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Josef Š o u r e k: 

Poa crassipes Domin sp. n. a Poa pratensis L. 
ssp. eupratensis H a y e k var. corcontica D o min var. n. 

I. - Při společné exkursi s JUDr. V. Skřivánkem z Vyškova a dr. Fr. Š mar
dou z Kuřimi sbíral jsem dne 24. května 194 7 na záp. Slovensku na vápen
covém pohoří zvaném „Vršatec" či „Podhradské skály" nad obcí Vršatecké 
Podhradie (spec. mapa 4360) nápadný typ lipnice, kterou jsem uložil s před
běžným určením Poa alpina L. pod exs. no. 5128. Roste místně dosti hojně 
v řídkém borovém lesíku se západní exposicí při vozové cestě západně od 
sedlové kóty 737 spolu s místně hojným Ranunculus oreophilus M. B. Rozší
ření této lipnice jinde na Vršatci jsem zatím nesledoval. 

Tuto lipnici jsem zaslal spolu s mnohými jinými kritickými druhy roku 1950 
k revisi univ. prof. dr. K. Dominovi, který ji popsal jako nový druh Poa 
crassipes. K mému revisnímu archu připojil vlastnoručně psaný latinský popis 
a český dodatek ve formě předběžného sdělení pro uveřejnění, k němuž ne
došlo. Za života Dominova neměl jsem důvodů dotazovati se po osudu onoho 
článku tím spíše, že brzo nato Domin těžce onemocněl. Originál článku leží 
jistě v rukopisech připravované jím Velké květeny ČSR a tím mimo možnost 
praktického použití. Po Dominově úmrtí (10. 6. 1953) považuji však za svoji 
povinnost uveřejniti toto jeho předběžné sdělení a činím tak teprve nyní (1957) 
se záměrným opožděním. Článek zní: 

Poa crassipes m. 

Stirps singularis pulchra et amoena, characteribus pluribus ad gregem Poae alpinae, P. bul
bosae, P. badensi.<1, P. psdudoconcinnae etc. pertinens, sed stirps propria et species (microspecies) 
sui juris localis esse videtur. Planta perennis, rhizorna.te incrassato duriusculo, potius cylindrico 
et plus minusve curvato, non exacte bulbiformi, interdum intertexto et caespitum dilatatam 
magnam, laxam usque subcornpactam efforrnante. Culmi (panicula inclusa) humiles, circa 
10- 15 cm alti, grac ileR, distantim foliati, sed folia culmea superiora et summa radicalibus 
conRpicue breviora et minora. Folia radicalia et culrnea inferiora glaucescentia, mollia, plana, 
saltem 2 mm lata, tenuiter marginata. Panicula pyrarnida li-ovata, flavida, sublucida, circa 
3- 4 cm longa et 3 cm lata, laxa, expansa (nec contracta); Rpiculae circa 5 ftorae, glurnae glu
multaeque tenuiter membranaceae, la.te ovatae. 

Habitat in Slovakia occidentali in jugo s1\,xoso Podhradské skály (Vršatec) dieto, in pineto 
prope cotam 737 m, ubi earn. Cl. Josef Šourek 24. V. IH47 de texit et mihi mense Majo 1950 mi
s it/herb. n . 5128). Cresc it statione indicata una <mm Ranunculo oreophilo.* 

* Překlad latinské diagnosy : Lipnice zvlášť pěkná a vzhledná, mnohými znaky náležející 
do skupiny P. alpina, P. bulbosa, P. badensis, P. pseudoconcina atd., ale typ zcela samostatný, 
jež podle místních znalostí zdá se bý ti druhem (microspecies). Rostlina vytrvalá, oddenky ztlustlé, 
tuhé, téměř válcovité a ± zaki'.-ivené, nezřetelně cibulkaté, mezi sebou navzájem spletené 
a tvořící řídké, velké, až poněkud kompaktní trsy. Stébla (včetně lat) nízká, 10- 15 cm 
vysoká, štíhlá, oddáleně listnatá, ale listy n ejvyšš í a všechny přízemní zfotelně kratší a menší. 
Listy p .Hzemní a dolení lodyžní nasivělé, měkké, ploché, aspoň 2 mm široké, tence lemovan é. 
Lata jehlanovitě-vejčitá, žlutavá, trochu lesklá, asi 3- 4 cm dlouhá a asi 3 cm široká, řídká, 
rozevřená (nikoliv stažená), klásky asi 5květé, pluchy a plušky tence blanité, široce vejčité. 
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Tato pěkná lipnice, kterou sběratel označil jako Poa alpina, jeví sice blízké 
vztahy k tomuto druhu, ale také k jiným příbuzným druhům, z nichž jsem 
některé shora označil , ale vyznačuje se takovou kombinací nápadných znaků , 
že se jeví jako výrazný a osobitý typ. Je pravda, že j e d n o t 1 i v é znaky 
tohoto typu jsou známy také u jiných druhů této skupiny, ale jejich sdružení 
obdobné jako u naši Poa crassipes není mi u žádného z těchto plemen, ras 
a odrůd známo. Víme však, že Poa alpina (a obdobně i P. bulbosa a P. badensis) 
není jednotný a ostfo ohraničený druh, nýbrž skupina drobnějších druhů , 
které nejsou dosud ani dostatečně prozkoumány. Některé z těchto druhů, 
zejména Poa bulbosa a P. alpina jsou velmi náchylné k viviparii , jiné však 
nikoliv a k těm patří i nová P. crassipes. Třeba poukázat i na to , že viviparie 
není jen náhodným a systematicky bezvýznamným znakem. Pokusné kul
tury ukázaly (a také pozorování v př'írodě to potvrzuje), že tato vlastnost je 
alespoň do jisté míry (až do 90 % ) stálá a dědičná. 

O proměnlivosti Poa alpina psal r. 1933 A. Bechere r . Také jinak byl 
tento druh předmětem mnohých studií, ale jeho tř'ídění v nejširším rozsahu není 
dosud uspokojivé. Různé odchylky hodnotí se totiž velmi nestejně (viz např. 
Poa minor) a co jeden autor má za dobrý druh, je v očích druhého jen pod
řadná odrůda nebo forma. Subsp. pseudoconcina (A s che r s et Grab n.) 
má čepele nitkovitě štětinaté, var. fiavescens R c h b . má klásky žlutavé nebo 
zelenavé a vzrůst nízký. Cibulkovité ztluštění není jen znakem P. bulbosa, 
nýbrž vyskytuje se také u P . alpina var. frigida G a u d. a u našeho druhu 
v poněkud jiné podobě. P. bulbosa ssp. eragrostoides (Bor b.) má klásky veliké, 
9květé, zelené, ale laty husté, stébla zvýší až 3 dm, atd. 

Šťastný nález Šourkův ukazuje, že i naše vlast má pozoruhodné typy lipnic 
z této skupiny, která se řadí k těm, které popsali už dříve S c hu r , 
Podpěr a a jiní. Právě bohatá náplň forem vedla mne k uveřejnění této 
předběžné zprávy, kterou doplní podrobný popis a rozbor příbuzných druhú 
a forem. 

K této předběžné zprávě Dominově dodávám: 

Položku Poa carassipes, kterou jsem předložil Dominovi pod exs. no. 5128 
je nutno považovat za standard druhu. Poněvadž je tč . nedostupná, nahrazuje 
ji položka uložená v mém herbáři pod týmž evid. číslem (parastandard). 
Mimoto jsem zaslal několik rostlin z téže lokality dne 12. května 1952 (spolu 
s mnohými jinými druhy trav) Botanickému ústavu Karlovy university rovněž 
pod exs. no. 5128 s pouhým označením „Poa sp.!!!"; revisní arch mně byl vrácen 
27. 9. 1953 a v něm tato lipnice určena dr. V. Jiráskem jako Poa alpina, což 
se kryje s mým púvodním určením a je jistě zhruba správné, neboť nelze ani 
od odborníkú požadovati, aby ad hoc určovali floristům kritické typy s p:fos 
ností do nejnižších taxonů. Tato práce je časově nákladná , vyžaduje soustfo
dění a jistý monografický základ a ten - jak již nahoře Domin naznačil -
není dosud u lipnic uspokojivě vyřešen. 

Nutno však upozornit ještě na další souvislost: dr. J. Ho 1 u b (BÚ) sbíral 
v letech 1946- 1949 na Vršatci lipnici, kterou měl za přechodnou formu mezi 
P. alpina a P. badensis( !), která však byla determinována dr. V. Jiráskem 
jako Poa M olinerii Bal b„ a zařazena jako novum do D o st á l o vy K vě
teny ČSR (str. 1961) s mnohými lokalitami, mezi kterými je uveden také 
Vršatec (Hol u b in lit.). 
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Soudě podle popisu, má však Poa Molinerii Bal b. listy jen 1- 2 mm 
široké a u jalových výběžků složené až svinuté, což je hlavním rozlišovacím 
znakem. Rostlina , kterou mně zaslal k srovnání dr. Ho 1 u b má však listy 
zcela ploché a asi 3 mm široké. · 

v Při nastávajícím monografickém zpracování rodu Poa pro Velkou květenu 
CSR bude tedy nutno: 

1. zhodnotit a příslušně zařadit nový druh Poa crassipes Domin a 2. kri · 
ticky přezkoušet hodnotu druhu Poa M ol1'.nerii B a 1 b. a jeho výskyt v (;SR, 
zejména ve spojitosti s Poa crassipes Domin z Vršatce. 

II. Poa pratensis L. ssp. eupratensis Ha y e k 
var. corcontica Domin var. n. 

Mezi rostlinami, které jsem Dominovi zaslal k revisi , byla také Poa pra
tensis, kterou popsal Domin (současně s Poa crassipes) jako novou výše uve
denou varietu takto: 

„Vaginis compres is varie tatorn anceps G a u d. rovocat. Stirps hurnilior, monticole, caespites 
µarvo s laxos offormans vel e hrizornate subterrarno et saepius in terrn d ecumbcnte cuhnos e basi 
arcuata ascendentes paucm; vel sino singulos emmittente." 

Krkonoše východní - P oc pod Sněžkou: Modrý di'tl - na chodníku kolem boudy Studánka, 
1200 rn n. m., svorová rula, 10. 7. 1946, log . J. Šourek, P ec p. S. 

Položka je uložena v mém herbář·i pod exs. no. 4809 a je označena jako 
standard výše uvedené nové variety. Pod týmž číslem je uložena také v her
bál-i Dominově. 

Autorova adresa: Josef 8oul'ek , P ec pod S něžkou. 

J . Šoure k: 

Poa crassipes D o mi n sp. n. 

Poa pratensis L. ssp. eupratensis H a y e k var. corcontica D o min 
var. n. 

I. - D er Ve rfasser fand am 24. 5 . 194!) am Vršatec (Kalk) in der westlichen S lowakei ein 
His peng rns , dass er a ls Poa ctlpina L . rnit a nderon krit,ischen Arten dem d a rn als lebenden Univ. 
Prof. Dr. K . D omin im J a hre L9 :JO :tur B evision uberRandte. - Domin beschriob diese Pfla nzo ah; 
Po((, cmssipes sp. n. in e iner kurzen, fii.r clic Voroffentlichung stylisiorten Vornrbeit und ubergab 
die eigenhanclige Abschrift d em Autor. Zur Veroffentlichung k am os jedoch nicht und Domin 
s tn.rb arn 10. 6. 1953. - D or Autor hetrachLet es a ls seine Pfiicht, <lie Veroffentliohung nach
traglioh zu verwirklichen. 

lm Zusamrnenhang d amit b e rnerkt der Autor, dass in den Jahren HJ46- 1949 am Vršatec 
ein Rispengras gefunden w urde (Dr. J. Holub), welches Dr. V. Jirásek aJs Poa Molli nerii 
R alb. identifizierte und das als solches in die „Květena ČSR" (pag. 1961) a ls neue Art fúr die 
ČRR eingereiht wurdo. - Infolgedesson ist der Autor der Ansicht, dass man nun neuerlioh und 
kritisf'h die Existens von Poa .Mollinerii B a 1 b. in der ČSH, und zwar auc h im Zusarnmenhang 
mít, der n euen Poa crcissipes D o rn i n b eurteilen rnuss. 

Das Exsikkat von Poa crassipes Dorn in liegt im H erba r des Autors unter Exs. No. 5128 
und ist a ls Sta ndard :.r,u betrachten. 

II. Unter den kritischen Arten, die der Aut0r Dorn in zur R evision vorgelegt h a t, 
wnr auc h e ine Poa pratensis L. ssp. eitpratensis Ha y e k, die Domin als var. corcontica 
var . n. beschrieben h at . Auch in diesem Falle h11ndelt es sich um eine n achtragliche Veroffentli
c:h ung. - Das Exsikkat dieser Pfianzo liegt auch a ls St,andard im H orbar des Autors unter 
Exs. No. 4809. 
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