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.Josef Ho 1 u b : 

Poznámky k málo známým rostlinám květeny ČSSR 

Toto předběžné sdělení je krátkým výtahem z přednášek ČSBS, konaných 
v Praze ve dnech 7. XI. 1960 a 24. IV. 1961 a v Českých Budějovicích dne 
20. XI. 1960. Údaje o některých druzích, probraných v těchto přednáškách, 
j sem publikoval již na jiném místě (Delectus sem jnum horti botanici Uni
versitatis Carolinae Praha 1960 : 3- 8) a proto jsou tyto druhy v následujícím 
p:fohledu vynechány. Většině z uvedených druhů bude věnována další po
·zornost v samostatných studiích. 

Aphanes microcarpa (Bo rss. et REUT.) RoTHM., známý od n ás dosud pouze ze 4- 5 lokalit, 
je po dúkladné revisi herbái'.'ů PR a PRC zatím zrním z ČSSR jen z Čech, a to ze 16 lokali t v se
v erní, střední, západní a jižní části země . 

Druh Ballola nigra L. je u nás zastoupen téměl' výlučně typickým plemenem subsp. nigra, 
jež má ka li šní zuby 3--6 mm dl., vytažené v dlouhou bodlinku. Některé rostliny tohoto druhu 
z Čech se tvarem kališních zubů poněkud pi'ibližují k Ballota nigra subsp. fo etidci HA YEK (in tro
gresní v livy v blízkosti transgrese areálových hranic?). T ypickou rostlinu B. * fo etida s kališními 
zuby jen 1,5- 3 mm dl. a náhle na vrcholku v krátkou bodlinku staženými jsem nalezl v herbáři 
PRC na položce bez lokality, sbírané však Vodákem pravděpodobně u Týnice n. Sázavou. 

Calystegia pulchra BnuMMITT et HE YWOOD, s největší pmvdčpodobností kulturní taxon 
·z okruhu druhu Calystegia silvatica (KIT.) GmsEB., nedávno (1!::160) popsaný ja ko samostatn ý 
dl'uh, se od domácího druhu Calystegia sepium (L.) H. BR. odlišuje hlavně tvarem listónců a kvan
titativními znaky kvótů: 
C. sepium: listénce ploché, n a vrcholku zaostřené nebo ostré, na okrajích zpravidla se nepřekrý
vající; květy kratší než 5 cm; nitky tyčin ek kratší než 22 mm; prašníky 4,5- 6 mm dl. 
C. pulchra: listénce naspodu vakovitě vyduté , na vrcholku uťatě tupé, na okrajích se navzájem 
překrývající; květy delší než 5 cm; nitky tyčinek delší než 25 mm; prašníky 6- 7 mm dl. 
C. pulchra, liš ící se od O. silvatica jen růžovými květy a ± chlupatými lodyh a mi, b y la u nás 
pěstována v zahrádkách jako ozdobná rostlina hlavně v severních Čechách a místy zplaněla . 
Nejstarší sběr zplanělých rns tlin tohoto taxonu z n ašeho územ[ (bfoh L abe u Podmokel, 1857 
Ma línský, PR) je zatím nejstarším známým sběrem tohoto kulturního druhu vůbec. 

Carex argyroglochin HORNEM. z okruhu druhu Carex leporina L. je často poklád ána za sciafilní 
·ekomorfosu tohoto druhu. Svým poměrně hromadným výskytem na lokalitě (poněkud obdobným 
jako u Oarex brizoides J usLEN., s níž bývá někdy i zaměňována), vázaností na určitý typ stano
viště a určitou morfologickou vyhraněností ukazuje, že se jedná spíše o samostatný druh n ebo 

. alespoň plemeno druhu O. leporina . C. argyroglochin se od O. leporina odlišuje souJ;>orem znaků, 
které v komplexu velmi dobfo oharakterisují tento typ; je to následující so ubor znaků: rostliny 
·chabé , vyšší, s užšími. delš ími listy ; pochvy odumfolých listů na odden cích tmavé; klásky 
·oddálené; plevy stříbřitě bílé nebo bledé; mošničky delší než plevy; zobánky mošniček protažen é. 
C. argyroglochin se u nás vyskytuje v pahorkatině a podhůří (např. v jižních Čechách) a zdá se 
být poměrně vzácná (v herbáři PR je C. argyroglochin 10 x vzácněji zastoupena než O. leporina}, 
i když na lokalitách roste tento taxon zpravidla hromadně . 

Českoslovenští zástupci rodu Dryopteris ADANS. (ve smyslu Dominova chápání tohoto rodu 
- viz DOMIN, Plantarum Čechoslovakiae enumeratio, p. 7- 8, Praha 1935) patří podle současného 
,pojetí systematiky řádu Polypodiales alespoň do dvou čeledí tohoto řádu, Dryopteridaceae 
a Thelypteridaceae. Do čeledi 1'helypteridaceae lze zařadit z našich drnhů rodu Dryopteris (ve 

:smyslu zmíněného Dominova pojetí) druhy D. thelypteris, D. oreopteris , D. phegopteris, D. 
1
pulchella a D . robertiana. T yto zmíněné druhy jsou zařázovány buď do jednoho rodu (Thely

_pteris ScHMIDEL) nebo jsou rozdělovány do 3 rodů, a to Gymnocarpium NEWM. s druhy Gymno
.carpium dryopteris (L.) NEWM. a Gymnocarpium robertianum (HoFJ<' M.) NEWM., Phegopteris 
~RESL) FEÉ s jediným druhem Phegopteris polypodioides FEÉ a Thelypteris ScHMIDEL s druhy 
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'l1helypteris palustris SCHOTT a Thelypteris limbosperma (AI"L.) H. P. FucHs. Pi-i vzaJemném 
srovn ání těchto rodů je možno zjistit určitou h eterogenitu takto chápaného rodu Thelypteritt 
vůči dvěma ostatním zmíněným rodům. Oba druhy zafazované do rodu Thelypteris , T. palustris 
a T. limbosperma, se navzájem velmi zřetelně odlišuií hlavně ve stavbě oddenku. T. palustris 
má oddenek dlouhý, tenký, holý, s jednotlivými oddálenými listy, podobný oddenkům zástupců 
rodů Gymnocarpium a Phegopteris. Naproti tomu T. lfrnbosperma má oddenek zkrácený, tlustý. 
úplně pokrytý četnými. b asemi odumřelých listů a n a k on ci s košem listů, jak o je tomu u zástupců 
rodu Dryopteris . Proto pokládám (spolu s přítelem Z. P ouza rem) za nutné oddělit druh '11

• 

limbosperma z rodu Thelypteris d o samostatného rodu Lastraea Bo1w . Nomenklatorickým 
typem tohoto rodu je právě Lastraea oreopteris (EHnH.) BORY, jehož s právné jméno je Lastraea 
limbosperm a (ALL.) HoL un et PouzAR, comb. nova (Bas .: Polypodium limbospermum ALLIONI 
Auctarium a d flornm p edemontanam, p. 49, 1789). 

Ficaria verna H u Ds . se rozpad á ve dva druhy, liš icí se morfologicky, cytologicky, biologick y 
i geografick y ; z nich se u n ás s jistotou vyskytuj e F icaria bnlbi fera (MA1tSDJ<:N- J ONEs ) comb. 
n ova (Bas .: Ranuncnlus ficaria var . bulbifera MARSDEN-J ONES Journ. J_, inn. Soc. L ondon Bot. 
50 : 40, 1935). Zda se u n ás vyskytuje také západoevropsk ý druh Fiearia verna H uus„ je nutno 
zjis tit; ph svých studiích orsejů v př-irodě v různých oblastech Čech jsem zjistil za,tím pouze 
F. bulbi fera. Oba blízké druhy lze rozlišit n a základě n ásledujících znaků: 
F. bulbifera: V paždí lis tů vytvoÍ'eny rozmnožovací hlízky; korunní plát ky v počtu 7- 11 , zpra
vidla úzké, navzá jem se nepřekrývající; tyčinek 14--26; sem"míků 5- 44; v souplodí bývá 
vyvinuto n ejvýše 10 zralých nažek ; 2n = 32 . 
F. verna: v p aždí. listů sch ází rozmnožovací hlízk y ; korunní plátky v počtu 8- 13, zpravidla 
široké, n avzájem se svými okra ji p fokrývajíc í; tyčinek 19- 50; semeníků 11- 72; v souplodí 
bývá vyvinu to až 40 zralých n ažek ; 2n = 16. 

Zde použitou nomenklatum obou druhů je nutno pokládat za proviso rn[, vyžadující další 
revisi. 

Rod Galeobdolon ADANS . (pitulník), lišící se od druhú r odu Lamium L . stavbou dolního pysku 
(dolní pysk zřetelně 3laločný, la loky ± stejně velk é) a lysými prašníky, je u nás zastoupen 
dvěma druhy , lišíc [mi se vedle morfologických znakú tak é cytologicky. Oba druhy se dají roz
liš it hlavně n a základě tvaru podpůrných listů květenstv í. 

Galeobdolon lulettm H uos. (nomenklatura n en[ dosud plně jasná) - pitulník žlutý: podpůrné 
listy květenství trojúhelníkovitě vej čité až vej čité, ± zdóli n ebo jen málo pfočnívající květy 

p.ř'íslušného květenství, n a okro,ji vroubkované n e bo vroubkovaně pilovité . 
Galeobdolon montanum (PE1ts .) REICHENB. - pitulník horský: podpůrné listy květenství vejčitě 
kopinaté až úzce k o pinaté, d a leko přeč~nívající květy příslušného květenství, n a okraji pilovité 
až zasthhovanč pilovité . 

Vzájemný poměr rozšífoní obou druhú u nás je nutno s tanov it; v určitých oblastech se obvykle 
vyskytuj e jen jeden z obou druhů , jinde ( vzácněji) so vyskytují oba druhy. Zatím podle d osavad 
ních znalostí se zdtt u n ás převládat G. montanum. Podrobněj š í studii o problemlttice obou druhú 
př'ipravuj e Z. PO UZAR. 

J uncus bufonius L. s . 1. zahrnuje několik morfologických typů , z nichž .Juncus ranarius 
SONG. et P:rarnrnR je morfologicky, e kologicky a fytogeograficky nejzřetelněj ší a proto i t axo 
nomicky nejj asněj š l. Rozdíly oproti Junws bufoniu,s L. jsou tyto: 
.J. ranarius: base stébe l n achová; květy zpravidla po 2- 3 sblížené; vnitřní okvětní lístky tupé, 
kratš í n ež zralá tobolka; tobolka podlouhle obvej č itá, n a v rchoUrn tupá . 
.J. bufonius: b ase s tébe l žlutavá, hnědavá až n ach ová; kvóty jednotlivé; vnitřní okvětní lístky 
ostré, delší 1'ež zra lá to bo lka; tobolka podlouhlá, n a vrch olku ± špičatá. 
J. ranarius je typem subha lo nlním, vyskytujícím se v Čechách v teplých oblastech nižších poloh 
a d á le n a jižní Moravě a jižním Slovensku ; jinde se t ento druh vyskytuje isolovaně obvykle n a 
geologick y př'íhodném podkladě, napi» na flyši, u minerálních pramenů, atd. V současné době je 
mi znám tento druh z území ČSSR asi z 35 lok a lit. 

Ludwigia palustris (L.) ELLIOT b y la n a lezen a správně určena v herbái"i PRC v Zahlbrucknero
vých s běrech z počátku minulého stole tí od Nových Hradů v jižních Čechách. J e to nový druh 
české kvě teny , jenž byl z území ČSSR znám pouze ze Slovenska ze Záhorie a Potisí. 

M ercurialis longistipes (Bo1rn.) B AKSAY je n ed ávno popsaný druh z okruhu diploidního druhu 
Mercurialis ovata STEliNB. et HOPPE a t etraploidního druhu M ercurialis perennis L„ stojící 
svými znaky uprostřed m ezi oběma druhy, ale odlišující se od obou druhů cytologicky (oktoploid). 
Morfologick y je tento druh m álo vyhraněný a lze je j poznat hlavně podle vejčitých čepelí listů 
(podobných druhu M. ovata), jež jsou však krátce řapíkaté; řapík je 2- 7 mm dl. U M. ovata 
j sou čepele listové vej č ité až okrouhle vej čité , ± př'isedlé ; u M. p erennis jso u čepele listové 
± kopinaté a dlouze řapíkaté (řapíky zpravidla delší n ež l cm) . U n ás se M. longistipes vyskytuje 
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s jistotou na Kováčovských kopcích (materiál odtud revidovala i autorka druhového jména 
BAKSAY-ová) a bude jistě nalezen na dalších místech jižního Slovenska; rostliny podobné tomuto 
druhu jsem pozoroval např. v Černochovském podhůři v okolí obcí Viničky a Ladmovce. 

Micropus erectus L., lišíc í se od typového druhu rodu JJ1icropus L„ tj. JUicropus supinus L., 
vedle jiných znaků hlavně listy sti"ídavými a zákrovy bez ostnů, jo nutno oddělit do samostatného 
rodu Bombycilaena (DC.) SMOLJ.; správné jméno naší rost.liny je pak Bombycilaena erecta (L.) 
Sl\10LJ. U nás so tento druh vyskytuje na Kováčovských kopcích, kde vedle známé lokality na 
stráních za Kamenicou n. Hronom jsem jej sbíral také na okrajích lesú u KovMova směrem k obci 
Chfaba. Severněji, a to v okolí Pastovců, sbíral tento druh KmsT, který ho však chybně určil 
a publikoval pod jmén em Filago minima (doklad v herbáři BRNU). 

Rod Montia L. je v ČSSR r epresentován 3 druhy, rozlišitelnými snadno hlavně na základě 
struktury osemení: 
M ontia fontana L.: osemení úplně hladké a vysoce lesklé; semena poněkud větší než u následujících 
druhů a v herbářovém. materiálu často rozmačklá. 
Montia arvensis W ALLR.: osemení hrubě bradavičnaté, matné; rostliny jednoleté; kvete na jafo 
(duben až květen). 

M ontia rivularis C. C. GMEL.: osemení jemně papilnaté, slabč lesklé; ros tliny přes zimu zelené; 
kvete od jara do podzimu (květon až zái"í). 
Nejhojněji je u nás zastoupen druh Jl,1. rivillaris (k níž zařazuji i Montia fontana L. subsp. variabilis 
WALTERS, též u nás zastoupenou), druh pramenišť podhorských a horských oblastí; vzácnější 
je jarní jednoletka obnažených půd M. arvensis, vázaná na nižš í polohy; nejméně známý a také 
asi nejvzácnější druh rodu JVlontia v ČSSR je arkto-scptentrionální druh M. fontana. 8právné 
jméno pro M. arvensis není j eště stanoveno; není vyloučeno, že námi použité Wallrothovo jméno 
bude nutno na,hradit některým z následující.ch jmen: Montia erecta (PERS.) STEUD. 1821, M. 
linearifolia D'U.Rv. 1826, M. terrestris DUMORT. 1827. Také illegitimita ještě starších jmen 
M. verna NECKER 1768 a M. minor C. C. GMEL. 1805 musí být j eště zřetelně prokázána. 

Z okruhu variabilního druhu Orchis ( Dactylorchis, Dactylorhiza) maculata L. je u nás zastoupen 
vedle diploidního typu O. mawlata (2n = 40) též O. fuchsii DRUCE ( 2n = 80). Oba druhy je 
možno rozlišit na základě dále uvedených souborů znaků, z nichž tvar pysku je základním 
diakritickým znakem pro rozlišování obou druhů. 
O. maculata: listy skvrnité ± kruhovitými skvrnami; dolní listy úzce podlouhle kopinaté až 
čárkovitě kopinaté; nejspodnější list je zpravidla špičatý, nejširší nad polovinou své d élky; 
pysk je rozdělen ve 3 laloky, z nichž prostřední je plošně nejmenší; základna prostředního laloku 
jo daleko užší než základny laloků postranních; postranní laloky zaokrouhlené; prostfodní lalok 
nepřečnívá svým vrcholkem postranní laloky; skvrnitost pysku je často tvořena řadami teček, 
řídčeji čarami; ostruha v polovině své délky 1 mm široká. 
O. fuchs ii: listy skvrnité příčně podlouhlými skvrnami; dolní listy široce eliptičné až obvejčitě 
podlouhlé; nejspodněj ší list tupý, v polovině nejširší; pysk je rozdělen ve 3 ± stejně velké laloky, 
je jichž základny jsou rovněž ± stejně velké; postranní laloky rhombické ; prostfodní lalok 
pfočnívá oba postranní laloky; skvrnitost pysku je zpravidla tvořena ± souvislými čárkovitými 
skvrnami; ostruha v polovině své délky 1,0- 1,5 mm široká. 
Orchis fuchsii se zdá být rozšířen na celém území ČSSR a je pravděpodobně (podle dosavadních 
zkušeností) hojnější než O. maculata. Pokládám za správné oddělit skupinu O. maculata s. 1. a dále 
druhy O. majalis, O. strictifolia, O. traunsteineri a O. sambucina na základě odlišné stavby hlízek 
(zčásti i květů) od rodu Orchis L. do samostatnóho rodu Dactylorchis (KLINGE) VERMEUL. či 
Dactylorhiza NECKER, jehož obtížná nomenklatorická problematika bude řešena na jiném místě. 

Variabilní druh Poa nemoralis L. je na slunnýeh místech (stráně, skály, koruny zdí, světlé 
borové lesy, paseky, meze, mnohdy i druhotná stanoviště ) representován zajímavým typem, 
taxonomicky však dosud ne dostatečně zhounoeeným, jejž však již ČELAKOVSKÝ při svém 
širokém chápání pojmu druh označil ja ko subspecii a to Poa nemoralis L . subsp. rigidula ČELAK. 
1868. Tento typ se vyznačuje zejména tuhým s1.('blem, přímou, rozkladitou a bohatou latou 
a většími a vícekvětými klásky; stéblem dole sm1 tčldým a pluchami pod vrcholkem často žluk 
proužkovanými se pi"ibližuje tento taxon k druhům Poa compressa L. a Poa palustris L. Na více 
lokalitách jsem pozoroval rostliny tohoto typu hlavně v jižních Čechách. 

Taxonomický okruh Scabiosa gramuntia L. je v ČSSR podle dokladových sběrů PRC znám 
pouze z jihozápadního Slovenska z okolí Pezinku a je v tomto území representován typem, jenž 
odpovídá druhu Scabiosa agrestis WALDST. et KIT., a to jeho odrůdou bez vyvinutých kališních 
štětin, jejíž správné jméno je Scabiosa agrestis WALDST. et KrT. var. leiocephala (HOPPE) WOHL-
FAHRT. 

Spergula arvensis L. s. l. zahrnuje v sobě 4 drobné druhy, navzájem odlišitelné hlav;ě ... ;'a 
základě velikosti semen a struktury osemení. 
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Spergula arvensis L. s. s. má semena 0,9- 1,3 mm velká, s ± úzkým křídlatým okrajem; osemení 
bradavičnaté (bradavky úzké, vysoké, bílé, alespoň na některých buúkách osemení vyvinuté). 
Spergula sativa BoENNINGH.: semena 0,9- 1,2 mm velká, někdy s poněkud širším křídlatým 
okrajem; osemení hladké, bez bradavek. 
Spergula maxima WEIHE: semena 1,4- 2,1 mm velká, s ± úzkým křídlatým okrajem; osemení 
význačně bradavičnaté (bradavky někdy tmavé, vzácně až téměř chybějí). 
Spergula linicola BORl!:AU: semena ± 2,0 mm velká, s poměrně širokým křídlatým okrajem; 
osemení úplně hladké. 
Rozšíření zmíněných drobných druhů u nás je dosud nedostatečně známo . Podle dosavadních 
kusých zkušeností nej častěji se vyskytuje v ČSSR S. arvensis; S. sativa je roztroušena, někdy 
roste společně i se S. arvensis. S. maxima je poměrně vzácný druh a většina herbáfových dokladů_ 
tohoto druhu pochází z dř'ívěj ších dob. Od druhu S. linicolct jsem zjistil s jistotou zatím pouze 
jedinou dokladovou položku, a to sběr z okolí Klatov (pod Vatínem, 1882, P UNAR, PH,C). 

Vedle probraných druhů byly na pfodnáškách demonstrovány tóž dokladové sběry nových 
druhů květeny ČSSR Spiraea crenata L. (svahy nad obcí Pliešany u Kr. Chlmce) a Orobanche 
cumana ' V" ALLR. (svahy vl'chu Tarbucka k nádraží Somotor) a dále bylo upozorněno na některé 
d a lš í kritické typy naš í květeny (Acetosella, Brachypodium* rupestre, Camelina, Carex polyphylla„ 
C. tricostata, Diphasium alpinum - tristachyum, Filago germanica, Leonurtts villosus, Oenothera„ 
Salicornia, Salsola, Scabiosa columbaria, atd.). 

Josef H o 1 u b : 

Bemerkungen iiber wenig bekannte Pflanzen der Flora der ČSSR 

Diese kurze vorlaufige Mitteilung uber neue oder kritische Taxa der Flora,. 
der ČSSR ist ein Auszug aus Vortragen, die vom Autor in der Tscheehoslowa
kischen botanischen Gesellschaft gehalten und wo bei diese Pflanzen gleich
zeitig demonstriert wurden. Diese Arten werden in selbstandigen Aufsatzen 
genauer behandelt werden. 

Aphanes microcarpa ist gegenwartig aus der ČSSR nur aus Bohmen bekannt, und zwar von. 
16 L okalitaten in Nord-, Mittel -, West- und Siidbohmen. 

Ballota nigra subsp. foetida wurde an einem Belog des Herbariums PRC festgestellt, der wahr
sch einlich b e i T ýnec nad Sázavou in Mittelbohmen gesn,mmelt wurde. B. nigra sub sp . nigra 
ist e ine auf dem Gebiete der ČSSR haufig wachsende Pflanze . 

Die Art Oalystegia pulchra, die wahrscheinlich nur e in Kultur-Taxon der Art C. silvatica 
vorstellt, wurde im Herbarmate ťial des PR und PRO von drei Lokalitaten in Nordbohmen 
festgestellt, woher der Fund von Malínský (Ufer der Elbe bei Podmokly - Bodenbach) au s. 
dem Jahre 1857, zur Zeit der al teste bekannte Fund dieser Kultur-Art tiberhaupt, stamrnt. 

Oarex argyroglochin stellt a111f Grund der Gebundenheit an einen bestimmten Standortstyp· 
(schattige , submontane Walder) und eines massenwe isen Vorkommens auf der Lokalitat nach 
Ansicht des Autors e ine selbstandige Art oder wenigstens eine Subspezies der Art O. leporina vor. 
D er Komplex der morphologischen Merkmale zur Unterscheidung der Art C. argyroglochin
von C. leporina ist wie folgend: hohere, schlaffe Pflanzen mit schmaleren, langeren Blattern; 
Blattscheiden der abgestorbenen Blatter am Wurzelstock dunkel; Ahrchen entfernt; Deck- , 
spelzen silbrig-weiss oder blass; Frtichte langer als die D eckspelzen; Schnabel der Frucht8' 
ve rlangert. Die einzelnen Merkmale dieses Komplexes konnen auch bei manchen Pflanzen von 
C. leporina vorkommen. In der ČSSR ist C. argyroglochin viel seltener als C. leporina . 

B ei einem gegenseitigen Vergleich des Arteninhaltes der Gattungen Gymnocarpium (mit 
G. dryopteris und G. robertianum), Phegopteris (mit P. polypodioides) und 'l'helypteris (mít T. 
palustr is und T. limbosperma) ist es moglich, eine gewisse Heterogenitat der so gefassten Gattung 
Thelypteris gegeni.iber den restlichen zwei Gattungen festzustellen. Beitle in die Gattung Thely
pteris eingereihten Arten unterscheiden sich gegenseitig h auptsachlich im Bau des Wurzels tockes. 
~J.1. palustris hat einen langen, di.innen, nackten W urzelstock, mit einzelnen entfernten Bliittern, 
ahnlich den Wurzelstocken der Vertreter der Gattungen Gymnocarpium und Phegopteris. D em
gegentiber hat T. limbosperma einen verkiirzten, dicken, ganz mit zahlreichen Blattgriinden 
abgestorbener Blatter bedeckten Wurzelstock mit einem Blattwedel am Ende, wie dies bei den 
Vertretern der Gattung Dryopteri~s der Fall ist. leh erachte es deshalb a ls notwendig, die Art 
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T. limbosperma von d er Gattung Thelypteris abzutrennen und sie in die Gattung LastraP.n BORY 
einzureihen (deren nomenklatorischen Typus sie eben vorstellt); d ann wird ihre richtige Be
n ennung Lastraea limbosperma (ALL.) HOLUB et PouzAR sein. 

Die Art Ficaria verna s . 1. wird bei uns nur durch Pflanze.n von F. bulbifera (MARSDEN-JoNES ) 
HoLuB vertreten, díe sich von den Pflanzen de r westeuropaischenArt F. verna H uns . s. s . a usser 
den zytologisch en Unterschieden hauptsachlich durch d as Vorhandensein der Vermehrungs
knollchen in d en Blattachseln und durch die Bildung nur einer kleinen Anzahl von r eifen Friicht
chen im Fruchtkéipfchen untersch eiden. Die Nomenklatur beider Arten rnuss noch rcvidiert 
werden. 

Die Gattung Galeobdolon is t in d er ČSSR durch zwei zytologísch unterschiedliche Arten 
vertreten, dio m an morphologisch hauptsachlích a uf Grund der Form der Tragblatter des Bliiten
standes unterscheiden k ann. G. litteurn h at dre ieck-eiformige bis eiféirmige Tragblattor d es Blúten
standes, ± gleichlang oder nur wenig langer als díe Bliiton des zugehéirigen Bhitens tandes, 
am Rande gekerbt oder gekerbt-gesagt. G. montan'um hat Tragblatter des Bliitenstandes e i
formig-lanzettlich, bis schmal la nzettlich, einige1m1le langer als die BIU.ten dos zugehorigen 
Blútenstandes, am Rande gesagt bis grob gesagt. Es scheint, d ass G. montantMn in der ČSSR 
nach d en bish erigen Forschungen vorherrscht. 

Juncus ranarius untersch eide t sich von J. bufonius durch den roten Grnnd des H a lmes, 
durch die in d er Regel zu 2- 3 genaherten Blúten, durch inne re stumpfe Blutenblatter, die 
kiirzer als dio r eife Kapsel sind, und durch die verkehrt-eiformige, obon. stumpfe K npsel. Es ist 
dies ein subhalophíler Typ, d er bei uns úberwiegend in niederen warm:.m Lagen des g::mzen 
Staates vorkommt; anderswo kommt er nur isoliert, an geeigne ten Stanclorton (z. 13. bei Mineral
quellen) vor. Gegenwartig k enne ich diese Art auf dem Gebiete der ČSSH, von 35 Lolrnlitaten. 

Ludwigia palustris wurde im Herbarium PRC als richtig bestimmt in den Funden von Za hl
bruckne ť gefunden, die aus d em Anfang d es vorigen Jahrhunderts a u s der Umge bung von Nové 
Hrady - Gratzen stammen. Es ist dies eine neue Art der bóhmischen Flora, bisher in der ČSSit 
nur sehr selten aus d er Slowakei bek annt. 

M ercurialis' longistipes ist ein zytologisch unterschiedlicher Typ (Oktoploid) aus dem Um
kreise der Arten M. ovata (Diploid) und M. perennis (Tetraploid). Man lrnnn sie von diesen Arton 
nach den eiformigen Blattspreiten untersche iden, die zwar d enen der Art M. ovata ahnlich, aber 
kurzstielig s índ (der Blattstiel ist 2_:__7 mm lang); bei M. ovata s ind die' Blattspreiten eiformig 
bis eirund, ± sitzend; M. perennis hat lanzettliche, langstielige Blatts pre iten (die Stiole sind 
regelmassig langer als 1 cm). Dieses Taxon wurde be i uns mit SicherheiL in d en HUgeln Ková
čovské kopce in der Siidslowakei festgestellt. Wahrsche inlich wird es auch an weiteren Lokalitate n 
in der Súdslowakei aufgefunden werden. 

Die Art Micl·opus erectits wurde bei uns an e iner n e uen Lokalitat festgestellt, und zwar b ei 
Pastovce in d er Siidslowakei; es erscheint néiti g , diese Art von der Gattung l\ficropu'> L. (Typus: 
M. supinns L. mit gegenstandigen Blattern , mít e inze lnen Kópfchen, stach oligen Hiillblattern 
usw.) abzutrennen und in die Gattung Bombyc'i,laena (DC.) SMOLJ. (wechsolstandige Blatter, 
Kopfohen in Knaueln, Hiillblatt.er ohne stachelige Auswúchse u sw.) als B. erecta (L.) SMOLJ. 
einzureihen. 

Die Gattung Montía ist in der ČSSR durch drei Arten vortreten , die hauptsachlich auf Grund 
der Struktur der Samenschale leicht unterschieden werden kónnen: 

M. fontana L.: die Samenschale ist vollkommen glatt und stark glanzend; die Sarnen s ind 
etwas grosser a ls bei den folgenden Arten, im Herbarmaterial oft zerdriickt. 

M. arvensis WALLR.: Samenschale grob-warzig, matt; die Pflanzen sind einjahrig und ti iihen 
im Friihjahr. 

]li. rivularis C. C. G11rnL.: Samenschale fein-warzig, schwach glanzend; die Pflanzen sind winter 
griin und bliihen h aup tsifo hlid1 im Sommer und H erb st . 

Am hauA.gsten kommti bei uns M. 1·ivularis vor (hierher gehort auch M. fontana L. subsp. 
variabi lis WAT„TE1is ), eine Art d er quelligon Stellen submontaner und montaner Gebiete ; selten er 
ist die e ínjahrige M. arvensis auf entbléissten 136den, die an niedrigere L agen des Staatsgebiotes 
gobunden ist; die am wenigsten bekannte und seHenste Art der Gattung Montia in der ČSSR 
ist die arkto -septentriona le Art M . .fontana. D er richtige Name for NI. urvensis W ALLR . ist 
bisher nich genau festgelegt; neben den Namen M. verna NECKE.R 1768 und M. minor C. C. 
GMELIN 1805, die laut WALTERS illegit im s ind, existieren mindestens drei altern a]R de r von uns 
ben iitzLe Wallroth'sch e Name, und zwar : M. erecta (PERS.) STEUDEL 1821 , Jlf. lineari.folia 
D'U1w. 1826 und 111. terrestris D UMORT. 1827, von den en irgendeiner dieser Namen ein gultiger 
Name fiir unsere Art sein k anu. 

Aus dem verwandtschaftlichen Umkreise der Art Orchis maculata s. 1. ist b e í uns auch O. 
fuchsii vertreten, die sich von der Art O. maculata s. s. hauptsachlich durch den Bau der Lippe 
unterscheidet. O. maculata h at eine in drei Lappen geteilte Lippe, von den en der mittlere a m 
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kleinsten ist; die Ansatzlinie des mittleren Lappens ist viel kiirzer als die der Seitenlappen ; 
die Seitenlappen sind abgerundet; der mittlere Lappen iiberragt regelmassig nicht mit seiner 
Spitze dié Verbindungslinie der Spitzen der Seitenlappen. O. fuchsii hat die Lippe in drei ± gleich
grosse Lappen geteilt, deren Ansatzlinien auch ± gleichlang sind; die Seitenlappen sind rhom
bisch; der mittlere Lappen iiberragt mit seiner Spitze b oide Seitenlappen. Nach den bisherigen 
unvollstandigen Kenntnissen scheint O. fuchsii in der ČSSR haufiger als O. maculata zu sein. 

Poa nemoralis ist an sonnigen Standorten (hauptsachlich auf Mauern, Felsen, Waldblossen, 
in Kieferwaldern u. a.) durch einen taxonomisch interessanten T yp vertreten, den ČELAKOVSKÝ 
a,Js Poa nemoralis L. subsp. rigidula ČELAK. 1868 b ezeichnete . Dic Pflanzen di eser Subspezies 
s ind hauptsachlich durch feste Halme, aufrechte, ausgebreitete und reiche Rispen und durch 
gr6ssere, mehrbliitige Ahrchen ausgezeichnet. Durch einen unten otwas zusammengedriickten 
Halm und die unter der Spitze oft gelblich gefleckten Deckspelzen nahert sich dieses Taxon 
einigermassen den Arten Poa compressa und P. palustris. 

D er taxonomische Umkreis von Scabiosa gramuntia L. befindet sich in der ČSSB nur in der 
siidwestlichen Slowakei, nnd zwar durch S. agrestis var. leiocephala vertreten (ohne ausgebilde te 
Kelch bors ten). 

Spergula arvensis s. 1. umschliesst bei uns 4 kleine Arten, die hauptsachlich nach der Grosse 
der S amen und der Struktur der Samenschale unterschieden werclen k6nnen. S. linicola (grosse 
S amen, glatte Samenschale) ist bei uns am seltensten, bisher nur aus einem einzigen Fund aus 
d er Umgebung von Klatovy in Si.idwestb6hmen bekannt. Auch S. maxima (grosse Samen, 
warzige Samenschale) ist im H erbarmaterial aus der ČSSH verhaltnismassig selten. Zwei weitere 
kleinsamige Typen S. arvensis (warzige Samenschale) und S. sativa (glatte Samenschale) sind 
haufiger, 8. arvensis ist von beiden eine auf dem ganzen Staatsgebiot allgemein verbreitete Art. 

W eiter wurden bei den Vortragen noch neue Arten d el' Flora der ČSSH demonstriert, und 
zwar Pflanzen von Spiraea crenata (Hange uber .der Gemeinde Pliešany - Szentes bei Král'ovský 
Chlroec) und Orobanche cumana (Hange des Hiigels Tarbucka in der Nahe des Bahnhofes Somotor) 
aus der Ostslowakei, die dort im Jahre 1952 gesammelt wurden. 

Adresa autora: Josef Ho 1 u b, Geobotanichá laboratoř ČSAV, Prúhonice u Prahy 
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