka et al. (1995) uvádějí detailnější 
výčet lokalit z okolí Břeclavi. Ve studovaném území ji zaznamenal GrulicH (1997) 
vzácně v okolí Podmolí a Hnanic a v navazující části Rakouska. bravencOvá et al. 
(2007a) ji ze studovaného území neuvádí. Všechny lokality (včetně lokality dolože-
né Adolfem Obornym) se ve studovaném území podařilo ověřit.

Obr. 6: Rumex stenophyllus. Polní mokřad u Hnanic (R. Němec 2011).
Fig. 6: Rumex stenophyllus. Wetland on arable land near Hnanice (R. Němec 2011).
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Isolepis setacea (bezosetka štětinovitá), c3 (obr. 4)
7161-d1, 26. 10. 2010, RN, uloženo v MZ.

Ve studovaném území byla bezosetka štětinovitá recentně nalezena na břehu rybníka 
v obci Havraníky (2007, první not. ZM, leg. AR, uloženo v MZ), dále asi 1 km SSZ 
od této obce u tůně (2007, leg. JR, rev. LB, uloženo v MZ) a v Konicích na dně po-
žární nádrže (2008, leg. LR, det. LB, uloženo v MZ). Drlík druh sbíral v roce 1951 
na Kraví hoře u Znojma; doklad je uložen ve sbírkách MZ (cf. Drlík et al. 2005). 
Himmelbaur, Stumme (1923) udávají její výskyt u Trausnického mlýna u Znojma 
a Podpěra (1929) uvádí Staňkův nález z okolí Podmolí (konkrétně z břehu Dyje 
nad Devíti mlýny). GrulicH (1997) bezosetku štětinovitou udává z navazující části 
Rakouska u Hnanic. DOStál et al. (1948–1950) uvádějí druh pouze obecně od nížin 
do podhůří. ObOrny (1879) ani bravencOvá et al. (2007a) ji ze studovaného území 
neuvádí. 

Bezosetka štětinovitá je druh vlhkých písčitých půd, osídlující zvláště písčité 
břehy a obnažená dna příkopů a rybníků, může vstupovat do slaných luk a podmáče-
ných pastvin (Podpěra 1929, DOStál 1989). Roste však i na jiných stanovištích, 
např. na podmáčených polních cestách.

Limosella aquatica (blatěnka vodní), c3
7161-a1, 1. 8. 2009, LR, uloženo v MZ.

Blatěnka vodní je udávána ze střední části Znojemska (Drlík et al. 2005; bravencO- 
vá et al. 2007b) a z více míst na jihovýchodě okresu (Drlík et al. 2005). bravencO- 
vá et al. (2007a) ji ze studovaného území uvádí od Konic a Havraníků. DOStál et al. 

Obr. 7. Lythrum hyssopifolia. Polní mokřad u Hnanic (R. Němec 2011).
Fig. 7. Lythrum hyssopifolia. Wetland on arable land near Hnanice (R. Němec 2011).
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(1948–1950) a křísa (in Slavík 2000: 318–320) uvádějí tento druh roztroušeně v ce-
lém území ČR, zvláště v poříčích. GrulicH (1997) ji ve studovaném území nenašel.

Myosurus minimus (myší ocásek nejmenší), c3
7161-a2, 23. 4. 2011, RN, uloženo v MZ – druh byl na této lokalitě doložen již v minulosti (22. 5. 

2003, AR, uloženo v MZ; 10. 5. 2004, LR, uloženo v MZ).
7162-c1, 23. 4. 2011, RN, uloženo v MZ – druh byl z okolí této lokality doložen již v minulosti (25. 

6. 2005, LB, Popice u cest v poli, uloženo v MZ (cf. bravencOvá et al. 2007a); 14. 5. 1949, 
JKO, Konice nad lesní cestou, uloženo v MZ).

V 90. letech minulého století byl myší ocásek nejmenší zaznamenán mezi Čížovem 
a Lukovem (GrulicH 1997). Z těchto obcí a navíc z Horního Břečkova, Podmolí 
a Popic jej uvádějí také bravencOvá et al. (2007a). Druh se na Znojemsku vyskytuje 
roztroušeně v celém území (ObOrny 1879, Himmelbaur, Stumme 1923, Drlík et al. 
2005). DOStál et al. (1948–1950) a křísa (in Hejný, Slavík 1997: 422–424) druh 
uvádějí v nížinách v teplejších krajích v celé ČR. DaniHelka et al. (1995) citují více 
lokalit při dolním toku Dyje na Břeclavsku.

Obr. 8. Mapa rozšíření druhu Centaurium pulchellum (●) ve vztahu k ostatním polním mokřadům 
studovaného území (○).
Fig. 8. Distribution of Centaurium pulchellum (●) in context to all wetlands on arable land found in 
the study area (○).
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dISkuSE

Sítina kulatoplodá, ostřice žitná, šťovík úzkolistý a kyprej yzopolistý byly zazname-
nány ve studovaném území v efemerní vegetaci polních mokřadů. Ze studovaného 
území nebyly tyto druhy doposud udávány, ačkoli existují ojedinělé historické údaje 
o jejich výskytu v oblastech navazujících na studované území (Himmelbaur, Stumme 
1923, Drlík et al. 2005). Druhy mohly unikat pozornosti především nenápadností, 
ale i neatraktivností stanovišť. Drobná sítina kulatoplodá je navíc snadno zaměni-
telná za taxony z okruhu sítiny žabí (Juncus bufonius agg.; cf. kubát et al. 2002), 
rovněž šťovík úzkolistý je morfologicky podobný šťovíku kadeřavému (Rumex 
crispus), případně jeho kříženci se šťovíkem tupolistým (R. ×pratensis; cf. kubát in 
Hejný, Slavík 1990: p. 322 ).

Rozvoj polních mokřadů stimuluje především dlouhodobější přítomnost vody. 
Dotace vodou pochází buď přímo ze srážek (případně povodní) nebo voda vzlíná na 
povrch vlivem vysoké hladiny podzemní vody. V suchých letech se vegetace polních 
mokřadů nevyvíjí a druhy zde přežívají pouze v semenné bance (cf. ŠumberOvá 
in chytrý 2011: 309–341). Kromě nadbytku vody je pro vznik polního mokřadu 
důležité také podloží. Polní mokřady u Hnanic se vyvíjí na terciérních mořských se-
dimentech, především jílech (DuDek 1963). Tyto jíly vytváří v půdním profilu nepro-
pustnou vrstvu, na které dochází k zadržení a zpomalení odtoku vody. Taková místa 
se ve vlhčích obdobích projevují právě vznikem polních mokřadů a jsou charakteris-
tická vyšší koncentrací rozpuštěných solí v půdě vlivem evaporace. Polní mokřady 
v okolí Mašovic mají v podloží nepropustnou vrstvu tvořenou kaolinem. Ten vznikal 
zvětráváním živců obsažených v kyselých vyvřelých horninách krystalinika Českého 
masivu, zejména v žulách (J. Šmerda in verb.). Pro polní mokřad je určující i země-
dělské obhospodařování. Použít zemědělskou mechanizaci je možné jedině v případě 
delšího období sucha, kdy se zemědělské stroje neboří. Některé plochy se proto daří 
orat každoročně, jiné jsou zorány třeba až po několika letech. Pokud je polní mokřad 
ponechán samovolnému vývoji, postupně v porostech převládnou vytrvalé druhy, 
zatímco druhy jednoleté postupně mizí.

V průběhu terénní práce v letech 2009 a 2010 byl nadbytek srážek, voda stála na 
polích od konce léta až do podzimu a polní mokřady zůstávaly nezorány. Takový re-
žim vyhovuje zejména jednoletým vlhkomilným druhům s optimem vývoje ve druhé 
polovině vegetačního období; k nim patří i bezosetka štětinovitá, kyprej yzopolistý, 
sítina kulatoplodá a zeměžluč spanilá (cf. ŠumberOvá in chytrý 2011: 309–341). 
V roce 2011 bylo vlhké jaro, které je velmi příznivé pro rozvoj druhů s jarním op-
timem; ze studovaných druhů k nim patří myší ocásek nejmenší (cf. ŠumberOvá 
in chytrý 2011: 309–341). Později ve vegetační sezóně roku 2011 polní mokřady 
vyschly a byly většinou rozorány. Narušování orbou jednoletým druhům vyhovuje 
a je žádoucí pro jejich dlouhodobou existenci na lokalitě (cf. ŠumberOvá in chytrý 
2011: 309–341).

Polní mokřad u Hnanic je dosti specifický. Ve zkoumaném území se pouze zde 
vyskytují druhy bezosetka štětinovitá, kyprej yzopolistý, ostřice žitná a šťovík úz-
kolistý; kromě toho zde rostou i sítina kulatoplodá a zeměžluč spanilá. Jde o dru-
hově nejpestřejší polní mokřad ve studovaném území. Lokalita se nachází přibližně 
v místech, kde mokřad zaznamenal i tOmaScHek (1933) při mapování slanisk na 
Znojemsku. Z tohoto mokřadu uvádí fakultativní halofyty jetel jahodnatý (Trifolium 
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fragiferum), komonici zubatou (Melilotus dentatus) a zblochanec oddálený (Pucci-
nellia distans).

Polní mokřady jsou ohrožovány odvodněním, případně zasypáním. Rovněž lze 
pozorovat trend taková místa využívat k založení kultur rychle rostoucích dřevin 
a trvalých travních porostů. Když pak přestanou být mokrá místa obhospodařová-
na úplně, sukcese na nich směřuje k vegetaci vytrvalých druhů (cf. ŠumberOvá in 
chytrý 2011: 309–341). To je pro výskyt vzácných jednoletých a krátkověkých dru-
hů nepříznivé. 

Ochrana stanovišť polních mokřadů je specifická. Polní mokřad potřebuje dis-
turbanci, aby nedocházelo k sukcesi k méně hodnotným společenstvům s běžnými 
druhy. Na druhou stranu by mělo docházet periodicky k rozvoji významných spole-
čenstev s efemérními druhy. Takové druhy ke svému růstu využívají krátké období, 
kdy je polní mokřad sycen vodou a zároveň nedošlo k jeho narušení orbou. V tako-
vém prostředí mají efemérní druhy konkurenční výhodu a vytvoří v krátkém období 
velké množství semen s dlouhodobou klíčivostí (cf. HOlub, kubát in Čeřovský et 
al. 1999: p. 200, ŠumberOvá in chytrý 2011: 309–341). Diaspory pak zůstávají 
v semenné bance a čekají na svou další příležitost. Na zvážení je aplikace herbicidů 
a hnojiv, která by alespoň v době rozvoje takového biotopu mohla být regulována, 
až zcela omezena.

ZÁVĚR

I přes dobrou prozkoumanost studovaného území dvacet let od vzniku Národního 
parku Podyjí je v tomto území stále možné nacházet nové fenomény. V polních 
mokřadech, kterým byla věnována pozornost během tohoto výzkumu, bylo zjištěno 
několik vzácných druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých 
rostlin České republiky (PrOcHázka 2001). Některé z nich jsou chráněné zákonem. 
Mezi těmito druhy byly i čtyři dosud ze studovaného území neuváděné (Carex seca-
lina, Juncus sphaerocarpus, Lythrum hyssopifolia a Rumex stenophyllus; cf. ObOrny 
1879, Himmelbaur, Stumme 1923, GrulicH 1997, Drlík et al. 2005, bravencOvá et 
al. 2007a). Tyto druhy unikaly v minulosti pozornosti jednak pro svou nenápadnost 
a podobnost s jinými příbuznými druhy, ale také pro nepravidelnost svého výskytu. 
Předkládaný článek přináší kromě seznamu lokalit s polními mokřady a seznamu 
nalezených vzácných druhů i mapu rozšíření polních mokřadů ve studovaném území 
(obr. 1) a mapy nálezů vybraných vzácných druhů (obr. 2, 4, 8). Vegetace polních 
mokřadů je efemérní a její existence závisí na nasycení substrátu vodou a periodic-
kém narušování. Polní mokřady si jistě zaslouží větší badatelskou i ochranářskou 
pozornost, zejména je vhodné dlouhodoběji dokumentovat jejich dynamiku.

SuMMArY
So far, the area of the Podyji National Park has been well explored; however, new phenomena are 
still discovered. In the present study, we focused our attention on wetlands on arable land where we 
found several rare species listed in Black and Red List of Vascular Plants of the czech Republic 
(PrOcHázka 2001). From these, four species, neglected for their irregular occurence and similarity 
to related species, are new for the Podyji NP: Carex secalina, Juncus sphaerocarpus, Lythrum hys-
sopifolia, and Rumex stenophyllus; (cf. ObOrny 1879, Himmelbaur, Stumme 1923, GrulicH 1997, 
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Drlík et al. 2005, bravencOvá et al. 2007a). In this paper, we provide the list of wetlands on arable 
land and list of rare species of the study area. Furthermore, maps depicting wetlands distribution 
(Fig. 1) and selected rare species distribution (Fig. 2, 4, 8) are shown.

Wetlands on arable land have ephemeral vegetation and their existence relies on soil water satu-
ration and periodic mechanical disturbations. evidently, wetlands on arable land deserve protection 
and further research is needed to their closer inspection, especially in the context of long-term dy-
namics monitoring.
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