
PRESLIA (PRAHA) 

37: 213-220, l 965 

FLORISTICKÝ VÝZKUM 

Mechorosty rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána v Krušných horách I. 

(Úvodní část, Hepaticae) 

Bryophyten der Moore in der Umgebung von Hora Sv. Šebestiána im Erzgebirge I. 
(Einleitung, Hepaticae) 

KatC'drn botaniky pi·írocluvědeC"ké fakulty Uni\·ersity KarloYy, Benátská 2, Praha 2. 

, - tomto a m'l;;lcclujíeírn příspěvku, který se buc1C' týkat mechů (Jlusci), chci podat souborný 
ob raz o bryoflófo v rchov išť a rašelinných luk oblasti kolem Hory Sv. Šebestiá na . V práci shrnuji 
veškPré dosavallní li terární úclajo o zkoumaném území a doplňuji je vlastními nálC'zy, učiněnými 

, . lotech 1957- 1962. Obdobným zpúsobcm zprac uji později clalší krušnohorská vrchoviště 
a rašelinné louk.v. 

PÍ' í r o <ln í poměry. v c g c t a co 

~tudo\·aná rašelini ště se rozkládají na mírně zvlněné krušnohorské náhorní plošině v okrese 
Chomutov (správní dělení z r. 1960). Geologicky je téměř celé území tvořeno různými druhy 
ortorul a pararul. Na kontaktech mezi nimi n ebo v jej ich puklinách na vývěrech p odzemní vody 
vznikala centra dnešních rašelinišť. Rašelinné louky jsou rozloženy po celé oblasti, vrchoviště 
tvoří souvislý p ás, který začíná u Načetína J ezerním a Načetínským rašelini štěm a pokračuje 
jihozápadním směrem až na svahy J elení hory . Od tohoto pásu vybíhají směrem jihozápadním 
a severovýchodním jen ojedinělá vrchoviště, která tvoH přechod k sousedním oblastem u Božího 
Daru a u Cínovce. Ve zkoumané oblasti se nacházejí tato významněj š í vrchoviště: 

Na spáleni šti (Hw1dsheide „Am Brand" ) - východně od Kovářské při železniční trati z :Mě
děnce přímo u zastávky Kovářská městys v nadm. výšce 859- 872 m , rozloha asi 45 ha. 

U trati (Muthi.ittenhau) - východo-jihovýchodně od Kováfaké v oblouku železniční trati v nadm. 
výšce 865- 881 m, asi 13 ha. 

Na červeném blátě (lm Roten Sude], Muthi.itte ) - severně od Horní Halže, východně od silnice 
do Kovářské v nadm. výšce 865- 897 m, asi 100 ha.. 

Na starém dolovišt i (Alter Stich) - severozápadně od Př-ísečniee u silnice <lo Černého Potoku 
v nadm . výšce 717- 735 m, asi 10 ha. 

Pod Výšinou (Torfstich) - východně od PHsečnice v nadm. výšce 785- 794 m. asi 9 ha. 

Pod Jelení horou (Hassberger l\Ioor, Hassbergmoor, raš. J elení hora) - jihovýchodně od obce 

Kryštofovy Hamry na východním svahu J elení hory v nadm. výšce 867-900 m, asi 306 ha. 

Na Loučkách (Bri.ickenwiesenmoor, Kieforheide, Torfhoido ) - severozápadně od Výsluní ne
daleko že l. st. Výsluní v nadm. výšce 769-794 m, asi 61 h a. 

Pod Novoveským vrchem (Hochmoor am Glasberg), jeh ož částí je Novoveské rašeliniště (Neu
dorfer Heide) - západně od Hory Sv. Šebestiána od státních hranic až k Stažnému rybníku 
v nadm. výšce 849- 875 m, asi 108 ha (podle měření ES ZLV ČSAZV, avšak údaj e o velikosti 
se velmi různí, neboť rašeliniště přechází do zrašelinělé smrčiny). 

Pod Stažným rybníkem (Hochmoor so. dos Satzunger T oichs) - západně od Hory Sv. Šebestiána 
u Stažného rybníka v nacbn. výšce 845 m, asi 1 ha. 

Šebcstiánské a Schreiberovo rašeliniště (Sebastiansbergcr Heide, Schreiberheide) - severo
západně od H ory Sv. Šebestiána po levé straně si lni ce Hora Sv. Šebestiána-Pohraniční 
v nadm. výšce 818- 864 m, asi 168 ha. 

213 



Polské rašeliniště (Polackenheide, Pollakenheide) - severně od Hory Sv. Šebestiána, východně 
od s ilnice do Pohraniční v nadm. výšce 830--840 m, asi 127 ha. 

D menhartické silnice (Fasselheide) - východně od Hory Sv. ŠebC'stiána u silnice do l\Ienhartic 
v nadm. výšce 848 m, asi 1, 6 ha. 

Jezerní a Načetínské rašeliniště (Seeheide, Kcilheicle) - na rozsáhlé náhorní plošině jižně od 
Načetína v nadm. výšce 790- 830 rn, asi 367 ha. 

Javorový le::;ík (Ahornholzl) - so vcrnvýchodně od Pohrani(:ní těsnč u státních hrani c \" nadrn. 
výšce 739- 759 m, asi 22 ha. 

Bezejmenné rašeliniště (Unhenanntes .:\[oor) - - jižnč od Kienhaide \" nadm. výšrc 7i)5- 789 rn. 
asi 29 ha. 

D Červeného rybníka (Beim Rotcn Teich) - západně od Načetína. severozápadně od Čen·eného 
rybníka v naclm. výšce asi 780- 800 rn, as i 26 ha. 

Klikvové rašeliniště Pioosbeerheide. Di.irres Haidl) - východně od Kalku. jižně od HC'ltu 
Strážce (Fcuerrostberg) v nadrn. výšef' 787--809 rn, asi 83 ha. 

Jelení rašeliniště (Blauhuthcicle, Grosse Heide) -- východně ocl silnice Kalek- Boleboř Jut úpatí 
Mozihořského vrchu v naclm. výšce 831 - 8:32 m. asi 37 h<'.L. 

D Samotáře (Ringelsbc rg) - jižně od Pohranic".-ní, východně od rybníka Sarnotái'· v naclni. \·ýšcc 
760 m, asi 3,5 ha . 

Novodomské rašeliniště (.:\Ioor ostl. Alten Teich) - výchoclrn\ od Starého r,\·bníka u hájon1,\· 
Nový Dům v nadrn. výšce 820 m, asi 9 ha. 

Koroptví pláú (Stangenli.ick, Hi.ihnerheicle) ·-- se verozápaclně od Zákoutí př·i ::;ilnici d o Kalku 
v naclm. výšce 820- 840 m, asi 15 ha. 

Kromě těchto větších vrchovišť se v oblasti nachází řada mt•lých ložisek rašeliny, která však 
téměř postrádají rašeliništní vegetaci a jsou porostlá lukami nebo smrkovým lesem. Těchto 
malých rašelinišť je mnohem více než uvádí SCHREIBER (1923). Na německé straně leží dvě roz
sáhlejší rašeliniště v okolí Reizenhainu, a to Mothauser Heide a Stengclheicle. 

Srážky vo zkoumaném území dosahují ročního prúměru 800- 1200 mm. Z toho připadá na 
vegetační období, které trvá zhruba od poloviny května clo poloviny září, 4 70- 600 mm. 

Většinu vrchovišť pokrývá Pinetum uncinatae KA.sT. -FLOSS. 1933. Toto společenstvo je značně 
jednotvárné a na mechorosty poměrně chudé. Bohatší vegeta'.30 mechorostú se zachovala na 
vrcholových partiích vrchovišť, kde jsou ještě vytvořeny bulty a šlenky. Na mechorosty chudé 
jsou i okrajové části vrchovišť, ať jsou již zamáčené („lagg'·), nebo odvodněné a pokryté smrčinou. 
Podrobné zpracování vrchovištních společenstev zkoumané oblasti viz VAŇA (1962). Rašelinné 
louky jsou proti vrchovištím mnohem bohatší na mechorosty; tvoří je porosty společenstev svazu 
Garicion fuscae. 

Histori e výzkumu úz emí 

První údaje o mechorostech rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána nacházíme v práci SrTEN
SKÉHO (1891). Jde však pouze o výčet druhů rašeliníků (v t ehdejším pojetí) vyskytujících se na 
rašeliništích bývalých okresů Chomutov a Jirkov. V práci jsou uvedeny z oblasti tyto druhy 
(v závorce dnešní pojetí): Sphagnum acutifolium ( = sekce Acutifolia s. str.), S. cavijolium ( = S. 
subsecundum sp. coll.), S. compactum, S. cymbifolium ( = sekce Cymbifolia), S. fimbriatum, 
S. girgensohnii, S. laricinum ( = S. contortum) a S. variabile ( = sekce Guspidata). 

Prvý podrobnější výčet druhů, rostoucích v okolí Hory Sv. Šebestiána (jde většinou o nálezy 
z Šebestiánského rašeliniště ) podává ve své práci ředitel rašel inářské stanice v Hoře Sv. Šebestiána 
SCHREIBER (1913) . Uvádí 3 druhy játrovek, 7 druhů rašeliníků a 15 druhú vlastních mechů. 
Téměř ve stejném období zpracovává Krušné hory bryologicky RoLL, kte rý publikuje výsledky 
svých výzkumů v pěti příspěvcích v časopise H edwigia. Oblasti kolem Hory Sv. Šebestiána je 
kromě několika údajú v druhém příspěvku (1912) věnován celý třetí př-íspěvek (1918). ROLLOVA 
práce je věnována převážně rašeliníkúm, seznam vlastních mechů, který je připojen, postrádá 
přesnější lokalizace. 

Mechorosty chomutovského okresu zpracovává ve formě flory DrTTRICH (1931). Celá tato 
práce je vyhotovena na základě autorových sběrů určených většinou německými bryology, při
hlédnuto j e pouze k práci SCHREIBERA (1913). Několik pozdějších DITTRICHOVÝCH nálezů vydává 
KoPSCH, který v oblasti též sbíral, ve sbírce Bryothoca Saxonica, nebo je publikuje STOLU: 
(1938, 1940). 

Řadu velmi cenných nálezů učinili při fyto ce nologickém zpracování krušnohorských rašelinišť 
K.:\.STNER a FLOSSNER (1933). 
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:-;ouhrnnó ;1,prcwonini :-mských nwchú ocl H11-;1nr1<;RA. (1926, l!l2i) poslrc'vl:L údajt'.1 z i'·0;;kó strany 
E .n.1::iných hor, prAc<' 8c•11Antrno ( L924) o sa;;kých jáLrovkách obsahuje několik ojcdinčlých údaj u 

"· n:v:';i ohlas! i. ~InolH'm cluklaclnč-ji jsou v:'.>ak zpn:i,cován_\' clod<:Ltky k roz::';íi"l'ni saskýC'h játro\·ek 
(:-\\'l[AJ)E rn:3U) a sa:-;k(~ rašeliníky (t::;TOLLt·: L!)38 , 1940). Oba jnw11ovani auloh si('('\' naši obla:-;ti 
nikd_v nc:-;birnli. a\·::';ak n' ;;\·.\·C' l1 pr::i,cích. které j:-;oll výslC'dkC'tll rcYisP h('rbú!·ovS·C'h dokladú térn<·i· 
, ·šcd1 tch<l0jších :-;hČ'ral<' ltt. l'Cvirluji a shrnuji většinu úclajtt "· ohlast i. 

I' i· ť h I (' rl I o kalit j c (ln o t I i \' .<- e h d r u h u 

li r' pa I i<' r1 e 

Bur/Ji!op/io:;úi altcnuata (~L\ltT) Lo1-:sKE:. -- .N'afrtírnd;:(' ra;;. ;\, rašcli1111S· s111rko\·S· ll's u ::\ni'-dín<.i. 
( FLCissN1·:H i11 :-\1 ·11.-\111 : L93u), PolskJ, rcl.::i. ( \ ' „\:;\; . .\). 

Bcirbiloplw::ia f!oPrkei (\\' . et ~1.) Lm:s1'1·: - :::;clwsiiúnskó raš. (D1TTmcu in :-ic11.\DE J93G ). 
Ba;::,;::,rrnia trifo/)([/a (L. ) L1:--:1in. - Xo\'O\'Cské nl.Š. a Pod J<"lcni horou (K;\sT~EH d FLhss::-: r:t~ 

l !1:13), F Čen· l' rH; lio r.\·h11íka (K\sT:--: 1-; rt ct FLóssx1·: R l!1:3i.L K .\sTNEH in ~CHAlJE 1936). Polské raš. 

(K\sT~lcll in :-Í('H.\.DIC HJ3li). :-iárn js('lll tl'nto clrnli zjistil trn \'ŠCC'h \Tl'hoviiiti('h oblasti. Zl'jnit'tlil 
\' okrajo\'.\·eh (·á,.;te"h kll'(:ovýC'lt poro,.;tn a \'(' smr<'.·ináC'h. 

('u!yf!O[!riu 111eylu11ii BtTll -- ).\,jlwjnč'jši druh rodu. vysk.dujicí se !HL v8Pch vrelio\·iiití('lt 
i \' ll'síeh \- okolí. 'l\·nto druh nebyl dř'íve odlišován od druhu C. 11CPsiana. a proto ,·ětšina údajll 
o ,·ýskytu ( '. 11ccsiana patl'i tomuto druhu. 

Oalypogcút miilleriwui (ScHID'.) K. }L -- Xal·dínsk(· raš .. Jezerni raš„ Polské raš„ Xovo\·eskl~ 
raš„ Pod Jelení horou, Xa čen·<'ll{'111 hlútč'. ::\a spúlf'ništi (\·iic Y . .\5.-A). Xová pro Kru:'.;11(' hor.\ ·, 
tl l'hoť dosud 1l('bvla odlišována. 

( 'Cllypoqeia nee.siana (;\1ASS. l't C . .\HR.) K. ::\I. - Pod .JelC'ní horou (Fú)ssKER in ScHAJ>E 1936 ), 
l' Červeného rybníka (FLOSS);ER in ::lcH.-\u~; 193u). Xa Loučkáeh (K.'\.sTKER in S('llADE 193() ); 
tt\'l'dené lokality budou pravděpodobně náležet dťuhu C. nieylanii. Drnh r. neesianu jsem sbíral na 
Klikvov érn ra8 .. Načetínském l'aš., J ezernim raš„ Novoveském ra.::,„ Polské m raš„ Na Loučkách. 
Pod J e leni horou, avi'.;ak bude se \·yskytovat jistě i jinde. 

Oalypogeia sphagnicola (AR:-<. et P~:Rs.) \VAR NST. ct LOESKE - J ele ní rai'.i„ Klikvové raš .. 
Xačetínské raš„ Jeze rní raš., Polské raš„ Schreiberovo raš„ Novoveskó raš„ Pod Jel0ni horou, 
Xa červeném blátě, Na spáleništi (vše VÁ::'i'A). J o za.jímavé, že až doposud nebyl tento druh 
\'Krušných horáeh uváděn (cf. SCHADE 1936, p. 67). ač je zde b<"'žný. 

Calypogein trichomanis CotrnA -- Jeznní raš. (RuDOLPH in D1TTRlC'H 1931). Novoveské raš. 
a Pod Jeleni horou (K;\sTNEH et Fihssxrrn, 1933). Sám jsem sbirnl na všech vrchovištích v oblasti. 

Cephalozia biruspidata (L.) Dor. - Načetinskó raš. (EB1rnT in :-ICHAn1,; 1936). U Červeného 
rdmíka, Na Loučkách. Na čen·eném blátě (vŠC' IC\sTXE:R Pt FUissKER 1933). Uváděné lokalit)· 
zí-ejrně náleži druhu C. larnmersiana, který nebyl dříve odlišován. C. bic11sp·idatu \·šak ro;.;te 
\' okrajových částcC' h \TC'hovišť na zemi a na pařezec h. 

Cephalozia connivens (DIC' Ks.) SP Hl'C'J·; - U Červeného r_\'bnika. Schreiberovo raš., Nač·ť· 
tínské raš„ Klikvové raš. (vše FriissNEH in ScHA.DE 1936), Na červeném blátě (K.:\sTNER C't 
FI.osSNER 1933), raš. u Kovái-ské (R11rnMER in SCHADE 1924) - vše jako C. compacta WAR~ST. 
Sám jsem sbíral na těchto lokalitách: Klikvové raš„ Načetínské raš„ Jezerní raš„ Polské raš„ 
Xovoveskó raš., Pod J e lení horou, Na Loučkách, Na č·erveném blátě a Na spáleništi. 

C'ephalozia larnmersiana (Hun.) 8PJH'CE - Rašelíniště u Hoťy Sv. Šebestiána a Jilmo,·(> 
( IJ!TTRICH rna l ), clalši údaj e viz C. úicu.spidata. Jde' o velmi hojný drnh na vŠeC'h vrchovištich, 
kde zastupujP jindP běžný druh C. b·icnspidata. 

Ceplwlozia loitlesberyeri SCHIFF. - Nafrtínské l'aš„ J eze rní raš„ Polské raš. (vi'.;e V . .\5.-,, ). 
Xový druh pro Čech.v. 

Cephalozici macrostachyn. KAALAAS - - Načetinské rn.i'.i. (EBERT in SCHADE 1936). Schreibero\'o 
ntš„ ale ster. (FLOSSNEH in SCHADE 1936). Na Načetínském raš. a Na červeném blátě jsem sbíral 
rostlinky, oclpovídajicí diagnose tohoto drnhu, byl.v však úplně sterilní, takže jPjieh určeni lzo 
považovat za prnvisorní. 

Cephalozia media LrKnB. --- U Červoného rybníka (K;\sTNER et Fu'.issNE R 19:33, VA:ŇA). 
Xač"etínské raš„ Jezerni raš., Schreiberovo raš„ Novoveské raš„ Klikvové raš .. Pod Jelení horou 
(všP FLOSSNEH in SCHADE 1936, též VAŇA). Jeleni raš .. Na Loučkách. Koroptvi plái'i. Polské rai'.;„ 
Xa červeném blátě. Na spáleništi (vše VÁKA). 

Cephalozia cf. pleniceps (AusT.) LINDB. - Načetínské raš. (EBERT in SCHADE 1936). 
rephaloziella elachista (JACK) SCHIFF. - Jezerní raš„ na trsech Eriophorwn 'Vaginaturn m ez i 

Cladopodiella jluitans n edaleko Jezírka ( = Seeteich) (FLOSSNER in K .:\STN I<:R ct FLoSSNER 1933 
d in SCHADE 1936). J ezerni raš .• Jezírko, v bultu Sphagnum ru.bellum (V.-\ŇA). Tento vzácný druh, 
známý z území ČSSR již je n z okolí Cvikova (SCHIFFNER) a Františkových Lázní (HORA in 
8ACEH.), jsem sbíral \' Krušných horách ještě na rašeliništi }frtvý rybník ( = Barrischteichmoor) 
11 Božího Daru. 
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Cephaloziella subdentata Vi'AHKST. - Klikvové raš. (VA.S-A), nová pro Krušné hory. Tento 
druh byl dosud pro svoji drobnost přehlížen. Je jistě mnohem hojnčjší než předcházející druh. 
Lokality na území ČSSR shmul DcDA (1962), kromě toho jsem tento druh zjistil v materiálu 
z dalších dvou lokalit: Krušné hory, Přebuz, raš. Ochsenhut u Jelení, c. fr. (leg. J. Váií.a) 
a Nové Hrady, raš. Červené bláto (leg. V. Kotoučková). 

Chiloscyphus pallescens (EHRH.) Du~r. rnr. fragilis (RoTJr) K. ~T. - Xa rašelinných lukát·h 
v oblasti běžně (VA.KA). 

Cladopodiella jluitans (NEEs) BccH - Načetínské raš. (K.:\sTNER et FLi:.issNER 1933, EBERT 
in SCHADE 1936, FLOSSNER in SCHADE 1936, VÁŇA), Jezerní raš. (FLOSSNEH. in SCHADE 1936, 
V . .\.ŇA), Pod Stažným rybníkem (FLOSSNER in SCHADE 1936), Polské raš. (FL<iss.N1rn in ScHAn1:: 
1936, VÁŇA), Klikvové raš., Novoveské raš., Schreiberovo raš., Pod Jelení horou, 1\a červeném 
f>látě, Na spáleništi (vše VA.KA). 

Gymnocoleainflata (Huns.) Dur. - Okolí Hory Sv. 8ebestiána (Scmmrn.i:::R 1913), 8ebest.iánskó 
raš. (DITTRICH 1931), Novoveské raš. (DITTRICH 1931 - též var. taxa NEES, K .:\.STNER ct FL6s:-; . 
XER in SCHADE 1936, V . .\ŇA), Pod Jelení horou (SCHORLER in SCHADE 1924, K ;\sTNER ct FL6SsNEH 
1936), Na červeném blátě (K.:\sTNER ct FLOSSNER 1933), Pod Stažným rybníkem a Polské raš. 
(V . .\ŇA). 

Lepidozia, reptans (L.) DnL -- U Červeného rybníka (FLOSSNEH. in K .:\STXEH. et FLOSSNEH 
1933, Polské raš. (DITTRICH 1931). Sám jsem tento druh sbíral běžně na okrajíeh všech vrchovišť 
a v jejich okolí. 

Lophocolea bidentata (L.) Dt:~I. - Běžný druh na rašelinných lukách i na travnatých místech 
na vrchovištích v oblasti, ač nebyl dosud uváděn. 

Lophocolea cuspidata LIMPR. - Načetínské raš. (EBERT, FLOSSNElt in SCHADE 1936). 
Lophocolea heterophylla (ScHRAD.) DU;\L - Hojný druh na dřevě, nechybí ani v oblasti rašC'

linišť. 

Lophozia incisa (ScHRAD.) Dc:11. - Javoro,·ý lesík, spolu s var. inermis K. ~I. (FLOSSNER in 
f:3CHADE 1936). 

Lophozia wenzelii (NEES) STEPH. - Polské raš. (\7 ..\.:\"A). Druhý údaj z Krušných hor, avšak je 
zde jistě hojnější. 

jfarchantia polymorpha L. - Okolí Hory Sv. 8ebestiána (SCHREIBER 1913), louka u Polské raš .• 
na všech spáleništích běžně (VÁKA). 

Jlf.ylia anomala (HooK.) GRAY - 8ebestiánské a Schreiberovo raš. (DITTRICH 1931, VÁKA), 
Xačetínské raš. (ScHORLER in SCHADE 1924, K.:\STNER et FLOSS:KER 1933), VAŇA), Jezerní raš. 
(DITTHICH in SCHADE 1936, VAŇA), Polské raš. (K.0..sTNER in SCHADE 1936, VAŇA), Pod Jelení 
horou (K.0..STKEit et FLOSSNER 1933, VAŇA), U Červeného rybníka (K.:\.sTNER et FLOSSNER 1933, 
FLOSSNER in SCHADE 1936, V . .\..KA), Klikvové raš. (FLOSSNER in SCHADE 1936, VÁŇA), Na Louč
kách, Na červeném blátč (KASTNER et FLOSSNER 1933, VAKA), Novoveské raš., Na spáleništi 
a Jelení raš. (VAŇA). 

Mylia taylorii (HooK.) GRAY - Okolí Hory Sv. Šebestiána (ScHHElBER 1913), jde však zřejmě 
o záměnu s Mylia anomala. 

Nardia geoscyphus (DE NoT.) LINDB. - Polské raš. C\T_,\KA). 
Odontoschisma sphagni (DICKS.) D-uM. - Polské raš. (VAŇA). 
Pellia sp. - Louka u Výsluní (K .~sTNJrn ct FLOSSNER 1933), skrilní na rašelinných. lukáC'h 

u Hory Sv. Šebestiána (V.,\.KA). 

Ptilidium ciliare (L.) NEES - U Červeného rybníka (FLOSSNEit in K.:\.STNE.R et FLOSSNEH. 
l 933), Načetínské raš., Polské raš., Novoveské raš., Pod Jelen[ horou (vše K ;\sTNER et FLOSSNEJ"{, 
1933, VÁŇA), Jezerní raš., Schreiberovo raš., Klikvové raš., Jelení raš., Na Loučkách, Na červe
ném blátě, Na spáleništi (vše VA.KA). 

Ptilidium pulcherrimum (WEB.) HAMPE - 1\a kle(·ích u Hory Sv. Šebestiána (FLOSSNEH in 
~CHADE 1936), sám jsem. zjisti l na kmenech a pařozC'ch na všech vrf'hovištích. 

Riccw·dia ping11is (L.) GHAY - · Hora Sv. ŠebC'stiána, Pansk:1 louka (DITTRICH 1931), rašolinn& 
lc;uky východně od Hory Sv. Šci)f'Stiána (VAKA). 

Riccia hiibeneriana LINDENB. - ~tarý rybník na Jezerním raš. (FLOSS:N"EH in RcHADE HJ36\. 

Scapania irrigua (NEES) DL·:-.i. - - Xa nišclinných. lukách u Hory Sv. Rchcstiána. u Y~·s lu1 í 
a u Lidnč (VAŇA). 

Scapaniu paludicola LoESJ.;: 1·: C'1. K . . \l. Hašolinné louky východnč od Hor.\- ~v. Šebcstiú11a 
(VAŇA). Z Krušných hor známa llo:-;ud pouze z Zcchengrundu na území 1\DR (::\lONKE:IIEY1rn). 

Scapania undulata (L.) Dc:-.i. - - Y potuč·ku na rašelinné louce východně od Hory Sv. ŠcbC'sliú1 a 
(VAxA). 

T eforanea setarea (\Y.i,;B.) K. :\I. Xat-etínské ra~ . (EBERT, FLÓSSXER in ScHADE 1!)36, Y .\ :\:.\ ' , 
J ezerní raš., Polské raš. , Pod J l' l<'1 1í l1orou (VA:.':"A). 
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Adventivní výskyt Draba nemorosa L. na Březnicku 
Uber das adventive Vorkommen von Draba neniorosa L. in der Umgebung von 

Březnice (Siidwestbohmen) 

František Kot 1 a ba a Zdenč'k Po u z ar 
Botanický ústav ČSAV, Prúhonice u Prahy 

Xa exkurzi ~l1oru ochrany pHrody Rpoleč:nosti Náro<1níl10 rnuz<'a v Pnt'f,<' j,;111ť 25. IV. H)o4 
nalezli na teplém, snchém s\-ahu mezi tratí a úíccninou „Hrochont hrádku'' u D obr é V o cly 
výcb. ocl Březnií'C' právě rozkvétající křížatou ror:;tlinu, kt0rou jsnw pozd(,ji určili jako c hu-
d in u ha .in í - Draba nemorosa L. ,·ar. hebecarpa NEJLH . 

Podle DosT)„LA (1948-50) je u nás chudina hajní p úvodní jen na jižni ".\Ioravč a n n. 
:-\lo,·ensku. \' č:eehách byla dosud zjištěna pouze> na Pardubicku, a to zavlečená žc}e'/,11icí (1::1 ADA(: 

J. et E. l!)-!8: „Pardubice, ph trati od Telegrafie po Familii; popn·ó sbíral Kalenský; nověji 
zjištěna v r. IH32"). V herbářích katedry botaniky přírod. fakulty KG v Praze jsou d\·a doklady 
k této lokalit{': 1) n Pardubic: trávníky při dráze u Familie, 29.Y. IH23. sh('ratel nem·cclcn; 2. Pardu
hirc: Fa111ili0, hráz trati mezi závorami a Telegrafií, 30. IY. Hl3U leg. JA~ HADAČ'. Jiné údaje ani 
materiál v hcrbái'ích z Čech nejsou. Z Březnicka a Mirovif'ka neudávají Draba 11emorosa ani 
C1L\~ a 8TJ:;p,\x (Hl64), kteří se ,. poslední dobč podrohnč-ji '/,ahývali íloristikou těchto území. 
a proto sc domníváme, že je pro tuto oblast nová (a , ·ehni pranlC:·poclobně vůbec pro celé jižní 
a, západní ('echy). V každém přípaLlč je lokalita chudiny l1ajní u Březnice dnes ne j západ
ně j i zjišti'.·ným nalezištěm tohoto druhu v ČSSR 

Podle H cmno ( 1919) roste Draba nemorosa v Scv. AnwriC'c, Asi i a v Evropě, kde má hlavní 
rnzšíření ve střední a jižní RSRR a Skancliná,-ii, odkud proniká do Yýchodního Polska, Česko-
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shn-enska (:.\Iurava a Slo,·cnsko) . H,umunska, }fa(farska. Hakonska, dák té·ž clo hor některýcl. 
<·:istí Itálie, Francie a Španělska, a jako advcnti,·n[ rostlina i (lo 8výcarska a Německa (zcel R 
ojediněle). Chudina hajní je tedy c i r k um b o r c á 1 ní (l'tu·oasijsko-scn·roamerický) prn:l; 
a v Evropě má kontinentálně-bo reální charakter. 

Nál ťz IJraba nnnorosa u Dobré Vody na svahu u lrati ukazuj e na ncjprasdčpc)(lolmi'•f;í z,pú::; o l 
Zcl\·lcčení (poclobnč- jako u Pardubic·) - železnic[. Y na;:'.;í k\"l'' tt>ně je chudina hajní od ostatnícl 
(lrnhu rodu /Jraba snadno odli:'.;itolná: je jednoleUt a kvete žluté. Všechny ostatn[ nnše chudi n.' · 
(,.; , ·ýji1nkou ličlťlk\·{·tó /Jraba muralis) jsou yytrn:i,l{·. LT rč·itó potižc pi"i určováni nttšeho shč n 
pusobilo pouzp to, Žť literatura (z na8i DosT.-\L Ul4H -50) udává pro tťnto druh poč-nt kvčtL 
,. lirnznn 2:i - 90, zatímco naše rostliny měl.' · pouze 8-- lfí k,·ětú (na sbčrl'<'h v lwrbář·ích „ jinýcl 
lokalit jsme so poz(lč•ji pfo:wC:~dč ili. že nejčastějt;í počet kvčtú je u tlohře vy,·inutých rnst.lin 18---GU) 
To lze Yys,·č> tlit sn1Hl tím, že na rnístó zavlečeni n eb.vly , ·hodné podrnínk.\· pťo růst. 

:-;1i\>r j,.;m<' nlo'l.ili clo lwrbáh't hotanick<.'ho oddčloni ~árodního muzea,. Pruhonieíc ll 11 Pra.1 1.' · 
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HA.DA Č: .T. et HAD .\(' E. (19-!8): Květena Pardubicka. - .Pardubice. 
H1.wr 0. (1!)19): Illustriorte Flora von ~litte l-Europa IY/ l. - - Miincli on. 
l'1úN V. l'l 8TĚP .-Í.N ,J. (1964:): Přbpěvck ke kd'-'teně Břoznieka a :\Iirovicka. - - .Preslia. Prnlrn. 

3G : 20H - 210. 

Bidensfrondosa L. var. anomala PORT. ex FERN. v českých zemích 

Bidens frondosa L. var. anomala PORT. ex FERN. in Bohmen und Mahren 

Marie Lhotská 

Botč:l.nický ústav ČSA \ T, Prúhonice u Prah.\· 

V letech l 9u2- l Hu-! jsem ::;e zabývala sledováním roz:'.;ífoní ueofytu Bidens jrondosa L. (Biden s 
melanoca,rpa \Vieg.) \" Čechách a na Moravě , při ČPmž ji-.;Pin si všímala též výskytu nižšieh taxo · 
nomických jednotek tohoto druhu. hlavně variety anoma/a PoHT. ex FERN. 

Rozlišovacím znakem této variety od variety typové (B. frondosa L. var. frondosa) je posta
vení chlupů na osinách ua vrcholu nažky. Typová varieta má tyto chlupy obrácené nazpt't . 
kdežto vari0ta anomala vzhůru. T ento znak je naprosto stálý, jak uvádí již v roeP 1896AscttE1: . 
Sr>N (podle výsledkú pokusú, konaných BucHENA1'EM). 

Bělwm tH let jsem nalezla v č:eských zemích několik lokalit jmenované variety na bř-ehu řek.'· 

( )h fo ocl Kynšperka nad Ohh až po Žatce. Na těc- hto lokalitách rostla pohromadě s varietou 
t,, ·povon. která většinou naprosto dominovala. Ph studiu hcrbáfového materiálu z území našeho 
státu jsem SP s var. anonwla nesf'tkala. 

Snažila jsprn se zjistit, zela Pxistnje nejaké spoje11i Vl' v.ýskytu s Labem a zda jf' proto možno 
11suzovat na antropocltorni (1w jspíšc agestochorní) způsob zavl eč·e ni tohoto clrnhu k nám. Rp<>· 
jení s cesto u labskou jse m však nezjistila, na Labi je všucl<' pouze varieta typová. Domnívám Sť 
proto , že h,\·la k nám zav l eč:Pna 1wjsp 'še pták_,. (endoornitologie). 

Ze stfodni Evropy uvádi výskyt této variety nejprve 8C'HOLZ z Berlína (Scttor.z 1955) , později 
T 1-tzc r~sK . .\ z Polska. a to břehu řeky ... otec i u Inowroclavi (T HZ CINS KA 1961 ). Zajímavá je zpráva 
SCHOLZE, kt,erý uvádi, že v obvodu mě:,;ta Berlína jo tn,to varieta rozšífoná kolem všech toku. 
zatímco ,. okolí města je rozšířená pouze varieta typová. Případ B erlína již n ení možno pova
žovat za náhodný. nebo souv isící pouze s faktory karpobiologickýrni (pi"ítomnost či nepřítom 
nost diaspor. schopnosti dalšího šífon[ apod.). Zdá se, že varieta anomala má v Berlíně SYoji 
vlastní ekologii. že vyh ledává druhotná rostlinná společenstva. popř-ípaclě siln0ji znečištěné tok.\·. 

Zatím ojedinělý výsk_\rt u nás a v Polsku 1wdovoluje činit žádné závěry o této varietě. avšak 
berlínský případ ukazuj e, že by bylo jistě zajímavé prnstudovat hlouběji taxonomii, cko logii 
a karpobiologii. O jej[ taxonomické nejasnosti se konečně zmiňují již starší autoř·i (napi'-. AsCHEH
soN 1896), neboť za rodový znak, oddelující BidPns a Coreopsi8. je po,·ažováno právě postavení 
clilupú na osinách nažek. 

Z hlediska endoornitologie a hydrochorie jsou rozšiřovací schopnosti obou variet v poclstatr
stejné - koeficient plovatelnosti nažek je vysoký (v laboratorních podmínkách počínají nažk~· 
klesat asi po měs íci a za 8 měsicú klesne prúměrnč 80 ~~ nažek). Z hlediska <'pichorie (souborn~· 
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n1ÍZC\' pro ('piantropoehorii a ep izoochori i) je ,·a1·icta onomalrL , . nevýhollě. n,,·šak není u ní <'pi
<"lrnrické iiífr·ní znemožněno úplně, zejmé>na n a textilních matC'riákch na kratší vzdálenosti. 
Pouze ekologic ká stud ia této variety hy mohla rozhodnout, zela její pomah-jší i'.;íi'.·c ní a méně častý 
,\·sk,'l·t mají du,·o<l v oslabcn)·ch cpichomích možnostl'eh šífoní (proti vari<>tČ' typové>). nebo zda, 
rná pří č·iny eko logické. 

Lit n ratura 

Oi>r. 1. - Postavení chlupů na osinád1. 
A -- Bide11 s frondosa L. -var. frondosa, B -- B. 
frondosa L. var. a11011wla PoHT. f'X f1;; n~. 

AscH1rnso:'.\' P. (18U6): \\'eit l' ťl' B cobaeh tungcn úlwr di c \ 'c rbrcitung von B idens con11af118 und 
d en fúr Dcutsch land 18H6 n cu aufgefunckncn Bidens frondosus in Norcldcnt;.wlila1Hl. - Verh. 
hot. V cr. Brandenburg, 38 : 53- fi l. 

~(' HOLZ H. (l!)fi5): Schwarzfri.iehtig0r Zwe izalm olin<' Klcttfrliehtc. -- :Xatur u. Hcirnat.. Mi.instcr, 
15/3 : 2 p. sine pag . 

TH ZC JNSK • .\ H. (1961): Badania nad zasiegami rost lin s.\·1Hmtropij11ydi. B idens 111ela11ocarp11s 
v Pol sf'<'. -- Fra.gm. flor. l't gcobot .. Kra.kó"" í , par·s l: lli l - l fi8. 

Einige bemerkenswerte Pfianzenfunde im nordlichsten Bohmen 
Der Beriťltt d e1· Arbeitsgcmeinschaft der s~iehsischen Botaniker lII (1961) enthiilt auch e inen 

Beitrag liber clic Art. Glyceria declinata B nÉn . mit eincr Ycrbreitungskarte. Die Vcrhreitungs· 
pnnkte in diescr Ku.rte mchrcn s ich gegen die bohmische Grcnzc zu und werclen, je niihcr sie an 
diese heranreichcn. immer dichte r. In B ol11nc' 11 se lbst er sc lwint Pin wcisser Fleck. E s war abcr 
urrn·ahrschcinlich, d ass di PsPs Gras ni f'ht auch auf d Pr Loh111isf'hf'11 Seite waehscn wi.irdc. Das 
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hestatigt die Tatsache, dass V. J EHLlK die Art Gtyceria declinata schon im Jahre 1960 an zwei 
l::itellen bei Varnsdorf feststelltc. leh selbst konnte sie abe1· wedcr dort noch an einer anderPn 
Stolle wieder finden. 

Der ungemein heisso Sornmol' 1963 wal' allerdings fur diosc, \Vegpfutzon liebencle Art sehr 
ungustig. Am 15. August 1963 fan<l ich diese Art bei einor gemeinsamen Exkul'sion mit dem 
sachsischen Botaníker T. 8cai'Tz1,; an e iner \Vegpfotze am. Berge Dymník bei Rumburk (480 m): 
hier bot sich mír GelegonhPit, clon Habitus dieser Pflanze gut kennenzulernen. Rie fallt sofort 
durch ihre blaugriino Fiiťbung, clie stumpfen, plotzlich in eine kurze Spitze auslaufonden Blatter. 
ihre goringe Hohe und dio 3- 5 schal'fen Spitzen der Deckspelze auf. Sie wlichst meist in GesPll
schaft mit Glyceria fluitans. 

Am 17. August 1963 fanden wír Glyceria declinata zwcimal an Pfutzcn auf dem \Vcge, dťr 
Yon der Strasse Studánka-Krásná Lípa zu der ehemaligen Feldblcícho und Ziegeki abzweígt. 
spater sodann auf dem WaldwPge von Nové Křečany nach Valdek, fast in der g lcíchen Hohenlagv 
wíe clie beiden crsten Lokalitatcn. Sehr haufig wachst díese Art auch bei Dolní Chhbská nordlieh 
vom Černý vrch (Bohmboťg, 375 m) auf einem vYaldweg; 1:1ptiter fond ich s ie auf dem \Vege YOn 
N"ové Křečany beim Forsthaus Panský vorbci zur Strasse Brtníky-Šluknov (510 m). Sic wach:-;t 
fast immer auf nasscn Waldwcgen in Raderspuren, in donen \Vasser stoht, und an Pfutzcn; sic 
meidet Bacho und Graben mit fl.iessondem \Vassor und Lokalitaten, welche zeitweise unter 
v\Tasser stehen. Sie wird síchedich auch an weiteren Orten wachsen und diirfte wohl bisher ubcr
sehen worden sein. leh mochte alle Floristen auf Glyceria declinata aufmerksam machen, damit 
sie ihre Verbreitung in unsorom Lando beobachten. 

lm Jahre 1962 fand ich zwischen Bezděz und Bělá p. 13. etwa 10 Pfianzen von Aspleniw11 
adiantum nigrum L. Diese Lokalitat wurde von ANDEH.S ontdeckt, damals wuchsen dort noch 
etwa 30 Pft.anzen; er hielt den Fundort dieses seltenen Farnes geheim, um ihn vor Ausrottung zu 
bewahren. lm Jahre 1962 konnte ich mich auf Grund der rnir gemachten l\Iitteilung von der 
Existenz dieser Art auf dieser Lokalitat personlich iiberzeugen und sammelte zwei Belegblatter. 

Am 7. April 1963 fand R. MARSCHNER im Dlouhý dúl (Langehorngrund) bei Vlčí hora (Wolf,..;
herg) auf Sanclstcin einen grossen Htock von Asplenium viride Huos. Es ist dies der erste Primar
standort im nordlichsten Bohmen. Dieser Farn wachst dort in oiner Felsspalte, welche fast uner
reichbar ist, und es besteht demnach keine Gefahr seiner Vernichtung. Boi uns i1:1t diese Art nur 
von zwei sekundaren Fundorten bekannt: auf e iner Mauer in Č. Kamenice (von ČELAKOVSKÝ 
noch gesehen) und am Berge Tolštejn (Tollenstein) im Jahre 1932 von FIEBER festgestellt. Auf' 
keiner dieser beiden Lokalitaten wurde der Farn spater bcstatigt. 

Am 12. August 1963 fand ich mit dem Botaniker ScHUTZE in. Brtníky an d0r Kirchhofmauer 
e in Exemplar von Phegopteris robertiana (HoFFM:.) SLOSSON. Es ist dies der erste Funcl in unsercm 
Gebiet. KALM US fand díese Art in. Č. Kamenice, wa<; von ČELAKOVSKÝ bestatigt wurde; ein wei
terer Fundort ist bei Sloup boi Č. Lípa (leg. HocKE). NEu;o.rANN ncnnt im J. 1854 clie Walder um 
Mikulášovice als weitoren Fundort, was aber sicherlich ein lťl'tum ist. Der nlichste naturliche 
(primiire) Stanclort ist Hlubocký hfohen (Lubokeier Kamn1), wo auch Aspleniwn viride h~iufig 
ist und von mír gefunden wurclc. 

Thelypteris limbosperma (ALL.) H. P. FLJCHS fanden wir an eincrn Waklw<'g beirn TPi<·l1 
!'lvčtlík (Lichtcnberger Teich); dicse Art sche int nur an Walclwegen zu wachscn. 

H. Mar schne r. 

Staré Křečan.v 454 bci Humhurk 

Leersia oryzoides (L.) Sw. tajnička rýžovitá u Kojetína na Hané 

Leersia oryzoides roste dosti často v aluviální části (190-199 m n. rn.) v okolí Kojetína (okres 
Pforov). Tvoří místy souvislé pásy v porostech pobfožních rákosin na březích řek Moravy a Hané 
i na bfozích příkopú a túní. Roztroušeně roste i na mokrých lukách ve společenstvech svazu 
Oaricion gracilis sensu NEuH.:\usL 1959, kde převládají Oarex gracilis, O. disticha a I-Ieleocharis 
palustris subsp. uniglumis. Z těchto míst nebyla Leersia dosud uváděna. Nejbližší nalezišt{· 
udává ZAVŘEL (1937) 1) na březích Moravy od KrorněHžc směrem ke Kojetínu a na břdrn Hané 
u Bezměrova. 

Letošní horké léto pi'.·ivedlo porosty tajničky clo bohatého rozkvětu. Klásk.'· jsou ,-čtšinou 
plodné, počátkem srpna mnohé již zralé. 

L. J{, c i t m a y e 1· o ,. á, 
Par<lubico, Dukla ~381 

1 ) Zavř'el H. (1937): Několik vzácnějších tra,- z Kroměi'ížska. _! Yěda pl'·ícl. 18 : 21 - :28. 
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