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Příspěvky k lišejníkovému rodu Lecidea (ACH.) TH. FR. 
v ČSSR 

Pro tento příspěvek byly ze studovaného materiálu vybrány druhy u nás 
nově objevené, nově popsané nebo zajímavé systematicky, případně fytogeo 
geograficky. 

Lecidea albofuscescens NYL. - Jizerské hory: na kůře zastíněného buku (Fagus silv. ) u vodo 
pádů potoka J edlové, 750 rn (Nádvorník). 

Stélka je tenká, souvislá, šedavá. Apothecia přisedlá, lesklá, černavě hnědá nebo tmavě na
červenale hnědá, s t enkým, málo vyniklým okrajem a s terčem v mládí plochým, v dospělosti 
někdy vypouklým, často světlejším než okraj. H y rnenium je žlutavě nahnědlé , bez tmavšího 
e pithecia. Spory přišpičatěle eliptick é, 10- 13 x 4- 5 ft . Tmavohnědé h y pothecium pfochází 
znenáhla v bledé, vně skoro bezbarvé excipulum. Tímto znakem se L. albofttscescens ihned odliší 
od všech habituelně podobných druhů. 

L. albofuscescens je rozšířena na kůře j ehličnanú, j eřábů , vrb a na dřevě ve Skandiri avii, několik 
lokalit je známo z Alp. Naše rostlina souhlasí s exs. H erb. Fenn. 181 a hlavně s Vind. 2403. 

L . albosuffusci TH. FR. - V několika formách na Belanských Tatrách na vápenc ích a n a 
pískovcích, které jsou pod vlivem vody, prosakující z vápenců. 

L. acrocyanea (TH. FR.) H. MAUN. - V Tatrách na vápencích dosti častá. 
Epithecium a vněj šek excipula je j asně modrý. Někdy je slabounce modře zbarvena i vrstvička 

pod h y potheciern. Stélka u t ypické formy je nezřetelná, apothecia černá, h ymenium drobounce 
a hustě ínspersní. 

v . thallina H. MAGN. Nytt Magasin Botanik 5 : 18, 1957 . - Slovakia: Belanské T atry : in monte 
Bujačí , 1800 rn (Nádvorník). Rakúský chrbát, 1800 m. Predné Jatky, 1900 m. - Vysoké Tatry: 
pr. lacum Kolové pleso, 1550 m (Nádv. ). 

Calcicola. 
Stélka je měkká, prosvítavá, bělavě šedá, polí.čkovitě rozpukaná. Políčka jso u plochá n ebo 

trochu bradavčitá, někdy poněkud rozptýlená. Apothecia zpočátku Vfl stélce vtisklá, pak ph
sedlá , černá a holá . Okraj celý, hladký, lesklý. Terč plochý nebo v stáH ± konvexní. Spory 
12- 15 x 7- 8 µ , na koncích někdy trochu přišpičatělé. 

v. lutescens NÁDVORNÍK v. n. - Thallus lutescens, rninute granulosu s, gro.nulis subdispersis 
subimmersisque. Epithecium v iolaceo -caerulescens. 

Slovakia: B elans ké T a t.ry: Rakúský chrbát, 1800 m, calcicola (A. Vězda. Holotypus in hL. 
Vězda). 

L. aggregata (FLOT.) H. MAaN. - Vysoké T atry : Vel. Svišťovka; 1800 rn (Z. Tobolewski 
a J. Nádvorník). Kvetnica, 1900 rn (Nádv.) . Th Slavkovská Plesa, 1690 m (Nádv.). Na žulových 
s těnách a b alvanech. Jahňačí , 1900 m, kfomitý p ískovec (Nádv.). - Krkonoše : Vys. Kolo (Erich
sen, podle Magn.). L. assimilis (HAMPE) TH. FR. - Byla u nás prvně sbírána Suzou na ande
zitech Sitna. V Suzově herbáři jsem ji n ašel , přidruženou k jiným horským druhům, ještě ze 
dvou lokalit. B esk y dy: Čertúv mlýn, 1200 m (Suza). - Mariánsk é Lázně : Prameny (Sanger
berg): Kalvarie, amfibol (Suza). - H abitem a krásn ě zelenomodře zbarveným hořej škem hyrnenia 
připomíná L. vorticosa, a le hypothe~ium má bezbarvé . 

L. atroviridis (ARN.) TH. FR. - J eseník: na kůře smrku nad Studénkovou holí (Suza). -
Jizerské hory : v odopády J edlové, buk, 750 rn (Nádv.). 

Stélka šedavá, t enká, drobně bradavčitě nerovná. Plodničky malé, přisedlé, terč dlouho plochý, 
černavý, okraj lesklý, bledý, za vlhka prosvítavý. Vnitfok plodniček bled)i, spory úzké, rovné 
n ebo trochu zakřivené, 11- 14 X 2,5- 3 µ. - Dosud známá ze Skandinavie, Alp a Marmarošských 
K arpat. 

L. baumgartneri A. ZAHLBR. - Morava: Náměšť: na rule K etkovického hradu (Suza). 
Stélka špinavě šedá, silná, políčkovitě rozseda lá, K -, J + slabě fialově . Dřeň J + sil ně 
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fialově , K + žlutě, pak oranžově červeně. Apothecia a ž J ,6 mm široká, pi'itiskl á, terč ploch ý nebo 
mírně vypouklý, ojíněný . Okraj silný, černý. 

Suzova rostlina, a ž n a světlej š í hy potheciurn , se shoduje s rostlinou r akouskou. L. baum 
gartneri je velmi blizce pMbuzná L. lapicida, od níž se liší hhwně m akroskopi ckou reak ci d řeně 
po KOH. Na mikroskopickém řezu stélkou a plodničkou vyvolává louh draselný s írožlutou reakci, 
stejnou jako u L. lap1:cida. 

L. brujeriana (ScHAER.) L EIGHT. - Jizerské hory : Smědava, žula (Nád v .) - J eseník : Červeno
ltor sk é sedlo , n a písčité zemi m ezi m echem (Suza ). 

Jizer sk á rostlina rost e n a mokvavé sk á le a je d osti nenormálně vyvinuta . Nezvyklý je s ub
str át moravské rostliny. Obč m ají pro druh cha rakteris tickou reakci : epit hecium A, hofojšek 
excipula se bar v i po Cl červeně . 

L. bullosa A. ZAHLDH. - Druh popsan ý r . I 861 KňRBEREM z čedi č ťl Mn.lé Sněžn é jám y pod 
jménem L ecidella bullata, podle STEINA by l nalezen n a v rcholu Sněžky a je uváděn .,, Kra lického 
Sněžníku. Podrobný popis, pořízený podle originálu a podle KúRBEROVA exs. 252, pod al H. MAG
Nl!SSON (Goteb. B ot. Tra dgard 6: 142, 1930). Sám jsem , lask avostí Z. T obolewského z Poznaně, 
m ohl studovat čerstvý ma teriá l z klasické loka li ty. P odle mého mínění je L. bullosa velmi blízk á 
uěkterý rn tat ran ským formám L. elata . So uhlasí s nimi napf. v tom, žo mladá st élko vá polička 
jspu pokrytn. hyalinní vrstvičko u, k terá se d alším růstem políčka t rhá a je n a kon c pNčinou 
jakoby špinavého poprášení bílých dospělých políček. Společná je oběma druhúm d vojtvárnost 
políček , tva r a ojínění plodniček , nn atornie i s pory. Subst rát u obou druhú je slabě a lka lick ý . 
Hlavní rozdíl m ezi nimi je v reakci stélky : L. elata má po KOH nezřetelnou reakci k l'll'y a nega
tivn í v dřeni, dfoň P + žlutě . T y to reakce u jednotlivých exemplářů ± kolísají. U L. bullosa 
louh b arví kúru a hlavně dřeň j asně a zřetelně žlutě , P + narudle . 

L. cacru lea KHMPHBR. - B elansk é T a t ry : Košiar y , 2010 rn, na hladkých vá pencových k am en ech 
v trávě (Nádv.). Stélka velmi t enká, šedomodrá (zvlA.ště za v lhka ), složená z droboun k ých 
(0,03 mm šir.), v podkladu ponořených zrnéče k. Prot hallus nezřetelný . A pothccia 0,7- 1 mm 
široká, černá, poměrně vysoká, dole ± zaškrcen á , b azí v důlc ích sedlcí. Obruba plodniček v y
niklá, nafouklá , terč ploch ý, aspoň v mládí modravě ojíněný. E xcipulum silné, s í ťnaté , n apllťpu 

rověle černé (po KOH intenzivněji purpurové). H y pothecium poněkud světlej š í , nahoře ± n a
zelenalé, z h yf s pletených. Epithecium napurpurověle černav{l n ebo ~p imwě nahnědle zeleno
modré. P arafyzy slepen é. Vfocka břichatá n ebo břichatě k y jov itá. Spory silnostěnné, 12- 16 X 
X 7,5--9 µ. - L. caerulea je příbuzná L. jurana. Liší se od ní s télkou, ojíněním a tvarem plodniček . 

N a Bel. T a trách 'byla sbírána již Lojkou. 
L. chrysantha A. ZAHLBR. - Žákova hora. Třebíč : Opatov, 650 m. Kněžický les . Na m echa

t ých spodinách starých bukú (Suza). 
Stélka je šedozelen á , zrnitá. Sorály roztroušené , kupkovité, světlé , P - , Cl + červeně . 

A pothecia r ezavá , asi l mm široká , okra j m á lo zřetelný. Spory j ednobuněčné, 10- 12 X 4 ft 
(9- 12 x 3,5-5 µ dle ZAHLBR.). -- Podobná skandinávsk á L. ef flore8cens (HEDL.) ERICHS. m á 
st élku šedavou, tenčí , sorály P + červeně, Cl - , sp ory částečně nezřetelně dvoubuněčné a delší 
(10- 16 X 3,5- 4,5 µdl e VAINIA.). Druh L. efflorescens uvádí E1ucHSEN (Hedwigia 72 : 83, 1932) 
z Harzu a také z ČSSR (na buku na Klínovei v J eseníku, leg. G HUMMAN ). 

L. crassipes (TH. FR.) NYL. - Jeseník: S t.udénková hole (Vězda ). - Choč, 1660 m (Suza ). -
Y. T atry : B a tizovské pleso, 1880 m (Suza). -- B el. Tatry : Faixova louka, 1600 m (Nádv.). Po 
mechu na ± bazických horninách. 

Stélka je drobně zrnitá, bělošedá, Apot hocia v mládí ± zřetelně stopečkatá, okraj je zpočátku 
hnědavý, pak mizí a plodničky býva jí ponořené v zrnéčkách st élky . H y menium často s tmavšími 
pruhy, excipulum bledé, tmavěji žilkované, h y pothecium n arudle tmavohnědé . 

L. cyathoides A cH. v. percruenta N ÁDV. v. n. - Apothecia toto. intus P + lutescentia , demum 
pulchre rubescentia. Bohemia: Sušice : in v a lle fi. Vydra ad saxa graniti ca , 800 m, 1956 leg . 
Z. Černohorský (Holotypus in hb. Černoh.). Od t ypu se liší tím, že P barví žlutě a pak krvavě 
nejen cxcipulum, ale i h ym enium a h ypothecium. Stélka je až 0,6 mm silná, nahnědle šedá, na 
po vrchu drobně bradavčitá a nepravidelně rozpukaná, na obvodu lemovaná černohnědým 
protha llem. Apothocia 0,8- 1,2 mm široká , phsedlá nebo přitisklá, ploch á . Terč holý, hnědo
černý, okraj světlej ší , silný. Spory z části zakřivené , 9- 10 x 3,5- 5, 5 µ. 

L . dernissa (Ru sTn.) A cH. - Jizerské hory : vrch Měděnec nad N. Městem p. Smrkem, na 
st erilní půdě na s voru, 760 m (Nád v .). 

L. elabens FR. - Vys. T a try : „ supra r amoR decorticatos Pini cembrae in va lle Bielovodská 
d olina loco „Pod Vysokou" , 1300 m (Suza) . 

.L. flavocaerulescens (HORNEM.) A cH. - Vys. Tatry : Vel. Svišťovka, žula, 1800 m. Jahúa.čí, 
křem. pískovec, 1950 m (Nádv.). 

Habitem silně připomíná oxydovanou L. lapicicla. Stélka je světle okrová, dosti silná, s plochými 
nobo ± vypouklými políčky, K - , P - , J - . Apothecia většinou do stélky vtisklá, černá, 
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tenká, plochá, pfos 1 mm široká, tence vroubená. Excipulum vně černohnědé, uvnitř světlejši. 
Hypothecium ± čočkovité, černohnědé, nahoru bledší a k excipulu phpojené tenkým pruhem. 
Epithecium hnědavé nebo nazelenale hnědé. Spory hojné, tupě eliptické, (15) 18- 25 X 9-12,5 µ. 

Tvarem hypothecia a bledým vnitřkem excipula se odlišuje od většiny druhů skupiny macro
carpa a upomíná na L .. albocaerulescens, s níž je pNbuzná a k níž bývala též, jako varieta, po
čítána. 

L. fuscoatra (L.) AcH. f. expallens NÁnv. f. n. - Thallus pallide cinereus, inaequalis, diffractus. 
Cortex Cl + rubescens. Apothecia plus minusve in areolis immersa, disco plano vel convexo, 
parum griseo-pruinoso, margine tenuissirno, pallido. Excipulum intus pallidum, Cl + rubes
cens. Sporae 10- 12 X 4- 5 µ. 

Bohemia: Montes Jizerské hory: ad lapidem graniticum pr. pag. Karlov, 700 m (Nádv.). -
Moravia: Telč: Míchova skála, ad saxa gneissacea (Vězda. Holotypus). 

Forma z okruhu v. mossigii, barvou stélky a tenkou světlou obrubou odlišná od ostatních 
forem L. fuscoatra, jež mají vnitřek excipula černý a proto Cl-reakci nezřetelnou. 

L. golhobu,rgensis H. MAGN. - Vys. Tatry: Zelené pleso: na podklopené ploše žulového bal
vanu, 1600 m (Nádv.). 

Souhlasí dobře s l\fagn. exs. 41. Dosud byla nalezena jen na někclika místech ve Skandina
vii. - Stélka je šedohnědavá, políčkovitě rozsedlá, s černou prvostélkou. Na povrchu políček 
jsou poněkud bradavicovitě zdvižené a ± stélkovým okrajem vroubené bělavé sorály s černa
vými sorediemi. Sterilní. 

L. gelatinosa FLOT. - Jizerské hory: na mechatém balvanu u vodopádů J edlové, 750 m 
(Nádv.). 

Stélka je dosti silná, za živa intenzivně zelená. Apothecia hnědá nebo černohnědá. 
L. griseoatra FLOT. - Krkonoše: Zlaté návrší, 1400 m (Nádv.). 
Tmavě popelavou stélkou pi'·ipomíná L. atrocinerea (tenebrosa), ale stélková políóka jsou na 

povrchu drobně bradavčitá a na okraji často zoubkovaně vystříhávaná . Plodničky přisedlé, 
vnitřek excipula a spodina hypothecia hnědočervená, K ± vínově červeně . Spory 11- 13 X 

X 4- 5,5 µ. - PHbuzná L. subplumbea ANZI má excipulum uvnitř ± okrové, vzácněji načerve-
nalé a h ypothecium bezbarvé. 

L. kochiana HEPP. - Krkonoše: Strážník nad Rokytnicí, 770 m (Nádv.). 

L. lapicida AcH. - Čechy: vrch Bradlo nad Zlatou Olešnicí (Nádv. ). Turnerova chata v údolí 
Vydry (Černoh.). - Morava: Heraltice u Třebíče (Suza). 

Na mikroskopickém řezu se barví vnitfok stélky, excipulum a vrstva pod hymeniem po KOH 
sírově žlutč a vzniká žlutá tekutina bez krystalků. Intenzita reakce kolísá, někdy je i negativní. 
Povrch stélky K - . 

L. carpathica KoERB. f. pycnocarpoides NÁDV. f. n. - Apothecia parva, nit,ida, nigra vel 
fusconigra, adpressa, solitaria vel aggregata. Thallus granulosus saepe subdiRpersus. 

Slovakia: B. Štiavnica: ad saxa basaltica in monte Ilja, 550 m (Suza. Holotypus). - Lu
čivná: in valle riv. Lopušná, ad saxa melaphyrica (Nádv.) . 

Drobně zrnitou stélkou a drobounkými (větš. pod 0,5 mm šir.) apotheciemi, které jsou často 
skvrnkovitě nahloučené, připomíná L. pycnocarpa. Anatomie plodniček a spory jsou ovšem 
rozdílné. 

L. latypizella NÁDV. spec. n. - Similis L. carpathicae KoERB„ sed hymenium et excipulum 
in parte exteriore KOH + violascens. 

Belanské Tatry: in monte Kašiary, 2010 m, concretiones silaceae in calce (Nádvorník. Holo
typus). - Zadielský kámen, calcicola (Vězda). 

Stélka středně silná, světle šedá, složená z drobných a hladkých bradavek, KOH + žlutavě, 
J - , P -. Apothecia hojná, 0,3- 0,6 mm široká, těsně přitisklá až vtisklá, černá, holá, terč 
plochý, okraj celý, vyniklý. Excipulum vně šedočerné, uvnitř žlutookrové, hypothecium po
dobné, z hyf vzpřímených. Epithecium narudle šedočerné, h ymenium ± nafialovělé, parafyzy 
skoro volné. Spory 10-15 X 6- 7 ,5 µ. KOH barví hymeniurn a tmavé části excipula fialově. 

L. le-ucophaea (FLOT.) NYL. - Orlické hory: Šedivý kámen (Lotzen), 1080 m, rulový balvan 
(Nádv.). 

L. lulensis (HELLB.) STIZENB. - Krkonoše: Zlaté návrší, na suťových křemencových kame
nech, 1400 m (Nádv.). 

Stélka žlutavě šedavá, políčkovitá. Políčka plochá nebo vypouklá, zpočátku rozptýlená a na 
okraji často vystl-ihávaná, pak natlačená a drobně rozpukaná, KOH + žlutě a pak červeně , 
P + žlutě. Apothecia 0,5- 1 mm široká, jednotlivá nebo po několika ve skupinách, černá, hd.í,, 
aspoň zpočátku plochá, tence vroubená. Excipulum vně černavě modré, uvnit:ř' nahnědlé, hypo
thecium vysoké, bezbarvé, epithecium hnědavé . Spory podlouhle eliptické s tupými konci, 
10- 17 X 5- 5,5 µ. 
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L. macrocarpa (AcH. ) STEUD. v. platycarpa (ACH.) TH. FR. sensu H. MAGN ussoN, Bot. Not. 
1945: 313. - Excipulum obsahuje okrově žlutou substanci, K+ červeně. Přídavkem pyridinu 
"Se stane zbarvení zřetelnější a vylučuje se červená tekutina bez tvorby krystalků. P + červeně, 
pak se vylučuje červená tekutina, někdy s tvorbou krystalků. Velmi proměnlivá v barvě a utvá
.foní stélky i plodniček. Jde po nevápenných horninách celým územím, ale zdá se vzácnější než 
typ. 

L. mollis (WNBG.) NYL. - Vys. Tatry: Jahňačí, křem. pískovec, 1950 m (Nádv.) . 
L. nylanderi (ANZI) TH. FR. - „Ad basin Pinuum in monte Patrikova skála supra Súlov, 

-cca. 650 m" (Suza). 
Stélka je bělošedá, dosti silná, rozpraskaná, celá zrnitě sorediosní. Plodničky ploché, s čer -

navým, šedě ojíněným terčem, s okrajem tenkým, laločnatě zvlněným, černavě hnědým a ex-
·cipulem vně hladkým, hnědavým. Nová pro ČSSR. 

L. patavina MAss. v . aequata (FLK.) H. lVIAGN. - Jeseníky: J elení hřbet, erlány, 1100 m 
(Vězda). - Bel. Tatry: vápencové stěny nad chatou Hviezdoil., 1550 m (Nádv.). 

Stélka tenká, bělavá, složená ze souvislých n ebo porozptýlených políček. Apothecia hojrni, 
pfovážně 0,3- 0,4 mm široká, holá, nízká, trvale vroubená. Zpočátku jsou ve stélce ponofoná, 
potom phsedlá. Excipulum je zevně sytě modré, uvnitř narudlé . Epithecium hnědé, místy i modré. 
Hymenium a zvláště hypothecium ± nahi1ědlé. - Kritický druh! Velmi podobná L. vulgata 
má silnějFíí a většinou tmavší stélku, plodničky (v m ládí někdy též ponořené ) jsou v dospělosti 
·Cca. 1 rnrn široké a mají poněkud jinou anatomii i zbarvení. 

L. p e1·contiqua NYL., Flora 65: 457, 1882 . -- Stélka šedobílá, bradavčitá. Bradavky ní!.tlačené 
nebo ± rozptýlené, 0,2- 0,4 mm široké. Apothecia 0,8- 1(1 ,2) mm široká, přisedlá nebo do stélky 
vtisklá, černá, holá, plochá nebo vypouklá, vroubená. Anatomie plodniček je podobná jako 
u L. macrocarpa. Excipulum K - . Spory 15- 20 X 6- 8 µ. KOH barví dřeň žlutě , P kůru a dřeři 
± oranžově . 

Na žulách, rulách a křemencích: Krušné hory, Jizerské hory, Belanské Tatry. 
L. pilati (HEPP) KoERB. - Vys. Tatry: Vel. Svišťovka, žula, 1900 m (Nádv.). - Spolu s ní 

1·oste tu příbuzný, dosud neidentifikovaný druh, který se liš í poněkud odchylnou anatomií a ne
gativní reakcí excipula po KOH (okrově žlutá substance v excipulu chybí). - Sem patří též 
rostlina, kterou Suza v Tatrách sbíra l a pod jménem L. pilati publikoval. 

L. platycarpiza NYL, Flora 64 : 534, 1881). - Vys. Tatry: Koprová dolina, zastíněná žula 
(Lojka). - Od L. macrocarpa je odlišná nápadně malými sporami (11- 14 X 5- 6 µpodle NYL. ). 

v. ox ydata NÁDV. v. n. - Thallus ochraceus. Sporae 9- 13 (15) X 6- 6,5 µ. Excipulum KOH + 
rubescens, P + rubescens. Vysoké Tatry: in monte Jahúačí, ad saxa quarzitica, 1900 m (Ná
dvorník. Holotypus). Kvetnica, ad saxa granitica , 1950 m (Nádv.). 

Podle diagnosy je podobná L. macrocarpa f . microspora EITN. Reakce excipula není udána. 
Malé spory (11 - 15 X 8-9 µ) má podle VAINIA (Acta Soc. Fauna Flora Fenn. 57/2 : 161, 1934) 
i L. steriza f. oxydata (KoKrm.) VAIN., ale excipulum K - . 

L. praeruptarum DR. et H. MAGN. - Jizerské hory: Krásná Maří, žulová stěna, 900 m (Nádv.). 
Stélka sorediosní, hnědavá, bradavicovitě políčkovitá. Sorály kráterovité, žlutavé n ebo na

růžovělé, Cl + červeně . Apothecia přisedlá, holá, plochá, 0,5- 0,8 mm široká, vroubená, černá 
nebo nahnědlá. Epithecium a povrch excipula hnědý. Vnitřek plodniček, včetně hymenia, bledě 
nahnědle žlutavý. P arafyzy volné. Spory podlouhlé, některé zakřivené, 9- ll X 3,5-4,5 µ. Druh 
ze skupiny L. rivulosa, dosud známý jen ze Skandinávie. 

L. promiscens NYL. - Vys. Tatry: Kolové pleso, žula, 1560 m (Nádv.). 
Stélka šedavá, jen místy zřetelněji vyvinutá. Dřeú J + fialově. Apothecia tenká, černá, 

vroubená, po několika natlačená. Excipulum vně černohnědé, uvnitř bledé a tmavě zrnité. Hy
pothecium měsíčkovité, hnědé, tmavší než vnitřek excipula, s kterým je spojeno radiálně běží
cími hyfami. Epithecium modročerné, konce parafyz hlavičkovité. Spory 9 X 3 µ. 

L. pycnocarpa (KoERB.) 0HLERT. - Na serpentinech u Mar. Lázní, 800 m (Suza). 
Stélka bělošedá, hrubě bradavicovitá. Bradavky na povrchu drsné. Apothecia O, 15- 0,2 mm 

široká, černavá, plochá, v mládí trochu lesklá. Tenká obruba později mizí. Z okrajů starých 
plodniček renovují četné nové a tvoří na stélce charakteristické skvrnkovité shluky. Excipulum 
je vně tmavohnědé, uvnitř světle hnědé, h ypothecium tmavohnědé, h ymenium bezbarvé, s tma
vohnědým epithecie1!1. Spory 8- 14 x 3,5- 4,5 /t. 

L. reuteri MULL.-ARG. - Bel. T atry: Ždiarská Vidla, vápenec, 2100 m (Nádv.). 
Stélka tenká, bělavá, souvislá, tu a tam popraskaná. Prothallus teninký, šedavý. Apothecia 

až 1, 7 mm široká, černá, celá nebo jen terč ± ojíněný. Okraj zpočátku velmi silný, nafouklý, 
vyniklý, k terči podvinutý, pak tenčí a drobně laločnatý. Anatomie jako u L. lithospersa. Spory 
široce eliptické, silnostěnné, 10- 15 x 7- 8 µ. Jod barví hymenium modře. - Druh ze skupiny 

.z;. lithospersa, ojíněnými apotheoiemi a laločnatě zvlněným okrajem dobře charakterisovaný. 
L. rhaetica HEPP ·- Vys. Tatry: Vých. Mengušovský štít, erlány (Vězda). - Bel. Tatry: 
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Ždiarská Vidla, na podklopených plochách na vápencích, 1900 m (Vězda). Obě rostliny se liší 
habitem od typické formy. 

L . sapinea (TH. FR.) VAIN. _..._ Bel. Tatry: Muráň, na starém smrkovém dfově, 1400 m (Nádv.). 
Stélka nezřetelná. Apothecia 0,2- 0,4 mm široká, od mládí konvexní a bez obruby . Terč 

bledý, nažloutlý, ve středu často světle hnědavý. Za vlhka je celá plodnička narnodrnle prů
svitná. Epithecium a povrch excipula je nahoře nažlout,Je zrnitý. Vnitřek apothecia bledý, hyfy 
v excipulu radiální. Spory 8- 9 X 3,5- 4 µ. Jod bárví hymenium rnodfo, vfock a pak hnědočer 
veně. - Příbuzná L. symmictella m á apothecia menší, světle pleťově žlutá, terč plochý nebo málo 
vypouklý a boky excipula hnědé . 

L. sarcogynella NÁDV. spec. n. - Thallus evanescens, glaucescens. Apothecia 0,5- 1,1 mm lata, 
nigra, plan a, m arginata, demum loba to -plicata, convexa, immnrginata . Excipulurn, hypothecium 
et hyrnenium KOH + pulchre purpureum. Belansk é Tatry : m. Bujačí, 1900 rn , calc icola (Ná
dvorník. Holoty pus ). 

Stélka volmi tenká., šedavá, rozprask aná, místy nezfote lná . Apothecia 0,5- 1,l mm široki't, 
černá (s narudlým nádechem ), zpočátku plochá, s t e nkým, málo vyniklým okrajem, pak laloč
natá až laločnatě složená, nerovná, konvexní a bez okra je . Terč někdy slabě ojíněný . Excipulurn 
rudočerné (uvnitř bledší), splývá se s tejně zbarven ým hypo theciem. Epithecium modravě kou
řové, hymenium ± n a rudlé , 100 µ vysoké. Parafyzy silné , křivé, krátce článkované, nahofo 
trochu větvené. KOH barví krásně purpurově excipulum, hypothecium a ± hymenium (bez 
vylučování t ekutiny). Příbuzná L . sarcogynoidcs KoERB. má hypothecium tmavě hnědé, KOH -
a hymenium intenzivně červené. 

L. scabra TAYL. - Lomnice n. Luž., nu cihlovém plotě (Weidmann). 
L. similigena NYL. - Bel. Tatry : váp. stěny pod Skalní branou, 1500 m. - Bujnčí: H,aktlRký 

chrbát, 1800 m (Nádv.). 
Stélka bílá, bradavčitě políčkovaná, n a obvodu poněkud laločnatá , prothallus neúoteln)·. 

Apothecia t enká, černá, plochá, hol á , t ence černě vroubená, do stélky ± ponofoná nebo těsně 
pi"itisklá, 0,4- 0,6 mm široká . Terč někdy s pupkem n ebo kroužkem. Excipulum černé, buněčné, 
nahoře ± zelen avé . Epithecium špinavě olivově hnědavé nebo namodrale černé. Hymenium 
slabě n amodralé . Parafyzy slepené, nahoře tmavší, krátce článkované . Spory úzce eliptické, 
± zašpičatělé, 14- 16 (20) X 4-,5 µ. Jod b ar ví h ym enium a hypothecium modře, dřeň sytě fialově, 
excipulum a částečně i kůru ± fialově . Na Belanských Tatrách byla objevena Lojkou. Od všech 
našich druhů se liš í nápadně úzkými a dlouhými sporami. 

L. somphotera VAIN. - V ys. Tatry : Jahňačí, na křemitých pískovcích, 1900 m (Nádv.). 
Od habituelně podobné L. atrocinerea (tenebrosa) se ihned rozezná podle hojných fialových 

zrnek v epitheciu a v horní části hymenia. Tato zrnka se louhem barví intenzivně modře . Je to 
skandinávský druh a ze střední Evropy se uvádí z pohoří H,etyezat (Zenoga). 

L. somphoteroides NÁDV. spec. n. - A L ecidea somphotera praesertim soraliis dispersis, serni
globosis, 1- 1,5 mm latis, differt. 

Vys . Tatry: in monte Jahňač í, ad saxa granitica, 1950 m (Nádvorník. - Holoty pus) . 
Stélka m a kroskopicky černavá, políčkatá. Políčka zpočátku rozptýlená, pak ± souvislá, 

okrouhlá nebo hranatě okrouhlá, bradavčitá, p od mikroskopem hnědavá s šedomodrým náde
che m na vrcholcích, uvnitř K + žlutavě. Sorály n ehojné , a ž 1,5 mm široké, konvexní, n a povrchu 
hnědavě modrozelené. Apothecia vzácná, černá, pod 1 mm široká. Excipulum pohárkovité, na 
povrchu tmavě hnědé, uvnitř nahnědle šedé . Hymenium bezbarvé, znenáhla přecházející v hy
pothecium, které má b azi tmavě hnědou , rněsíčkovitou. Epithociurn zelenomodré, s řídce roz
ptý lenými fialovými zrnky. Spory s okrouhlými konci, (10) 12- 15 X 6,5- 7,5 µ. Parafyzy volné, 
s hlavičkami 4 ll širokými. 

J e blízce př-íbuzná L. somphotera , od níž se liš í sorály, malým množstvím fialových zrnek 
v epithe<' iu, stélkou zřetelněji bradavčitou, hladkou a pod mikroskopem světleji hnědou. 

L. subincongrua NYL. - Telč : vrch Hora u Mrákotína, 550 m, břidly (Vězda) . 
Stélka silná , šedobílá, bradavčitá, rozpukaná. Bradavky hladké, O, 1- 0,25 mm široké, 

K + žlutě , Cl + červeně. Apothecia černá, holá , v mládí lesklá, p lochá n ebo mírně sklenutá, 
t en ce vroubená, 0,8- 1,2 mm široká. Staré plodničky na okraji renovují. Excipulum vně namodrale 
černohnědé, uvnitř hnědé n ebo nafialověle černavé. Epithecium špinavě tmavohnědé , nestejně 
zrnité. H y m enium podélně hnědavě pruhované, nahoře nazelenalé. Hypothecium uprostřed 
tmavohnědé, skvrnité, nahoře a dole světlej ší. K barví epithecium do modrozelena, vnitřek 
oxcipula ± fialově , hypothecium oranžově žlutě, P nereaguje . Zdá se , že je to vzácný druh, neboť 
v Evropě je znám jen z několika lokalit. 

L. superba KoERB. - Yys. Tatry : Vel. Svišťovka a Kvetnica, na žule (Nádv.). - Epithecium 
okrově hnědé, konce parafýz neztloustlé , krátce článkované, s hnědavými stěnami. Excipu
lum K - , K(Py ) - . Stélka bílá. 

L. tessellata FLK. - Praha: Prokopské údolí, na rohovcových vložkách ve vápencích. Nová 
Ves , diabas. - Závist: kfornitý porfyr, 300 m (Nádv.). 
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L. turficola (HELLB.) TH. FR. - Vys. Tatry: Mlýnica, 2000 m, Hlinská dolina, 2100 rn, Hin
covo pleso, 2000 m. Na humosní štěrkovité půdě sbíral Suza a publikoval ji pod jménem L. be
rengeriana. 

L. umboniza NÁDVORNÍK in VĚZDA, Lich. sel. exs ., fasc . I, no. 12 (1960). - Thallus albus, 
modice incrassatus, limitatus, hypothallo griseo-nigricante limita tus, indistincte areolato -diffrac
tus, K --, Cl - , J +. Apothecia diam. 0,6- 1 mm, primum immersa, demum a dprassa v el 
elevata, nigra, m arginata, nuda aut ± pruinosa. Discus umbonatus. Epithecium et excipulum 
in parte exteriore obscure fuscum , in parte interiore pallidum (J + ), hypo theciurn et hymenium 
decoloratum. Sporae 9- 11 X 6 µ. 

Vys. Tatry: Červené vrchy, 2000 m (Vězda). 
Stélka bílá, středně silná, na obvodu laločnatá a šedočerně lemovan á , n a povrchu rovná, 

políčkovitě rozpukaná. Apothecia černá, zpočátku ve stélce ponofoná, pak sedící až vyzdvižoná. 
Excipulum buď šedě ojíněné nebo tence stélkou povlečené. Terč s pupkem , holý, okrn.j silný, 
nafouklý, jen mírně vyniklý. Epithecium a povrch excipula trn. hnědý s rudým n ádechem . 
K - . E xcipulum uvnitř bezbarvé, vyplněné n ašedlými zrnky, K - , Cl - . H y menium je pod 
epitheciem slabě n arudlé, při bazi modrozeleně n adechnuté a přechází znenáhla v bezbarvé 
hypothecium, které je složen é ze splet ených h yf. Spory 9- 11 x 6 µ . Jod barví h y m enium a hy po 
thecium modře, dřer'í. st élky a vnitřek excipula fialově . 

Habitem je podobná L. subumbonatci, a le odlišná reakcí dřeně, barvou hypothecia i jinými 
znaky. 

L. viridans FLOT. u vádí SuzA v sezn amu moravských liše jníkú (Nástin zeměpisného rozší foní 
lišejníků na Moravě . 1925). Revidoval jsem j ako L. viridans Kovářem určený materiál od H.oš
tína (leg. Ficbauer). Obsahuje druh rodu Buellia, L ecid?-a macrocarpa a sterilní st élku. Sám 
L. viridans je druh nejasný. Pod tímto jménem z Alp vydané exsikáty (Arn. 1734, Erb. Crit. 619) 
mají žlutavou, drobounce zrnitou stélku (K + žlutě, Cl + červeně ) a malé, ojíněné plodničky, 
které mají bledé vnitřky. V herbáři Suzově je fragment liše jníku na kameni s označením: „Le
cid c,a viridans Fw., Silesia: Hirschberg, leg. J. FLOTOW. Orig.". Na tomto ú lomku je druh L. car
pathica KoERB. (L. latypiza NYL.) s poněkud nenormálně vyvinutou st élkou vlivem zastínění 
nebo vlhka. J e proto velmi prnvděpodobné, že L. viridans a L. carpathica jsou druhy totožn6 
a že na a lpské rostliny bylo toto pojmenování přeneseno neprávem . 

. J. Nádvorník : 

Beitrage zur Flecbtengattung Lecidea (ACH.) TH. FR. in der Tschecho
slowakei 

Lecidea acrocyanea kommt. in der a lpinen R egion der Tatra a uf K alkstein haufig vor. Die Form 
mit. undeutlichem Thallus wachF;t auf stark zerriittetor Unterlage. D er Thallus entwickelt sich 
in den Ritzen des Substrates . Die Formen mit oberflachlichem Thallus wachsen auf kompaktem 
Gostein. Ahnliche Verhaltnisse sind auch b e i einigen anderen Arten (L. auriculata u. a .). L. baum
gar/.neri unterscheidet s ich von L. lapicida hauptsachlich durch die makroskopische R eaktion 
des Markes: K + gelb, sodann rot. Die mikroskopischen R eaktionen beider Arten sind gleich. -
L. bulbosa (Kleine Schneegrube im Riesengebirge) ist manchen Formen von L. elata sehr ahnlich 
(Dimorphismus des Thallus, hyaline Oberflache der jungen Thallus-F eldchen, Gestalt und B o
r eifung der Fruchtkorper, Anatomie und Sporen). Beitle unter scheiden sich e inigermassen durch 
die chemischen Reaktionen: L. elata nach KOH undeutlich in der Rinde, Mark negativ, P + gelb . 
L . bulbosa: KOH : Rinde und hauptsachlich Mark deutlich gelb, P + rotlich. - L. chrysantha 
besitzt e inen gut entwickelten, im lebenden Zustande graugriinen Thallus, die Soralen P - ,. 
Cl +. Die iihnliche L. ef flor escens hat einen dunnen, grauen Thallus, die Soralen P + rot, Cl - . 
Nach EmcHSEN wurde L. efflorescens von GRu MMANN am Keilberg im Gesenke gesammolt. -
L. crassipes besitzt einen besser entwickelten Thallus, a ls ich bei den skandinavischen Pflanzen 
sah, die Thalluskornchen sind manchmal fast korallenformig und a lt ere Apothezien sind d arin 
e ingesenkt. - L . cyathoides v. percruenta unterscheide t sich dem Habitus nach nicht von den 
t.y pischen Pf:lanzen. N ach P farbt sich das gesamte Innere der Apothezien satt rot. - L. flavo
caerulescens wird oft mit oxydierten Formen von L. macrocarpa verwechselt. Sie unterscheidet 
sich leicht durch die Anatomie der Fruchtkorper, die almlich wie bei L. albocaerulescens ist. D em 
Habitus n ach ahnelt s ie am rneisten der oxydierten L. lapicida. - L. griseoatra (Riesengebirge) : 
das Innere des Excipulums und die Basis des Hypotheziums sind braunrot, K + weinrot. -
L. carpathica f. pycnocarpoides besítzt weniger a ls 0,5 mm breite Fruchtkorper, die oft so wie 
bei L. pycnocarpa fleckenartig angehauft sind. Die T h alluswarzen haben eine glatte Oberflache, 
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bei L. pycnocarpa sind sie rauh. - L. latypizella iihnelt L. carpathica, sie unterscheidet sich durch 
die Reaktion der Fruchtkórper nach KOH und durch eine ± basische Unterlage. Das Epithezium 
ist rótlich grauschwarz, das Hymenium ± ins Violette spielend, das Excipulum aussen grau
schwarz, sein Inneres und das Hypothezium sind goldig ockergelb. -- L. macrocarpa v. platy
carpa enthalt im Excipulum eine ockergelbe Substanz, die sich nach KOH rot fiirbt, nach Hinzu
fiigung von Pyridin scheidet sich cine purpurne Fliissigkeit aus. P reagiert rot und es scheidet 
sich eine rote Fliissigkeit au s, manchmal mit Kristiillchen. Lager und Apothezien sind sehr 
variabel. - L. percontiqua iihnelt einer kleinen L. macrocarpa. Sie besitzt einen weisslichen, klein
warzigen Thallus, KOH fiirbt d as Mark ± gelb, P fiirbt Mark und Rinde orangegelb. Excipulum 
KOH - - . - L . sarcogynella steht L. sarcogynoides am nachsten, unterscheidet sich jedoch durch 
Farbung und chemische Reaktion im Innem der Fruchtkorper. Manche Scheiben sind schwach 
bereift. D as Original wiichst auf Kalkstein in der Hochgebirgsregion der Belaer Kalkalpen. -
L. similigena unterschoidet sich leicht von iihnlichen Arten durch schmale und lange Sporen. 
Die Apothezien sind schwarz, ft.ach, e ingesenkt oder eingedriickt, die Anatomie ist ahnlich wie 
bei L. albosuffusa oder L. rhaetica. Mark J + . - L. somphoteroides unterscheidet sich von L. 
~omphotera hauptsachlich durch die zerstreuten, grossen, braungrlinlichen Soralen. Das Epi
thezium des einzigen entwickelten Fruchtkorpers enthalt nur wenige violette Kórnchen. -
L. umboniza erinnert dem Habitus nach an L. subumbonata, unterscheidet sich jedoch durch 
positive J-Reaktion, farbloses Hypothezium und auch anderweitig. Das Lager ist weiss, am 
Rande gelappt. Mark J + violett. - L. viridg,ns, die nach Literaturangaben (z. B. STEIN) in 
Schlesien haufig sein soll, ist wahrscheinlich mit L. carpathica (latypiza) identisch. lm Herbarium 
von SuzA liegt ein Bruchstiick mit folgender mit Bleistift geschriebener Etikette: „L. viridans 
Fw„ Silesia, Hirschberg. Orig. " . Diese Pflanze ist L. carpathica mit einem anscheinend durch 
Einfluss von Beschattung oder Feuchtigkeit einigermassen abnormal entwickelten Thallus. 
Die in einigen Exsikkatensammlungen (Erb. rit. 619, Arn. 1734) unter dem Namen L. viridans 
herausgegebenen Pflanzen haben siidlichen Charakter, ein blasses Inneres der Fruchtkorper und 
-es ist kaum denkbar, dass sie mit der Pflanze von FLOTOW identisch wiiren. 
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