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Fragmenta bryologica. IV. 31-40. 
31. Taxonomická hodnota mechu Grimmia andreaeoides Limpr. 

Před několika lety sbíral jsem v Belanských Tatrách na Slovensku drobný 
mech, který zcela souhlasil s L i m p r i c h t o v o u diagnosou druhu Grimmia 
.andreaeoides Lim pr. Současně, ale zcela nezávisle sbíral tento druh též 
v Belanských Tatrách J. Šmarda. Oba jsme svoje nálezy publikovali 
v Botanických listech roč. 1951. Laskavostí ředitele R. V a ň k a, dostal 
jsem několik rostlinek, které s mými doklady zcela souhlasí. 

Od té doby nashromáždil jsem bohatý materiál dokladový a učinil jsem 
řadu pozorování v terénu a prostudoval jsem všechnu příslušnou literaturu 
.a proto přistupuji k zhodnocení tatranských rostlin. 

Lim pr i c h t svůj nový druh porovnával s Didymodon rigidulus 
a Grimmia torquata. Později se však ukázalo, že celá řada druhů tvoří „andreae
oidní" formy, případně jen jednotlivé výhonky. Jsou to hlavně druhy Grimmia 
junalis, Gymnostomum calcareum, Barbula icmadophylla, B. bicolor, Schistidium 
apocarpum, Grimmia teretinervis, Ditrichum zonatum, Ceratodon purpureus 
a jistě i jiné druhy. Mo enkem e y e r praví, že také Grimmia unicolor 
tvoří podobné výhonky. L. Lo es ke ve své prvé monografii rodu Grimmia 
nezaujal k tomuto druhu celkem žádné stanovisko. Teprve v druhé monografii 
z roku 1930 se o něm široce rozepisuje. Uvádí jej v uvozovkách a probírá 
jednotlivé doklady, které viděl a shrnuje svoje pozorování takto: 

I. Lim pr i c h t s Originale hatte ich, mít Cu 1 man n, fiir eine Forro des Didymodon 
rigidul-us; moglicherwisse liegt eine alpine Rasse dieser Art vor. 

2. Die tibrigenvero:ffentlichen Standorte beziehen sich zu einem grosseren Teil ebenfals 
auf die letztgenannte Art, zum anderen Teil auf andreaeoiden Formen anderer Moose. 

3. Die Zugehorigkeit oder Ableitung dieser N anismen war auch im Falle der Limpricht
schen Originale, bisher nur mit erheblicher W ahrscheinlichkoit, nicht mit volliger Gewisheit 
zu ermitteln, und bei manchen Proben ist es zurzeit tiberhaupt nicht moglich, zu sagen, welcher 
Art sie mit Bestimmtkeit angehoren. 

4. Unter diesen Umstanden deckt die Beziehung „G. andreaeoides" wie sie je tzt gebraucht 
wird, keine Art, sondern ein Gemisch morphologisch ahenlucher, spezifisch weit divergierender 
.andreaeoider Formen. 

5. Es ist natiirlich nicht ausgeschlossen, aber wenig wahrscheinlich, dass in diesem Formen
gemisch auch eine Art steckt. Sie mtisste erst nachgewiesen werden. 

6. Der Anatomische Querschnittsbefunden erweist fiir sich allein nicht die Zugehorigkeit 
oder Nichtzugehorigkeit von Moosen zu bestimmten Gattungen oder Gruppen. 

Nedal jsem se ovlivnit žádným literárním tvrzením a přistoupil jsem 
k řešení celého problému zcela nezávisle. Znám celou řadu příkladů, že různé 
druhy tvoří za stejných ekologických podmínek zcela stejné paralelní formy. 
Byl jsem přesvědčen, že G. andreaeoides je jen ekomorfosou některého druhu 
v Belanských Tatrách rostoucího. Na velmi bohatém materiálu z mého herbáře 
jsem provedl Široce založené studium „andreaeoidních" forem nejrůznějších 
druhů z tohoto pohoH. Nejdříve studoval jsem četné druhy rodu Grimmia. 
Jednotlivé andreaeoidní výhonky byly časté, ale nejevily žádné bližší vztahy 
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Obr. I. - I Molendoa Sendtneriana, typ. - 2 AI. Sendtneriana f. brevifolia m. - - 7 M. Sendt
neriana v. tenuinervis, přechodná forma k M. Sendtneriana. - 8- 12 M. Sendtneriana 
v. tenuinervis. - 13- 28 M. Sendtneriana v. tenuinervis M km. f. andreaeoides
(Lim pr.) c. n. 

k tomuto druhu. Jedině G. funalis var. Ryani měla mnoho filiformních vý
běžků, které měly listy velmi podobné G. andreaeoides, byly zcela podobné 
těm , které zobrazuje Lo es ke na obr. 52, č. 2 a 4. Jelikož tato odrůda roste 
i na podkladu slabě vápenitém, mohlo jít o formu tohoto druhu. Pod Muráněm 
rostly na vyluhovaném vápenci dosti blízko u sebe. Bližší vztahy se však nedaly 
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dokázat a nepodložené domněnky jsem pi·edem vylučoval. Hledal jsem také 
Didymodon rigidulus v obvodu Belanských Tater. Vyskytuje se tu omezeně 
a nepodléhá změnám , o kterých píše Lo es ke. 

Další druh, který tvoÍ'Í filiformní výběžky byla v Belanských Tatrách již 
jen Molendoa tenuinervis Lim pr. Svůj dokladový materiál roztřídil jsem 
proto makroskopicky podle délky listů a tloušťky lodyžek. Řada zdála se být 
zcela souvislou a končila u rostlin, o kterých jsem si nebyl jist, zda patří k rodu 
Molendoa nebo je to již G. andreaeoides . Ph mikroskopování jsem zjistil toto: 

V Belanských Tatrách roste Molendoa Sendtneriana od 800 maž do 2000 m 
v typické dlouholisté formě, obr. 1 (délka listů 4,1- 4 ,5 mm). V Belanských 
Tatrách a v Liptovských holích roste též forma krátkoli.stá (f. brevi folia m.) 
s listy jen 1,6- 1,8 mm dlouhými. Obr. 2. 

V Malé Fatře, Liptovských holích a Belanských Tatrách ve výši 1500 až 
1600 m jsou časté na zastíněných místech přechodní formy mezi M olendoa 
Sendtneriana a M. tenuinervis s listy 1,1- 1,2 mm dlouhými. :Radím je již 
k M. tenuinervis, které jsou blíže. Obr. 4----7. Na těchže místech roste \také 
typická M. tenuinervis. Polštářky jsou již zcela tmavé, listy dlouhé jen 0,9 mm. 
Obr. 8- 12. Jedině v Belanských Tatrách sbíral jsem rostliny s listy 0,3 mm 
dlouhými, obr. 13- 28. Tvoří malé drobné polštářky a určoval jsem je vždy 
jako Grimmia andreaeoides Lim pr. , neboť zcela odpovídaly Lim pr i c h 
t o v ě diagnose. 

Z vedlejšího obrázku je však vidět postupnou změnu ve tvaru listů. J e to 
změna zcela souvislá a tak jsem byl často na rozpacích, kam dotyčnou formu 
zařadit. Postupná redukce špičky listové končí u listů se špičkou široce vejčitě 
zaoblenou, obr. 27. 

Současně s tvarem a velikostí listů přihlížel jsem k rázu pletiva, tvaru 
a velikosti buněk. Ráz pletiva zůstává stále stejný, buňky byly stále menší 
a menší, někdy více ztloustlé, s redukcí špičky mizí i nápadné papily, takže 
buňky mají nakonec stěny jen více nebo méně vyklenuté, což je nejlépe vidět 
na buňkách okrajových. Čím jsou listy kratší a relativně širší, tím jsou vydu
tější, na špičce mají i náběh ke kápovitému vyducení a zdají se být na okraji 
úzce ohrnuté. 

Tato souvislá řada forem končící formou označovanou jako Grimmia 
andreaeoides je mi důkazem, že tato patří jedině k okruhu forem M olendoa 
Sendtneriana, resp. M. tenuínervis. 

V Tatrách roste tato forma vždy v důlcích zkrasovatělého vápence ponej 
více na stěnách, často· zcela v dolíčku ponořená , převážně na výslunných 
místech. Dole jsou polštářky skoro černé, nahoře skoro zelené. Rostliny stin
ných stanovišť patří již k M. tenuinervis. 

Škoda, že jsem neměl možnost prostudovat i doklady z ciziny a porovnat 
s rostlinami našimi. V každém případě je již jisté, že k Lim pr i c h to v u 
druhu Grimmia andreaeoides byly až dosud řazeny různé andreaeoidní formy 
různých druhů, které jsou vyvolávány jako paralelní formy vysokohorských 
klimatem. Jedině podrobným studiem rostlin z určité oblasti lze zjistit, kam 
tyto formy patří. 

Shrnutí 

Tatranské rostliny určované jako Grimmia andreaeoides Lim pr. patH 
do okruhu Molendoa Sendtner.iana a možno je při uznávání širokých druhů 
označit jako Molendoa S endtneriana var. tenuinervis (Mkm.) co m b. no v a 
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f. andreaeoides (Lim pr.) co m b. no v a za předpokladu, že Lim p
r i c h t ů v originál patří sem, jinak jen jako Molendoa Sendtneriana v. tenui
nervis (M km.) co m b. no v a f. andreaeoides f. no v a. (Planta 0,5 až 
0,9 min longa, folia ovata, 0,3 mm longa et 0,24 lata). 

Lokality na Slovensku: 
Belanské Tatry: Tristarský důl, ca 1800 m leg. J. Šmarda. Pod 

vrcholem Nového při 1960 m leg. Z d. Pi 1 o u s. Jatky při 1800 m leg. 
Z d. Pi 1 o u s. Pod Muráněm při 1700 m. Havran při 1750 m. leg. Z d. 
pi 1 o u s. 

32. Brachythecium Thedenii Br. eur., nový mech slovenský. 
Mezi mechy, které u nás pravděpodobně rostou patří i Brachythecium 

erythrorrhizon Br. eur. Ve 1 e no v s ký jej takto uvádí z Óech, ale do
klady, které jsem viděl jsou většinou jiné druhy, totéž' platí o údajích J. Pod
p ě r y a tak zůstává tento druh pro naše území sporný. Na svých početných 
exkursích po něm stále pátrám. V roce 1953 sbíral jsem mechy ve Velké Fatře 
na Černém kameni. Zde, v mechaté ssuti mezi klečí na skalkách pod vrcholem 
sbíral jsem mech, který jsem v terénu pokládal za výše jmenovaný druh. 
Podrobným studiem se však ukázalo, že je to Brachythecium Thedenii Br. 
eur. Diagnosa zcela souhlasí a také vyobrazení Roth o v o, které je podle 
originálu, nápadně odpovídá našim rostlinám. 

Tvoří volné, rozlezlé, tmavozelené poléhavé porosty. Lodyha je až 10 cm dlouhá, nepra
videlně větvená, často s dlouhými bezvětevnými výběžky. Větve má většinou krátké, jen 5 až 
15 mm dlouhé, zakřivené, zašpičatělé. Listy lodyžní většinou srpovitě jednostranné, ze široce 
vejčité base velmi daleko sbíhavé, kopinatě prodloužené, s kratší nebo delší jemnou špičkou, 
nepravidelně hluboce řáskaté, na okraji nezřetelně zoubkaté. Žébro sahá do třech čtvrtin listu. 
Buňky má dlouhé, úzké, na křídlech jen velký počet drobných čtverečných. Listy lodyžní menší, 
většinou dvouřadě odstálé, vejčité kopinaté, ve špičce ostře pilovité. 

Je to arkticko-alpinský druh rostoucí ve Skandinavii, Finsku, na Sibiři, Kanadě, New 
Hampshire a Minnesotě. Taxonomicky jej hodnotí autoři různě. Popsán byl S c h i m p e r e m 
jako druh, ale byl zařazován i jako varieta k různým druhům. Nejnověji A. J. G rout v Moss
Flora of N. America jej uvádí jako druh. Podpěr a v Conspectu jen jako odrůdu u B. erythror
rhizon. Sám bych se ztotožňoval s názorem K in d b e r g o v ý m a označoval bych jej jako 
Brachythecium erythrorrhizon ssp. Thedenii (Kin db.) co m b. no v a. 

33. Tortula Velenovskýi Schiff. opět v Československu. 
V roce 1890 na podzim sbíral J. Ve 1 e no v s ký na diluviální hlíně 

na travnaté, k severu obrácené mezi nad hlubokou cestou vedoucí ze Zlíchova 
k Hlubočepům podivný mech. Sám se studiem mechů teprve začínal a proto jej 
zaslal V. S c h i ff n e r o v i k určení. Tento v něm zjistil nový druh a nazval 
jej po objeviteli. Obsáhle jej popsal a vyobrazil v časopise Nova Acta Leo
poldiana sv. LVIII č. 7, 1893. 

Později jej Ve 1 e no v s ký sbíral znovu dne 20. února 1896. Na této 
jediné lokalitě byl brzo pražskými sběrateli vysbírán a tak prakticky byl 
pokládán za vyhynulý. Celá desetiletí nebyl v Čechách ani jinde sbírán. Marně 
jsem jej hledal na spraších u Kralup, Slaného a Roudnice. Teprve v roce 1940 
botanisoval S. Po 1 g á r u vsi Ravazd u Rábu v Maďarsku. V hluboké 
cestě na spraši sbíral drobný mech o kterém se s A. Bor o sem domnívali, 
že je to Tortula Velenovskýi. J. Podpěr a jejich domněnku potvrdil srov
náním s cotypem Ve 1 e no v s k é ho. Později byl sbírán ještě na jiných 
místech v Maďarsku. Podpěr a v Conspectu jej uvádí i z Jugoslavie 
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(Bacska a Mosova), avšak Z. Pa v 1 e ti č v Prodromus :flore briofita Jugo
slavije 1955 jej vůbec neuvádí, bude tato lokalita asi také v Maďarsku. 

Povzbuzen tímto nálezem vyslovil jsem domněnku , že asi roste také na 
jihoslovenských spraších. Po 5 let hledal jsem jej usilovně vždy na jai''e všude 
na spraších dříve než zapojený porost zakryje zem. Dlouho však bezvýsledně. 
Teprve o velilrnnocích roku 1955 našel jsem jej v obci Obid u Štúrova, a to na 
sprašové stráni nad starým sklepem ve spraši vydlabaném na omšené ulehlé 
zemi skoro v čistých porostech. Přes usilovné hledání nepodai'·ilo se mi jej najít 

l 

Obr. 2. - Tortu la Velenovskýi. - 1- 6 listy. - 7-8 buňky z míst označených X . 

ještě jinde. Tímto nálezem je tento velice zajímavý mech pro naši bryofloru 
zachován. Jistě bude během doby nalezen i jinde. Bor o s (Magyarorszák 
mohái 1953) jej označuje za pannonský typ, což by podle dnešního rozšíření 
bylo správné. Z tohoto rozšíření nemůžeme dělat žádné geografické ani vývo
jové závěry. Mně to trvalo 15 let, než jsem jej sám sbíral. Bude jistě na mnoha 
lokalitách přehlížen. Jeho hledání je ztíženo tím, že je obvykle sterilní a zanešen 
zemí. Vyhledává takový povrch spraše, který je ulehlý, ale dosud bez iniciál
ních stadií a inkrustací lišejníků. Ze spraše vynikají jen malé kousky listů. 
Uvážíme-li, že celá rostlinka je jen asi I mm vysoká, je jasné, že se snadno 
přehlédne, zvláště na nepřístupných sprašových stráních a stěnách. 
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34. Barbula austriaca (Schiff. et Baum.) nový mech československý. 
V roce 1955, časně na jaře botanisoval jsem na jižním Slovensku ve spra

šové oblasti v okolí Štúrova. Ve vsi Obid na stěnách sprašových v hluboké 
cestě sbíral jsem mimo jiné vzácnosti také pro naše území nový mech Barbula. 
au..qtriaca (S c h i f f. et B a u m.) B o r o s et P o 1 g á r. 

Objevena byla prvně v okolí Kremže v Dolních Rakousích S c h i ff
n e r e m a Baumgartnerem a publikována v Oesterr. Bot. Zeit. 1906. 
Později sbírána na více místech v okolí tohoto města. V roce 1941 uvádějí jej 
Bor o s a Po 1 g á r z Maďarska, kdež se vyskytuje za stejných okolností 

Obr. 3. - I Barb·ula austriaca. - a, b listy. - c, d buňky z míst označených X . - e řez okrajem 
listu. - f řez žebrem. 
2 Barbula cordata. - a list. - b, c buňky z míst označených X • 

u vsi Ravadz nedaleko našich hranic. Roste tam na více místech. Její výskyt 
na našem území nijak nepřekvapuje a byl mnou se vší určitostí předpokládán. 

Podle dnešního rozšíření je to vyhraněný pannonský typ, sprašový ekotyp 
s blízkými vztahy k jiným druhům, ale bez přechodů. 
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Stručný popis druhu je t ento: Polštář'ky husté, vzpřímené, až 4 cm vysoké, na.hofo hnědé, 
dole spraší zcela obalené . R ostliny š tíhlé, m álo větvené, střední svazek ma.jí velký, korové buňky 
v elmi ztloustlé . Listy husté, za živa přímo odst á lé, m alé, z vejčité base kopinaté, na okra ji široce 
ohrnuté, slabě jednostranné . Žebro silné, vybíhavé. Buňky m álo ztloustlé, nahoře pravidelné, 
příčně oválné a čtverečné, hladké, n a basi volněj ší, podlouhle obdélné, prosvitavé, až čtyhknít 
t a k dlouhé ja k široké . J en s terilní. Rozmnožovací tělíska jako u Barbula cordata a B. rigidula 

Tento druh je velmi příbuzný s Barbula cordata a B. rigidula, jak tomu 
rozmnožovací tělíska svědčí. B. cordata roste někdy s ním pospolu, ale nikdo 
nepozoroval přechody . B. cordata se liší: Rostliny daleko statněj ší , listy mno
hem větší a proto se liší již habitem. Listy má z vej čité base dosti rychle za
špičatělé, _na okraji velmi široce, uprostřed silně spirálovitě, až ke špičce zpět 
ohrnuté. Cepel má slabě rýhovanou. Žebro má velice tlusté, až ke špičce skoro 
stejně tlusté, silně vybíhavé. Buňky má drobnější , silně ztloustlé a nepravi
delné, až k basi stejné. 

Barbula rigidula obvykle na spraších neroste. Liší se listy kopinatými, 
mnohem méně ohrnutými. Buňky má drobnější. 

Barbula austriaca je jistě ustáleným ekotypem panno n s kým 
na s p r a š o v ý c h p ů d á c h s t e p 1 o m i 1 n ý m c h a r a k t e r e m . 
Vlivem deště jsou jednotlivé rostlinky stále obalovány spraší, takže jen vrchol
ky jsou zelené. Z jiných sprašových oblastí známe řadu druhů, které jsou svým 
výskytem vázány jen na spraše a proto nijak nepřekvapuje výskyt tohoto 
ekotypu na spraších v Pannonii. 

M 6 n ke m e y e r (1927) odbývá jej jen poznámkou, což činí vždy, když 
si dobře nevěděl rady, kam určitý typ zařadit . Prostudoval jsem doklad 
z B a u e rov a exsiccatu č. 151, který je z klasické lokality, pak Bor o sův 
doklad z Maďarska. Naše rostliny s nimi zcela souhlasí. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o ekotyp, je asi správný názor Podpěrů v , když jej v Conspectu 
označuje jako Barbula cordata, subsp. austriaca (S chi ff. et Baum g.) 
Podp. 

35. Poznámka k výskytu Dicranum majus v Československu. 
Dicranum majus S m i t h je mech širokého rozšíření na mnoha místech 

po celé severní polokouli. Zajímavé však je jeho rozšíření v Evropě. Na zá
padě je hojný v lesích nížin i pahorkatin a čím dále do vnitrozemí, stoupá více 
do hor a stává se vzácnějším . To je příznačné pro element atlantský. Zajímalo 
mne bližší rozšíření u nás a proto jsem zrevidoval řadu dokladů z našeho území. 
Při tom se ukázalo, že je všeobecně zaměňován s různými formami Dicranum 
scoparium, jen ojedinělé sběry byly správně určeny. Podle výsledků tohoto 
studia roste u nás v subalpinských lesích v Krkonoších. Odtud jej uvádějí již 
staří autoři , pak také Ve 1 e n o v s ký. Sám jsem jej sbíral na mnoha místech 
v Labském dole od 1150 m výše, v údolí Bílého Labe ve stejné výši, pak 
v Medvědím dole, Modrém dole př'Í 1000 m. Vzhledem k tomu, že se tento mech 
řadí k elementu atlantskému, resp. euryatlantskému, je jeho výskyt u nás 
v těchto výškách zcela přirozený. Tento zjev byl pozorován i u jiných atlant
ských mechů. Údaje z jiných míst v Čechách nutno škrtnout i když určitě 
roste na německé straně Rudohoří (R i ehm e r: Die Laubmoose Sachsens) 
pak Šumavy (Fami 11 e r: Die Laubmoose Bayerns). Všechny doklady 
z Moravy a Slezska, pokud jsem je viděl, patřily k jiným druhům, takže 
nemáme odtud zatím ani jediné spolehlivé stanovisko, i když jeho výskyt zde je 
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pravděpodobný. Také ze Slovenska jsem neviděl ani jeden doklad, sám jsem 
jej také zde nikde neviděl. 

Jelikož tak hromadně je zaměňován s jinými druhy všímal jsem si blíže 
jeho taxonomické hodnoty a kriterií. Plodný se pozná lehce podle četných 
sporogonů z jednoho obalu. Horší je rozeznat sterilní rostliny. Krkonošské 
rostliny jsou všude sterilní, ale jsou nápadně statné, mají dlouhé listy a proto 
ihned poznatelné. Slabší formy působí při rozlišování od D. scoparium v. recur
vatum velké potíže. 

Jako rozlišovací znaky gametofytu od D. scoparium uvádějí autoři hlavně 
žebro a křídelné buňky. Pfosvědčil jsem se, že buňky jsou velmi málo spo
lehlivým znakem a tak zůstává jen žebro. Lim pr i c h t I, str. 349 praví: 
„im Querschnitte mit einem oberen und einem unteren Stereidenhande 
und einer Doppelreihe medianer Deuter zwischen letzterer im entwickelten 
Theile noch ein centrales Stereidenband." Podle toho má D. scoparium jen 
jednoduchou řadu středních „ukazovatelů" a D. majns dvojitou. Také Wa r n s
s to r f (Laubmoose str. 136) praví, že se prvý od druhého rozezná jen jedno
duchou řadou středních „ukazovatelú'', správněji je nazývám vůdčí buňky. 
Hagen v Forarbeider XX. str. 136 upozorňuje na to, že D. majus chybějí 
hřbetní lamely a v klíči praví doslova „Costae dorsum sine lamellis". Lim p
r i c h t však říká „l~ippe unterseits durch mehrere Langsreihen spitz-mamil
lose Zellen gefurcht und stark gezahnt." V. K u j a 1 a (Untersuch. uber. die 
Waldweg. in Sud. u. Mittl.-Finnland 1926) nevidí v počtu mediálních vúdčích bu
něk podstatný generický rozdíl a praví: „dass die Unterflache der Blatt
ri.ppe von D. majiis aus einer geschlossener Reihe von Zellen mit grosseren 
Lumen besteht wobei sich somit das die innere Teile der Rippe bildende 
Stereidengewebe nicht im Gegensatz zu den D. scoparium-Blattern bis zur 
Rippenunterflache erstreckt''. 

Na základě literárních údajů a na podkladě prostudovaného srovnávacího 
materiálu se domnívám, že severské a středoevropské rostliny tohoto druhu 
patří ke dvěma geografickým rasám. 

V Bauerových Musei eur. exsiccati č. 1705 je vydána rostlina 
z Krkonoš. F. F ti r st ji určil jako D. majus, ale podrobným studiem se 
ukázalo~ že je to zase jen D. scoparium v. recurvatum Br i d. 

Z těchto př'ípadů nutno vyvodit závěr, že určování sterilních rostlin 
působí velké potíže a že zůstává vždy nejisté a subjektivní, zvláště z oblastí, 
kde končí s voj i východní hranici rozšíření. 

36. Andreaea obovata opět ve Vysokých Tatrách. 
Tento arktický mech objevil v Tatrách T. O hal u b i IÍ s k y. Sbíral 

jej na vrcholu Lomnického štítu ve výši 2633 m a uvefojnil jej ve svých Enu
meratio muscorum frondosum Tatrensium str. 169. Se svým určením neměl 
jistotu a proto jej poslal k revisi Br o t her u s o v i do Helsink, který mu 
jej potvrdil. Později již nebyl nikým sbírán. V roce 1935 sbíral jsem na Rohá
čích v Liptovských holích mech, o kterém jsem se tehdy domníval, že je to 
Andreaea obovata T h e d. Neměl jsem tehdy srovnávací materiál ani všechnu 
potřebnou literaturu, a tak jsem svůj sběr zaslal řed. R. V a ň k o v i k re
visi. Odpovědi jsem se však nikdy nedočkal. V roce 1955 uveřejnil tento můj 
~běr, který ležel ve V a ň k o v ě herbáři i s mým púvodním určením J. 
S m ar d a. I když tyto rostliny se značně A. obovata podobají, je to jen 
obyčejná A. rupestris H d w. Proto je nutno tento údaj škrtnout. 
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V roce 1955 sbíral jsem na vrcholu Satanu druh rodu Andreaea, který byl 
slabě lesklý. Po pečlivém srovnávacím studiu ji pokládám za Andreaea obovata. 
Tímto nálezem je tento vysoce zajímavý druh v Tatrách zno u spolehlivě 
doložen. Rostliny jsou jen 10- 12 mm vysoké, nejsou pravidelně jehnědovitě 
olistěné jako rostliny severské. Listy mají 0,6- 0, 7 mm dlouhé, ze zúžené base 
vejčité až vejčitě kopinaté, většinou tupě zašpičatělé, menší typu, vždy upro-

1 2 3 4 

6 
8 

5 

Obr. 4. - Andreaea obovata . . - 1-4 typ. - 5- 8 f. acuminata (Lind b.). 

střed nejširší. Buňky silně tupě papilnaté, nahoře velice silně ztloustlé, od po
loviny listu obdélné, se stěnami silně ztloustlými, laločnatými. U všech buněk 
jsou stěny tlustší než lumen. Podle špičky listové patří naše rostliny k f. 
acuminata (Lind b.) co m b. no v a. 

37. Poznámka k výskytu Campylium hispidulum Mitt. v Čechách. 
J. V e 1 e n o v s k ý v 5. části svých Výsledků provedl revisi všech 

kritických rodů a mnohé svoje údaje opravil. Tak uvádí na str. 18. jako nový 
druh pro Čechy Campylium hispidulum (Br i d.) Mit t. Uvádí rozdíl mezi 
tímto druhem a velmi příbuzným O. Sommerfeltii Br y h n. Praví, že z veli
kého materiálu z Čech vybral toliko 12 dokladů, které přeřadil k O. hispidulum. 

Později se ukázalo, že O. hispidulum je severský mech a proto jeho výskyt 
v nejteplejších částech Čech byl jistě podezřelý. Proto zrevidoval jsem všechny 
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doklady Ve 1 e n o v s k é h o, pokud se dochovaly a zjistil jsem, že je to 
šmahem jen nějaká modifikace O. Sommerfeltii. Rozlišovací znaky, o kterých 
Ve 1 e no v s ký píše, a to srdčito-vejčité listy, skoro kosníkovitá base, jemné 
zoubky skoro po celém obvodu jsem však na žádném z jeho dokladů nenašel. 

Prostudoval jsem bohatý materiál tohoto druhu ze Severní Ameriky 

Obr. 5. - I Oampylium hispidulum. - a, b listy. - c bulíky z míst označených X . 
2 Oampylium Sommerfeltii. - a, b, c listy. - d buňky. 

(locus classicus je v Pennsylvanii) a zjišťuji, že od našich rostlin se nápadně 
liší, jak je vidět z uvedeného obrázku. 

Oampylium hispidulum je v Severní Americe místy velmi hojné, bylo zde 
dávno známé a teprve později zjištěno v Evropě a to ve Skandinavii a Finsku, 
potom v Pobaltí , Rusku a na Sibiři. Zabíhá také na ostrov Guadeloupe a do 
And v Columbii. Pro Evropu jej zjistil L in db erg. 

G rout v Moosfiora of North America III, 79, praví, že tam roste na 
pařezech , zemi a humusu, kdežto naše O. Sommerf eltii roste nejčastěji na ka
mení a skalách. 

38. Desmatodon cernuus Br. eur. opět v Československu. 
V roce 1835 za svého pobytu v Jánských Lázních v Krkonoších sbíral 

N e e s v. E s s e n b e c k tento vzácný mech na zdi po blíž staré hospody. 
Jeho nález zůstal v českých zemích zcela ojedinělý. Ani na tomto místě v Ján
ských Lázních ani jinde v Karpatech nebyl více sbírán. 

Letos botanisoval jsem s přítelem J. Mor a v c e m v okolí Vimperka. 
Nejvíce mne ovšem zajímaly vápence u Sudslavic, které prosluly nálezy 
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diluviálních kostí. I po stránce bryologické přinesly nečekané objevy. Na roz
větralém, nedopáleném vápenci kolem zÍ'Ícené vápenky u samé cesty sbíral 
jsem opět po více než 120 letech krásně plodný Desmatodon cernuus. Tímto 
nálezem je význačný druh naší mechové floře zachován, neboť krkonošská 
lokalita již dávno zmizela. 

D. cernuus je vzácný druh rozšířený po celé severní polokouli, v Evropě 
více v atlantské části. Všude roste jen poHdku a rád si vybírá pfochodná 
a druhotná stanoviště, neboť s oblibou roste na zdech a i na betonu. Ze sou
sedních zemí je nejblíže znám z Bavor. (Hinterstein, Reichelhall, Kramer 
u Partenkirchen, Bad Obendorf, leg. Fami 11 e r). Údaj od Šoproně v Ma
ďarsku, který převzal i Podpěr a do Conspectu je asi mylný, neboť Bor o s 
jej neuvádí ve své knize Magyarország Mohaj 1953. Roste z nížin (Belgie 15 m , 
Henne n J., Bull. Soc. Roy Bot. Belg. 1924) nejčastěji ve středohorách, 
u nás při 550 m , v Alpách stoupá až do výše 2240 m. 

Vyznačuje se krátkou vyhrblou tobolkou. U nás nemá bližšího příbuzen
stva. Jedině D. argentinicus, který bude s naším druhem asi totožný, se mu 
nejvíce podobá. Dále pak D. Randii (Kene d y) La z ar. z Ukrajiny má 
podobnou stavbu tobolky i listů. Byl původně popsán jako D. Oxneri Lazar. 
Dnes však se podle obústí řadí všeobecně do rodu Pattia, ačkoliv tvoř'í zjevný 
přechod mezi oběma příbuznými rody. 

V Sudslavicích je doprovázen Thuidium histricosum, Entodon orthocarpus 
a v nedaleké jeskyni i velmi vzácnou Barbula glauca R y a n. 

39. Taxonomická hodnota mechu Leucodon balcanicus Velenovský. 
J. V e 1 e n o v s k ý ve své drobné práci o bulharských mechách ( Oes

terr. bot. Zeit. 52 : 119, 1902) popisuje jako nový druh Leucodon balcanicus. 
Sbíral jej prof. Š k o r p i 1 na lokalitě Kalafer v Bulharsku. 

Sám Ve 1 e no v s ký viděl, že patří do okruhu obyčejného druhu 
L. sciuroides S c h w g r. od kterého se liší větvemi přímými, stejně dlouhými, 
jsou hustě všestranně olistěné, málo dělené, nikdy na konci neztenčené, bledě 
zelené. Listy má ze širší base znenáhla v krátkou, celou špičku protažené. 
Ve 1 e no v s ký se dále domnívá, že by mohl být formou L. immersus 
Lind b., který roste v jižním Rusku , na Kavkaze a dále na východ. 

Jelikož jej J. Podpěr a zařadil do svého Conspectu jako druh, zají
mala mne jeho skutečná systematická hodnota. Vyhledal jsem proto originál 
Ve 1 e no v s k é h o a zjistil jsem, že to není nový druh, nýbrž jen forma, 
habitem velice měnlivého L. sciuroides. Nejspíše dala by se označit Leucodon 
sciuroides f. gracilescens B a u e r. 

40. Leptodon Smithii Mohr. nový mech československý. 
Ve své knize Naše mechy str. 235 uvedl jsem také tento druh pro naše 

území v předpokladu, že bude u nás během doby nalezen, neboť roste v sou
sedním Maďarsku. Po léta jsem jej na jižním Slovensku hledal. Teprve letos 
jsem jej skutečně na Slovensku objevil. Tímto nálezem je obohacena naše 
flora o nový významný rod, který má pouze 4 druhy, z nichž v Evropě roste 
pouze jediný. Další 3 příbuzné druhy rostou v Africe a na přilehlých ostrovech. 

Leptodon Smithii je komponent subkosmopolitický, v Evropě patH 
k elementu čistě mediterrannímu. Z mediterranní oblasti zabíhá na sever nej 
dále do Holandska a Anglie, po řece Rhoně do Švýcar, hojný je ve středo
mořské oblasti jugoslávské. Z. Pa v 1 e ti č. Prodromus flore Briofit. Jugo-

175 



slavije 1955) uvádí dlouhou řadu lokalit z celé země. Odtud vybíhá na dávno 
známou lokalitu Herkúlovy Lázně v Rumunsku. Nedávno objeven v Maďarsku 
v pohoří Keszthelyi na hoře Prága u Siimegprága, dále na kopci Alsotátika 
u Tátika-Hidegkút a na kopci Kovásci u Vindormeyeszollos. Před několika 
léty pak v pohoří Mátra na andesitových skalách v údolí Csatornavolly u Mátra
fiirdeu. Poslední lokalita, která zasahuje nejdále do vnitrozemí na severo
východ je letos (1955) mnou objevená v Ragačských kopcích u Filakova na 
kopci Zabodako. Roste tam na stinných, občas vlhkých, hlubokých puklinách 
čedičových skal celkem vzácně na 3 místech ve vrcholových skalách ve výši 
465 m. Rostliny jsou drobné, málo pravidelně zpeřené, i když za sucha pěkně 
zatočené, místy odumřelé a napadené Leprarií. Stejně vyhlížejí i maďarské 
rostliny z Mátry, které mi zaslal A. Bor o s. 

Na většině míst na světě roste na kůře stromů. V Pannonii však jen na 
vyvřelinách, čediči a andesitu. 

Na naší lokalitě doprovázen je mimo jiné velmi význačnými mediter
ranními druhy jako Fabronia rpusilla a Rhynchostegiella algeriana, které jsem 
nedávno na Slovensku objevil. 

3.a;. II H JI o y c : 

Fragmenta bryologica 31-40. 
B 8TOÍÍ paooTe aBTOp orry6mn\OBbIBaeT p;aJibHetiurne lJaCTII CBOHX <!JparM8HTOB . 

31. TairnouoMH'iec1rnH o:qenKa Mxa Grimmia andreaeoides Limpr. 
ABTop cofo1paJI na MHOrHx MecTax B BeJibCRHX TaTpax B CJI0Ba1ma MOX Grimmia 

andreaeoides. Ero llHTepecoBaJIO TaRCOHO!\U:l'IeCROe IIOJIOilrnHH8 8Toro BH)l;a H II08TOMY 
OH nponsBeJI umpoH.o o6ocHoBanuoe HsyqeHHe au.a;peoH,ll;HhIX <!JopM pasHbIX m1;n;oB. Y6e
;IJ;lIJICH, qTo G. andreaeoides HBJIH8TCH JIHIIIb <PopMofi o.a;Horo m1;n;a pacTy~ero B BenaHCRHX 
TaTpax. CBoeíi. aHaTOMHqecrmit CTPYKTypoií 8TOT Mox 6om.me Bcero rrpH6nIImaeTcH R BH;ri;y 
M olendoa tenuinervis L i m p r. AnTop saTeM cocTaBHJI ns CBoero 6oraToro MaTepIIana 
po)J;a M olendoa o6ycnoEJI8HHhii1: pHp; <!JopM, saRaHlJHBaIO~HiíCH Bll;ll;OM G. andreaeoides. 
1fa 8Toro aBTOp sam110qaeT, '-ITO TaTpanc1rne pacTemu:i:, o6osHaqeaeMhie TamrM o6pasoM, 
HBJIHIOTCf! B urnpOIWM IIOHHTRH BMAOB Jilllllh M olendoa Sendteneriana var. tenuinervis 
(M km.) c. n. f. andreaeoides (Lim pr.) c. n., rrpH npe)J;IIOJiomeHHH, '-ITO pacTeHHfI 
JhlMnpnxTa c10;n;a OTHOCHTCH JIRlllh , BepoHTHO, KaK Molendoa Sendteneriana var. tenuinervis 
(M km.) c. n. f. andreaeoides f. n. BechMa BepoaTHO, '-ITO G. andreaeoides ll3 ;n;pyrHx 
o6nacTeit OTHOCRTCfl K ;n;pyroMy BHAY· 

32. Brachythecium T hedenii Br. eur. - HOBLiii 1lexoc~oBaD,KHii MOX. 
ABTop co6HpaJI B Bonbmofi <l>aTpe, Ha l.JepHoM RaMHe B CnoBamrn apRTH'-l8CRO

aJihIIHíi.cH.ait MOX Brachythecium Thedenii, HBJIHIO~fiMCff HOBhIM )];JIH qexocnoBaRHH. 

33. Tortula Velenovskýi Schiff. - CHOBa B TJexocJIOBa&1111. 

8TOT Bll;:l; co6HpaJICH H. BeJieHOBCKllM BII8pBbie Mem,u;y ceJieHHHMll 3mrxoB li rJiy6o
lJ8Ilbl OKOJIO Tiparn. Ha 8TOM MeCTOrrponspacTaHHH OH ObIJI BCKope Bech copBaH H TIOélTOMY 
C'-lllTaeTcH JicqesHyBIIIHM. B 1955 r. co6HpaJI ero C. TioJirap Ha H8CKOJihKHX MeCTax B BeH
rp1uJ. ABTOp B 1.955 r . COORpaJI ero Ha CBaJIKax C8JI8HH.FI 06H;ri; y lllTIOpOBa B IOIRHOÍÍ 
CJioBaRnH. 

34. Barbula austriaca (Schiff. et Baumg.) - HOBLlii 11exoc~onau,K11ii Mox. 
Barbula austriaca (S c b i ff. et B a um g. ) B oros et P o 1 g á r - MOX 

pacTyllJ,Htí Ha caamrnx B romHofi ABcTpi-m H B BeHrp1rn. HBnaeTCFI lJHCTO rraHHOHCRIIM 
Tl1IIOM, B p,pyrHX M8CTax. He pacTeT. ABTOp COOHpaJI ero 11 B qe.X:OCJIOBaHHH, B03JI8 ceJieHHH 
06H;a; y lllT10poBa Ha ,Il,yuae. 06osHaqeT ero HaR CBaJIO'-!Hhiit 8KOTHII OT Barbula cordata. 

35. 3aMeT1m o MecTonaxoatAeHHll Dicranum majus Smith B qexoCJIOBaimH 
ABTop HsyqaJI reorpaqmqec1we pacrrpocTpalremrn BToro BH)J;a B qexocJioBaRHH. Bhmo 

npoBepeHo 6oJibmoe HOJIH'-leCTBo ;n;amihIX 11 y,n.ocTonepeHo, tITO élTOT BHA no 6oJibllleít '-!aCTH 
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onpep;eJIHJICH HenepHo, B 6oJibIIUIHCTBe cJiy1rnen p;eJIO urno JIHillb o Dicranum scoparium 
var. recurvatum. c ynepeHHOCTbIO MOHnIO YTBep iH).J;aTb , 'ITO 8TOT Bl1,!1; pacTeT B Y:enrn:, 
B HpHOHOlllaX Ha MHOrHX MeCTax OT 1000 M H BbIUJe, 3aTeM OH, nepoHTHO, pacTeT na Illy
MaBe H B PyAoropau1. AnTopy He y.n.aJIOCL Hati.Tli noHaaaTeJihCTB ero Mec1•onaxor1\µ;etnrn: 
Ha Mopane H B CJiona1um, XOTH OH onHChIBaJICH 1'13 aTHX MeCT. AB'rop TaH'arn HHTepeconaJICH 
ero OTm1qaTeJibHbIMlI np1rnHal\aMH Ha raMeTo<IrnTe H IIOJiaraeT, '-ITO B CTepHJibHOM IlOJIOittelllm 
ero onpe;u,eJieHrre ncerµ;a 6y;u,eT HeToqHLIM. BhlcHaaLmaeTCH Tam1rn npe.n.noJiomemrn , t.JTO 
aTOT BHA o6pasyeT 2 reorpacpwiec1nrn cpopMLI , cenepuym H aTJianT11qecHy10, HOTOpbie OTJIH:
qaIOTCH oco6eHHOCTblO pe6pa. 

36. Andreaea obovata CHOBa B BLic01mx TaTpax. 
8ToT MOX nrrepnbie npHBO,ll,HT ll3 BLICOKHX Ta Tep - T. Xany611.HLCHHtt:. 11. llIMap;:i;a 

(TpeTLe ;u,onoJIHeH11e R MxaM Cn onaHmI, pa6oTa II cem~H.n CJioB. aHa.n.eMHH: n ayH , 1955) 
o6parn;aeT BHHMairne Ha MOIO CTapy10 HOJIJielU\HIO H3 JlHIITOBCHOi!: rOJIH, l{QTOpym Ha)J.O· 
HCHJIIoqHTL, TaK itaR STO o6LrnHoneHHLii1: MOX A. rupestris. 

B 1955 r. anTop co6rrpaJI Ha IlaTpHH n BLICOHHX TaTpax cnona Andreaea obovata, 
COOTBeTCTBYIOID;HM cenepHLIM pacTe1urnM. 0THOCHTCH R f. acuminata (Li n db.) c. n. 

37. 3aMeT1m o MeCTOHaxomp;eHHH Campylium hispidulum Mitt. B "'Iexomtonaitnu. 
11. BeneHOBCKH:t°I rrpHBO,ll,HT Campylium hispidulum n Y:exHH H3 n eCHOJILHHX MeCT, 

pacTyrn;11x Ha 6onee HH3KHX MecTax. AnTop npoHOHTpomiponaJI nce p;aHHhie BeneHOBCHoro 
II HallleJI, qTo nce mm OTHOCHTCH H Campylium Sommerfellii. CJiep;onaTeJILHO, aToT BH,ll, 
He pacTeT n Y:exocnonaKHH. 

38. Desmatodon cernuus Br. eur. cuona B "'IexoCJIOBaKHH. 
BnepBbie ero co6Hpan B Y:exHH Heec <D. 8cceH6eH B fIHCHHX J1aa1rnx, n HpIWHOlllax 

n 1835 r. nosme ero 1mKTO He co6ttpan. B aTOM ro.n;y anTOp 0611apymHJI ero Ha H3BecTmmax 
y Cy;u,cJiamru;, He.n.aneHo OT BttMrrepKa, Ha BhICOTe 550 M. TaM OH pacTeT n 6oJibUJOM HOJIH
qec'l'Be Ha ttsnecTHHHOBOM ru;e611e y cTaporo H3BeCTHHHonoro py.n.1rnKa B coo6~ecTne Entodon 
orthocarpus, Thuidium histricosum, a ne.n;aneRo n ne~epe p;icTeT pe;u,1rntl: BHA Barbula 
glauca R y a n. 

39. Ta1tCOHOMH11ec1rna: o~eHKa MXI\ Leucodon balcanicus Velenovský 
11. BeJ1eH0Bc1rntt omrcaJI n Oesterr. bot. Zeit. 52 : 119, 1902 HOBhitl: BHA Leucodon 

balcanicus. AnTop HCCJiep;onaJI ero op11rmrnn II HarueJI, qTO STO JIHlllh Leucodon sciuroides 
f. gracilescens B a u e r. 

40. Leptodon Smithii Mohr. B "'IexocJ(ona1mu 
ABTOP co6ttpaJI ero B IOIBHOít CJioBaHHH Ha Pora4CHRX XOJIMax y <Dmrni-wna, Ha xoJIMe 

3a6o;u,a1w, Ha BblCOTe 465 M, Ha 6aaaJibTOBOH CHaJie - STO HOBbIÍÍ BH,ll, B Y:exocJIOBalrnll . 
PacTeT B coo6rn;ecTBe Fabronia pusilla H Rhynchostegiella algeriana. 

Zd. Pi I o u s: 

Fragmenta bryologica 31-40. 
In dieser Arbeit veroffentliche ich weitere Einzelheiten meiner Fragmente. 

31. Taxonomische Bewertung des Mooses Grimmia andreaeoides Limpr. 
Der Verfasser sammelte an mehreren Stellen der Bělské Tatry in der Slowakei das Moos 

Grimmia andreaeoides Lim pr. Es interessierte ihn die taxonomische Einreihung dieser Arten 
und er fiihrte deshalb ein breit angelegtes Studium andreaeoider Formen verschiedener Arten 
durch. Er kam zu der Ďberzeugung, dass G. andreaeoides nur eine Form irgendeiner in der 
Bělské Tatry wachsenden Art ist. D er anatomische Bau nahert sich am meisten der Art 
Molendoa teniiinervis Lim pr. Aus seinem reichen Material der Gattung Molendoa hat er 
sodann eine aufeinanderfolgende Formenreihe zusammengest ellt, welche mit G. andreaeoides 
endigt. Er schliesst daraus, dass es sich bei den so bezeichneten Tatra-Pflanzen, bei breiter 
Erfassung der Arten, nur um Molendoa Sendtneriana v. tenuinervis (M km.) co m b. no v a 
f. andreaeoides (Lim pr.) co m b. no v a handelt, und zwar unter der Voraussetzung, dass 
die Li mp r i c h ť s che n Pflanzen hierher gehoren. Falls der Limprichťsche Typ eine an
dere Pflanze ist, sollen sie Molendoa Sendtneriana v. tenuinervis (M km.) co m b. no v a 

. f. andreaeoides f. no v a heissen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass G. andreaeoides aus anderen 
Gq15enden zu einer anderen Art gehort. 
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:32. Brachythecium Thedenii Br. eur. ein neues tschechoslowakisches Moos. 
Der Autor sammeltl::i in der Velká ~"""atra auf dem Cemý kameň in der Slowakei das arktisch

alpinische Moos Brachythecium Thedenii, welches fiir die Tschechoslowakei neu ist. 

33. Tortula Velenovskýi Schiff. wiederum. in der Tschechoslowakei. 
Diese Art wurde erstmals von J o s. V e 1 e n o v s k ý zwischen den Gemeinden Zlíchov 

imd Hlubočepy bei Prag gesammelt. Dieser Standart war jedoch bald geleert und man er
klarte sie fiir ausgestorben. lm Jahre 1940 sammelte sie S. Polgár an einigen Lokalitaten 
in Ungarn. lm J ahre 1955 habe ich sie auf Lossboden in der Gemeinde Obid bei Štúrovo in der 
Siidslowakei gefunden . 

. 34. Barbula austriaca (Schiff. & Baumg.) ein neues tschechoslowakisches Moos. 
Barbula austriaca (S chi ff. u. Baum g.) Bor o s u. Po 1 g á r ist eine in Nieder

osterreich und Ungaru vorkommende, auf Lossboden wachsende Art. Es handelt sich um einen 
rein pannonischen Typ, welcher bis jetzt anderswo nicht gefunden wurde. Der Autor hat sie 
auch in der Tschechoslowakei in d er Gemeinde Obid bei Štúrovo an der Donau gefunden. Er 
bezeichnet sie als einen lOssbodenbedingten Ekotyp von Barb'ula cordata. 

35. Bemerkung zum Vorkommen von Dicranum majus Smith in der Tschechoslowakei. 
D er Autor hat die geographische Verbreitung dieser Art in der Tschechoslowakei verfolgt. 

Nach Ůberprtifung einer Menge von Unterlagen hat er sich tiberzeugt, dass sie allgemein 
falschlich bezeichnet wird, meistenteils handelte es sich nur um Dicranum scoparium var. recur
vatum. Mit Sicherheit wachst die Art in Bohrnen im Krkonoše-Gebirge (Riesengebirge) an 
mehreren Stellen in der Hohe von l 000 m, ferner wahrscheinlich im Bohmerwald und im Erz
gebirge. Der Autor vermutet, dass sie in Mahren. bezw. in der Slowakei nicht vorkommt, obzwar 
sie von dort angeftihrt wird. Er beschaftigt sich auch mit den unterschiedlichen Merkmalen 
hinsichtlich der Fortpfl.anzung und ist d er Meinung, dass im sterilen Zustand ihre Bestimmung 
imrner unsicher ist. Er spricht auch die Vermutung aus, dass die Art zwei geographische 
Rassen bildet, eine nordische und eine atlantische, welche sich durch die Eigenart der Rippung 
un terscheiden. 

36. Andreaea obovata Thed. wiederum in der Hohen Tatra. 
Erstmals wird dieses Moos aus d er Vysoké Tatry (Hohe Tatra ) von T. Ch a 1 u b i i1. s k y 

angefi.ihrt. J. Šmarda (Třetí doplněk k mechům Slovenska. Práce II. sek. Slov. Akademie 
vied, 1955) fiihrt meinen frtiheren Befund aus der Liptovské hole an, welcher jedoch gestrichen 
werden muss, weil es sich um die gewohnliche A. rupestris handelt. 

lm Jahre 1955 sammelte ich abermals Andreaea obovata auf Patria in der Vysoké Tatry, 
welche rnit den Pflanzen aus dem Norden ubereinstimmt. Sie gehort zu f. acuminata (Lind b.) 
co m b. no v a. 

·37. Bemerkung zum Vorkommen von Campylium hispidulum Mitt. in der Tschecho
slowakei. 

J o s. V e 1 e n o v s k ý erwahnt Campylium hispidulum an einigen Orten in niederen 
Lagen von Bohmen. leh habe alle Belege von Velenovský revidiert und festgestellt, dass sie 
alle zur Gattung Campylium Sommerfeltii gehoren. Diese Art kommt in der Tschechoslowakei 
jetzt nicht mehr vor . 

. 38. Desmatodon cernuus Br. eur. wiederum in der Tschechoslowakei. 

Die Art wurde erstmals in Bohmen durch Ne es v. Essen b e c k, und zwar in Janské 
Lázně im Riesengebirge im Jahre 1835 gesammelt. Spater hat sie niemand mehr gefunden. 
Heuer entdeckte sie der Autor auf Kalkstein bei Sudslavice unweit von Vimperk (Bohmer
wald) bei 550 m Hohe. Sie wachst dort reichlich auf Kalkschutt bei alten Kalkofen in Gemein
schaft mít Entodon orthocarpus, Thuidium histricosum und unweit in einer Hohle wachst die 
seltene Art Barbula glauca Ry a n. 

39. Taxonomische Bewertung des Mooses Leucodon balcanicus Velenovský. 
Jo s. Velen o v s ký beschreibt in der Oesterr. bot. Zeit. 52, 119, 1902 eine neue Art 

Leucodon balcanicus. leh habe sein Original genaustudiert und stelle fest, dass es sich nur um 
Leucodon sciuroides f. gracilescens Bauer handelt. 

-40. Leptodon Smithii Mohr in der Tschechoslovakei. 
Der Autor sammelte in der stidlichen Slowakei in den Ragačské kopce bei Fifakovo auf dem 

Berg Zabodako in einer Hohe von 465 m auf Basaltfelsen diese fi.ir die Tschechoslowakei neue Art. 
Sie wachst gemeinsam mít Fabronia pusilla und Rhynchostegiella algeriana. 

178 


	ABA007003277861958000000181.tif
	ABA007003277861958000000182.tif
	ABA007003277861958000000183.tif
	ABA007003277861958000000184.tif
	ABA007003277861958000000185.tif
	ABA007003277861958000000186.tif
	ABA007003277861958000000187.tif
	ABA007003277861958000000188.tif
	ABA007003277861958000000189.tif
	ABA007003277861958000000190.tif
	ABA007003277861958000000191.tif
	ABA007003277861958000000192.tif
	ABA007003277861958000000193.tif
	ABA007003277861958000000194.tif



