Nové druhy flóry jihozápadních Čech
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Intensivnější floristický výzkum jihozápadních Čech, věnovaný v minulých dvou desetiletích
pfodevším území vodního systému Otavy, přinesl několik novinek pro flóru zmíněného území.
Druhy uvedené v následujícím seznamu nej sou z jihozápadních r esp. jižních Čech v naší florist ické literatuře ~udávány a jsou nové nejen pro jihozápadní Čechy, nýbrž v fodě případů pro celou
jižní polovinu Cech; jejich nejbližší lokality leží až v okolí Prahy. Některé z těchto druhů byly
přehlíženy; ty mají ve studovaném území zpravidla větší počet lokalit. Ostatní j sou skutečně
velmi vzácné a jejich výskyt v našem území je jen oj e dinělý a zcela isolovaný.
Aethusa cynapioide8 BIER. - háj na stráni nad levým břehem Otavy JV od D ědovic na Písecku; les „V lípovce" - JV svahy nad levým břehem říčky Lomnice .JV od Dol. Ostrovce; stráň
nad levým b řehem Otavy JV od M. Nepodř·ic blíže Písku; bažantnice SV od Ml adějovic na Stra·
konicku; smíšený listnatý les na. Práchni u Horažďovic; v lese Mlaka Z od Krajní čka blíže Bavorova; lesnatá stráú nad silnicí .TV od Vyškovic u Vimperka.
Bromus racemosus L. - pfohlížený druh, který bude v jižní polovině Čech pravděpodobně hojnější: mokrá louka pod r y bníkem u silnice mezi Skaličany a Vahlovicemi na Blatensku; mokré
louky u Skali čného rybníka JV od Malčic blíže Mirotic; mok rá louka v údolí nad silnicí SV od
Brlohu (okres Písek); bažinné louky v údolí JV od Černíkova na Strakonicku; bažinné louky na
S úpatí vrchu Šibeničníku (část Ryšovy) JZ od Droužetic; mokré louky v údolí JV od Droužetic
nad Dolejším rybníkem; mokré louky v údolí S- SV od Domanic; bažinné louky „Na bahnech"
V od Strakonic; mokré louky v údolí Volyúky pod železnič. zastávkou Hoštice u Volyně.
Carex buxbaumii WAHLENB. ssp. subulata (SCHUM.) w·. KOCH - slatinná louka pod železniční
zastávkou Bohumilice nedaleko Vimperka.
Carex ho~teana DC. - vlhké louky pod Vacovicemi na Volyřisku; v okolí Vimperka: slatinná
louka pod žele znič ní zastávkou Bohumilice ; v lhké louky v bočním údolí proti Bořanovicím;
vlhké louky v údolí Z od Vicemil.
·
Carex pendula HuDs. - podmáčený les SV od Českých Žlebú na Šumavě.
Cirsium canum (L.) ALL. - Strakonicko: v lhké louky v údolí S od Slaníka; v lhké louky při
Podryi'.lovském potoku pod Dolejším rybníkem zejména v okolí státní silnice u pily (kde se táhne
i podle příkopů) SV od Strakonic ; v lhká louka u silnice při SZ okraji Strakonic.
Dictamnus albus L. - skalky s vložkami krystalických vápenců na návrší SV od Brlohu (okres
Písek ) - 2 drobné kvetoucí exempláře, ale sotva púvodní.
Eleocharis uniglumis (LINK.) ScHULT. - vápencové území u Strakonic: mokrá louka u silnice
.Jod Hovné; mokré louky v údolí JV od Černíkova;mokréloukyapastviny v údolí Jod Domanic.
S etaria verticillata (J..) P. BEAUV. ~-Strakonice: u zdi „Panské zahrady " nad strnkonickým hrad ri m (Holub a Moravec).
Veron1:ca dillenii CR. - skály nad pravým břehem Otavy pod Zvíkovem; skály nad pravým
břehem Otavy J od Zvíkovského Podhradí; skalnaté jižní svahy nad levým břehem Otavy ,JV
od Dědovic ; skalnatý jižní svah pod hájovnou „U sochy" V od N. Vráže; skály nad levým bfohem
Otavy Z od Písku; skály nad levým břehem Otavy V od M. Nepodřic; skalnatá místa a lesní svět
l iny na J svazích Kněží hory SZ od Katovic.
V eronica praecox Ar,L. - okraj úhoru při S úpatí Ostrého vrchu JV od Domanic blíže Strakonic; kamenitá pas tvina n a Šibe nici SV od Boubína u Horažďovic.
Vicia dwnetorum L. __:_lesy na V svazích hory JZ od Prachatic; les na J svahu Holého vrchu
SZ od Hořiček na Krumlovsku.
Vicia tenuifolia ROTH - keřnaté meze v údolí JZ od Hubenova na Strakonicku; meze na návrších JV a SV od Droužetic; meze pod S okraj em lesa Ryšovy Jod Droužetic; výslunné stráně
na. JV úpatí Č opičné Z od Čepic blíže Sušice.
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