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V. KUi'AK: 

Třetí příspěvek ku květeně českých lišejníků. 

Ve Věstníku Klubu Přírodovědeckého roč. XII. a XIII. (1909-1911) uve
řejnil js~m dva seznamy lišejníků sbíraných v udaných letech na různých 
místech Cech. Za poslední léta podařilo se mi v území dříve popsaném nalézti 
nové druhy, po případě zjistiti nová naleziště u druhú dříve sbíraných, jejichž 
seznam předkládám v připojené práci. 

Ve Váp. Podole a okolí, kam jsem opětovně dojížděl, prohlížel jsem po
drobněji poslední zbytky vápencových skal, pokud se ještě zachovaly jednak ve 
vsi a nejbližším okolí a pak pruh vrchních vápencových skalin silurských a de
vonských mezi Podalem a Prachovicemi, jakož i skalky z černých hlinitých 
a grafitických břidlic u Podola, Prachovic, Cítkova a Nerozhovic. 

Dále jsem znovu prohlédl prahorní balvany rulovité žuly kolem Nasavrk, 
cenomanské pískovce v okolí Škrovádu, křemencové skály na Podhůře a u Sla
tiňan, a opětovně jsem sbíral na ~ioritových skalách v okolí Vrbatova Kostelce, 
jmenovitě na balvanech v potoce Zejbro směrem z Kostelce k Podskalí, kteréžto 
naleziště považuji za velmi zajímavé. Také na čediči (nefelinický tefrit) na Ku
nětické Hoře u Pardubic (305 m n. m.) a rulových skalách Koukalky u Chotě
boře a balvanech v Doubravce jsem sbíral. Mnohé nálezy z této oblasti uve
řejnil nedávno zesnulý botanik E. Kalenský v I. svazku díla: Chrudimsko a Na
savrcko r. 1906. 

V letech 1910-1921 prohlédl jsem podrobně všechny významnější skály, 
lomy a lesy v širokém okolí Úpice. Z permských pískovcových skal v okolí 
úpickém sluší uvésti jako nejzajímavější t. zv. Zlatou jámu sev. od Suchovršic 
na místě, kde se nachází zasutá §achta, zbytek bývalých dolů prý na zlato, 
a svislé stěny v jejím okolí, dále Skalku nad Závodí a svislé skály pod Dlouhými 
záhony u Úpice, které jsou znamenitým nalezištěm lišejníků. Pískovce zdejší 
mají značný obsah v~ipna a hostí lišejníkovou květenu vápencům vlastní. I me
chové porosty těchto skal svědčí o vápenné povaze jejich. 

Odlišné jsou lišejníkové porosty na pískovcových haldách v Mostolínce jz. 
od města položené, vzniklé hlavně vyvezením balvanů z přilehlých polí a luk. 
Již bohatý výskyt Parmelií a druhu Rhizocarpon geographicum zřejmě jeví roz
dílné jejich chemické složení. 

Také jednotlivé balvany i svislé skály na malebných Jestřebích horách -
dříve Žaltmanské zvaných - kol 700 m vysokých (nejvyšší vrch Hexenstein je 
kotován 738 m n. m.) , pí§kovcové skály t. zv. Kozí kameny nad Poříčím a bal
vany v lesním potoce u Cervené Hory a v nejbližším okolí po lese rozptýlené, 
poskytly mnohé zajímavé nálezy. 

Staré dřevěné stavby v okolních vsích: Lib:liatově, Maršově, Suchovršicích, 
Posadově, V. Svatoňovicích a j. jsou na ovětralých stěnách osídleny květenou, 
jak ji uvádí ze sousední Moravy Dr. J. Suza v díle: Nástin zeměpisného roz
šíření lišejníků na Moravě vzhledem k poměrům evropským str. 99 a násl. 
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Balvan y v foči š ti Úpy v obvodu města jsou téměř bez l išejníkového po
rostu . Sluší to pi'ič í sti rušivému vlivu chemických součástí, k teré se z rozma
nitých továren do vody doshí.vají a pak také tomu, že regulací byly o dstraněny 

staré balvany z foč i š tě a vodě uvolněn běh, takže ph vyšším stavu 1"eky divoce 
letí a píske m povrchy balvanů omývá. Tarasy regu lace jsou j eště poměrně nové 
a málo lišejníky porostlé. Jen tu a tam na samém bfohu se na za padlém ka
rneni najde Verruc. hydrela a j. obecné druhy. Okolí úpické považuji téměi· za 
úplně prozkoumané a neoče kávám odsud žádných význačných nálezů . 

Mnohokráte jsem prohlédl pískovcové skály na Ostaši u Police, v Adršpachu , 
Teplicích, na Hvězdě a jmenov i tě menší iso lovanou skupinu pískovcových skal 
zvanou Skály se zříceninou h radu stejného jména, k terou považ uji za nejzají
mavěj ší z uveden ýc h. Je zde zas toupena nejen pískovco vá fl ora ve výz n ačných 
associacích , ale i staleté bu ky a prastaré smrky, pla tany a topoly, pak sou še 
a paře zy ve skalách jsou bohatým nale zi š těm lišej níků. 

V okolí České Skalice, kde jsem již dříve sbíral, věnoval jsem pozornost 
jmenovitě staletý m dubům , buků~ , lipám a starý m platanům v ratiboř i ckém 
údolí až ke mlýnu ve Slatině n . Upou. Potom mladším dubinám a s míšeným 
porostům v okolí města na př. v Rousíně , pískovco vým a slepencovým skalám 
v okolí zř'ícenin hradu Ryzmburka a opukám v širokém okolí. Na posled n ě jme
novaném substrátě jsem sbíral i v okolí N. Měs t a n. M. (324 m n. m .), Václavic, 
Vysokova, Vrchovin i C. Skalice. 

Dále uvádím některé nálezy učiněné na fyllitových skalách v údolí řeky 
Metuje do samoty Peklo mezi N. Městem n. M. a Náchodem, pak nahodilé nálezy 
na témž substrátě a pískovcích v okolí Náchoda (337 m n . m.) a na fyllitu 
u zřícenin hradu Frymburka u N. Hrádku. 

V Ústí n. Orl. jsem prohlédl jmenovitě lesnatou stráň na úbočí Andrlova 
chlumu a částečně opuky u Řet~vé a stromové aleje a silnice k Cernovíru. 
Odtud jsem dvakráte v 1. 1920 a 1922 podnikl výlet na Králi cký Sněžník. Také 
uvádím několik nálezů z Jizerských hor. 

Největší část uvedených druhů revidovali zesnulí lichenologové E. Eitner 
z Vratislavi a E. Senft z Prahy ; některé rody jmenovitě Verrucaria ceae zkoumal 
německý lichenolog H. Zschacke, který také částečně výsledky svých prací uve
řejnil v Hedwigii od r. 191 3. (Die mitteleuropti.ischen Verrucarien.) 

Pojmenování i'ídil jsem až po Acarosporaceae dle díla: Alex. Zahlbruckner, 
Catalogus lichenurn universalis a čís la u jednotlivých druhů uvedená souhlasí 
s pořadovými čísly v témž díle. 

Doklady téměř všech tě chto nálezů uložil jsem v Národním museu v Praze ; 
zbytek nalézá se v mém vlastním herbáři a bude dodatečně také v Praze uložen. 

Verrucariaceae. 

Ver. acrotella Arn. - Z. 27. - Zřídka na břidlicových úlomcích v lese mezi 
V. Podol em a Nerozhovicemi. 

V. aquati lis W11u:< ;. -- Z. 42 . 
potoce u Červ. Hory. 

Vzácně na oplachovaném kamení v lesním 

V. calciseda DC. - Z. 53. - Na vápencových ~kalách mezi V. Podalem a Pra
chovicemi. 

V. cafaleptoides Nv1.. - Z. 55. - Na drobných zapadlých vápencových ka
menech v Pleskotově skalce u V. Podola. - Pozn. Sem patří údaj v II. Pří
spěvku z r. 191 O jako V. apomelaena MAss. 
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*V. Floerkea.na. D. TORRE et SAHNTH. - Z. 97. - Na vápenci u Prachovic v lese. 
V. fuscella. AcH. - Z. 1O1. - Na permském pískovci u silnice z Úpice do 

Suchovršic, na témž substrátě u Zlaté jámy u Suchovršic, na fyllitu v údolí 
Pekelském u N. Města n. M. 

V. hydrella. AcH. - Z. 124. - Na kamení v potocích u Úpice obecná, na př. 
ve Zbylově u Sucho vršic, na pískovci u Červ. Hory, v Úpě u Slatiny, 
v potoce Žejbro u Vrbatova Kostelce, na kamení v potoce pod zříceninou 
hradu Rabštejna u Chrudimi. 

*V. interrupta. STNR. - Z. 130. - Na vápencových balvanech mezi Podalem 
a Prachovicemi. 

V. ma.rmorea. ARN. - Z. 148. - Na permském pískovci v polním úvoze u Ro
kytníka. 

V. nigrescens PERS. - Z 164. - Na vápencových skalách i balvanech mezi 
Podolem a Prachovicemi. 

*V. pa.rmigera. STNR. - Z. 176. - Na vápencových skalách u Prachovic. 
V. pra.etermissa. ANzI. - Z. 192. - Na ponořených dioritových balvanech 

u Vrbatova Kostelce, na kamení v Chrudimce u Slatiňan, na balvanech 
v Doubravce u Chotěboře. 

V. rupestris ScHRAD. - Z. 207. - Na permském pískovci u Zlaté iamy; na 
zapadlých vápencových kamenech mezi Boukalkou a V. Podolem ve 
f. confluens ARN. 

V. viridula. ACH. - Z. 263. - Na kamení v příkopě u vozové cesty od Hlav
ňova na Hvězdu (Police n. M.). 

Thelidium minimum AnN. - Z. 323. - Na břidlicových úlomcích u zřícenin 
hradu Rozpakova u Váp. Podola. 

Th. Zwa.ckhii MAss. - Z. 367. - Na vlhkém kamení v lese u Červ. Hory vzácně . 
Staurothele clopima. 'I'H. Fn. - Z. 453. - Na dioritu u Vrbatova Kostelce; na 

opuce u N. Města n. M. f. catalepta A. ZAIILBR. 
St. Hazslinskyi STNn.. - Z. 465. - Na dioritových balvanech v potoce Žejbrn 

u Vrbatova Kostelce (det. ZscHACKE). 
St. lithina A. ZAHLBTI. - Z. 469. - Na oplachovaných balvanech v Doubravce 

u Chotěboře. 

Thrombium epiga.ezzm W \.I .LH. - Z. 490. - Na příkopech v Libňatově, na lesní 
ušlapané cestě u Suehovršic. 

Dermatocarpaceae. 

Dermatocarpon a.quaticum A. ZAIILBH. - Z. 548. - Na oplachovaných balvanech 
v potoce pod Rabštejnem, na balvanech v Pekelském údolí u N. Města n. 
M., na dioritových balvanech v Žejbru u Vrb. Kostelce. 

D. miniatum MANN. - Z. 578. - Na dioritových skalách u Vrb. Kostelce, na 
balvanech v Pekelském údolí zřídka; 
na čediči Kunětické Hory a na skalách u N. Hrádku var. complica.ium 
HEL LB. 

D. rufescens · FH. FR. - Z. 597. - Na ušlapané hlíně v bývalých lomech ve 
Váp. Podole. 

"') Tyto tři druhy určil H. Zschacke v materiálu označeném jako Verr. calciseda DC. 
v I. Příspěvku. 
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Pyrenulaceae. 

Arthopyrenia cerasi M.\ss. - Z. 921. - Na třešiiových kmenech na úbočí 
Kunětické Hory. 

Leptorhapis eµidermidis F11. F11. - Z. 971. - Na starých břízách pod Rýzmburkem. 
Porina carpinea A. Z.\111,n1L - Z. 1103. - Na olšové souši u Zlaté jámy u Sucho

vršic, na habrovém pařeze u V. Svatoi10vic, na buku na úbočí Králického 
Sněžníka, na platanech u Ratibořic. 

P. chlorotica MC-1.1„ AH<;. - Z. 1122. - Na vlhkém fyllitu v údolí Pekelském, 
na kamení v potoce pod Rabštejnem, na dioritu u Vrb. Kostelce, na skále 
u Čertova hrádku u Chrudimě. 

Pyrenu/a nilida Arn. -- Z. 1455. - Na spodině buků v Pekelském údolí, na buku 
u Zlaté jámy u Suchovršic, na buku u Pasek na Jestřebích horách. 

P. nitidella Mc·u„ A11<;. - Z. 1457. - Na buku v Pekelském údolí ster. 

Caliciaceae. 

Chaenotheca chrysocephala F11. Fn. - Z. 2005. - Na smrkách ve Skalách, na 
staré stodole v Posadově, na smrku v Adršpachu, na dubech u Ratibořic. 

Ch. hispidula A. Z,\I!LB11. - Z. 2008. - Na staletých dubech u Ratiboi"ic. 
Ch. melanophaea Zw.\n:. - Z. 2009. - Na modřínech u Nesyté. 
Ch. trichialis Hu,uL - Z. 2017. - Na dubech u Ratiboř·ic, na mechu trouch

nivém ve skalních štěrbinách ve Skalách. 
Calicium arenarizzm HA:WPE. -- Z. 2026. -- Na stélce druhu Biatora lnciida 

v Pekelském údolí vzácně plodná. 
C. chlorinum Se11.H:11. - Z. 2023. - Na fyllitové skále v Pekelském údolí, na 

permském pískovci u Zlaté jámy u Suchovršic ster. 
C. hypere/lum Aur. - Z. 2054. - Na smrku ve Skalách, na jehl. stromech 

na úbočí Král. Sněžníku. 
C. minutum A1L\". - Z. 2062. - Na souši pod vrcholem Král. Sněžníku. 
C. trabinelfum Arn. - Z. 2097. - Na topolovém pafoze u Hatibořic. 

Sphaerophoraceae. 

S. globosus W .\1\'. - Z. 2205. - Na smrkách v Jizerských horách obecný. 
S. melanocarpus DC. - Z. 2206. - Na pískovcových skalách v Adršpachu 

a Teplicích, zde u vchodu do skal hojně plodný; vzácně ve Skalách. 

Arthoniaceae . 

.A.rthonié1 arlhonioides A. L. S:i.r1T1 r. - Z. 2239. --- Na skalách u H.abštejna , 
u Certova hrádku, sterilní hojně; na písko\'CÍ ve Skalách, na Ostaši, 
v Adršpachu, Teplicích, na mechu ve Skalách hojně plodný; 
/. corticofo A. ZA11urn. - na platanech a srnrkách ve Skalách. 

A. lobala MAss. - Z. 2402. - Na fyllitových skalách v údolí Pekelském pokrývá 
ster. sté lka veliké plochy. 

A. radiata Arn. - Z. 2498. - Na habrech pod Velbabou u Úpice, na mladých 
habrech u N. Města n. M., na dubech pod Rýzmburkem; obyčejně f. 
astroidea Ac1t. 
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Allarlhonia fusca SAN'DST. - Z. 2595. - Na opuce u České Skalice a mezi 
Hlavňovem a Hvězdou u Police. 

Xylographa abietina A. ZAIILBH. - Z. 2773. - Na oloupaný ch pařezech ve 
Skalách a pod vrcholem Krá l. Sněžníka. 

Opegrapha diaphora Acrr. - Z. 28 76. - Na platanech a staletých dubech u Ra
tibořic, na buku u Radvanic, na topolech u Černovíra; 
var. chlorina OLTY. - na zahnívající kůře dubové u Ratibořic. 

O. pulicaris ScHRAD. - Z. 3002. - Na platanech u Ratibořic. 

O. saxatilis DC. - Z. 3012. - Na vápenci u Prachovic, na perm. pískovci 
u Suchovršic. 

O. saxicola AcH. - Z. 3023. - Na pískovci ve Skalách, na Hvězdě; 
var. schisticola A. ZAHLB H. na stinných místech skalisk na vrcholu 
Král. Sněžníka. (Č erstvá stélka hnědočervená rychle v herbáři bledne 
a žloutne.) 

O. subsiderella ARN. - Z. 3039. - Na platanech u Ratibořic. 

O. viridis PERS. - Z. 3056. -- Na s tromech u Zlaté jámy, v Pekelském údolí, 
u Ratibořic na dub u, pod Rýzmburkem na platanech. 

O. vulga.ta ACH. - Z. 3058. - Na onové souši u Suchovršic. 
Gra.phis scripta Ac1-c. - Z. 3355. - Na bukách v ratibořickém údolí, na 

habrech pod Jestřeb ími horami, v Pekle u N. Města a pod Velbabou 
u SuchGvršic; 
var. pulverulenta Ac1-1. - na staletém buku u mlýna ve Slatině n. Ú. 

Lecanactidaceae. 

Schisma.tomma abietinum MAss . - Z. 4266. - Na smrkách ve Skalách a v Adrš
pachu s hojnými plod riicemi i pycnoconid. (Pyrenotheca leucophala Leight.) 

Lecana.ctis plocina MAss. - Z. 4245. - Na pískovcové skále v opuštěném lomě 
u Škrovádu. 

Thelotremaceae. 

Thelotrema. lepa.dinum ACll. - Z. 464 7. - Jednou na smrku ve Skalách s apo
theciemi většinou prázdnými. 

Diploschistaceae. 

Diplosch. scruposus Nn1-nr. - Z. 4825. - Na pískovci u Škrovádu pokrývá 
značné plochy ve f . plzunbeus A. ZAHLBR. ; 
také na balvanech na Král. Sněžníku; 
var. a.renarius Mt'LL. Arw . - Na hlíně u Ochr.ze vzácně. 

D. bryophillus A. ZAHLB n. - Z. 4801. - Na mechu na pískovcovém tarase 
pod Velbabou u ú pice. 

Oyalectaceae. 

Microphia.le diluta. A. ZAIILBIL - Z. 4904. - Na zahnilých pařezech u hájenky 
v Havlovicích, pod Velbabou u Úpice, v Pekelském údolí, u Smrti ve 
Váp. Podole. 

Gga.lecta. jenensis A. ZAHLI31L - Z. 4982. - Na permském pískovci u Sucho
vršic, na vápencové stěně mezi Podalem a Prachovicemi. 

5 
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Pyrenopsidaceae. 

Psorotichia Schaereri An\". - Z. 5213. - Na drobných v mechu zapadlých 
kuseéh vápence v Pleskotově skalce u Váp. Podola. 

Col/emaceae. 

Co/lema mpestre lfo11. - Z. 5413. - Na dioritových balvanech v potoce Zejbro 
u Vrb. Kostelr,e, v potoce pod Habštejnem, v Kamenném poto<:;e u Chotebofo. 

U. pulposu111 Arn. Z. 3-1-58. - Na lesním pi'íkopě poct Rýzmburkem, na 
hlíně u Zlaté jámy u Suchovršic, na lesních pi;íkopech pod Andrlovým 
chlumem u Ústí n. Orl.; všude plodné. 

leptog ium /ich enoides A. Z.\111.1:11. - Z. ;)557. - Na vlhkém pískovci u Zlaté jélmy ~ 
na vápenci u Prachovic. 

L. scotinum Fn. - Z. 5576. - Na mechu ve vápencové ssuti u Prachovic ve 
var. sinuatum Tonss. 

L subLile Tonss. - Z. 5613. - Jednou na zahnilém topolovém pařezu u Ra
tiboři c. 

Pannariaceae. 

Placynthžwn nigrnm S. Gn \ Y. - Z. 5769. - Na permském pískovci ve Zbylově 
u Suchovršic a Poldekova u Úpice, na opuce u Hlavi\ova, na kamení 
u Jívky a j. 

Peltigeraceae. 

Nephroma laeuiuatum Arn. - Z. 6218. - Na hlíně na roznožích stromů na úbočí 
Král. Sněžníku. 

N. resupinatum Arn. - Z. 6223. - Na souši list. stromu na úbočí Král. Sněžníku. 

Peltiqern aphtosa W11,w. - Z. 6230. - Na stinné skále pískovcové v Adršpachu. 

P. horizontalis B.\ L\I<~. - Z. 6237. - Na hlíně v Pekelském údolí u N. Města n. M. 
P. malacea Fť>:CK . -- Z. 6241. - Na mezích v trávě u Janovic, u lipek u Úpice. 

P. canina W1u.1>. -- Z. 0230. - Na lesní půdě v trávě pod Andrlovým chlumem 
u Ústí 1i. Orl., u silnice do J{etové , na lesní půdě u Nerozhovic, na bal
vanech v Mostolínce u Úpice a j., všude plodná. 

P. polydacfyla HmT\I. - Z. 6245. - Na hlíně u Brasilie u Rtýně, s předešlou 
u Ústí nad Orl., na lesní půdě v Mostolínce u Úpice. 

P. rufescens Hn111. - Z. 6249. -- Na hlíně u trati mezi V. Podalem a Kostelcem. 

Lecideaceae. 

L. alúo/'fflva An>:. - Z. 6269. - Na balvanech pod vrcholem Král. Sněžníku. 

Lecidea arctica Sm11w. - Z. 6289. - Na mechu v ssuti pod vrcholem Král. 
Sněžníku. 

L. confluens Arn. - Z. 6366. - Na balvanech pod vrcholem Král. Sněžníku. 

L crnstulata S1,n<1L. - Z. 6385. - Na opuce u V. Svatoliovic. 

L. cyanea RciHLI~G. - Z. 6386. - Na břidlici na Kazatelně u Váp. Podola. 

L. erratica Ifon. - Z. 6426. - Na bhdle u Váp. Podola a na pískovci ve Vel
babě a Mostolínce u Úpice. Obyčejně na malých zapadlých kamenech. 

L. elaeochroma ACll . - Z. 6416. - Na starých vrbách u Ratibořic ve f. fla
vicans T!l. F11. 
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L. /ascotll n1 -'Arn. -- Z. 643!-l. - Na pískovci v Mostolínce u Úpice. 

L. grisellll F'u<. - Z. 6460. - S př'edešlou; rovně~ na pískovci n Škrovádu 
a Slatil'ian; na fyllitu u V. Podola ve /. Mosigii A. ZA111.11n. 

L. intumescens Nv1.. -- Z. t.>497. - Na žulových balvanech u Nasavrk tvoří 
drobné ostrovy nLJ s télce Lecanora sordida Pt-:ns; rovněž u Seče. 

/,. f;dypaea Arn. -- Z. 6f) 17 . Na opuce u cesty z Hlavňova na Hvězdu 

n Police. 

L. lith ophila J\rn. Z. 6538. Na piskovci u Škrovádu. 

L. 111acror:;1rpt1 ST1x1>. Z. 6GG1. - Na pískovci v okolí Úpice (pod Velbabou , 
v Karb ;Jnce) , na fyllitu v Pekelském údolí, na balvanech !la Král. Sněžníku; 
/. plrnea ST1T'\. na dioritových balvanech v Ze jbrn u Vrbatova 
Kostelce ; 
var. sterizt_1 W .\I:\. na balvanu v potore pod Bučinou u Vápen. 
Podola. 

L. neglecl<L NY1.. - Z. 6G82. - Na medrn na vrcholu Král. Sněžníku ster. 

/, . parnsem:t Aci 1. ---- Z. 6624. -- Na platanech u Ratiboi·ic a habrech v Pekel
ském údolí var. atmrubens An:\'.; 
na slonpk:ich u si lni ce u Váp. Podola var. pulverulenta A. Z.\111.Bn. 

/, . phina L .\11\J. - Z. 6647. - Na pískovci v lomě u Podhrádi u Úpice. 

/, . pun_rJPn s NY1„ - Z. t>68;~. - Na stinných skalách pískovco vých v lese 11a 
Velbahě n Úpi< ~ e . 

/,_ r1sserrnlomm Aur. -- Z. 6898. - · Na starém dříví u Ústí n. O., na Král. 
Sněžníku. 

L cnarclala S\\'. - Na pískovci na Ostaši u Police, na perm. pískovci u Úpice, 
na žule u Ochoze u Nasavrk a j.; všude na zapadlých kamenech. 

/,. _r;elalinosa Fu\. - Z. 703G. - - Na zahnilém pařezu na úpatí Král. Sněžníku . 

L. grt111ulosn Arn. - Z. 704 7. - Obecná na vřesovišti u Mostolínky u Úpi ce , 
kde pi'echází i vzácně na staré pařezy. 

L. griseoatrn "'''"· - Z. 7049. - Na skalách a balvan ech pod vrcholem Král. 
Sněžníku. 

/,. lucidn Arn. - Z. 7121. ~ Na stinné skúle u Certova hrádku u Chrudimě, 
na fyllitu v Pekelském údolí u N. Města n. M. 

L pullatn T11. FH. -- Na souších pod vr cholem Král. Sněžníku. 

L. sapinea A. Z .\llLHIL - Z. 7252. - Na roznožích smrků pod Velbabou a n a 
borovicích na Kvíčale u Úpice; obyčejně sterilní stélka. 

f,. turgidula F1L - Z. 7327. - Na oloupaných parezech na Andrlově chlumu 
u Ústí nad Orl. , na Králickém Sněžníku, v Cítkovském údolí a u Zá
mečku u Váp. Podola. 

/,. 11/iginosa Ac.1 1. - Z. 7320. - Na zahnilých pai'ezech u zříceniny Frym
burka a u Zlaté .iámy u Su chovrš ic ve va r. fuligin ea Lr~c 1\; na vi·eso
viš ti u Mostolínky var. humosn Au1. 

/,. demissn Arn. - Z. 7369. - Na hlíně na Král. Sněžníku. 

/, . ostreata Srn .\FI L -- Z. 7412. - Na borovicích v trutnovském parku, na 
rozn ožích starých modřínú a borovi c u Ratib0řic; na roznožích modřínl'1 
u s taré si lnice v Podole hojně ploduá. 

Jfycoblastus alpi11us KEn:\'ST. ·- Z. 7 449. - - Na j ehlična tých stromech u Štol
pichovy ces ty v .Jiz e rských horách obecný. 
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M. 8<'l!lgui11r1ri11s No1n1. - Z. 74ti0. - Na jehl. strome<'h s pfodešl)· rn a na 
vrcholu hory „U obr:ízku". 

C«Jfillt1rfo rdhali11a H1-:1.ui. - Z. 7465. - Na zap::idl ýc l1 halvan cd1 v ~ípen ('ový('h 
v Pleskotově skalce u Váp. Podola. 

C. afropurpurec? T11. F11. - Z. 7548. - Na topolovém pa i'ez u u Batih oi'i<' jednou . 
C. Ehrharfia1w T11. Fn. -- Na starýr.h di'evěných stavbách v okolí Úpice 

hojná a c~asto plodná na pi'. v Liblrntově, v Maršově , v Posadově, na zú
bradlí u cesty na Kvíčale a .Í· 

C. /enticularis T11. F11. - Z. 7614. - Na vápenco vye h s lrnl::ích me zi V. l'odol e1 11 
a Prachovicemi pokrývá větší plochy. 

O. micrococca T11. F11. - Z. 7633. - Na pafoze na 11patí Kr;íl. S11ě~níka. 

C. prasinrt T11. F11. - Z. 76G4. - Na zahnilých pafozech u hájenky v Havlo
vicích ve j: hyssacea T11. F'1:. 

C. mqu/osa L1 ·:Tť .\lT . -- z. 76H6. - Na topolu u cesty cto Hyxova pekla u Chru 
<lilllě. 

(' sy11ot/ze;1 B1 ·: J.TIL\\I. - Z. 7698. - Na s tarén1 dflví ve Skalách, u Havlovi c, 
v N. Městě n. M., na Kr<.íl. Sněžníku, v Martinicích u Jilemnice. 

Hélcidia clzlorococca LE'I"L\l'. - Z. 7802. - Na habrech pod Velbabou u Úpice , 
na pal"ezech pod Jestřebími horami, na habrech v Pekelském údolí. 

8. clzlomtica A. Z .\111.111:. - Z. 7803. - Na břidlici u zř'íceniny Rozpako va 
u V <íp. Podola. 

H. li.r;1zi<1ria L1·:rnl'. - Z. 7873. -- Na s taré za hnil é stl'eše ve Sl\~tlách , n a 
mechu na Král. Sněžníku. 

R. Naeyelii A. Z .\111.111L - Z. 78!)5. -- Na vrbách u Havlovic a u lipek u lJpice. 

B. salw/elomm L1TT . \ ť. - Z. 784ti. - Na mechu u Zlaté jámy u Suchovršic. 

B. S/Jhaeroides A. Z .\111.1:n. -- Z. 7961. -- Na smrkovém pařeze u Nerozho vic. 

/J. albescens Z\\' .\t:I\ . - Z. 8011. - Na oloupaných pal·e7ech u Bras ilie 11 Rtyn ě. 

B. i11u11dalc1 KCllrn. - Z. v8132. - Na zatopených !l ebo oplachovaných bal va-
ne~h dioritových v Zejl..H'u u Vrb . lfostelce, v Upě u Slatiny, v Chrnclirnce 
u Skrovádu, pod Rabštejnem, u Cerv. Hory; zde se s permogon ; n ejča 
stěji ve f. /acastris STEIN. 

B. luteofa M1·D1>. - Z. 7152. - Na starých s tromec h ovocnýc h v Pekle u N . 
.Města n. M. 

8 . umbrina BAL'SCll. Z. 8:30!) . - Na pískovci pod Dlouhými z:.ihony u Úpice ; 
var. comµacfu T11. Fn. - na pískovci u Skrovádu ; 
var. turgida T11. F1:. - na silničních kam e nech mezi V. Podalem a Neroz
hovice mi. 

Nhizocarpon oreites A. Z .\111.1:1:. - Z. 8542. - Na balvanech pod vrcholem 
Krtil. Sněžníku. 

Rh. po/yc<'lr/mm TI!. F1L -- Z. 854-4. - Na žule u Nasavrk , na balvan ech na 
Král. Sněžníku. 

llh. hadiordmm T11. F1:. -- Z. 8f51G. - Na pískovc i na Jes frebích horách, na 
fy llitu u úíceniny Frymbmka u N. Hrádku , na dioritu u Seče. 

Rh. q eocraphir'um DC. - 8583. - Na pískovci v Mostolínce u Úpice velmi 
obecný ve /. /,pcrmora Arn., na skalách u .la blonn é h o n. Orl.; na l>alva
nech pod vrcholem Král. Sněžníku ve /. conti,quwn M.\ss.; f . atrovirens 
N' .\ss na Zvic3in ě. 
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Rh. m11biguu111 A. ZA11urn. -- Z. 8f>5G. -- Na pískovci nad Hadčí, u Červ. 
Hory, na .Jestl·ebích horúclt , v Karbance a pod Velbabou u Úpice, na 
lfremcnci u Čert. hnidku a u Slaliř1mi. 

Rh. r:o11ce11lric11111 lkLTllA\1. - Z. 857B. - Na opukových skalách mezi Policí 
a Hronove1u, na perm . pískovci u silnice z Úpice do Suchovršic. 

Hlz. uiridialn1111 K<>1111. - Z. 8€>33. - Na hi'idlice v tasovickém údolí u Váp . 
Podola. 

Clado11iaceae. 

Naeom!J<:es mfus Ht·:in ·: '\T. - Z. 8708. --- Na lesních pi-íkopech u Slatiny n. ú., 
ústí nad Orl., pod Velbabou a na cestě k Mostolínce u Úpice; zde často 
f'. sessilis NYL . 

IJ . mseus P1 ·: 11s. - Z. 8706. -- S předešlou na lesní pt°1dě, také u Havlovic, 
v Moslolínce u Úpice a .i· 

Cladoniti bacillaris NYL. - Z. 8745. - Na lesní pt°1dě na hřebenu Jestřebích 
hor asi 700 /11 n. m. 

Cl. cariosa J\rn. - Z. 8757. -- Na úbočí hor Jestfobích v trávě , na mezi 
u Poldckova ~ na pi'íkopě u silnice u Hokytníku f' . .w7w1mu/osa (Mou .. 
A1u;.) W ,\IN. 

Cl. cenofea (Ac11.) SrnAE11. - Z. 8761. - Na pai"ezech u Havl1wic ve Skalách, 
na Kozích kamenech, na kra.ii lesa u Maršova. 

Cl. cocd/era (L.) W1w. - Z. 8770. - Na vfosovišti u Mostolínky ve var. pleu
rofa FLI\ . a var. stemmdina Ac11.; rovněž /'. µ!1yllocoma Fu::. 

Cl. de/om;is lfoFF:'ll. - Z. 878t>. - Na vi'esovišti u Mostolínky. 

Cl. de!Jenerans (Fu\.) Srn<;i.. - Z. 8787. - Na vfosovišti u Mostolínky, na lesní 
pl'1dě mezi V. Podolem a Sečí ve f. plzyllophom E1rn11. 

Cl. digifafa Sc11AEIL - Z. 879iL Na rozpadlém pískovc..:i v Karbance u Úpice, 
ve Skalách, na Hvězdě u Police a na Kozích kamenech; na roznožích 
starých modl-ín t°1 u V. Podola var. 111011sfrosa A c1 r., někdy i plodná; na 
kra.ii lesa u lfokytnílrn na koi·enech smrků var. ceruchoides W .\r:\'. 

( 'l. /imbriafa (L.) Fn. - Z. 8801. - Na lesní pt°1dě u Mostolínky var. subulnta 
L. W.\t'\.; f'. chordEJ!is a /. furce//afa HoFF:\T.; na lesních pi"íkopech u Ha
vlovic; var. simplex Wi-:1s. na lesní pt°ldě u Frimburka (f. minor HA< ; 
a f'. maJor HA<;.). 

('/. P!oerlwana (E. F11.) S:\11 •. - Z. 8805. - Na vfosovišli u Mostolínky u Úpice 
velmi ho,iná, ne,ičastěji var. chloroides (Fu\.) W ,\f'\., var. infermedia HEPP.; 
var. carcata Ac11 . lamže zřídka. 

Cl. furcata (Hl'lls .) Sc11rL\I>. - Z. 8808. -- Na lesní púdě na Jestřebích horách 
vnr. racemosa HoFF\1. /. fissa Fu\. a f. furcato-s11b11/lnta HoFF\1.; rovněž 
var. pinnafa Fu\. a var. sub11/ala F1.1\. 

Cl. glauca Fr,K. - Z. 8820. - Na lesní půdě na úpatí Andrlova chlumu, na 
témž substrátě u N. Města n. M. 

Cl. graci!is (L.) HoFnr. -- Z. 881G. - Na vřesovišti u Mostolínky hojná ve 
var. chordalis Fu\ . a var. aspera F1.K. Tvoi"í často odchylné tvary, které 
se nedaií pfosně zafaditi. 

Cl. macilenta (HoFF\1.) NYL. - Z. 88:17. - Na nejvyšších místech hor .Testfobích, 
na lesní pi°Hiě u Rokytníka. ve Skalách teplických. 

f ff. 1wpillaria (E111111.) HoFF\1. - Z. 8858. - Na hlíně u cesty k Mostolínce 
f. molélriformis HoFF\1. i f. papil/osa F11. 



Cl. pyxidala (L.) E. F1L - Z. 8870. - Na lesní pi°ld l' 11a l\o zí<'h l<ar11e11ed1 
a na vi·esovišti u Mostolínky; na rozpadlér11 píslrn\'ť'Í 11 ccs l~- 1, l\Jostolíll<:c 
var. ch loroplwea P1.1\.: na pcrrn skérn pískov<'i 11 N:í<'hoda ; 1 11 <'ť ~·dv k l\losln
línce u Úpi<·e var. poól/11m (J\u1.) F1.1\ .: rovně~. nu <'·edi<'· i 11 ;1 . l(1111 l.·li<·k<; 
hoi·e a u úíceniny Fryrnburlrn; na les 11í pt°1dě u J>raclio\'i (' ;i 11 í:la! tS .\:írny 
u Suchovršic v<lť. ne,r;!Pcla (F1.h.) M .\ss.: 
f. prolif'em J\w-;. -- na les ní píldě 11;1 úpatí Andrlov;i <'hlurn11 u ťl s t í nad Orl. 

Cl. rtmqif'erintl (L.) W1_.:11. - V. 8872. - Na lesní pi°1d(>, na Osta ;.; i 11 Poli<'" 
a v Karba11ce u Upicc. 

Cl. rn11,r;i/or111is H<>l ·T\J. - Z. 88'in. - Na pi·íkopč 11 " ilnin~ k Hok~· tn í h1 , ·;1 r. /Hl/1 -

.rJens (.i\< :11.) W .\I \'., u „lipek" v Úpici. 

Cl. squ"11wsn Hui:1:\1. Z. 8888. - Na pískov ci na Kozí<'h lrn111< ~ 11 e < : li , \'l' s lrnl~íC'.11 
tcplick~· < : h, ve Skal;ieh a v l\arba11ce u Úpice; na vl-esov isl i 11 Moslol ínk ~
var. denticollis l-l<w1: \1., brn1žc var. phylloconw Hn11. 

Cl. s11/Jsq1w111o:w NYL. - Z. 8898. - Na pí skovci v le plick,Ý('li sk: il:í ch . 

Cf. sylnalicn L. - Z. 8D02. - Na les ní in°1dě na Ostaši , ,. Mostolí11cc a Karban<·c 
U (Jpi< :e, 11ejěastč,ii ve j'. sy/rws/rfs 01-:D. 

Cl. luq;ida (E1 111 11.) Ho1·T\I. - Z. 8$!0}). - Na lesní pi°Hlč u N<~rozlwvie hez krnínki°l . 
ale zato se šupi11m11i slélkovýrni 11coby<':ejuč velik.)1 mi. 

Cl. uncinlis (L.) W1:1L -- Z. 8Ht l . - Na rozpadlént pískovci u Mostolínky ve 
j'. dicmea Ac11. a f. ;u/11nca Aci1. 

Cl . verliri//;Jla (1 lmT\1.) Fu~ . - Z. 8D14. - Na lesn1 p1°1d e na Kozích ka111e11e< ~ h : 
var. rerofournis (Au1.) 1•'1.1\. - na lcs11í pi°idč u Úpi<:c; 
var. enoluta 1'11. Fn. - t1a les ní111 pi'íkopě pod B1H'. inou 11 V. Podola. 

Stereucau/0 11 denudatum F1.I\. - Na ka111cncch a hlíne na úlH)(: í l\r:tl. S11ěž11íku . 

St. nanum Au1. - Ve stčrbiri<Í< '. h skal v lasovické111 tídolí li V. Podola. 
St. tomerzlosum F1:. - Na pískov<:i \' l<arha11cc u Úpice vzá< :nč , 11 trati z Kostel<·e 

do Vúp. Podola. 
Oyrophoraceae. 

Gyroplwrn cylindrica (L.) Aci1. -- Na balvaued1 na vrcholu l<r<'tl . Snežnika. 

G. hirsufa (Aci1.) Fuff. - [\;a láernenti na Podhl'1i"e u S latirwn a na skalúC'h 
11 .Jablonného 11. Orl. vel111i ho.inú. 

G. polyphylla (L.) K1rn. - Na pískovcových halvuneclt 11 Moslolínky 11 Úpice 
a na Kozích kamenech. 

Acarosporaceae. 

Riatorella moriformis (J\c11.) T11. Pn. - Na staré111 dř'íví \' okolí LJpi('e dosli 
hojná; na pi'. na zábradlí 11 cesty 11 a Kvíěalu , na zúbrndlich 11 p!·e.iezdi°1 pfo~ 
trať 11 V. Svatoi10vic. 

B. pinicola M.\ss. - Na kastane<'.h li slani<: ní budov.v v(;. l{o<;lelr:i ho .\ně plodrni. 
R. pruinosa (S\1.) Mť1H1. - Na opuce 11 lflavr10va. 

B. simplex (D .\ \'.) lfo. et l{osT. - Na pisko vci pod Hýzmbtll'kem a na kamen í 
na úho(:Í Zvi<'. ína , zde ve /. slrepsodint1 Au1. 

Acarospora discreléi (J\ci1.) T11. F'rL -- Na k<1111e11i u cesty od V. Podola na Houlrnlku . 

A. glacocar1H1 (W111.111; .) Ki)n11. - Na opuce u Hlavi1ova a u N. Měsl<1 11 . M. , 
na k:unení v úvoze ve Skalách, na pí skovci ve Zbylově u Suchovr~i<: ve 
f. ruhricosa Au 1. 

lO 
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A. Heppii (NAEG.) KónB. - Na tufu váp. pod Rýzmburkem forma blízká/. luteo
pruinosa EITN. s terčem zlatožlutě ojíněným; na opuce u Ústí nad Orlicí, 
na zapadlých kamenech u Prachovic. 

A. umbilica·ta BAGL. f. congrediens H. MAGN. n. f. - Na opuce v okolí N. Města 
nad M. (Det. H. Magnusson). Viz: New or misunderstood Europena Lichens. 
By A. H. Magnusson. GOteborg 1926. 

Tato forma je habitem podobná A . versicolor BA<1L. (A. cinerascens Dalla 
Torre et Sarnth.}, (:lle vnitfoí strukturou a chlor. reakcí (C ± červeně) souhlasí 
s Acar. umbilic;Jfa BA<~L - (Lecanora cineracea NYL.) Lamy. 

Pertusariaceae. 

Pertusaria a11u1ra Ac1-1. Na platanu u Kostelce, u Heřm. Městce na dubech 
u N. Města n. M. [V I. pi'íspěvku uvedena jako P. communis DC.] 

P. amarescens NYL. - Na břidle v tasovickém údolí. 
P. rupestris DC. - Na pískovci pod zříceninou hradu ve Skalách. 
P. corallina L. - · Na Král. Sněžníku a v teplických skalách ster. strupina. 
P. leioplaca. (Arn.) Sct-L\EIL - Na bukách ve Skalách, rovněž v tasovickém 

údolí u Váp. Podola. 
P. ocellata (WALLIL K<irrn). - Na pískovcových skalách na Ostaši a ve Skalách 

pokrývá veliké plochy var. Flotowiana. Fu<. Také na Kozích kamenech. 

Lecanoraceae. 

Lecanora calcarea (L.) S:wF. - Na perenském pi ~kovci u Úpice, na fyllitu u Náchoda, 
na opuce u Hlavňova, na čediči na Kunětické Hoře; na opuce u N. Města n. M., 
na dioritu u Vrb. Kostelce nejčastěji ve var. concreta. ScnAEn.. 

L . cert'Lcea Ar1N. - Na břidlici poJ starou silnici u Váp. Podola na svahu do 
Cítkovského údolí dosti hojně; zřídka tamtéž „ u špacírů". 

L. cinerea Ac11. - Na pískovci u Mostolínky u Úpice a na úpatí .Jestřebích hor, 
na dioritu u Vrb. Kostelce, na skalách u Jablonného n. O. a na Koukal
kách u Chotěboře. 

L. flavida HEPP. - Na opukových plotnách u cesty mezi Hlavňovem a Hvěz · 
dou u Police. 

L. gibbosa (AcH.) NYL. - Na skalách u Jablonného n. O., na pískovci na Jestřebích 
horách, na fylJitu u zříceniny Frymburku. 

L. allophana. (Arn.) ANzI. - campestris ScHAEn.. - Na permském pískovci 
u Úpice; u Slatiirnn, u Běluně, v Suchovršicích. 

L . angulosa Ac1-1. - Na olších u silnice z Klenů do Vysokova u Č. Skalice. 
L. atra (Huus.) Ac1-i. - Na pískovci u Mostolínky, na Kozích kamenech, na čediči 

na Kunětické Hoře. 
L. badia (PEns.) Arn. - Na pískovci v okolí Úpice. 
L. cenisia Acn. - Na balvanech na Králickém Sněžníku; na pískovci na Ostaši 

u Police pokrývá celou jednu svislou stěnu. 
L. crenulata NYL. - Na pískovci u Zlaté jámy u Suchovršic, na svislé vápencové 

stěně v lomě u Boukalky u V. Podola, na vápenci u Prachovic, na čediči 
na Kunětické Hoře. 

11 
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L. dispersa (P1rns.) Ao1. - Na permském pískovci ve Zbylově u Suchovršic 
a na opuce u Hlavl1ova. 

L. effasa (PEns.) Acn. - Na stromech u Červ. Kostelce a na starém dhví u Radče . 
L. ,qalactina Aci1. - Na opuce u mlýna v České Skalici. 

L. Ha,qeni Arn. - Na opuce u Hlavřwva, na pískovci u ces ty z Úpice do Lib!rntova 
a u Dlouhých záhonů v Úpici var. umbrina (E111L) Ail:'\.; na s tarých hrušních 
u N. Města n. M. a staletých topolech pod Hý zm burke111 ; 
na s tarém topole u Chrndirně f. Crombiei .Jn11\"s. 

L. intumescens R E11. -- Na buku v tasovickém úd olí u V. Podo la. 

L. mughicola NYL. - Na souš i pod vrcholem KráL Sněžníku. 

L. orosthea AcH. - Na břidle na Kazatelně u V. Podola také vzácně µlodn á , 
na skalách u Čertova hrádku u Chrudimě, na Koukalkách u Chotěboi'e . 

L. piniperda K<»1rn. - Na s tromech u Červ. Kostelce. 

L. polytropa Au r. - Na pískovci kolem Úpice ve var. ill11soria Au1., na opuce 
u V. Svatol10vic. 

l. sambuci (P1rns.) NYL. - Na s tal etých topolech pod Rýzmburkem a na vrbách 
u Klenl'1. 

L. sordida (Pt ·: ns.) F11. F1 1. -- Na piskovci u Suchovršic, na fy llitn v Pekelském 
t1dolí; v Koukalld ch 11 Chotěboi'·e ; 

var. ,qlaucoma HoFF:'ll. - na čedič i na Kuně tické Hofo u Pardubic; 
var. Schwarlzii Au1. na pískovci ve Skalách a na Kozích kamenech. 

/, . argentata (Arn.) M .\Ut F. - Na habrech v Peke lské m údolí u Nového Města 
nad Met. 

l. rugosa (PEns.) NYL. - Na starých jefabech v Hrbokově u V. Podola. 

L. sulf'urea (HoFF:'lt.) ACll. - Na pískovcových balvanech u Úpice poměrně vzácně, 
na pi'. u Suchovršic. 

L. symmictera NYL. - Na starých pai'ezech u ústí n. O. a na Kozích kamenech. 

L. trabalis Arn. - Na pafozech na úboěí Král. Sněžníku. 

L. varia AcH . - Na s taré m dřiví v okolí Úpice obecná, na pi·. v Radči, pod 
Velbabou, na Kvíěale a j. 

L. circintda Arn. - Na opuce u N. Města n. M.; 
var. subcircinata NYt.. - na tarase u silnice u Markovic (Chrudim) a u 
Ml. Boleslavě na opuce. 

L. demissa FLOT. - Na dioritové skále ve Vrbatově Kostelci vzácně. 

l. saxicola (Pou .. ) Arn. - Na opukách v okolí N. Města n. M., na pi'. ve Vrchovinách 
var. versicolor Acn.; 
f li,qnicola An:-:. - na starém dříví na lávce u C. Skalice a u Radče. 

lcmadophila ericetorum (L.) A. ZAHLBH. - Na vlhké m pískovcí ve Skalách, 
v Teplicích i Adršpachu. 

Lecania cyrtella (Ac1-1.) Ouv. - Vzácně na křemenci u Slatiňan x. insularis HEPP. 

L. dimera (NYL.) Ouv. - Na listnatých stromech u Radče. 

L. erysibe (Ac 11.) Fu. Fn. - Na pískovci v Úpě u Suchovršic, na pískovci 
v Radči a na fyllitu u Náchoda. 

L. Nylémderiana MAss. - Na omítce kapličky v Petrovicích. 

Haematomma coccineum (Drc l\s .) K<>1HL - Na pískovci ve Skalách pokrývá 
ster. sté lka značné plochy ; c. fr. vzácně na př. ve zřícenině hradní. 

12 
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Candelariella cerinella (E111rn.) MDLL. Anf;. - Na vápencových tarasech v okolí 
V. Podola a Boukalky obecná, také na silničních kamenech mezi V. Podolem 
a Nerozhovicemi. 

C. vitellina (E111rn.) MDLL. An<>. - Na starém dříví v okolí Úpice obecná, na pi< 
u Radče na mostku u mlýna a j.; na permském pískovci ve Zbylově 
u Suchovršic, na pískovci u Mostolínky a pod Velbabou; také na dioritu 
u Vrb. Kostelce. 

Parmelliaceae. 

Candelaria concolor (D1rns.) WAIN. - Na topolech v Maršově u Úpice a v Černo
víru u Ústí n. O., na švestkách v Raďči. 

Parmeliopsis <.11nbŤgua (Aut.) NYL. - Na pískovci v Mostolínce n Úpice, na 
Ostaši, na Kozích kamenech hojně plodná; také tamže na starých pařezech. 

P. aleurites AclI. - Na starém dHví u Libliatova u Úpice. 
F:umelia acetabu1um (NECH.) DuBY. - Na jeřábu u Hrbokova, na lipách 

u Náchoda, ve Skalách, na javorech u Trutnova, na vrbách u Havlovic 
hojně plodná. 

P. aspidota Arn. - Na topolech u Nasavrk a u Provodova, na lipách u Ná
choda c. fr. 

P. conspersa (EI-1111-1.) Ac11. - Na pískovci u Úpice dosti hojně, na př. v Mosto
línce a pod Velbabou obyěejně f. ísidiata A~z1; 
na bHdle v tasovickém údolí u V. Podola f. stenophylla Ac11. 

P. caperata (L.) Ac11. - Na švestkách u Klenů, na dubech v Bousíně u Č. 
Skalice pokrývá často celé kmeny. 

P. dubia (WuLF.) ScHAEH. - Na dubech v Rousíně velmi hojná f. marginata 
STEIN. Často porůstá celé kmeny od země až do větví. Jednou také na 
vlaském ořechu u Ratibořic. 

P. encausta Acn. - Na balvanech na Král. Sněžníku. 
P. exasperatula NYL. - Na jeřábech u Hrbokova. 
P. ful(qinosa (E. Fn.) NYL.v - Na buku u Slatiny n. Ú., na platanech u Rati

bořic, na dubech u C. Skalice, na stromech u Zlaté jámy u Suchovršic 
a j. nejčastěji var. laetevirens FnoT. 

P. fUifuracea (L.) Acu. - Na topolech u Černovíru u Ústí nad Orl., na silničních 
stromech u č. Skalice ; na pískovci na Kozích kamenech: 
f. platyphylla Rn11. - na starém plotě u Posadova; 
f. scobicina Ac11. - na javorech u V. Jesenice. 

P. glomellifera NYL. - Na mechu ve Škrovádě, na mechu v Mostolínce a pod 
Velbabou u Úpice. 

P. incurva PERS. - Na nejvyšších výslunných plochách pískovcových na Ostaši 
vzácně. 

P. prolixa Ac11. - Na žule u Ctětína, na pískovci u Úpice, na Koukalkách 
u Chotěboře. 

P. saxatilis (L.) Aut. var. retiruga D. C. - Na pískovci u Úpice plodná, na pi·. 
u Mostolinky ; 
var. panniformis Acu. - na pískovci v Mostolínce. 

P. sorediélia Aci1. - Na skalách u Jablonného n. O. hojně. 
P. scortea Ani. - Na šindelových střechách v Maršově a Suchovršicích. 
13 
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P. stygia (L.) ACll. - Na balvanech pod vrcholem Král. Sněžníku. 
P. sulcata TAYL. - Na javorech u Posadova, na stromech ve Skalách; na 

jeřábech u V. Moravy plodná. 
P. tiliacea (HoFF:\1.) Ac11. - Na starých šindelových stfochách v Suchovršicích. 
P. encausta Arn. - Na balvanech pod vrcholem Král. Sněžníku. 
P. farinacea Brrr. - Na jehličnatých stromech u Štolpichovy cesty v .Jizerských 
· horách velmi hojná sterilní. 
P. physodes (L.) Arn. - Na kamení u V. Svatoňovic s hojnými spermo

gonidiemi, ale sterilní ; 
f. labrosa AcH. - na vrbách u Ratiboflc a na stromech u Úpice obecná. 

P. tubu/osa (Scr-L\En.) BrrT. -- Na stromech na Kvíčale u Úpice, na jeřábech 
u ústí nad Orl. 

P. vittata. Ac1-1. - Na pískovcových balvanech ve Skalách, u Teplic i Adršpachu. 
Cetraria islandica (L.) Ac1-1. - Na lesních příkopech v okolí Úpice, na př. 

v Karbance, na Dl. záhonech, u Mostolínky nejčastěji var. crispa Acu. 
C. pinasfri (ScoP.) E. Fn. - Na pískovci v Karbance u Úpice, na Kozích ka

menech; na jehličnatých stromech ve Skalách a na Král. Sněžníku. 
C. glauca (L.) Acr1. -- Na pískovcových balvanech na Kozích kamenech obecná, 

rovněž i jinde na pískovcích. 
C. saepincola (Enn11.) Ac11. - Na platanech ve Skalách, na topolech na Kvíčale 

u Úpice. 
Usneaceae. 

Evernia prunastri (L.) Arn. - Na vrbách u Ratibořic a na modi'ínech u č. 
Skalice f. sorediifera Ac.1-r. 

A lectoria implexa (HoFF:\'I.) NYL. - Na jehličnatých stromech ve Skalách. 
Ramalina farinacea ACH. - Na lipách ve Skalách, na vrbách u Havlovic. 
R. pollinaria Acn. - Na lipách u Sedmihorek a ve Skalách hojná. 
R. strepsilis (AcH.) A. ZAHLrm. - Na rule v Koukalkách u Chotěboi'e. 

Usnea hirta (L.) Hor-FM. - Na jehličnatých stromech v okolí Úpice obecná, na př. 
pod Velbabou, u Mostolínky, ve Svobodném lese a j.; na starých dře
věných stavbách v Radči, Maršově, Libňatově a j. pokrývá celé plochy. 

Caloplacaceae. 

Blastenia /'erruginea (Huns.) AnN. - Na kamení v tarase silničním u Markovic 
f. genuina Konn.: 
var. obscura T1-L Fn. - na břidle u zříceniny Frymburka, na témž sub
strátě u Rozpakova. 

B. rupestris (Scor->.) A. ZAI-ILBR. - Na permském pískovci u Úpice, na př. v Mosto
línce, u Zlaté jámy; 
f. rufescens HoFFM.; na opuce na Kubincově kopci v Ústí n. O. a na dioritu 
u Vrbatova Kostelce. 

B. teicholyta (DC.) Nvr.. - Na tarase u silnice v Markovicích. 
Caloplaca aurantia.ca (L(IH.) F1-1. Fn. - Na permském pískovci v okolí Úpice 

obe'3ná, na př. u cesty k Mostolínce, na Skalce, u Rokytníka a j. 
C. cerina (Acu.) TI-I. Fn. - Na star. hrušních u N. Města n. M. f. Ehrha.rtia.na ScHAER. 
C. pyracea (AcH.) F1-r. Fn. - Na starých topolech u Sobětuch a u Černovíra; 

f. rivulorum ErrN.; na ponořených balvanech u Kostelce u Heřm. Městce. 
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C. rubelliana AcH. - Na dioritové skalce ve Vrbatově Kostelci. 
C. cirrhoclzroa (Ac11.) FH. Fn.. - Na vápencových skalách pod Bučinou n V. Podola. 
C. ele,qans (LINCK.) F11. FR. - Na křemenci v tarase u silnice u Markovic. 
C. murorum (HoFFM.) T11. Fn. - Na opuce u N. Města, Vrchovin , Provodova aj. 

Theloschistaceae. 

Xanthoria lyclznea (Ac1-1.) T1r. FR. - Na staletých lipách ve Skalách plodná, 
na topolech u Maršova f. py,qmaea Bonn. 

X. parietina (L.) Fu. FR. - Na kmenech švestek a starých plotech u Radče. 

Bue//iaceae. 

Buellia alboatra (HOl„FM.) FH. Fn. - Na opuce u Lanšperka, na pískovci u Zlaté 
jámy, na opuce u V. Svatoňovic, na vápenci u Boukalky var. athroa Acu.; 
také na starých topolech u Ratibořic roste. 

B. epipolia Aci1. - Na opuce u České Skalice. 
R. venusta K<>1m. - Na čediči na Kunětické Hofo u Pardubic; 

na fyllitu v pekelském údolí u N. Města n. M. jsem sbíral na balvanech 
zvláštní odchylnou formu, která má stélku šedě červenavou, zřetelně šupi
novitou; čerstvá stélka navlhčená sezelená; plody s počátku ploché s velmi 
tenkou obrubou stélkovou, později vypuklé, neovroubené; ovruba stélková 
brzy mizí; spory kouřově šedé, později hnědé, paraf. nahoře hlavičkovitě 
ztlustlé, hnědé; stélka K-, Cl-, KCl-. 
Senft označil ji ve svém herbáři jako f. pulchra SENFT. 

F. pulchra SENFT f. n. A typo differt thallo squamuloso, griseo-rubescente, made
facto viridi; apothecia primum plana margine thallode tenui, dein convexa, 
margine thallode evanescente; sporae fuscae, paraphysae apice clavatae, 
fuscescentes; thallus K-, Cl-, KCl-. 

B. aethalea (Arn.) F11. Fn. - - Na žulových balvanech u Nasavrk, u Seče, na rule 
v Koukalkách u Chotěboře. 

B. myriocarpa (DC.) Mun1>. - Na oloupaných pařezech u Ústín. O., na vrbách 
u Klen u Ratiboi'ic, na olších u V. Svatoňovic , na platanech u Záles aj.; var. 
chloropolia Fu<.; na platanech u Ratibořic. 

B. Schaereri D. NO'r. - Na roznoži dubu u Ratiboi"ic, na staré borovici u Nerozhovic. 
Rinodina Bisclwffii (HEPP.) Kónn. - Na opuce u Hlavňova, na kamení v cestě 

z Hlavňova na Hvězdu; 
f'. protuberans Korrn.; - na opuce u N. Města n. M. 

R. colobina Arn. - Na starých topolech u Ústí n. Orl. 
R. Conradi Kónu. - Na mechu u Boukalky u V. Podola. 
R. demissa (Fu<.) AnN. -· Na pískovci u Stolan. 
R. discolor (HEPP.) An.~. - Na diorit. skále nad potokem Žejbro u Vrbatova Kostelce. 

Physciceae. 

Anaptychia ciliaris (L.) MAss. - Na lipách ve Skalách, na vrbách u Havlovic, 
na švestkách u Klenů a J·; 
na starých topolech u Ratibořic f. leptophylla W ALLH. 

Physcia aipolia (Arn.) NYL. - Na starých ~třemchách u lázní ve V. Podole, na 
jefabech u Hrbokova, na topolech u Ustí n. O. 
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Ph. ascendens B1TTE11. - Na topolech u Provodova a na vrbách u Kl enů. 

Ph. caesia HoFF:'ll. - Na tarase u silnice v Markovicích , na opuce u N. Měs ta , 
na pískovci pod Velbabou, na pískovci u Húm. Městc ~~. 

Ph. farrea WA1;-;. - Na vrbách u Ratiboi·ic. 
Ph. leucoleiptes (Tť(:1c) HA11M. - Na topolech u Skal a na vrbúch u Klenú. 
Ph. lithotea Arn. - Na vápenci u V. Podola a na opuce u N. Měs ta 11. M. 
Ph. obscura (E111111.) T11. Fn. - Na vrbách u Klenů; na topolech 11 Provodova 

f. virella (Arn.) Fn. 
Ph. pulverulenta (HoFF:-.r.) NYLV - Na starých vrbcích u Klenl't , na lipách ve 

Skalách; na topolech u Cernovíru l allochroa Eim . ; na ořechu vlaském 
u Ratibořic r detersa NYL. 

Ph. stellaris (L.) NYL. -- Na topol. u I<lern°1, na lipách ve Skalách, na .iasan. u Kuksu. 
Ph. tenella (Srnt>.) BnTEH. - Na vrbách v Karbance u Úpi ce, na topolech 

u Nasavrk, na vrbách u Úpy v Suchovršicích , na topolech u Sobětuch. 

* 

Troisieme contribution a la connaissance des 
Lichens de la Boheme. 

La troisieme conlribution a la flore des Lichens (les deux précédentes ont 
été publiées en 1909 et 1.911 dans „Věstník klubu přírodovědeckého v Pros tě 
jově" XII et XIIl) comprend les especes récoltées dans rliverses loca1ités de l'Est 
et du Nord-Est de la Boherne. 

Durant plusieurs années, l'auteur a poursuivi ses recherches dans les roches 
calcaires et schisteuses aux environs de Vápenný Podol, Prachovice, Cítkov et 
Nerozhovice, localités dont la description détaillée se trouve dé.ia dans la Prerniere 
contribution. 11 a également visité de nouveau les rochers granitiques pres de 
Nasavrky; les rochers gréseux aux environs de Škrovád, les divers terrains géolo
giques aux environs de Slatiř1any, Vrbatův Kostelec, Chotěboi·, le basalte de la 
Kunětická Hora aupres de Pardubice. 

Aux environs de Úpice, toutes les lieux favorables ont été exa minés soigneu
sement a nouveau de 1910 a 1921. On y peut constater deu x sortes de roches 
gréseuses donnant l'hospitalité a deux types différents de la végétation: certaines 
de ces roches contiennent de la chaux; les autres en sont dépourvues. 

Les autres localités intéressantes, rnentionnées dans cette contribution, sont: 
la chaine des Jestřebí Hory, les groupes des roches gréseu::;es aux environs de 
Police, Adršpach, Teplice et le groupe appelé Skály, les phyllithes aux environs 
de Náchod et Nový Hrádek, la marne pres de Řetová, etc. 

L'auteur indique en outre un grand nornbre de Lichens venant sur les 
arbres et sur le bois vieux, rencontrés surtout aux environs de Libňatov, Maršov, 
Svatoňovice, dans la foret environant la ruine de Skály, dans la vallée de Ra
tibořice, et aux environs de Česká Skalice. 

Les especes énumérées ont été controlées dans la plupart des cas par 
E. Eitner a Breslau et par E. Senft a Prague; les Verrucariaceae J'ont été par 
H. Zschacke. La nomenclature employée est celle de Catalogus lichenum uni
versalis ď A. Zahlbruckner. 

4• 16 




