
Na evropském kontinentě je archeobotanika zavedený
obor s dlouhou tradicí, kterému se věnují desítky speciali-
zovaných pracovišť v mnoha zemích. Ve starém světě je
archeobotanicky velmi dobře probádaná oblast Blízkého
východu (viz např. Nesbitt – Greig 1990; Fuller 2007 nebo
Riehl 2008), v poslední době je hodně pozornosti věno-
váno také Indii a Číně (např. Fuller 2006). To vše jsou ob-
lasti důležité z hlediska počátků zemědělství, odkud se
řada plodin postupně rozšířila nejen do Evropy, ale i do se-
verní Afriky. Z těchto rostlin, pěstovaných běžně už ve sta-
rověkém Egyptě, jmenujme například pšenici dvouzrnku

(Triticum dicoccum), ječmen setý (Hordeum vulgare),
hrách setý (Pisum sativum), čočku kuchyňskou (Lens cu-
linaris) a proso seté (Panicum miliaceum) (viz např. Zo-
hary – Hopf 1994). Mnohem méně pozornosti je věnováno
oblastem, kde zemědělství vzniklo nezávisle nebo se 
vyvíjelo jinými cestami, jako například v Africe (Stevens
et al. 2014).

Súdán je z tohoto hlediska téměř nedotčená země. 
Přestože na území Súdánu dlouhodobě působí množství
archeo logických expedic, je zde poznání založené na ana-
lýze rostlinných zbytků stále na samém začátku (výjimku
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Studium současné vegetace v Súdánu jako důležitý
nástroj pro interpretaci archeobotanických

výzkumů v severovýchodní Africe
Adéla Pokorná – Kristýna Kuncová

Archeobotanika, jak už vyplývá z jejího názvu, je obor pohybující se na pomezí archeologie a bo-
taniky. Pomocí analýzy rostlinných zbytků (především semen a plodů, ale také úlomků dřev,
uhlíků nebo pylových zrn atd.) nalezených v archeologických kontextech řeší otázky spojené se
záměrným využíváním rostlin (potrava, dálkový obchod, medicína apod.), ale zabývá se i rekon-
strukcí podoby životního prostředí v minulosti.

Obr. 1 Suché planiny mimo dosah závlahy z Nilu jsou pokryté jen velmi řídkou vegetací s ojedinělými deštníkovitými akáciemi (Acacia tortillis) 
(foto P. Pokorný)
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představují následující publikace: Clark – Stemler 1975;
Stemler 1990; Marks – Abbas 1991; Neumann et al. 1996;
Clapham – Edwards 1998; Fernández 2003; Fuller 2004;
Shinnie – Anderson 2004; Hunt et al. 2008 a Jesse 2013).
Jedním z důvodů tohoto stavu může být i skutečnost, že
zdejší prostředí a složení flóry je natolik specifické (a zá-
roveň málo prozkoumané), že archeobotanické bádání
v této oblasti vyžaduje velikou vstupní investici v podobě
terénní botanické práce. Pro Súdán nejsou k dispozici bo-
tanické atlasy ani určovací příručky rostlinných zbytků
nebo srovnávací sbírky. Nedostatečné jsou i znalosti o eko-
logických nárocích jednotlivých rostlinných druhů, což je
klíčové pro interpretaci významu rostlinných nálezů (k ve-
getaci Súdánu viz Andrews 1948; Harrison – Jackson
1958; Obeid – Mahmoud 1968 a Mubarak et al. 1982).

Další komplikací je extrémní nedostatek organických
zbytků, především semen či plodů a dřeva, ale i pylových
zrn. To je příznačné především pro starší archeologické
kontexty súdánského mezolitu (asi 9.–6. tis. př. Kr.)
a neolitu (asi 5.–4. tis. př. Kr.). Degradaci většiny rostlin -
ných zbytků v těchto kontextech je nutné připsat nejen
jejich vysokému stáří, ale také střídání suchých a vlhkých
fází během staršího a středního holocénu, přičemž zhruba
od 3. tis. př. Kr. převládlo v oblasti aridní podnebí, které
zde přetrvává dodnes. Absence klasického archeobota-
nického materiálu představuje velkou výzvu pro testo-
vání nových metod, například analýzy škrobových zrn
nebo fytolitů.

Expedice Českého egyptologického ústavu je jednou
z mála zahraničních expedic působících v Súdánu, jejichž
nedílnou součástí jsou přírodovědci z mnoha různých
oborů (geologie, pedologie, zoologie, paleoekologie a bo-
taniky).1 Většina zúčastněných botaniků má bezprostřední
zkušenosti s prací v severní Africe, především v Egyptě
(viz např. Cílek et al. 2010, 2012; Pokorný – Pokorná
2010, 2013; Kuncová 2013).

V centru zájmu našeho mezioborového týmu jsou dva
hlavní okruhy otázek. První je spojen s obdobím súdán-
ského mezolitu a neolitu a týká se přechodu od přisvojo-
vacího způsobu získávání obživy typického pro mezoli-
tické lovce, sběrače a rybáře k výrobnímu hospodaření
neolitických pastevců. Druhý okruh se týká počátků 
postmerojského období (asi 350–550 po Kr.), kdy pravdě-
podobně docházelo ke změnám způsobů obhospodařování,
mj. v důsledku zavedení perského vodního kola sákije 
(podrobněji o problematice postmerojského období v sou-
vislosti se zemědělstvím viz např. Fuller 2014 nebo Su-
ková et al. v tomto čísle).

Abychom mohli správně interpretovat nálezy rostlin -
ných zbytků v rámci řešených otázek, musíme vycházet
z detailní znalosti ekologických nároků jednotlivých druhů
a jejich fungování v současných společenstvech. Pro stu-
dium analogie přírodních podmínek v postmerojském ob-
dobí můžeme použít současnou krajinu v oblasti pohoří
Sabaloka, která díky své členitosti zahrnuje celou řadu
kontrastních biotopů. Naopak pro studium podmínek ana-
logických období přechodu mezi mezolitem a neolitem je
nutné se přesunout dále na jih, do oblasti tzv. sahelu, jenž
je tvořen pásem savan s podrostem trav (pro více detailů
k předpokládanému klimatu v různých obdobích holocénu
v této oblasti viz např. Williams – Faure 1980; Abell – 

Hoelzmann 2000; Rodrigues et al. 2000; Kuper – Kröpelin
2006; Kuper et al. 2007).

Cílem následujícího textu je přiblížit terénní botanickou
práci probíhající v rámci našeho mezioborového vý-
zkumu. Zaměříme se především na tu jeho část, která
směřuje k poznání současné vegetace a k porozumění zá-
konitostem ovlivňujícím výskyt charakteristických rost-
linných druhů. Postup, jenž jsme zvolili, je časově ná-
ročný, ale nezbytný pro budoucí interpretace botanických
nálezů v archeologických kontextech v Súdánu. Jedná se
zároveň o jistý závazek pro další pokračování systema-
tické práce v této oblasti, aby se vynaložený čas a energie
v budoucnu zúročily.

Metodika

Vytváření srovnávacích sbírek
Důležitou součástí terénní botanické práce na Sabaloce je
tvorba srovnávacích sbírek a studium současné vegetace.
Srovnávací sbírky jsou nezbytné pro úspěšné určení nale-
zených makrozbytků (jak již bylo uvedeno, pro oblast
Súdánu neexistuje žádná publikovaná určovací příručka
nebo atlas). Ve dvou po sobě následujících sezónách, na
podzim 2011 a na jaře 2012, se podařilo zastihnout Saba-
loku ve vlhkém i v suchém období (a zároveň v době setby
i v době sklizně). Výsledkem této terénní prospekce byl
herbář obsahující několik set položek, velké množství fo-
tografií rostlin a také rozsáhlá srovnávací sbírka semen,
plodů a dřev. V roce 2014 se podařilo zachytit konec ob-
dobí dešťů, díky čemuž se naše znalost místní flóry roz-
rostla o několik desítek dalších druhů. Nově také vznikla
srovnávací sbírka fytolitů. Herbář i sbírka semen byly po
určení zadány do databáze a staly se součástí Herbářových
sbírek Univerzity Karlovy v Praze.2

Studium současné vegetace
Studium vegetace je důležité proto, abychom dobře poro-
zuměli ekologickým nárokům jednotlivých taxonů, což je
podmínkou správné interpretace botanických nálezů. Na
Sabaloce jsme prováděli systematické botanické snímko-
vání různých vegetačních typů podél vlhkostního gradi-
entu (od břehů Nilu až po polopoušť) a na stanovištích
ovlivněných v různé míře lidskou činností. Vybrali jsme
následující typy stanovišť (v závorce uvádíme zkrácený
název použitý ve výsledcích a počet opakování): břeh Nilu
(břeh – 7), křovitý lem v zavlažované krajině v blízkosti
řeky (ekoton – 21), pole nebo úhor (pole – 9), polopouštní
krajina v oblasti „skalních měst“ nebo uvnitř pohoří Saba-
loka (skály – 12), štěrbina ve skále (štěrbina – 9) a koryto
periodicky vysychající řeky (wádí – 14). Ve čtvercích o ve-
likosti 100 m2 jsme zaznamenali všechny druhy rostlin
včetně jejich pokryvnosti (tj. kolik procent plochy zaují-
mají jednotlivé druhy). Pro odhad pokryvnosti jsme po-
užili semikvantitativní škálu podle Braun-Blanqueta
(1932), běžně používanou ve fytosociologii. V oblasti Sa-
baloky jsme celkem zpracovali 72 takových čtverců, tzv.
vegetačních snímků. V každém čtverci jsme také zazna-
menali celkovou pokryvnost jednotlivých pater vegetace
(tj. bylinné, keřové a stromové patro) a procenta plochy,
která zaujímala holá skála.
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Podobným způsobem jsme postupovali i na několika
dalších lokalitách v jihovýchodním Súdánu (především
v oblasti kolem města Gedáref), kam jsme podnikli krát-
kou výpravu na podzim 2014. Cílem této cesty bylo pro-
studovat vegetaci v sahelském pásmu, které je podle pa-
leoklimatických a paleoenvironmentálních rekonstrukcí
analogické poměrům v Núbii a na středním Nilu v období
mezolitu a staršího neolitu. Jednalo se však o velmi krát-
kou průzkumnou cestu, proto data z oblasti sahelu není
ještě možné zpracovat statistickými metodami, ale slouží
pouze pro vytipování vhodných lokalit a prostředí pro další
systematickou práci v budoucnu. I v sahelské oblasti jsme
sbírali materiál pro srovnávací sbírky.

Mnohorozměrná analýza dat
Pro analýzu vegetačních snímků z oblasti Sabaloky jsme
použili program CANOCO (Lepš – Šmilauer 2003). Cílem
mnohorozměrné analýzy bylo ověřit, zda složení vegetace
reaguje na gradient prostředí, který jsme v krajině zvolili
na základě empirického pozorování. Dalším cílem této
analýzy bylo identifikovat rostlinné taxony použitelné jako

indikátory specifických typů prostředí. Použili jsme nepří-
mou analýzu DCA (Detrended Correspondence Analysis),
přičemž jsme počítali pouze prezence druhů, se zanedbá-
ním jejich proporčního zastoupení.

Výsledky a diskuse

Analýza vegetačních snímků z oblasti Sabaloky
V 72 zkoumaných plochách bylo nalezeno celkem 111 ta-
xonů rostlin, přičemž 78 taxonů se podařilo spolehlivě určit
na úroveň druhu, 11 taxonů bylo určeno jen na úroveň ro-
dového jména, 4 pouze na úroveň čeledi a 18 se zatím ne-
podařilo určit vůbec. Průměrná diverzita (tj. průměrný počet
taxonů ve snímku) byla 10,80. V jednotlivých typech pro-
středí se ale tato hodnota výrazně lišila. Nejvyšší diverzita
byla zjištěna na obdělávaných polích (v průměru 14,70), na-
opak nejnižší ve skalních štěrbinách (6,60). Maximální zjiš-
těná diverzita v jednom čtverci byla 26 druhů (na poli).

Další důležitou charakteristikou jednotlivých typů pro-
středí je kromě druhové diverzity také celková pokryvnost
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Obr. 2 Průměrná pokryvnost
vegetace v jednotlivých typech

prostředí (souhrnně 
pro všechna patra)

Obr. 3 Výsledek mnohorozměrné
analýzy DCA (Detrended

Correspondence Analysis)
na základě druhového složení

vegetačních snímků. Graf ukazuje
rozložení vegetačních snímků

podle prvních dvou os variability.
Největší zjištěná variabilita
odpovídá gradientu vlhkosti

(vlhkost narůstá zleva doprava).
V pravé části grafu je vidět

i rozrůznění dat podle druhé osy
variability, odpovídající rozdílné
intenzitě lidského vlivu (v dolní

části obhospodařovaná půda,
v horní části křovité lemy bez
výraznější disturbance půdy).

Vysvětlivky:
Bílý čtvereček – skalní štěrbina,

bílý kruh – suché oblasti ve skalách,
světle šedý kruh – wádí, světle
šedý trojúhelník – pole, tmavě
šedý čtverec – ekotony (křovité
lemy), černý kruh – břehy Nilu
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vegetace (obr. 2). V nejsušších částech zkoumaného gra-
dientu, tedy ve vyprahlých horách Sabaloky, ve skalních
štěrbinách a ve vyschlých korytech, pokrývá vegetace
v průměru jen zhruba 20 % plochy snímku, zbytek je tvo-
řen pískem nebo většími kameny. Ve vlhčí části krajiny,
kterou v našem gradientu představují pole (zavlažovaná
alespoň po část roku), křovité lemy a břehy Nilu, je vege-
tace výrazně hustší a také více strukturovaná.

Nejbujnější vegetace je na březích Nilu, kde pod hus-
tými korunami stromů, porostlými liánami, nacházíme
podrost tvořený bylinami i keři. Celková pokryvnost ve-
getace na březích Nilu přesahuje v průměru 140 %, a to
proto, že jednotlivá patra se zde vzájemně překrývají.
I křovité lemy s ojedinělými vzrostlými stromy mají velmi
výraznou patrovitost. Obdělávaná pole představují speci-
fický typ stanoviště, protože jsou velmi silně ovlivněná
lidskou činností. Je třeba zdůraznit, že v době, kdy jsme
výzkum prováděli, nebyla pole ještě osetá, ani zoraná po
předchozí vegetační sezóně. Zjištěná pokryvnost bylin-
ného patra zde byla kolem 50 %.

Mnohorozměrná analýza vegetačních dat ukázala, že
druhové složení rostlin může být použito jako indikátor
prostředí. Uspořádání vegetačních snímků podle první
osy variability jednoznačně kopíruje gradient vlhkosti
v krajině (obr. 3). V levé části diagramu je kompaktní

shluk bodů, které představují skalní štěrbiny a suchá
místa ve skalách. Tato stanoviště byla charakteristická
velmi podobným druhovým složením. Směrem doprava
navazují také poměrně homogenní snímky z wádí. Na-
opak v pravé části diagramu, reprezentující nivu v okolí
řeky, se body od sebe mnohem více vzdalují, protože ve-
getace v této části gradientu je mnohem různorodější.
Tady pozorujeme rozdělení snímků i podle druhé osy va-
riability, přičemž v horní části diagramu jsou snímky
z křovitých lemů a v dolní části jsou snímky z polí. Body
položené nejvíce vpravo reprezentují porosty na březích
Nilu.

Z tohoto diagramu lze mimo jiné odečíst šířku ekolo-
gické niky jednotlivých druhů a jejich výskyt v rámci gra-
dientu vlhkosti v krajině. Tímto způsobem bude možné
vyhodnotit ekologický význam botanických dat získaných
z archeologických kontextů. Například tamaryšek nilský
(Tamarix nilotica) (obr. 4) nebo forskalea přepevná (Fors-
skaloea tenacissima) (obr. 5) mají velmi úzkou ekologic-
kou niku čili rostou jen ve velmi specifickém prostředí,
a proto mohou být velmi dobře použité jako diagnostické
druhy těchto prostředí (tamaryšek pro břehy Nilu a fro-
skalea pro skalní štěrbiny). Naopak kotvičník zemní (Tri-
bullus terrestris) (obr. 6) má ekologickou niku mnohem
širší, přesahující do několika typů vegetace, proto je jako
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Obr. 4 Umístění tamaryšku
Tamarix nilotica (černé kruhy)
v rámci gradientu vlhkosti
v krajině (založeno na
mnohorozměrné analýze DCA –
viz obr. 2). Z grafu je zřejmé, že
tamaryšek roste téměř výhradně
na březích Nilu, proto je možné
jej použít jako diagnostický druh
pro tento typ prostředí

Obr. 5 Umístění druhu forskalea
přepevná, Forsskaloea
tenacissima, (černé kruhy)
v rámci gradientu vlhkosti
v krajině (založeno na
mnohorozměrné analýze DCA –
viz obr. 2). Z grafu vyplývá, že
forskalea roste téměř výhradně
ve skalních štěrbinách v nejsušší
části gradientu, proto ji lze použít
jako diagnostický druh pro tento
typ prostředí
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diagnostický druh méně vhodný. Tyto příklady slouží
pouze pro ilustraci principu použité metody.

Současná vegetace v oblasti Sabaloky
Pro Súdán, stejně jako pro celou severní Afriku, je charak -
teristická poměrně pravidelná pásmovitost vegetačních
typů v rovnoběžkovém směru, s postupně se zvyšujícím
ročním úhrnem srážek od severu k jihu. Celý sever Súdánu
zhruba od 17. rovnoběžky s. š. až po hranice s Egyptem je
pokryt pouští. Sabaloka leží přibližně uprostřed pásu po-
lopouští, který se vyznačuje suchým klimatem a velmi říd-

kou vegetací s akáciemi. Na jih od této oblasti, zhruba
podél 13. rovnoběžky s. š., se táhne pásmo tzv. sahelu (pře-
vážně nízkostébelná akáciová savana). Nejjižnější část
dnešního severního Súdánu zasahuje do vegetačního pásu
vysokostébelných savan.

Pohoří Sabaloka je na rozdíl od poměrně monotónní
okolní krajiny vegetačně velmi různorodé. Tok Nilu pro-
ráží vulkanické pohoří a vytváří zde nivu, do níž směřují
periodicky vysychající koryta sezónních řek (wádí). Hla-
dina Nilu v průběhu roku kolísá zhruba o 5 m, s nejvyšším
průtokem od srpna do října. Břehy jsou lemovány pásem

9 8 P E S  X I V / 2 0 1 5 STUDIUM SOUČASNÉ VEGETACE  V  SÚDÁNU

Obr. 6 Umístění kotvičníku
zemního Tribullus terestris (černé
kruhy) v rámci gradientu vlhkosti

v krajině (založeno na
mnohorozměrné analýze DCA –

viz obr. 2). Graf ukazuje, že
kotvičník zabírá velmi širokou
ekologickou niku, od suchých

wádí až po zemědělsky
obdělávanou krajinu, přičemž se

vyskytuje i v křovitých lemech.
Jelikož zaujímá velkou část

studovaných vegetačních typů
(s výjimkou obou extrémů

vlhkostního gradientu), je jako
diagnostický druh méně vhodný

Obr. 7 Dúmová palma (Hyphaene thebaica) s charakteristicky větveným kmenem vyrůstá z porostu mladých tamaryšků (Tamarix nilotica). Na fotografii
je vidět, jak prudce v některých místech přechází bujný porost lemující řeku do suchých kamenitých svahů téměř bez vegetace (foto P. Pokorný)
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tamaryšků (Tamarix nilotica) a mohutných akácií nilských
(Acacia nilotica), vzácněji i dúmovými palmami (Hyphae -
ne thebaica) (obr. 7). Dodnes je zde praktikováno tradiční
zemědělství využívající každoroční záplavy k pěstování
plodin, jako jsou čirok (Sorghum bicolor) (barevná příloha
viii) a luštěnina lablab purpurový (Lablab purpureus),
v čerstvě zaschlém říčním bahně (barevná příloha ix).
Různě široká niva ležící již mimo dosah záplavy je využí-
vána k intenzivnímu závlahovému zemědělství (v součas-
nosti se zde nejčastěji pěstuje cibule pro trh v Omdurmánu,
barevná příloha vii). V obdělávané krajině se setkáváme
s celou řadou polních plevelů, jako příklad můžeme zmínit
kotvičník zemní (Tribullus terrestris) s velmi pichlavými
plody, který je u nás známý jako léčivá rostlina (obr. 8).
Dále od řeky se zvedají pahorky řídce porostlé odolnou
vegetací. Pouze v období dešťů se hory a okolní suché
pláně zazelenají, po zbytek roku je většina vegetace suchá.

Důležitým krajinotvorným prvkem jsou pásy křovin
podél zavlažovacích kanálů a na úpatí balvanitých kopců
(barevná příloha vi). Tyto pásy jsou tvořeny především tr-
nitými keři s jedlými plody jako kapara opadavá (Capparis
decidua) (obr. 9) a cicimek Kristův (Ziziphus spina-christi)
(obr. 10) nebo různými druhy akácií. Na okrajích polí roste
velice dekorativní jedovatý keř s bizarním českým názvem
plchoplod otevřený (Calotropis procera)3 (barevná příloha
viii) a červeně kvetoucí modřil podlouhlolistý (Indigofera
oblongifolia).

Na okrajích wádí a v sušších částech krajiny roste akácie
zkroucená (Acacia tortillis) s deštníkovitým tvarem ko-
runy (obr. 1). Také zde často narazíme na trnitý strom po-
strádající český název, označovaný někdy jako „sahelský
datlovník“ (Balanites aegyptiaca), který svými hořkoslad-
kými plody opravdu datle trochu připomíná (obr. 11).
Proso naduřelé (Panicum turgidum), tvořící mohutné trsy,
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Obr. 8 Kotvičník zemní 
(Tribullus terrestris) 
(foto P. Pokorný)

Obr. 9 Kapara opadavá 
(Capparis decidua) 
(foto P. Pokorný)
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je jednou z mála bylin, jež se udrží v korytech wádí a odo -
lají i sezónnímu přívalu vody (korytem wádí protéká voda
obvykle jen několik dní v roce, po prudké bouřce, která
přichází zpravidla v srpnu nebo začátkem září). Ve štěrbi-
nách mezi balvany přežívají jen nejodolnější vytrvalé by-
liny, například trnitý blefaris jedlý (Blepharis edulis)
s blankytně modrými květy (barevná příloha viii) nebo ko-
přivě blízce příbuzná (ale nežahavá) forskalea přepevná
(Forsskaloea tenacissima) (obr. 12).

Současná vegetace v oblasti Gedárefu (jihovýchodní
Súdán)
Oblast savan, tzv. sahel, tvoří pás táhnoucí se napříč
celým africkým kontinentem zhruba podél 13. rovno-
běžky s. š. Roční úhrn srážek v této oblasti je mezi 200
a 600 mm. Období sucha zde trvá čtyři až šest měsíců, ob-
dobí dešťů je v létě, s maximem srážek v srpnu. Tyto
srážky jsou dostatečné na to, aby zde mohla růst savana
s řídkým porostem stromů a bohatým podrostem travin

(obr. 13). I v této oblasti jsou dominantními dřevinami
akácie, především akácie egyptská (Acacia seyal), núbij-
ská (A. nubica) nebo medonosná (A. melifera). Kromě
akácií zde roste například baobab prstnatý (Adansonia di-
gitata) (obr. 14) nebo lejnice africká (Sterculia tomentosa)
s velkými plody, které jsou pokryté dráždivými chlupy
(barevná příloha xi).

Z důvodu poměrně příznivého klimatu byla ovšem na-
prostá většina této krajiny přeměněna na nekonečné lány
polí, kde se pěstuje především čirok dvoubarevný (Sor -
ghum bicolor) (barevná příloha viii) nebo sezam indický
(Sesamum indicum) (barevná příloha viii). Africké země,
které většinou svého území zasahují do polopouštních
a pouštních oblastí, jsou životně závislé na zemědělské
produkci sahelského pásu, proto bohužel původní charak-
ter krajiny a vegetace této oblasti téměř vymizel. Savana
zůstala zachována jen v malých ostrůvcích, i v nich je však
bylinný podrost silně degradovaný v důsledku nadměrné
pastvy stád kočovných pastevců.
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Obr. 10 Cicimek Kristův 
(Ziziphus spina-christi) 

(foto P. Pokorný)

Obr. 11 „Sahelský datlovník“
(Balanites aegyptiaca) 

(foto A. Pokorná)
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Obr. 12 Forskalea přepevná
(Forsskaloea tenacissima) 
(foto A. Pokorná)

Obr. 13 Savana v okolí Gedárefu
(foto P. Pokorný)

Z botanického hlediska je v této oblasti důležitá řada
druhů trav s poměrně velkými obilkami, jež mohly být
v předzemědělském období sklízeny za účelem získávání
potravy. Tyto rostliny dnes nacházíme nejčastěji jako ple-
velnou příměs na polích. Nepřehlédnutelná je například
mohutná tráva s výrazně tmavě zbarveným květenstvím,
divoký předek pěstovaného čiroku – čirok rákosovitý
(Sorghum arundinaceum). Nelze opomenout také skupinu
trav příbuzných prosu (podčeleď Panicoideae), především
bér zlatavý (Setaria sphacelata) (barevná příloha x) nebo
několik druhů brachiarií (Brachiaria spp.).

Tyto rostliny jsou důležité nejen pro studium pravěké sub-
sistence, ale mohly by nám pomoci porozumět i postmeroj-

skému zemědělství, o němž dosud neexistují téměř žádné
spolehlivé informace. Klasické egyptské plodiny jako pšenice
dvouzrnka (Triticum dicoccum) a ječmen setý (Hordeum vul-
gare) totiž byly prokázány pouze v nejsevernější oblasti dneš-
ního Súdánu (Rowley-Conwy 1991; Clapham – Rowley-
Conwy 2007). Dále na jih se uvažuje o pěstování původních
afrických plodin, jako například čiroku. Existují ale i názory,
že zde mohly být pěstovány některé jiné druhy polodivokých
travin, od jejichž kultivace bylo později upuštěno a nacházejí
se dnes už jen ve své původní plané formě (Fuller, ústní sdě-
lení). Například Setaria sphacelata nebo Brachiaria deflexa
rostou divoce ve velké části tropické Afriky a příležitostně
bývají sklízeny v době hladu (Harlan et al. 1976).
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Shrnutí

Rostliny jsou dobrým indikátorem podmínek, v nichž ros-
tou. Na základě průzkumu současné vegetace pohoří Sa-
baloka můžeme použít archeobotanické nálezy z této ob-
lasti k rekonstrukci odpovídajících typů prostředí
v minulosti. Nicméně pro interpretaci dat z velmi starých
období (mezolitu a neolitu) bude nutné pokračovat v tomto
typu výzkumu v jižněji položených oblastech, kde dnešní
klima více odpovídá podmínkám, které na Sabaloce pano-
valy v časných fázích holocénu.
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Obr. 14 Baobab prstnatý
(Adansonia digitata) s jedlými

plody (foto P. Pokorný)
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Abstract:

Investigation of recent vegetation in the Sudan 
as an important tool for further archaeobotanical
reconstructions in North-eastern Africa

Attempts at reconstructing past environments are an impor-
tant part of archaeobotanical investigations. However, any
interpretation of archaeobotanical data must be, among
other things, based on a detailed knowledge of species be-
haviour in recent vegetation. To meet this requirement, we
studied vegetation in the area surrounding archaeological
excavations in the western part of Jebel Sabaloka, near the
6th Nile Cataract in the Sudan, based on sample-plots (re-
levés) in different habitats covering a gradient from dry
rocks to the irrigated alluvial plain of the River Nile. 

The species composition variability clearly corresponds
with the environmental gradient of water availability. In ad-
dition to that, the vegetation of the irrigated alluvial plain
shows a clear difference in the management of the plots 
(fields versus scrubby edges). Plant species with a narrow
niche were selected as potential diagnostic species for certain
habitats, in contrast to species with a broad niche. However,
we need to be cautious in making generalizations about this
finding. Especially for reconstructing the remote past, the
knowledge of the local environment would be insufficient.
It is generally known that the Holocene climate differed 
distinctively from that of today. In reconstructing the older
phases of the Holocene, it is necessary to investigate recent
vegetation in areas situated much further to the south.

archaeobotany – arid climate – climatic change – origin of
agriculture – reconstruction of past environment – refer -
ence collection – Sabaloka – Sudan – vegetation

archeobotanika – aridní klima – klimatická změna – po-
čátky zemědělství – rekonstrukce prostředí – srovnávací
sbírka – Sabaloka – Súdán – vegetace
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