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Jindřich C h m e 1 a ř 

Vrba bledá, Salix livida W AHLBG. v Československu 

Z katedry lesnick6 botaniky a fytocenologie V8Z v Rrnó 

Salix livida, WAH1.uo. patří m ezi rostlinnó druhy , lztcr~~ byly doposud m·pn'.wern uvádčny 
jako autochtonní na území našeho státu. Pramen informací o púvodnosti vrby hlcdó v Česko
slovensku lze odvozovat od práce JÁvonKovv (Kisfl bb nwgj ogyzésck és újal>b adntok Bot 
Kozl. 13: 24 - 28) z roku 1914. Na základ ě studia materiálu uloženého v herbáři národního 
musea v Burlapešti autor přehodnocuje :fadu floristických nál ez\1, m ezi jinými tak<'1 sběr s lo vťn 
ského botanika Hazslinského. Jde o C'xemplář'vrby sebraný na hoře Chot:, na místě blíže neudaném, 
který sběratel sám označuje jako Salix arlmscula. J ávorka konstatuje, žo jde o Salix livida 
Flt. , aniž by uvedl důvody, ktm•é ho k tomu přiměly kromě tvrzení , žo t ento druh lze dobře 
rozeznat podle i'; irokých, vespod sivých listú . O povaze květních orgánť1 se n0zmil'rnj e, z č;ohož 
lze usuzovat, ;l,e jde o letní sbfr, nedoplněný kvetoucí větévkou. 

Je jasné, žo jdo o nespolehlivě urČ'.ený materiál , a že došlo prav<lópodobn ě k záměně s druhem 
Salix silesiaca W1LLD., jak tomu bylo již v fodě jiných případů. Znměnu s druhem Salix ai1.rita 
J_, ., s kterým vrbu bledou nejsnadn ?)ji bychom mohli splésti, n elze ve vápencové oblasti Choče 
předpokládat vzhledem k význa(:nó aeidofilii vrhy ušaté. 

T ent,o málo věrohodný údaj byl 11ai'; imi botaniky p:fojat, a uniž by púvodní lokali ta byla Jui
ticky ověř·ena, byla vrba bledá, druh specificky vázaný n a zrafolin Ná, bažinatá místa, nyní 
hlavn o louky, udávána na dalších vápencových vrcholech, a to na kmeni Strážova a později 
i na Kl'aku v Malé Fatře . 

Jo zajímavé, že jiný herbáfový materiál o vrbě bledé, který je ulož.en v herbáři katedry bo
taniky pHrodovčdccké fakulty Karlovy univcrnity v Praze, zůstal zcela nepovšimnut . Jde o sbčry 
levo(~sk(;ho botanika Gresehika z oblasti Levočských hor z le t lS!H a 1922. Nókteró z těchto po 
ložek jsou chybně určené oxernplá:fo Salú1.: aurita L„ jedna položka nicméně pí·edstavuje skutečně 
čistý druh Salix livida WAllLBG. J elikož není pi"ipoj cna vt~tévka s květy a materiúl proto n ení 
úpln ě průkazný, hlodal j Rcm lokalitu v tcrl'nu a to se mi vskutku podařilo. 

Salix livida WAHLnG. roste na rašelini šti „Kolihaha" v Levočských horách u obce Hradisko 
severozápadně od Levočo . Nadmo:ř'ská výška lokality t'.iní 846 rn, geologi<·ký podklad je paleo
genni pískovec. Jde o óást rašelinné louky v sedlo horskfl10 hřebene, kde se phrozeně hromadí 
stékajíc[ voda. N eporušená rašelinná Jonka je vlivem kultivace a odvouněni omezena na 
rozlohu pouze několika arú pi'i okraji kRního porostu. V zachované mokfaclní vegetaci je z ostat
ních druhú vrb ť1častrrn ještě vrba plaziYá Salix repens L„ vrba ušatá Salix aurita L . a k:Hženec 
vrby ušaté s vrbou bledou Salix auritci L.xlivida WAHLBG. Tento kHzen ec n ebyl dříve u nás na
lezen. 

Čistý druh Salix livida WAHI,BG. j e na lokalitě zastoupen jen několika málo exempláh, které 
dorústají výšky 30 až 50 cm. J ednoleM prýty rozestále větvených keříčkú jsou svč)tlo okrové 
až zelené, často červeně naběhlé, hladké, lysé, mírně leskl<'. Rovněž pupeny jsou hladké, lysé, 
lesklé, zřetelně kýlnaté, ve vyzrálém stavu óorveně zbarvené. Listy v rn ládí opatřené řídkými, 
l.eskle hcdváhitými chloupky záhy po vyrašení olysávají, takže v létč a na porhim jsou naprosto 
lysé. Jsou v obrysu eliptické až okrouhl<\ s okrnjcrn ř-ídeo mčlco pilovitým, n?)kdy v horní polo
vině mělce chobotnatě vykrajovaným. List má velmi krátký řapík a krátkou , obyčejně zkrou
cenou špi<'.·ku, Norvatura vespod listu zřetelně ostÍ'e al o jemně vystupuje, list je však na líci 
hladký, nesvraskalý. Navrchu je list zelený, vespod bledý, s ivě rnorlrozeloný. Vej čité, ostfo pilo · 
v ité palisty dlouho vytrvávají. Dfevo na starších větévkách je opat:fono drobnými, ř'ídce roz
místěnými li štami. 

Druh rozkvétá současně s rašením li stú, na téže lokalitě t edy později n ež Sal'iX aurita L. Jehnědy 
jsou na hasi pokryté několika drobnějšími, obyč'.ejně celokrajnými listy. K bezpečněmu určení 
je tfoba si povšimnout složení pestíkových květů. Jemně, řhlce, místy od stále chlupatý p estík 
je dlouze stopkatý (stopka zdéli pestíku). Medová žlázka sahá do třetiny d élky stopky pestíku, 
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je protáhlá, pod zakulaceným koncem mírn ě zaškrconá. Podpůrná šupiua, sahající až k e spodní 
č:ásti sem eníku, j e ki'ivolace odstálo chlupatá s chlupy na spodní ěásL i š upiny krát~ými , na její 
špici <lolš írni. Šupina jo celá sv<"-tl e zelená, jen ph horním okraji nepatrně t mavší. Cnčlka túmě1· 
chybí. Dvoulaločná blizna má la loky rozpolconé a obloučnatč vztýčené>. Světlá podpúrná šupina 
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Obr. 1: Vrba bledá, Salix livida WAHLUG. a - kvetoucí větévka, b - list, c - letní větévka, 
d - větévka s pupeny, e - p es tíkový květ a květní části, f - listová jizva. 

a vidlatá blizna jsou pro bezpečné určení vrby bledé rozhodující (W AHLENBERG G.: 1820; Flora 
Upsalensis, p. 330-1 „stigmate sessili bilobo ... " ).Samotné listy, jakkoliv jsou velmi charakteris
tické, nelze přece jenom s určitostí odlišit od velmi podobných listů rašelinných zákrsků vrby 
ušaté. 

Veškerý dokladový materiál je uložen v h erbáh vrb katedry lesnické botaniky a fytoceno
logie lesnické fakulty vysoké školy zemědě lské v Brně . 

Posoudíme-li výskyt vrby bledó v Levočských horác h z hlediska celkového rozšíření, viclímo, 
že jde o reliktní lokalitu posunutou značně k jihu ocl souvislého severského cirkumpolární.ho 
areálu. Vrba bledá zasahuje od severu ze stfodního Pol ska k našemu státnímu území nojblížo 
na isolovanou lokalitu u města Góry, 50 km severozápadně od Vratislavy (zde snad již vyhubena). 
V evropské části Sovětského svazu postupuje areál vrby vledé od severovýchodu až k Břežaniim, 
50 km jihovýchodně od Lvova. Údaje o dalších lokalitách, položených j eště jižněji (Sedmi
hradsko, Badensko, Horní Bavory) pokládají snad právem nčkteH autoř'i ;r;a víco noho méně 
pochybné. N ení vyloučeno, že Salix livida WAHLBG. bude nalezena i na jiných rašelinných loka
litách reliktního charakteru v severních částech našeho státniho území. 
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Jindřich C h m e 1 a ř : 

Salix livida W AHLBG· in der Tschechoslowakei 

Die Angabcn uher Salix livicla W AHLBG. in der T Rch C'choslowa lw i waren bisher auf Grund 
einer zwcifolhafton Bostimmung von ungenugondom H orharmaterial (J,\ VOitKA Hll4) unrichtig. 

Eine n atiirlicho Lokaliti.it dieser Art wurcle von rnir in der S lowakci a uf clem Hocbmoor „Ko
libaba" boi L cutscha gcfundon; di o lkstirnmung der A r t konnte mwl1 u.uf Grund bhihcnd en 
Materials beglaubigt w erd on . E in gon auos Bcstinimon Jrnrm nur du 1'<~h Bourtoilnng d er wcibli
chen Bliitensttin<le orfolgcn. Dic Hauptunter scheidunwm1erkmalo s ind folg(~ndo: li cllo Trag
l1W,tter d er Fruchtlrnoten und gabclig goteilte Narbou , di o aufrecht, alJstehcn . (Fig. 1, o). 

Vorn Staudpunkt de r Uosamtvorbreitung aus gesehen h undcl t es s ich um einou H 0liktfund ort , 
d er ú emlich we it n ach Suden vorgeschohcn is t. ER is t, 11ich t ausgoschlossen , dass di o Art Salix 
livida vV AHLBG. a u ch an anderen, re likt crscbeinendc11 moorigen Stcllen im núrdlich cn T eil dos 
tsch cchoslowakiscbon Staat sgebiet es gefu ndon wordcn wírcl. 

Zprávy o výzkumu československé květeny 

Preslia, zatím jediný časopis Československé ~botanické společnosti , bude 
i nadále uveřejňovat nové poznatky o květeně CSSJ=t. Redakci dochází stále 
větší počet floristických př'í.spěvků i kratších zpráv o nových nálezech význam
ných druhů. Příspěvky jsou však zpracovány nejrůznější formou a mají t éž 
různou odbornou úroveň , což vede často k zdlouhavému a pracnému recens
nímu řízení a k hlubším zásahům do struktury článků. 

Ve snaze pomoci přispěvatelům i recensentům oddílu „Floristický výzkum 
ČSSR" uvádíme několik závazných zásad pro psaní floristických příspěvků . 
Vycházíme z podnětu prof. dr. A. Zlatníka, který nám zaslal k t éto otázce 
cenné připomínky. 
1. Floristické příspěvky musí být psány co nejstručněji, nejpřehlednější a nej
úspornější formou a musí po stránce odborné odpovídat dnešní úrovni botaniky. 
2. V rámci floristického příspěvku je možno uveřejnit : 
a) Nové poznatky o rozšíření a ekologii fytogeograficky nebo indikačně vý

znamných druhů. 
b) Potvrzení výskytu nebo zprávy o zániku již dříve publikované lokality 

u druhů , které jsou zvlášť významné z hlediska ochranářského, fytogeo
grafického nebo ekologicko-cenologického. 

c) Souborné a kritické shrnutí dosavadních nebo nových výzkumú v určitém 
území (popř. na význačné lokalitě) v ucelené formě; příspěvek musí dát 
názorný obraz o floristicko-fytogeografických poměrech studovaného území. 
Méně významné a v celém území časté druhy je třeba uvést v abecedním 
seznamu bez udávání lokalit. 

d) Kritické taxonomické, nomenklatorické, fytogeografické nebo ekologicko-
cenologické poznámky o jednot)ivých druzích. 

3. V oddílu „Floristický výzkum CSSR" mohou být uveřejňovány též regio
nálně fytogeografické rozbory jednotlivých druhů československé květeny, 
doložené novým materiálem a dokumentované výstižnými mapami rozšíření. 
4. Budou publikovány vědecké aplikace floristických výzkumů v jiných obo
rech botaniky a pomocných věd (fytocenologii, ekologii, vegetační a fyto 
geografické rajonisaci, pedologii aj.). 

V Preslii nebudou uveřejňovány články všeobecně vzdělávací, i když ob
sahují sdělení o nových nálezech. Nelze zveřejňovat formální historické úvody, 
charakteristiky přírodních poměrů území, pokud nejsou součástí odborné 
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