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V této práci pokračuji v uveřejňování bryologických zlomků týkajících 
se našich i cizích mechů. 

11. Taxonomická hodnota mechu Ptychodium tauricum Sap. z Krymu. 
V časopise Botanische Jahrbiicher, Beibl. XLVI, str. 28, v práci o krym

ských mechách popisuje S ap ě hi n nový mech sbíraný na Krymu. Vzhledem 
k tomu, že byl ve velkých bryologiích bez odůvodnění opomíjen a jinak ne
hodnocen, zajímal jsem se o jeho hodnotu, neboť právě studuji evropské druhy 
rodu Lescuraea. Podle latinské diagnosy bylo ihned jasno, že patří do tohoto 
rodu. 

J eho st.ručný popis je tento. Polštáfo žlutozelené, nelesklé, hustě rozlehlé. Lodyhy 1 - 3 cm 
dlouhé, až 0,5 tlusté, plazivé, silně větevnaté, větve zakřivené. Parafylie četné, široce kopinaté, 
někdy niťovité. Listy přímo odstálé, za sucha přilehlé, slabě sbíhavé, z vejčité base náhle dlouze 
kopinatě zašpičatělé, př'ímé nebo trochu srpovité, 1,5- 1,8 mm dlouhé a 0,6-7,8 široké, žlábko
vitě vyduté, rýhované, na okraji do tří čtvrtin ohrnuté, ve špičce drobně pilovité, žebro dole 
0,65 - 0,80 široké, tlusté, do špičky vybíhavé, ve špičce na hi-betě zubaté. Střední buúky 5 - 6 µ 
š iroké a 10 - 30 I" dlouhé, ke špičce kratš í, na okraji 13 - 17 řad čtverečných, 8-14 ft širokých, 
na basi jsou slabě laločnaté, směrem ke špičce ve styčných rozích s výčnělky. Listy větevné 
menší. Tobolka přímá n ebo skoro přímá, pravidelná. 

Porovnával jsem tuto originální diagnosu hlavně s popisem druhu Les
curaea Saviana L a t z e 1. Avšak původní popis d e N o t a r i s ů v je velmi 
stručný a nevýstižný a proto od roku 1838 jej nikdo neuvádí a teprve Mo e n
k e m e y e r v roce 1927 jej podle originálu rozluštil a hodnotil. Tak se stalo, 
že jej roku 1907 znovu G lo v a c k i popsal jakoPseudoleskea illyrica G lo v. 
Srovnal jsem všechny tři popisy a přišel jsem k názoru, že se jedná o tutéž 
rostlinu. Náhodou objevil jsem v herbáři cotyp S ap ě hi n ů v, který zaslal 
Podpěr o v i a tím se mi problém definitivně rozřešil. Ptychodium ta 1uricum 
S ap ě h. patří co synonymum k Pseudoleskea Saviana (de Not.) Lat ze 1. 

V jiné práci zdůvodním oprávněnost tohoto druhu, který Mo e n ke
m e y e r řadí jako varietu k Lescuraea atrovirens. Roste dosud jen ve vý
chodním mediterrainu a označuji ji jako meridionální oreofyt. 

12. Amblystegium Sprucei Br. eur., nový mech český. 
Dne 28. X. 1954 botanisoval jsem v údolí labském v Krkonoších mezi 

obcemi Špindlerův Mlýn a Vrchlabí. Mnohokrát navštívil jsem tato mista, 
ale vždy bylo vděčné je ohledat. Vícekráte o nich píše V e 1 e n o v s k ý. 
Stavba přehrady změnila však značně situaci a ráz tohoto údolí mezi obcemi 
Přední a Zadní Labskou. (Dříve Volský důl a Krausovy boudy). Zde vystupují 
na povrch skály se značným obsahem vápna, jsou často vlhké až kapavé. 
Proto se na nich usadila vybraná mechová společnost. Když byla postavena 
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pfohrnda, musela být silnice přeložena znacne vyse a tím udělal se nový 
průlom do těchto skal. Od roku 1912 usadila se i na nich velmi zajímavá 
společnost. Nejvděčnější jsou však místa při staré silnici, dole při Labi proti 
papírně. I když odtud vymizelo Brachyodontim trichodes kdysi zde hojné, je 
zde ještě mnoho zajímavostí. Letos na podzim, když již značně zašel bylinný 
podrost, hlavně kopřivy, mohl jsem sbírat i u basí skal. Sbíral jsem zde Ambly
stegium, které jsem určil jako Amblystegium Sprucei Br. eur. Byl sterilní, 
ale měl četné ď květy, takže jsem mohl ohledat obalné listy s rozhodujícím 
znakem. Jsou trnovij,ě zubaté. V paždí listů byla pfočetná rozmnožovací 
tělíska. Buňky listové svými rozměry také odpovídají. Revisí herbářového 
materiálu se ukázalo , že také mnou sbírané rostliny z Babiččina údolí u České 
Skalice patří sem. Rostou tam v dutinách rulových skal na břehu Úpy při 
250 m. Z tohoto nálezu usuzuji, Ž(( bude v Krkonoších asi nalezen i jinde, je 
však přehlížen pro svoji drobnost nebo zaměňován s A. confervoides Il r. eur. 
Nález tohoto mechu v Čechách není žádným překvapením, neboť roste na 
mnoha místech na Slovensku a jinde ve Střední Evropě. V Čechách nebude 
mít větší rozšíření jen proto, že je to druh subarkticko-alpinský, vápnomilný. 
Horských vápenců je v Čechách naprostý nedostatek. V Krkonoších roste ve 
společnosti Plagiochila asplenioides, Blindia acuta, M nium punctatum, Crato
neurum commutatum O. filicinum a Philonotis f ontana. 

13. Cynodontium Wahlenbergii C. Hart. v Hrubém Jeseníku. 
V třetí části svých výsledků uvádí J. Podpěr a překvapující nález 

arkticko-alpinského mechu Cynodontium W ahlenbergii C. H ar t. z Kame
nité rokle. Široce se o něm rozepisuje a popisuje jeho naleziště. Tento nález 
nebyl 50 let nikým opakován. Vzhledem~ tomu, že jde o tak vzácný a severský 
druh, budil tento nález podezření. Také J. Š m a r d a ve své práci o mechách 
Hrubého Jeseníku uvádí jej mezi druhy, které je nutno ověi'it. 

Ke svým geografickým studiím potřeboval jsem tento nález ověřit a proto 
vyhledal jsem doklad Po d p ě r ů v. V jeho herbáři jsou doklady dva, jeden 
z července a druhý ze srpna 1905. 

Po pečlivém prostudování a srovnání s doklady severskými ověřuji 
správnost Podpěr o v a určení. Tím je Jeseníkům tento vysoce zajímavý 
druh zachován. 

14. Aulacomnium turgidum opět v Tatrách. 
Tento význačný arktický mech sbíral v Tatrách sám Wa h 1 e n ber g na 

své karpatské cestě. Znal jej velice dobfo , neboť jej sám objevil pro vědu ve 
Skandinavii 1803. Tatranský nález uveřejnil 1814 ve své Flora Carpatorum, 
v níž praví: Locis paludosis alpínum summarum raro , noni1isi infra lacum 
Hinzko convallis Miengsdorfensis supra terminum Mughi lectum (Wh 1 b. 
č. 1143 sub Mnium). 

V roce 1873 jej opětovně sbíral Lim pr i c h t na Polském hřebenu při 
2180 m. Od té doby není spolehlivých novějších nálezů. Pokud je o něm 
zmínka z nižších poloh, je to vždy omyl, neboť tu jde o A ulacomnium palustre 
var. imbricatum Br. eur., které je mu velice podobné a roste v Tatrách 
velmi hojně, zvláště na hřebenech Bělských Tater. 

V roce 1953 sbíral jsem jej opětovně , a to na skalách těsně pod vrcholem 
Široké při 2240 m ve společnosti Calliergon sarmentosum. 

Tento mech je typický arkticko-alpinský druh známý vzácně z Alp, 
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Tater, Skotska, Skandinavie, Faroerských ostrovů, pak z celé arktické Sibiře, 
Japonska a Severní Ameriky. 

Než došlo k tisku tohoto příspěvku, uveřejnil J. Šmarda (Biológia IX. 
č. 1) svůj nález tohoto mechu pod kosodřevinou pH cestě ze Sliezského domu 
do Tatranské Polianky při ca 1100 m. Z tak nízké polohy a nezvyklého stano
viště jej dosud nikdo neuvádí. 

15. Astomum Levieri Limpr. v Čechách. 
V herbář-i Národního musea leží mech č. 161503, který byl určen jako 

Astornum crispurn a sbíral jej v Jevanech blíže neznámý Krt c ho 1. Pro
studováním tohoto dokladu zjistil jsem, že je to celkem vzácný druh Astomum 
L evieri Lim pr. Nese všechny význačné znaky, jako plochý okraj listů , 
pošvičku podlouhlou, tobolku vejčitou, víčko zřetelně oddělené, dosti dlouze 
zobanité. Tímto nálezem potvrzuje se správnost názoru S chi ff ne r o v a, 
který na P o d p ě r o v ě dokladu též od Jevan rozeznal také tento druh 
určený P o d p ě r o u za Astornum crispum. Doklad P o d p ě r ů v jsem 
bohužel nenašel. 

16. Mnium hymenophylloůles v Bělských Tatrách. 
V roce 1925 sbíral J. S u z a v Bělských Tatrách v Dominově dolině 

při 1570 m drobný mech, který Podpěr a určil za Mnium hymenophyl
loides H ii b. Není mi známo, že by tento nález byl někde publikován. Později 
jej odtud uvádí J. Šmarda. V roce 1951 sbíral jej i v Liptovských holích 
ze Smutné doliny při 1750 m. Obvykle roste na vápencích, a proto nález 
z Liptovských holí bude z drcených žul, které jsou ve Smutné dolině časté. 
Ve střední Evropě je tento mech velice vzácný a naše lokality představují 
spojovací článek mezi Alpami, kamž až vyzařuje a severní Evropou, kdež 
je hojný. 

Potvrzuje to můj názor, že snad všechny arktické a arkticko-alpinské 
mechy známé z Alp, a evropského severu, budou nalezeny také v Tatrách. 

17. Barbula glauca, nový mech český. 

Při revisi dokladů mechu Molendoa Sendtneriana našel jsem pod tímto 
jménem v Podpěr o v ě herbáři doklad z roku 1899 sbíraný v jeskyni 
u Turkovic nedaleko Čes. Krumlova. Vnějškem sice nápadně připomínal tento 
druh, ale po dlouhých srovnávacích studiích jsem dospěl k názoru, že je to 
Barbula glauca Mo 11. Je to nový, vysoce zajímavý druh pro Čechy. Vysky
tuje se všude velmi vzácně a každému nálezci způsobil mnoho potíží při 
určování, neboť jde zjevně o morfosu. 

České rostliny zcela souhlasí s popisem Ry ano v ý m, který je přepsán 
v Lim pr i c h to v i. Je dvoudomý a nese četná tělíska rozmnožovací 
zcela shodná s Barbula rigidula. Sám R y a n zařadil tento druh do rodu 
Didymodon. Mo 11 e r pak jej přeřadil k rodu Barbula. V roce 1914 popsali 
jej znovu N i c h o 1 s o n a D i x o n z kantonu Tessinského jako Eucladium 
verbanum Nich. & Dix. , které pak přeřadili k rodu Barbula do příbuzen
stva Barbula rigidula. Dnes víme spolehlivě, že jde o stejné rostliny. 

J. Podp ě r a sbíral v roce 1897 u Blanska na skalách u Skalního mlýna 
podivný mech. Jak sám píše, po řadu let jej určoval a nevěděl si s ním rady. 
Kladl jej jako krasovou morfosu k Gymnostomum, pak do rodu Eucladium 
verticillatum var. crispatulům R o 11. S tímto označením poslal jej A. B a u e
r o v i pro jeho exsiccat Musei europaei exsiccati v dobré snaze, aby i jiní 
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bryologové se o něm mohli vyjádřit. L. L o e s k e v Berlíně revidoval pře
vážnou část rostlin vydávaných v této sbírce a tak studoval i tuto rostlinu. 
Podařilo se mu tento záhadný sběr určit jako Barbula glauca Mo I. Teprve 
po návratu z války v roce 1922 uveřejnil jej Podpěr a ve svých Výsledcích. 
Podrobně jej popisuje a připojuje kritické poznámky. Dnešní názor o tomto 
druhu je, že je to skiomorfosa suchých. krasových údolí od Barbula rigidula. 
Není to dobrý druh, ale svojí vyhra
něností ekologickou, bez přechodů a 
značným areálem vynucuje si posta
vení Barbula rigidula ssp. gla'ltca 
(Ry a n) c o m b. n. 

Moravská naleziště jsou tato: Mo
ravský kras: Suché údolí u Skalního 
mlýna a na dně Macochy leg. J. Pod
p ěr a. 

Podpěr a v VI. části svých 
Výsledků na str. 13 uvádí M olendoa 
8 endtneriana na Býčí skále u Brna. 
ve f. propagulifera Pod p. Praví, že 
rozmnožovací tělíska jsou zcela podob
ná druhu Barbula rigidula. Nenalezl 
jsem tento doklad, ale domnívám se, 
že jde také o mech Barbula glauca. Bu
de velmi účelné tento nález v terénu 
zrevidovat. Celkové rozšíření tohoto 
druhu je následující: 

Norsko, na dvou místech v Oplan
du. Švýcary, Kanton Tessin; Štyrsko; 
Italie, provincie Como na dvou místech 
Dolní Rakousko, Kremstal u Harten
Rtcinu. 
Čechy. Morava. 

Určitě bude nalezen v přečetných 
krasovy' ch dolinách na Slovensku, ne- l. Barbttla glauca M 0 11., a - c - listy, 

d, e - špička listová, f - huňky z horni 
boť. je to druh zjevně středoevropský, části listu. g - buňky z dolní části listu, 
rostoucí v nížině asi do 500 m. h - rozmnožovací tělíska. 

18. Roste Trichostomum viridulum Bruch u Brna? 

J. Podpěr a ve svých Výsledcích bryologického výzkumu Moravy za 
léta 1909- 1912 uvádí na str. 22 Trichostomum viridulum Bruch., a to od 
Rakovic a Podivína, rostoucí na slaných půdách, a dále od Brna ze Sokolnic. 
Byl jsem zvědav na tento vzácný mech a proto hledal jsem doklady. Bohuž l 
nenašel jsem doklad od Rakvic. Jak Podpěr a píše, revidoval tento nález 
sám L. Lo es ke a proto jej lze s klidem pokládat za správný. V herbářích 
j s m našel doklad od Sokolnic. Pro jeho prostudování pl-išel jsem k názoru, 
že nejde o '1'richostomum viridulum, ale o mladou, krátkolistou formu Tricho
stomum crispulum. Jak lze na obrázku vidět, má T. viridulum listy delší, na 
okraji zcela ploché, kdežto '1'. crisp·ulum od Sokolnic listy značně kratší, ve 
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špičce ± ohrnuté, často široce vehnuté, většina listů je zřetelně kápovitých. 
Na základě tohoto zjištění máme u nás jen jediné naleziště Trichostomum 

viridulum. 

b 

• 
!(~ 

,„ .... 11••' 
,,_ 

2. a-c - listy Trichostomum viridu lum, d - k - listy T. crispulum. 

19. Hypnum Vaucheri Lesq. v Jeseníku. 

Hypnum Vaucheri je velmi zajímavý druh. Má široké rozšíření v Evropě, 
Asii i Severní Americe, ale pro svoji velikou podobnost s polymorfním Hypnum 
cupressiforme je obvykle přehlížen. Také z našeho úz mí je uváděn velmi 
pozdě. Prvně byl postřehnut A. Bauerem. Na toto upozornění věnoval 
mu pozornost i Ve 1 e no v s ký a sbíral jej na více místech. Před lety 
uveřejnil jsem studii o jeho rozšíření. Od té doby nashromáždil jsem ohromný 
materiál náš i cizí, takže dnes víme o jeho rozšíření mnohem více. Je to typický 
druh vápencový, rostoucí od nejnižších poloh až do vysoko hoří. Mimo čisté 
vápence sbíral jsem jej na opukách, čediči, drcen' rule a křemenných rulách. 
Zajímavo je, že na jiných horninách než čistém vápenci tvoří obvykle nějakou 
formu. Tak u Libochovic na opukách roste ve var. coelophyllum Mo 1. , která 
byla dříve pokládána za odrůdu čistě vysokohorskou. U Vel. Žernosek na 
drcených rulách Venduly roste v odrůdě v. coelophyllum f. viridum m. Zde je 
ve společnosti čistě mediterranních · mechů na př. Tortella nitida a Funaria 
mediterranea. Na čedičích př'ichází f. longifolia m. Letos byl jsem při sjezdu 
moravských botaniků na Jeseníku a nejvíce mne zajímal ovšem Petrův 
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kámen. Mimo jiné zajímavosti sbíral jsem zde drobné Hypnum, které jsem 
pak určil za Hypnum Vaucheri var. tenella m. Vnějškem tento druh vůbec 
nepřipomíná, ale podle charakteristických listů patH sem. Tvoří však velmi 
rázovitou odrůdu. Bez udání formy sbíral jej zde již Mi 1 de. V odrůdě 
H. Vaucheri var. coelophyllum jej odtud uvádí J. Šmarda (Přír. sbor. 
ostr. kraje XV, 1954, č. 1). Podle popisu se domnívám, že je to tatáž forma, 
kterou níže popisuji jako var. tenellum m. Pravá var. coelophyllum Mo 1. je 
mnohem statnější. Níže uvádím přehled našich forem. Za základ, jako 
v. e'u- V aucheri vzata rostlina, kterou L i m p r i c h t popsal v III. díle 
Laubmoose. Je vzata z R a b e n hor st o vy Bryotheca europaea č. 758. 
(Seisser Alp bei Bozen leg. Mi 1 de.) Její listy a buňky jsou na obraze 1. 
Tyto rostliny jsou proti našim značně štíhlejší. 

v. eu- V aucheri 
Folia dense conferta, subfalcato secunda, lutescenti et auro-virida, ex 
ovato et oblongo lanceolata, 1,6 mm longa, 0,5- 0,7 mm lata. Cellulis 
0,007 lat. et 0,049 mm long. 

f. uncinatula f. n. 
Habitu, foliorum forma Hypnum cupressifonne f. uncinatula B. eur. 
similima, sed paulo majus. Folia valde regulariter dense falcata vel circi
nato falcata. H.ia.mulis apice uncinato incurvis. Srbsko prope Beroun. 
Vzhledem zcela připomíná statnější Hp. cupressiforme f. uncinatula 
Br. eur. Li~ty má husté, velmi pravidelně srpovitě až kroužkovitě 
jednostranné. Spička větví srpovitě zakřivená. Srbsko u Berouna. 

f. longif olia f. n. 
Caespites laxe caespitulosum. Caulis prostratus, ramosus. Folia lanceo
lata, 1, 7 mm longa, ·o,4 mm lata, apice sensim longiuscule apiculata. 
Cellulis alaribus numerosis. H.iohatec apud Křesín. H.iostliny volně polštá
řovité nebo rozlezlé. Lodyhy plazivé, volně rozlehlé, větevnaté, dosti 
řídce olistěné. Listy kopinaté, 1,7 mm dl., 0,4 mm široké, dlouze tence 
zašpičatělé, jednostranné. Křídelné buňky četné. H.iohatec u Křesína. 

v. coelophyllum (Mo 1.) Mo 1. Stud. Alg. Alp. 1865. 
Rostliny mnohem menší, nahnědlé, s lodyžkami pěkně jehnědovitě olistě
nými. Listy husté, střechovité, vyduté, přímé neb jen špičkami jedno
stranné, 0,88 mm dl., 0,47 mm š. Buňky značně kratší, 0,020 mm dlouhé 
a 0,006 mm široké. Olistěné lodyžky 0,88 mm široké. Evaň u Libochovic 
a na více místech na Slovensku. 

f. viridum f. n. 

Planta fusco virida, fragilis. Folia erecta, imbricata, late breviterque 
ovata, subito breviter apiculata, 0,7 mm long., 0,4 mm lat. Cellulis plus 
incrassata, 0,021 mm long., 0,006 mm lat., multo brevioribus. Velké 
Žernoseky prope Lovosice. 
Rostliny drobnější, lámavé, rozpadavé, hnědozelené. Olistěné lodyžky 
nejvýš 0,88 mm široké, často tenčí. Listy přímé, široce a krátce vejčité, 
náhle v delší špičku zúžené, O, 7 mm dl. a 0,4 mm šir. Buňky krátké, více 
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3. ll ypnum raucheri, 1 u -Vaucheri a - c - 4 ty, d - buňky zo střední části listu, o - buňky 

z doln[ části listu. 2 v. coelophyllum a - e - listy, f - buňky ze střední části listu. 3 f. viridum 
u. -c - listy, 4 f. longifol ium a - b - listy, 5 v. tenellum a - d - listy, e - buňky z horní 
části listu, f - z dolní části listu , 6 f. fulacea a, b - listy, 7 f. uncinatula list. 
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ztloustlé, mnohem kratší než u typu, 0,021 mm long. , 0,006 mm lat. 
Velké Žernoseky: na stráni zvané Vendula. 

f. julacea (Zet t.) Pod p . 
Paulo majus, viridi albicantes. Caulis simplex vel parce ramosus, erectus. 
Folia erecta, arcte imbricata, ovata, 1,4 mm longa, O, 7 mm lata. Cellusis 
minus incrassatis. Strečno , Súlov. 
Rostliny mnohem statnější, bělavě zelené. Olistěné lodyžky 1,5 mm široké, 
2-3 cm dlouhé. Listy přímé, velice hustě přilehlé , střechovité, vejčité , 
1,4 mm dlouhé a 0,7 mm široké. Buňky méně ztloustlé. Strečno, Súlov. 

var. tenella v. n. 
Plantae viridi-albicantes, gracilescentes. Caulis simplex, tenuis, fragilis, 
8 mm long. Folia dense imbricata, minuta, 0,6 mm longa, O, 1 mm lata, 
late breviterque ovata, apice subito constricta. Cellulis 0,024 mm long. , 
0,006 mm lat. Petrův kámen v Hrubém J eseníku. Rostliny velice drobné, 
husté, rozpadové, poléhavé, jednoduché nebo málo větvené, tenké, 
lámavé, 6-8 mm dlouhé. Olistěné lodyžky jen 0,3- 0,4 mm široké. Listy 
velmi hustě stfochovité, přímé , drobné, dosti náhle zašpičatělé, 0,6 mm 
dlouhé a O, 1 mm široké. Buňky krátké, 0~024 mm dlouhé a 0,006 mm 
široké. Petrův kámen v Hrubém Jeseníku. 

20. Lescuraea decipiens Lim pr. v Čechách. 

Ve čtvrté části svých Bryologických příspěvků z Čech za rok 1900- 1901 
uvádí Ve 1 e no v s ký z Krkonoš z Klausova dolu za Sv. Petrem tehdy 
nedávno Lim pr i c h tem popsaný mech Ptychodium decipiens Lim pr. 
Při revisi krkonošských mechů jsem jej v této dolině a jinde dlouho marně 
hledal. Znám jej v terénu velmi dobře z Tater a proto jsem vylučoval možnost , 
že jej přehlížím. V Tatrách má ráz mechu velehorského , roste jen od 1600 m 
do 2200 m, hlavně poblíž ledových vod na místech občas zaplavovaných. 

Když moje hledání v terénu nevedlo k cíli, vyhledal jsem doklad V e 1 e
n o v s k é ho. Je to nepatrný fragment. Po jeho prostudování jsem zjistil , 
že je to mladé stadium Brachythecium refiexum Br. eur. Vnější podobnost 
je sice značná, ale mikroskop ukáže četné rozdíly. Proto vyškrtl jsem tento 
druh ze seznamu českých mechů. 

Pracuji na monografické studii rodu L escuraea ze střední a jižní Evropy. 
Při revisi mého sběru označeného jako Lescuraea saxicola, sbíraného v Malé 
sněžné jámě v Krkonoších roku 1932, jsem zjistil, že tam na čediči roste Les
curaea decipiens Lim pr. Tím je pro Krkonoše zachován zajímavý druh. 
Zjistil jsem jej také z mnoha míst v Bulharsku. Tím opravuji názor na jeho 
rozšíření. Je to obyčejný horský druh rozšÍÍ'ení středoevropského. Systema
tická hodnota tohoto druhu není značná. Označuji jej jako L escuraea muta
bilis ssp. decipiens (Lim pr.) co m b. n. 

Adresa autora: Z. P i 1 o u s. Hostinné n. L. 433. 
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3 A. II liI JI o y c: 

Fragment.a bryologica. 

11- 20 

B STOH pa6oTO aBTop rrpo,u;omirneT ony6mIHODbIBaTb p;aJibHeí1ml1c 6p.IIono mqec1-rn:e 
OTpbIBKIL 

11. TaKCOIIOMHttec1'an o:o,eHKa (Mxa Ptychodiwn tauricum s a 11., pacTy1:0,ero n RpLmy: 

B mypHaJie Botanische J ahrbucher, Beibl. XLVI, CTp. 28, Ca n e r H n onHcbmaeT 
HOBhifi MOX Ptyclwdium tauricum . .ABTop saliHTepecoBa.ntn ero TaHCOHOM.II'-leCHO:tí ou;eHHOtl:, 
TaK RaH 8TOT B.ll;r:J; MXa HCOOOCHODamro 6blJI o6ofi,u;eH MOJI'-lamteM 1:1'. B 60JibllillX 6pliOJIOrl1-
'-leCH.llX Tpy;n;ax. CpaB1-nrnaR: p;l1arttos1~1 li plicyHHM R: narnen, '-ITO pe~Ib 11p;eT o L escuraea 
Saviana (de Not.) Lat ze 1. B rep6apMl1 H. rr op; ne p hl uaxop;RTCR'. ;u;y6Jil:l'.RaT· 
Ca ne r i-i Ha, no;IJ;TBepmp;aro:w;ero npanttJihHOCTb onpe)];eJiemrn. 

12. Amblystegium Sprucei Ur. eur - HOBLiii ttemCKHii MOX. 

8TOT MOX, nsneCTI-Ibití B CJioBaRMM, pac·re-r Ha MHorHX lisBeCTHflROBbIX MeCTax, HO 
B llexirn on He 6bIJ1 li3BecTeH. ABTop co6MpaJI 8TOT MOX B H'pKono11iax, B )];OJI1'iue pei-ui Jia6bl, 
MemAy ccJieHliR:Mll Ilepem1efi li 3a)J.ue:ti Jia6c1wtt, saTeM B llerncHo:iit CKaJrHu;e: Ba6wu1na 
)];OJlliHa, Ha rpaHMTHbIX CHaJiax, Ha BbICOTe 250 M. 

13. Cynodontium Wahlenbergii c. Hart B rpyooM Eceumce. 

I1. IT O p; Il e p a COÓH'.paJI 8TOT apRTMlleCHO-aJibilMHCHH:iit MOX B H'aMeHMTOM yrr(€Jlbli, 
B I'py6oM EcenMHe. Hl'iHoMy nocJie nero He y)];aJiocb noBTOpHTh TaHym n aXOAHY 11 STO BhI
snaJio y M1-IOr:i-ix 6plioJioroB npe,u;noJiomemrn, '-ITO B ,u;anHOM cJiytiae MOrJia ITponsofiTJ:I 
orn1161-m. I1Me1om11.i1Cf{ MaTepn:aJI OblJI MHOJO ITpOHOI-1Tpom1ponau JI 01msaJIOCb, '-ITO 8TOT MOX 
6hm BITOJiue npan11JibHO oITpep;eJieH. TaimM o6pasoM, rrpncyTCTDHe :::>Toro linTepecHoro Mxa 
B EceHliHe Momuo c~uITaTb ,[.1,01maaHHLIM. 

14. Aulacomnium turgidum B TaTpax. 

8TOT )];OCTonpliMeYaTeJihHhití: apKTMYeCHHň: Mox co611paJI B Br:,rcoHMX TaTpax caM anTop 
B a JI e H 6 e p r. IIocJie nero ero 1rnrneJI r. JI JI MIT p M x T n 1873 ro;a;y. C Tex ITOp STOT 
BMA miReM He 6bIJI co6I1paeM H TOJlhKO B 1953 ro;a;y OH 6bIJI MHOIO Haíí:)];eH ua ll!MpoHOÍÍ, 
Ha BhICOTe 2240 M. 

15. Astomum Levieri l, i mp r. n lleurn. 

8TOT MOX, pacTyJJJ,IItt B LJexl'iJ:I, npn:nop;HJICH yít{e B. III Jt!' rp (I) II e p o M Ha OCHOBa1rnw 
CTcp1mhHoro MaTepn:aJia, KOTOpb1fi co6l'ipaJI 11. II o p; ne p a y EBaH. Awrop o6HapymnJI 
B rep6apHR:X Hau,n:ouaJihnoro My3err n IIpare iJ.pyrotl: 8H38MITJirrp, co6pai-moro n EuaHax 
Rp T x o JI c M , TOiHe onpe;:i;eJieHHh1tí JW.K A . Levieri Li mp r. TaH11M o6paaoM <>TOT MOX 
BTIOJIHe aaKpenJieH ,[.l,JIH Han~A TeppHTOpHH. 

16. Mnium hymenophylloides JJ 11 h. B Bcm~ctt.n.x TaTpax. 

8TOT MOX, OIIp8i1lCJTCIIHLIM II. rr o A II e po ti, B 1925 rop;y co6lipaJI D TaTpax 
H. C y s a, n ,I(oMHHOBOtí )];OJiliHc, i-ra BbICoTc 1570 M. 0,!.1,Hairn, 8TOT 11.HTepecHhifi H ;IJ;JIH 
nawetí TeppM'ropHJ.i HOBRU'. MOX HHrp;c HC 6hIJI orry6mrnol3aH. B 1951 ro)J.y ero HameJI 
I1. 111 M a p A a n JIMnTOBCHMX ropax, n CMyTHOií p;oJrnue, ua BhICOTe 1750 M. 

17. Barbula g lauca '.\1: o I I. - HOBLiií qemCitHii J\tOX. 

IlpH peB.l13HJil MaTepuaJ1a Molendoa Sendtneriana anTop 06Hapymm1 no.u; ::>THM na
sna1meM Mox, co6paHuMtí: H. II o p; IT e po tí y llerncRoro HpyMJrnna, n IIe6oJibWOtí: 
new,epe 1iep;aJie1w TypKOBMIJ;, HOToputí 6hIJI orrpc)];eJieH HaH Barbula glauca Mo 1 1. OH 
JIBJrneTCH cmwMoplµoso.tt: OT Barbula rigiďula. B p;aJihHetímeM aDTop rrp11nop;MT 1'i3ylleJ-IHe 
HCTOpl1.II 8TOro MHTCpecnoro BO ncex 0TH01118HllHX MXa, }J;OHaBJ:>IDarr ero npn:Hap;JieHHlOCTb 
H Brirbula rígidula, 1mK ssp. glauca (Ry a n) comb. nova. 

B IIOCJTep;y101u,eM anTOp npMBO]l;HT o6aop BCCX p;o cero npeMem! H3D8CTHLIX JIOKam1T. 
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18. PacTeT JlH Trichostomum viridulum Bruch nmme Bpna, Ha Mopane1 

M. IT o p; rr e p a npHBOAHT STOT pep;mi:ii TerrJIOJI106:llBbI:fi Mox, pacTyUJ.Híí y meJieSHO
;:i;opomHoro rroJioTI1a Ment;:i;y PaHBH~aMn n ITop;HBHHOM H saTeM B OHpeCTHOCTHX CoHOJibHH~hI 
y Bprra. ITo;:i;wepmp:emie o nepBOM MecTorraxom;:i;emnr He coxpammoch, HO OHO 6hIJIO npoBe
peuo JI. JI o e c Re JI IlOSTOMy MOH\HO C'HiTaTb ero BilOJIIte npamiJihHblM. qTO me HacaeTC.11 
;:i;oHaBaTeJihCTBa BToporo MCCTOHaxom;:i;eHllH, TO TaM pacTeT Trichostomum crispulum B r., 
RopoTRom1cTHaH cpopMa. CJie)l;OBaTeJihHO, MhI 11'.MeeM TOJihHo o;r:i;Ho ,u;ocTonepHoe MeCTO
naxm-1-t,u;eHl'ic. · 

19. Hypnum Vaucheri B rp.yool\:I Ecemnte. 

ABTop co611'.paJI Ha Ecemrne oqeHh MeJrnym cpopMy 3Toro Mxa. I!pn 3TOM rrpl'iBO;IJ;.A'.TCH 
CBe,IJ.eHl'iH o pacrrpOCTparreHl'il'i li MeCTOHaXOrHp;eHIIl'i STOfO MXa B qeXOCJIOBaRHlť' a TaHme 
npHBO;IJ;HTCH, I{aK H ycTaHOBliJI Ha STOit Teppl'iTOpMiii, o6aop pa3HOBlilJ;HOCTe:ti STOfO MXa. 

20. Lescuraea decipines n qeXHH. 

M. B e JI e Ho u c RH :fi rrpHnop;l'iT aTOT m1;:i;, pacTyUJ.HH B KJiaycono:tí ;r:i;omme, 
B RpRoHolliax. O;:i;HaRo, n ;:i;aHHOM cJiyqae peqh n;r:i;eT o saMeHe aToro Jnt;:i;a c MOJio,u;o:tt CTa,IJ.Me:fi 
Brachathecium reflexum. AaTop caM ero cool'ipaJI Ha 6asaJibTax B MaJio.tf CHemHo:tí HMe, 
n RJJROHOJliax. 

Z. Pilous: 

Fmgmenta bryologica 11-20. 
Die vorliegende Arbeit des Autors)st eine Fortsetzung seiner bisher veroffentlichten bryo

logischen Fragmente. (Preslia 1956, 28 : 42-51.) 

11. Uer taxonomische Wert des Mooses Ptychodium tauricum S ap č h. von der Krim. 

In der Zeitschrift Botanische Jahrbti.cher, Bf)ibl. XLVI, Seite 28, beschreibt Sapěhin ein 
neues Moos Ptychodium tauricum. In den grossen bryologischen Arbeiten wurJe es ohne Grund 
iibersehen. Der Autor interessierte sich fiir dessen taxonomischen Wert. Durch Vergleich der 
Diagnosen mit den Abbildungen stellte er fest, dass es sich um Lescuraea 8aviana (de Not.) 
Lat ze 1 handelt. In J. Podpěr a's Herbarium befindet sich S ap ě hi n's Cotyp, welcher 
die Richtigkeit der Bestimmung bestatigte. 

12. Amblystegium Sprucei n r. e u r., ein nenes Moos HUhmens. 

Dieses Moos kommt in den Kalkgebieten der Slowakei' haufig yor, in Bohmen jedoch 
wurde es erstmals vom Autor gesammelt, und zwar im Elbetal zwischen den Gemeinden Přední 
und Zadní Labská bei Vrchlabí, dann weiter in der Umgebun g der Stadt Česká Skalice im Tale 
Babiččino údolí auf Gneisfelsen in 250 m Seehohe. 

1:r. Cynodotium Wahlenbergii r.. Hart. im Altvat.ergcbirge (-Tcscníli!' ). 

Dieses arktisch-alpine Moos sammelte J. Podpěr a im Altvatergebirge im Kamenitá 
rokle . Dieser Fund, der seitdem nicht wiederholt wurde, weckte bei vielen Bryologen d en Ver
dacht, dass es sich um einen Irrtum handelt. Der Autor revidierte den Fund Podpěr a's 
und stellte die Richtigkeit seiner Bestimrn.ung fest . Damit bleibt diese interessante Art dem 
Gesenke erhalten. 

H. Aulacomnium turgidum Wahle n b. in der Holum Talra (Vysoké Tatry). 

Dieses bedeutsame arktische Moos sammelte in der Hohen Tatra Wa h I e n ber g 
selbst. Darauf sarn.melte es im Jahre 1873 Lim pr i c h t. Seitdem wurde es nicht mehr 
gefunden. Erst irn Jahre 1953 sammelte es wiederum in der Hohen Tatra der Autor, und zwar 
auf der Široká in 2240 m Seehohe. 

1 ii. Astomum Levieri I ... i m pr. in mihmen. 

Dieses Moos fiihrt nach einem sterilen Fund, den Podpěr a in der Nahe der Ortschaft 
J ovany gemacht hat, bereits S c h i ff n e r an. Der Autor fand im Herbarjum des Prager 
N ationalmuseums einen weiteren reichlich fruktifizierenden Beleg, gleichfalls von der Ortschaft 
Jevany, der Krchol gefunden hat, und bestimmte ihn gleichfalls als Astomum Levieri Lim pr. 
Dadurch ist dieses Moos fiir die ČSR verlasslich festgestellt. 

271 



16. Mnium hymenophylloides U ii b. in der Učlské Tatry. 

lm Jahre 1925 sammelte dieses Moos J. S u z 8, in „Dominův důl" bei 1570 m in der 
Bělské Tatry, das J . Podpěr a bestimmte. Dieses ausserst interessante und fiir die ČSR 
neue Moos war bisher nirgends publiziert worden. lm Jahre 1951 sammelte es J. Šmarda 
in Liptovské hole in der Smutná dolina bei 1750 m. 

17. Barbula glauca l\'I (i 11., cin neues Moos in Holnnen. 

Bei der Revision des Materials Molendoa Sendtneriana traf der Autor auf ein unter diesem 
Namen bei der Ortschaft Turkovice unweit von Český Krumlov von J. Podpěr a in einer 
kleinen Hohle gesammelte Moos, das er als Barbula glauca M 611. b estimmte. Es ist eine Skio
morphose der Barbula rigidula. Er befasst sich weiter mit der Geschichte dieses hochst interes
santen Mooses und beweist seine Zugehorigkeit zu Barbula rigidula als ssp. glauca (R y a n) 
co m b. no v a. Weiter fiihrt er eine Ůbersicht aller bisher bekannten Fundorte an. 

18. Wiiehs t Trichostomum viridulum Dr uch bei Drlinn (Brno) in l\fiHuen? 

J. P o d p ě r a gibt dieses seltene warmeliebende Moos an der Bahnstrecke zwischen 
Rakvice und Podivín und weiter bei der Ortschaft Sokolnice an. Der Originalfund an der orst
genannten Lokalitat ist nicht erhalten, er wurde jedoch von L. L o es ke revidiert und kann 
somit als einwandfrei angesehen werden. Bei dem zweiten Fund handelt es sich um eine kurz
blattrige Form von Trichostomum crispulum Br. Demzufolge gibt es bei uns nun noch eincn 
verlasslichen Fundort. 

rn. Hypnum Vaucheri Le s q. im (iesenke (Jeseníky). 

Der Autor sammelte im Gesenke eine sehr zarte Form dieses Mooses. Aus diesem Anlass 
befasst er sich mít seiner Verbreitung und dem Vorkommen in der ČSR und gibt eine Ůbersicht 
der Variabilitat an, die er hier feststellte. 

20. Lescuraea decipinens I„ i mp r. in llohmen. 

J. Ve I e no v s ký fiihrt es vom Klausův důl im Riesengebirge an. Es handelt sielt 
jedoch um eine Verwechslung mít Brachythecium reflexum in einem jugendlichen Stadium. 
Der Autor sammelte es auf den Basaltfelsen in der Kleinen Schneegrube im Riesengebirge. 
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