Streptopus amplexifol iu.s (L.) De. -- Rokytnice: Studená Hora a Hleďsebe: Paseky: Ndce v
bukovém lese .
Thalictrum aquilegiifolú..tm L. - U cesty ze Studené hory k Hled'sebc ; v les ích u Harr<1,chova.
Tragopogon pratensis L. - Rokytnice: dosti hojno na louce u lesa poblíž chaty Na S tráži;
jinak v okoli Rokytnice a jinde roztroušen, ale nad 600 m n. rn. jsem ho neviděl.
Trientalis europea L. - Roztroušeně př-i lesních cestách u Hleďsebe pod Janovým vrchem
nad Hckytnicí (asi HOO m n. m.); rovněž u Huťského vodopádu při cestě na Dvor•tčky
Tri/olittm aureum PoLL. - Na mezích a okrajích cORt v okolí Hokytnice a Jablonce roztroušer10, velmi ř'ídc e při s ilnici u SklenaÍ'ic. Č E LAKOVSKÝ v Prodromu uvádí: ,, ... v Krkonoších
vŘak ode mne a Knafa ml. n eshledán."
'l'r·iforiurn. sp(J(licenm L. - Velmi roztroušeno na lukách u Rokytnice a jinde.
'l'riticum nestivurn L. s . s . - Na rúznýoh místech v okolí Hokytnice celkem nečetně zplanělé.
V okolí n ení póstováno.
'l'urritis glabra L , - Roztroušeně u J'abloncc podél silnice k Hokytnici.
Vicia, sativa L. ssp. obovata (SER.) GA U D. - Nehojně v polích u _Hle ďsebe u na rumišti
v Rokytnici zplanělá.
Vinca minor L. - Rokytnice: ve v lh kém smrkovém lese pod Studenou horou a pod vrchem
Stráž (asi 500 m n. m.).
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Pinus peuce Griseb. vysázená v Krušných horách
Při mapování krušnohorských rašelinišť v r. 1959 jsem našel na několika místoch Pinus peuce.
a to jak na rašeliništích, tak i na minerální púdě. Na jihovýchodním okraji rašeliniště „Schwarzentei.ch" 2 km vý chodně od Horní Blatné je větší porost jedinců, z nichž část je vysázena na rašeliništi, část na minerálním substrátu. NektoH jedinci ma.jí normální slo up covi tě kuželovitý
vzrúst, nčktefí klečovitý. StáH tohoto porostu je asi Hí let.
Druhým místem jo rozlehlé rašeliniště za rybníkem dnes zvaným Mrtvý rybník (v německé
li teatufo Darischer teic h, nebo Maurici tcid1). Jedna skupina je vysázena na rašelině asi l m mocné •
v okolí kóty 1034 m -·- asi 800 m svv. od rybníku, druhá skupina na okraji rašeliniště při silnici
Jáchymov- Myslivny pod Špičákem asi 600 m západně od kóty 1116. V obou skupinách pouze
ve slourcovitě kuželovitém vzrůstu. StáH porostu asi 15-20 let.
Třetí naleziště jo na Klínovci ve výši asi 1220 m při silnici. Tyto exempláře jsou nižšího vzrůstu,
což j e patrně způsobeno drsnými klimatickými podmínkami na západním návětrném svahu
Klínovce.
Borovice rumunská byla v Krušných horách pravděpodobně vysázena pokusně za okupace.

Z. Dohn a I

Sambucus ebulus L. na

Džbáně

V Př'íspěvku ke květeně Blatenska a přilehlých území - II (Pres lia 33 : 1M- W6) uváději
a utofi výskyt 8ambucus ebulus L. na Blatensku a souhrnně v celých Čechách a připojují bodovou
mapu rozšíření v Čechách. Autoři popisují nápadnou absenci v některých pahorkatinách, která
z hledis ka klimatologie , geologického podkladu a geomorfologie není ještě vysvětlena. J a ko území,
kde 8amlmcus eúnlus chybí, je uvád ěn také Džbán.
Pro upřesněn í považuji za nutné upozornit na nález Sarnbucus eúulus L. v severovýchodní
části Džbánu, který tak opravuje a doplňuje názor citovaných autorů.
Sambucns ebulus tu roste uprostřed lesů, při silnici vedoucí z Milého a Boru na hlavní silnici
ve Rmóru Í\.evníčov-Hříškov. Jde o malou lokalitu (2 x I m) v nadmořské výšce 460 m, asi
100 m od hraniční tfthule stfo dočesk ého a severočeského kraje. Napočítal jsem zde 20 exemp lářů,
které se nacházejí na zaros t.lém okraji si lnice u příkopu, na okraji rr.ladé boroviny s pi-imíšeným
modřínem a dubem. Půda je mělká, šedobílá, písčitokamenitá (opuka ), pH 6,4. V blízkosti roste
hojná Genista germanica a Calluna vulgaris. 8ambucus e.bulus tu kvete a je plodný a proto lze
předrokládat, že se objeví na Džbáně i jinde, protože jej tu ptáci roznesou. Dokladový exemp lář
mám uložen ve svém herbáři.
J když jde o velmi malou lokalitu Sambucus e.bulus, je tento nález na Džbáně vzácný a první.
Vzhledem k tomu, že se nachází při komunikaci, jde zřejmě o nález druhotný. Je však pravdě
podobné, že v rozlehlém Džbáně se najdou je ště další lokality.
J. Houda
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