
PR E S LI A 1954 

26: 263-266 

t Rudolf Van ě k: 

Lescuraea affinis (Limpr.) Vaněk n. c. nový mech pro SSSR 

(Z vědecké pozůstalosti Rudolfa Vaňka do tisku pl-ipravíl J a n Šmarda.) 

Mech sbíral v r. 1934 Dr M. D e y 1 na Zakarpatské Ukrajině (tehdejší 
Podkarpatské Rusi). Na etiketě je uvedeno naleziště: In alpinis montis Pop 
Ivan prope vicum Trebušany, solo granitico, 1600- 1940 m , leg. M. Deyl, 
VII. rn:34. Podrobnější popis stanoviště označil M. De y 1: Pop Ivan , 1930 m, 
svah, v průrvě s květnatým porostem; od trigonometru asi 50 m k východu, 
ve Festucetum pictae. Luscuraea affinis byl v malém množství přimíšen k ostat
ním mechům a to: H ylocomium pyrenaicum, Rhytidiadelphus squarrosus a Polytri
chum alpinum. Dosavadní sběry našeho druhu jsou velmi vzácné a to jedině 
z Alp. Většina bryologů jej znala toliko z Limprichtova popisu (srovnej K. G. 
Lim p r i c h t : Die Laubmoose Deutschlands, Ósterreichs und der Schweiz, 
II. Abt., 1895, p. 802. Dr A. Bor o s z Budapešti poslal R. Vaňkovi lodyžku 
originálu našeho druhu, v němž byl ale zjištěn Brachythecium reflexum a jen 
nepatrný fragment přichycený mezi jeho větévkami byl hledaný Lescuraea 
affinis (Lim pr). Z toho je zřejmé , že jej před 60 lety sbíral J. Brei dle r.
jako prvý, za podobných podmínek jako Dr M. De y 1, přimíšený k jiným 
mechům. Naše rostliny se jak vzhledem, tak i anatomicky shodují, takže 
můžeme oznámiti Lescuraea affinis , jako nově objeveného příslušníka mechové 
flory SSSR. 

Rostlina je lesklá , světle zelená, s 3- 5 cm dlouhými, zprohýbanými 
lodyžkami , s nepravidelnými, :J- 15 mm dlouhými větévkami . Parafyllie 
nalezeny jen ojediněle. J sou krátké, niťovité, složené s několika buněk. Listy 
jednostranné, volně přilehlé , za sucha na větévce svými konci velmi zprohý
bané, sbíhavé z kopinatého spodu (při inserci tudíž širokého, nilrnliv oválného), 
poznenáhlu zašpičatělé, s dlouhou a velmi jemnou špicí. Na každé polovině 
listu velmi hluboká, kapsovitá vrása. Délka 3 mm, šířka 0,9 mm. Okraje úzce 
ohrnuté, někdy přerušované, celokrajné, jen ve špičce málo dosti nepravidel
ných zoubků. Zebro u spodu 0,055 mm široké, téměř úplné, sahá až do nejužší 
špičky a končí nepatrný kousek před koncem listu. Buňky podlouhlé, dosti 
nestejné, uprostřed blíže žebra 8 µ široké a 7krát delší , ale také j eště delší 
aneb i kratší, v celém listu , zvláště na spodu, velmi silnostěnné a tečkované. 
Při basi a při krajích listu kratší a širší, na křídlech velká skupina buněk 
čtverečných a kosočtverečných, jež mají tenší stěny a jsou stejně zelené jako 
buňky ostatní; při krajích listu táhnou se dosti vysoko a přecházejí (nikoliv 
náhle) na všech stranách do podlouhlých buněk ostatních. 

Větevné listy v podstatě shodné s lodyžními , avšak ve všem jemněj ší: 
většinou méně zahnuté, menší a štíhlejší. Zebro poměrně stejně tenké, mizí 
před koncem listu. Obrys listu pravidelnější , úzká špice kratší, zoubky na špici 
ostřejší, ohrnutí listu uzounké a někdy chybí. V každé polovině listu méně 
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hluboká, pravidelná a úzká vrása; skupina křídelních buněk mnohem menší 
a světlejší se silnostěnnými a silně tečkovanými buňkami. 

Antheridie ani archegonie nebyly nalezeny. Štíhlé pupence na hotní části 
lodyžky s drobnými listy, podobné pupencům s antheridiemi, jsou jen počína
jící větvičky. 

1b lb 2c 

Obr. l. Listy L escuraea affinis (Lim pr.): l a, lb listy lodyžní) 2a, 2b listy větevné, 2c li st z base 
· větévky. del. M. S o uč k o v á. 

Rostlina ve všem souhlasí s Ptychodium aj fine Lim pr. (II) 802, Roth II(416) až 
na tyto odchylky: Jest lesklá (sice nepříliš) a nikoliv „kaum glanzend". Žebro má naspodu 55 µ. 
a nikoli 100 µ. Buňky nejsou 4-5krát delší než širší, nýbrž 7krát (ku kraji a ku spodu listu však 

kratší). Přesto však lze tuto rostlinu klásti nejlépe sem. Též obraz u Roth a (tab. XLVII/13) 
souhlasí. Tvar a stavba li stů (dlouhé žebro, zkrácené buňky, jich tečkování atd.) u Ptychodiuni 
plicatum, ukazují na značnou příbuznost. Tento druh odlišuje se četnými parafyliemi, kromě 

jiných znakl'.1. Také zvláštní křehkost li tlt je oběma druhům společná. Proto je správn ', jestliže 
je Lim pr i c h t zařadil s dalšími třemi druhy (PtychodíumP/undtneri, decípíens a oUgocladum) 
do společného rodu Ptychodium. J ejich další osud dopadl však špatně: na pÍ'. u Mo e n ke

m e y e r a (Die Laubmoose Europas, 1927, p. 694) zůstalo jako Ptychodíum pouze P. plícaturn, 
dva druhy jsou degradovány n a variety v rodě Lescuraea (Lescuraea rnutabilís var. decípíens 
a Le curaea raá,icosa var. Pfundtneri ), jeden jako synonymum tamtéž (Lesciiraea denudata = 

Ptychodíurn oligoclcui:um). O Ptychodíurn aj fine pochybuje Mo e nkem e y e r vůbec, prý je to 
Brachythecium salebrosU1n var. alpínum (patrně mysli však Brachythecíum glareosum var. alpínum, 
poněvadž Brachythecíum salebroswn varietu alpinum nemá; též. s ohlerlem na dlonze zašpičatělé 
li sty). 
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Tato rostlina těžko jinam zařaditelná, dokazuje, že na Limprichtovč druhu něco je, dlužno 
~všem přeřaditi jej (podobně jako ostatní Limprichtova Ptychodia) do rodu Lescuraea. Moenke
~yerova poznámka jest pak nevysvětlitelná, snad v jeho materiálu bylo Brachythecium přimí 
šen·, neboť záměna j st nemožná {zcela jiné pletivo buněčné, tv1u buněk , tečkování atd.). 

Nelze ještě s určitostí říci, je-li Lescuraea aj fini s skutečně tak vzácné, jak 
by to vyplývalo jen z několika ojedinělých nalezišť v Alpách (po Lim pr i c h
t o v i uvádí jej ještě pouze Aman n jako vzácnost ze Švýcarska) a nyní 
v Karpatech. Spíše musíme hledati příčinu v zanedbávaném studiu mechů 
ze skupiny Brachytheciaceae, která zahrnuje velké množství značně prom nli
vých druhů. Lze se právem domnívati, že L escuraea affinis byla určována 
zběžně nejspíše jako Brachythecium glareosum, ač patří do zcela jiné skupiny. 
K tomu také přispívala ojedinělost a způsob vý kytu našeho druhu, jehož 
jednotlivé rostlinky jsou vtroušené do koberců jiných mechů. 

3a 2b 3b 

Ohl'. 2. Listové buňky Lescuraea a//inis (Liro pr.): 2a buřlky z listové base, 2b z okraje, 
2e z lis tov,\·<'h křídel; 3a špice větevného listu, 3b špice listu lody:l.ného. del. M. S o u č k o v á. 
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t P. BaHek: 

Lescurea affinis (Limpr.) , HOBoií MOX CCCP 

B HaylfHOM HaCJie)l;CTBe CKOH{tanrnerocFI p;11peRTopa P. BaHbJrn 6hIJIH Hatíp,eHhI saMeT1-rn 
o MeCTOHaxom)l;e1nu1 HOBOfO Mxa H KaH )l;OKa3aTeJihCTBO airneMrrJIRp aToro Mxa )];JIH CCCP -
Lescurea a.//inis (Limpr.) = Ptychodium a/fine Li mp r. 

Mox co611paJI JJ;-p. M. ,I(ettJih n 3aRapnaTCKotí YHpa1rne Ha «Hone lfaaHe», B03Jie 
Tpe6ernaH, BhIC. 1930 M. n iuoJie MeCFII(e 1934 ro)l;a. Mox 6hlJI n He3HalfHT8JihHoi\ cTeuemr 
np11MernaH H CJie]J;yJO~HM MXaM: Hylocomium pyrenaicum, Rhytididelphns squarros·us, Poly
trichum alpinum. 

,Uo CHX nop ()TOT MOX np H no)l;06HhlX o6CTORT8JibCTBaX 6bIJI co611paeM TOJlhl\0 Ha p;syx 
MecTax n AJihnax. Orurcam~e pacTemur nnoJIHe oTnel.faeT omrcamuo Jl11MnpHxTa: Die 
Laubmoose Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz, II. Abt. 1895, p. 802, TOJihKO 
3)];8Cb H8ROTOphie OTlWOH8Hl1R' Ra K HanpnMep: OHO 6JieCTfI~ee' pe6po Ha OCHOBaHl1H JIHCTa 
- 55 µ, mrnor;a;a He - 100 µ. JJ;mrna RJieTKH B 7 pas 6oJihrne urn:ptt:HLI (Ha Rparo H Ha ocHo
namrn micTa on11 6oJiee KopoTmrn). 

,UaJihlieň:~ae HaXO)J;Kl1 ()TOI'O B.11/l:Y Ha TeppHTOpHH l_fCP' ROTOphte co ncefl onpe)l;eJieH
HOCTbJO Mmtrno OHUI)l;aTh, HaM y1rnmyT, 1-rnK p;aJieHo rrpommJI Lescurea aj finis (L i mp r). 
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