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Poznámky k československým taxónům čeledi Equisetaceae 
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Úvod 

HOLUB J . (1972) : Poznámky k československým taxónům .Seledi Equisetaceae . [Bemer 
kungen zu den t sch echoslowakischen Taxa der F'amilie Equisetaceae.] -- Pref la, I 1raha , 
44 : 112 - 130. - - Der B oitrag enthiilt Ergi:inzungcn zu NovÁKs Bearbeitung der tsche
choslowakischen Schachtelhalmtaxa, die Taxonomie, Nomenklatur, Phytcgeqrraphie, 
Ókologie und Phytozonologie betrcffen. Weiter wird auch eine neue taxoncmi:oche 
G liederung dieser Gruppe vorgeschla.gen. Die Aufleilung von Equiseturn in zwoi 
Gattungen - Equiseturn und 1-lippochaete - wird als be1echtigt angesehen. Lic infra
genorische Gliederung b oider Gattungen wird taxonorn isch und nomenklatorisch neu 
durchgefiihrt. Innerha.lb der Gattung Equisetum s. str. werden 2 neue Sektionen be
schrieben; in beiden Gattungen we rden weiter lu neue nornenklatorísche Kurnbina
tionen vorgeschlagen. - Botanisches Institut der Tschecho:slowalcischen Akademie der 
Wissenschaften, Průhonice bei Praha, Tschechoslowalcei. 

V rukopisné pozůstalosti prof. Dr. F. A. Nováka byl uložen rukopis zpra
cování ~eskoslovenských pl'esliček, připravený pro dříve plánované dílo 
„Flóra CSSR" . Zmíněný rukopis jsem na požádání pí L. Novákové připravil 
do tisku (Nov ÁK 1972). Při úpravě textu prof. Nováka jsem plně respektoval 
všechny autorovy názory a též v doplňujících poznámkách k jeho textu 
jsem neuváděl žádné vlastní taxonomické názory a z nich vyplývající nomen
klatorické změny, pokud byly odlišné od názoru uvedeného v t extu prof. 
Nováka. V tomto sdělení jsou uvedeny doplňky, jež vzhledem k jejich rozsahu 
nebylo již možno p.řipojit k textu studie prof. Nováka; zároveň zde uvádím 
své názory m1 členěn~ čeledi Equisetaceae a jednotlivých jejích taxónů, za
stoupených na území CSSR, na základě materiálů připravených pro „Katalog 
československé květeny". Z rukopisu tohoto díla, jež vzhledem k svému roz
sahu nemá zatím naději na brzké vydání, jsem převzal do tohoto příspěvku 
též některé odstavce z charakteristik jednotlivých druhů, a to fytogeogra
fickou charakteristiku, přehled mapek rozšíření, údaje ekologické a fytoceno
logické a literaturu, vztahující se k příslušnému taxónu. Synonymika je zde 
vynechána, protože je v dostatečné míře zahrnuta v Novákově zpracování. 
Areálové typy a areálové formule jsou uvedeny podle způsobu navrženého 
ve studii o této problematice (HOLUB et JIRÁSEK 1968) ; pojetí vyšších 
fytocenologických jednotek, zmíněných ve fytocenologických charakteristi
kách jednotlivých taxónů, odpovídá práci HoLUB et al. ( 1967). 

Equisetaceae L. C. RrnH. 

Taxonomie: Podrody rodu Equisetum, uznávané F. A. Novákem, jsou 
uváděny některými autory jako samostatné rody (např. MILDE 1~65a, b ; 
BRUHIN 1868; BORNER 1912; FARWELL 1916; RoTIIMALER 1944; A. et D. 
LovE 1961; H. P. FucHS 1963; Á. LovE 1970). Identifikace je poměrně 
jednoduchá a stačí k ní nepatrná část rostliny. Základní rozlišovací znak 
mezi oběma rody je totiž ve struktuře průduchů. Průduchy rodu Equisetum 
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se nacházejí v rovině epidermis, nemají dýchací dvůrek a jsou rozmístěny 
roztroušeně nebo v širokých pruzích o více fadách; žebrové ztluštěniny na 
pomocných buňkách průduchů jsou celistvé, v počtu 8 - 16. Průduchy 
u Hippochaete naproti tomu jsou vkleslé do korového pletiva, překryté epi
dermálními buňkami , se zfotelným dýchacím dvůrkom a rozmístěné obvykle 
v tízkých pruzích o jedné nebo málo fadách; žebrové ztluštěniny na pomoc-· 
uých buňkách průduchů jsou článkované, v počtu 16 - 30. Z dalších anato
mických rozdílů jo možno zmínit ztloustlou epidermis rhizomů u Hippochaete 
a t enkou u Equiselu,m. Z morfologických znaků je nejdůležitější ostré zakon-
čení klasu sporangioforů u Hippochaete a jejich tupé zakončení u Equisetum. 
Pokud se tupé klasy vyskytují u Hippochaete (u druhu H. laevigata), jedná se 
o vývojově odvozený taxón, nikoliv o fylogeneticky původní (primární) pfo
chodný typ. 

Další rozlišovací morfologické znaky mají cha rakter vývojových tendencí. U Equisetum pro
běhl vývoj k tvarové dirnorfii fertilních a sterilních stonků; u Hippochaete se naproti tomu fertilní 
a s terilní s tonky nijak neodlišují. Stonky druhů rodu Equisetum odumírají po vegetační sezóno, 
kdežto u Hippochaete v y trvávají pfos zimu; u těch druhů Hippochaete, u kterých stonky odumí
rají každým rokem (H. ramosissirna, H. laevigata), mají však rostliny z jižnějších částí areúlu 
rovněž stonky vytrvávající přes zimu. U Equisetum zuby pochev vytrvávají, u některých zá
stupců Hippochaete opadávají. Podle údajů rúzných autorů chromozómy druhů r0 L.u Hippochaete 
jsou větší n ež u Equisetum. Také gametofyty rodu H ippochaete jsou podle zjištění Iiauka (HAUKE 

1963) větší a u jeho fylogeneticky primitivní skupiny subgen. Incunabula jednodomé, kdežto 
u Equisetum jsou u všech druhů dvoudomé. Mladé sporofyty Hippochaete so diferencují pomaleji 
než sporofyty Equisetum. Určitý rozdíl mezi oběma skupinami, i když taxonomicky nijak vý
zn amný, se jeví také ve velikosti spor (DucKETT 1970a); u většiny druhů rodu Hippochaete (ne 
však u hybridú !) jsou normálně vyvinuté spory v průměru o 10 µm větší než u zástupců rodu 
Equ:isetum, s výjimkou H. scirpoides a horských rostlin H. variegata. Zajímavý je též fenologický 
rozdíl m ezi oběma rody, spojený s charakterem vytrvávání stonku. U Hippochaete není vytváření 
a otvírání klasu sporangioforů vázáno na určité období; klasy vyrůstající v pozdějším období 
roku mohou přetrvat zimu uzavřené a vypouštějí výtrusy až př'íští rok. Podle zjištění Ducketta 
(DUCKETT 1970b) je období vypouštění výtrusů na Britských ostrovech u H. ramosissima vázáno 
na měsíce 6 - 8, u H. hyemalis 4 -- 9 a H. variegata 3-10. Těmto údajům odpovídají i naše zkuše
nos ti s československým materiálem. Naproti tomu u dimorfních pfosliček je vytváření klasů, 
mciose i vypouštění výtrusů vázáno na určité období, a to vytváfení klasů a meiose na pozdní 
lóto pí·edchozího roku, vypouštění výtrusů pak na jarní období (obvykle v měsících 3 -- 6); 
u monomorfních pfosličok je období vypouštění spor vázáno převážně na le tní období (měsíce 5 - 9 ). 

Důležitým rozdílem mezi oběma skupinami z hlediska vývojového j~t}'V 
variability. Druhy rodu Equisetum jsou navzájem zcela jasně a ostře vyhra
něny a mají mnoho rozlišovacích znaků; hybridizace v takové míře, jež by 
narušila druhové hranice, zde neexistuje. Naproti tomu v rodu Hippochaete 
jsou druhy variabilní a jejich hranice nejsou tak ostré, což je dáno poměrně 
maJým počtem ne příliš výrazných rozlišovacích znaků. Další obtíže při 
identifikaci vo skupině Hippochaete způsobují četní a často se vyskytující 
hybridi, mnohdy úplně smazávající hranice mezi jednotlivými, jinak i dobře 
vyhraněnými druhy. Možnosti hybridiz~10e uvnitl' obou rodů jsou t edy dosti 
rozdílné . U Hippochaete probíhá hybridizace dosti intenzívně a pÍ'i pfokrývání 
areálů dvou druhů nacházíme zpravidla, poměrně hojně př'íslušné hybridní 
ko mbinace (s jedinou výjimkou H. scirpoides, nejoc!vozenějšího taxónu v rodu 
Ilippochaete). Hybridi jsou hojně rozšífoni a mají i svou vlastní ekologickou 
charakteristiku. U Equisetum je naproti tomu znám s jistotou pouze jediný 
hoj něj ší hybrid (E. x litorale), a to mezi nejodvozenějšími druhy obou pod
rodů tohoto rodu, E . arvense a E. fluviatil e. Ostatní hybridi , uvádění v tomto 
rodu , jsou nejasní, a pokud existují, jsou velmi vzácní a nevyskytují se jako 
uha.rakterističtí zástupci flóry určitého území. To, že za této situace ne-
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existuje žádný hybrid mezi oběma skupinami, podtrhuje též jejich samostat
nost. 

Také z hlediska florogenetického se obě skupiny liší. Hlavní centrum zastoupení taxónů rodu 
Equisetum je na severní polokouÍi ševerně od tropů, kde také s největší pravděpodobností probíhal 
vývoj této skupiny. Hippochaete je zastoupena i v tropické oblasti Starého a Nového Světa 
a primární vývojové centrum dnešních primitivních zástupců je v neotropické oblasti. NovÁK 
(1972) předpokládá samostatný vývoj obou skupin dokonce již od spodního karbonu. 

Uvedené rozdíly, ukazující evolučně-biologickou samostatnost obou sku
pin, mne vedou k přijetí dvou rodů v klasifikaci čeledi EqU?:setaceae. Skupina 
Equiseta pleiosticha, o které pojednal KEDVES (1958) a kterou NOVÁK (1972) 
zmiňuje jako přechodnou skupinou mezi oběma zde pojednávanými rody, 
nepředstavuje žádný přechodný typ co se týče struktury průduchů (nejdůle
žitější diakritický znak), ale jen vzhledem k jejich rozmístění. Existence této 
skupiny však nijak nenarušuje rozdílnost obou základních skupin čeledi 
Equisetaceae ani samostatnost rodu Hippochaete, k němuž zmíněná skupina 
patří. HAUKE (1963), jenž zpracoval skupinu Hippochaete monograficky, 
pojímá rodovou jednotku čistě morfologicky, protože zdůrazňuje rozlišení 
pouze diferenčně znakové, bez ohledu na možný vývoj příslušného rozlišo
vacího znaku v průběhu vývoje dané skupiny; např. podle tohoto autora je 
diakritický rozdíl mezi jednoletými stonky s tupými klasy skupiny Equisetum 
oproti přetrvávajícím stonkům se špičatými klasy skupiny Hippochaete 
setřen existencí druhu E. (H.) laevigatum, přes jeho výrazně odvozený fylo 
genetický charakter. Při fylogenetickém chápání rodové jednotky jsou výše 
uvedené rozdíly, vývojové tendence a vzájemné vztahy dostatečným pod
kladem pro přijetí obou skupin jako samostatných rodů. 

Dále uvádím krátký přehled členění čeledi Equisetaceae s výčtem těch 
druhů, které jsou zastoupeny na území ČSSR. Pokud to lineární uspořádání 
přehledu dovoluje, jsou taxóny řazeny podle jejich předpokládané fylogeneze. 

Fe.milia.: Equisetaceae L. C. RICH. 

1. Genus: Hippochaete MILDE 
I. Subgenus: lncunabula (HAUKE) HOLUB: 0 
2. Subgenus: Hippochaete : 

1. Sectio: Ambigua FARWELL: H. ramosissima 
2. Sectio: Hippochaete: H. hyemalis 
3. Sectio: Univaginata (PFITZER) RoTHM.: H. variegata 
4. Sectio: Scirpoidea (VIcT.) Ho1,uB: 0 

2. Genus: Equisetum L. restr. MILDE 
1. Subgenus: Equisetum : 

1. Sectio: Equisetum : E. fluviatile 
2. Sectio: Limnosetum HOLUB: E. palustre 

2. Subgenus: Stichoporium (BORNER, ampl. HOLUB) HOLUB: 
I. Sectio: Allagocaulia (NEILR.) HOLUB: E. sylvaticum 
2. Sectio: Pratisetum HoLUB: E. pratense 
3. Sectio: Heterophyadica A. BR. restr. HOLUB: E. telmateia, E. arvense. 

Počet druhů v čeledi Equisetaceae není jasný. MILDE (1865b) uvádí ve své monografii 25 druhů, 
TACHTADŽJAN (1956) zmiňuje již 32 druhů. Naproti tomu HAUKE (1963) uvažuje jen o 15 druzích, 
přičemž redukce počtu oproti předchozím autorům se týká jen skupiny Hippochaete . HAUKE 
uvádí u Equisetum s. str. stejný počet druhů jako MILDE, tj. 8. U Hippochaete snížil HAUKE počet 
17 Mildových druhů na 7; toto snížení se týká hlavně neotropických druhů. Taková radikální 
redukce by si vyžadovala jistě obsáhlejší zdůvodnění, jež zatím chybí; proto otázku počtu druhů 
rodu H ippochaete není možno dosud pokládat za vyřešenou. 

Fytogeografie: Všechny československé druhy čeledi Equisetaceae mají 
rozsáhlé areály charakteru makroareálů. Areály většiny druhů rodu Equi-
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setum patří k areáltypu (AT) septentrionálnímu (E. fluviatile, , E. palustre, 
E . sylvaticum, E. pratense). Nejrozsáhlejší areál má E. arvense, jehož původní 
areál patří k AT eury-arkto-meridionálnímu; kvantitativně nejčastěji je tento 
druh zastoupen opět v septentrionální zóně. Všechny dosud jmenované druhy 
mají ± kontinuitní areály. Fytogeograficky odchylný typ představuje 
E. telmateia, jehož areál je oceanického charakteru se širokou makrodis
junkcí. V rodu Hippochaete patří každý náš druh k jinému areáltypu; 
II. variegata k AT arkto-septentrionálnímu, H . hyemalis k AT septentrio
-meridionálnímu a H. ramosissima k AT eury-infraseptentrio-austrosubtro
picko-paleogeickému. Vzhledem k rozlehlosti areálu nelze žádný z našich 
druhů z čeledi Equisetaceae př'iřadit k některému z květcnných elementů 
evropské květeny; všechny představují totiž pluriregionální druhy. Pro ozna
čení vztahu celkového rozšíření některých druhů k našemu státnímu území 
bylo v dalším t extu užito nezávazného termínu „prvek", a to u H ippochaete 
variegata, H . ramosissima, Equisetum sylvaticum a E. praten«w. 

Literatura: Nuovo Giorn. Bot. Ital„ ]'irenze, 40: 94 - 117 (MARZO G.), italské druhy. 
Arkiv Bot., Stockholm, 15/3 : 1 - 52, 1917 (RoSENDAHL H. V.), švédské druhy. 

Hippochaete MILDE 

Nomenklatura: Rodové jméno Hippochaete je gramaticky femininum, 
a tak bylo také užito BRUHINEM (1868), FARWELLEM (1916) a H. P. FUCHSEM 

(1963) . BORNER (1912), pokládaný obvykle za prvního autora, jenž vytvořil 
druhová jména s Hippochaete, užil toto jméno jako neutrum, a RorrHMALER 

(1944), jenž rovněž nevěděl o předchozích užitích tohoto rodového jména, 
vyjma u Bornera, jej následoval. Pokládám však za správné užívat jméno 
Hippochaete jako femininum, a to jak z důvodů gramatických, tak i vzhledem 
k faktu, že první autoři je tak užili, a také proto, že větší počet již existujících 
kombinací byl navržen jako feminina. 

Při pi·ijetí Hippochaete jako samostatného rodu schází pro něj české jméno. Navrhuji jméno 
„cíd ivka", vzhledem k užívání nati typového druhu H. hyemalis jako cídicího prostředku na. 
kovové nádobí v dřívějších dobách. Uváděné jméno odpovídá anglickému výrazu pro tuto skupinu 
pfesliček - „scouring-rush". 

Biologie: Vedle rozšiřování pomocí spor hraje u taxónů tohoto rodu 
důležitou roli rozšiřování vegetativní, a to rozrůstáním oddenkového systému; 
mnohdy celé porosty na určité lokalitě mohly vzniknout pouze touto cestou. 
Zajímavý způsob vegetativního rozšiřování zjistili WAGNER et HAMMITT 

(1 970) u amerických rostlin okruhu H . hyemalis. H. hyemaUs s. I. se tam vy
skytuje těsně při tocích, kde jsou jeho stonky často okusovány ondatrami 
a tím fragmentovány. Jednotlivé části lodyh mohou být pak odnášeny 
vodním tokem na větší vzdálenosti a podle pozorování zmíněných americ
kých autorů mohou zako:foňovat a dát tak vznik novým jedincům a po
rostům na nových lokalitách. Tento způsob rozšiřování při vodních tocích 
má význam zvláště pro hybridy rodu Hippochaete, kteří jsou sterilní, se 
sporami abortovanými a neschopnými rozmnožování. Podobně se zmiňuje 
o této problematice t éž HAUKE (1963). Udržování hybridů na lokalitách 
pomocí rozsáhlého oddenkového systému může trvat staletí. V novější době 
př'ispívají k rozšíření taxónů rodu Hippochaete i zemní práce (např. stavby 
icleznic, silnic, atd.), při nichž se tyto taxóny mnohdy dosti často vyskytují 
na bývalých vyrýpaných místech , skládkách zemin, atd. Křížení v tomto 
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~·odu by tedy nemuselo být tak časté, jak může naznačovat hojnější výskyt 
hybridů, protože produkty křížení se na lok~1litách mohou udržovat dlouhou 
dobu a protože se odtud přirozeným nebo umělým způsobem mohou dále 
rozšiřovat. 

Hippochaete variegata (ScHLEICH.) BRUHIN 

N omonklatura: Obvykle se jako místo platného zvefojnční jména Equisetum varicgatum 
uvádí vVEBER et Mo1m Bot. Taschenb., 60, 1807 ' a t;o vzhledem k tomu, že pfodchozí"užití tohoto 
binomu Schleiohorem nebylo doprovozeno popisem a bylo proto chápáno jako publikace pouhého 
,,nomon nudum". Jak však prokázal již WoYNAR (1913), jmén.o E. variegaturn bylo publikováno 
SCHLEICHEREM v Neue Annal. Bot. [ed. Us-r~·rnr] 21 : 124, 1797, platně, protože byl připoj en 
odkaz na HALLERŮV popis v jeho díle Hist. Stirp. Indig, Holv. Inch., No 1678, 1768. Typem 
Schle icherova jména musí být proto Hallerova rostJina, resp. v pHpadě nějakých nejasností 
kolem ní, pak Hallerův popis. 

Ta.xonomie: Ve Starém světě není H. variegata taxonomicky příliš pro
měnlivá. V pacifické oblasti Severní Ameriky od Aljašky po stát Washington 
je zaHtoupena pHmořská rasa, význačná statnějším vzrůstem a tmavými 
zuby lodyžních pochev; další rozdíly se projevují v kvantitativních znacích 
(délka a šffka lodyžních pochev, velikost výtrusů). ANDERSON (194~) hodnotil 
tento taxón jako samostatný druh I!Jquisetnm alaslcanum (EATON) ANDERS. 
Diference není v~ak tak podstatná, a proto hodnocení tohoto taxónu jako 
plemene, provedené např. HULTÉNEM (1962), pokládám za oprávněnější. 
Ostatní význačnější taxóny z tohoto okruhu, uváděné ze Severní Ameriky, 
se ukázaly být hybridními kombinacemi H. variegata s jinými druhy rodu 
H ippochaete. 

Areál a fytogeografie: AT: arkto-septentrionální ; AF: a +s ( + m) 0. 

Mapka: HuLTÉN Circumpolar Plants 1 : 53, No 45, 1962 [celkový areál]. - HuLTÉN Fl. 
Alask., 35, 1968 [colkový areál; Alja~ka]. -- Beih. Nova Hedwigia, Weinheim, 8, 1963 (HAUKE) , 
tab. 12 [celkový areál], tab. 15 et 20 [Evropa]. - Arealy Rast. Fl. SSSR, 1969 (MINJAJIW), p. 36 
[SSSR].. - Ukraj. Bot. Žurn., Kijiv, 20/6, 1963 (ZE&ov), p. 77 [Ukrajina]. 

V Evropě má H . variegata centrum svého výskytu v severovýchodních 
oblastech a v horách. Ze všech druhů rodu Hippochaete zasahuje nejdále na 
sever. Vzhledem k charakteru svého výskytu v Evropě patH v naší květeně 
k prvkům severním (rázu subarktického), př'istěhovavšírn se k nám ze severu 
(migrant septentrionální). 

Rozšíření v ČSSR: Mapky: PODPĚRA Květ. M oravy l :136, 1924 [Morava]. - FJ. 
Slov. 2, 1966 (FuTÁK), p. 61 [Slovensko]. 

Ekologie a fytocenologie: H. variegata je hemikryptofyt , vyskytující 
se na bazických až neutrálních půdách; z hlediska nároků na půdní vlhkost je 
hygromczofyt xeromorfního charakteru. Fytocenologická amplituda tohoto 
druhu zahrnuje u nás společenstva svazů Epilobion fleischeri, Cratoneu,r'ion 
commutati, Caricion davallianae a Caricion fuscae. Zvláště charakteristickým 
se jeví jeho výskyt v iniciálních stadiích společenstev svazu Caricion daval
lianae. 

Lite ratura: Proceed. Bot. Soc. Brit. Isles, London, 6 : 40 - 42, 1965 (CRABBE ot a l.) . 

H 'ippochaete ramo8issima (DESF.) BORNER 

Taxonomie: Zatím zůstává nejasný vztah mezi Hippochaete ramosissirna 
a Equisetum debile VAUCH., rozšířeným v jihovýchodní Asii. Oba taxóny byly 
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dosud všemi autory pokládány za samostatné druhy. HAUKE (1962, 1963) je 
prvním autorem, jenž je spojil jako subspecie do jednoho druhu, a to hlavně 
vzhledem k existenci fertilních, morfologicky pfochodných forem. U Hippo
chaefe všechny morfologicky pfochodné formy hybridního původu jsou totiž 
sterilní. Rozdíly mezi oběma taxóny jsou podstatné, např. ve vytváření 
endodcrmis odpovídající rozdílům sekcí v této čeledi. Vzájemný poměr obou 
taxónů vyžaduje další ~tudium v územích jejich společného výskytu (Indie, 
Himaláj, Barma, jižní Cína, Tchaj-wan). Do vyřešení této problematiky po
kládám za správné hodnotit oba taxóny jako samostatné druhy. Nejvaria
bilnější rostliny druhu H. ramosissima, jsou podle Hauka (HAUKE 1963) 
v jižní Africe, a proto tam tento autor umisťuje jeho primární centrum varia
bility. HAUKE pokládá Equisetum debile za odvozenější oproti H. ramosissirna; 
tomu však neodpovídá jeho endodermis. Proto Haukova teorie o průběhu 
vývoje v tomto komplexu vyžaduje ještě další revizi. 

Areál a fytogeo grafie: AT: eury- infraseptentrio - austrosubtropicko -
paleogeický; AF: is - ast 0 (Pal). 

Mapky: Beih. Nova Hedwigia, W einheim, 8, 1963 (HAUKE), tab. 12 [celkový areál], tab. 18 
(Evropa]. - MEUSEL, J.AGER, WEINERT Vergl. Chorol. Centraleurop. Fl., 1965, K 7 [celkový 
a.reál]. -- Magyar Bot. Lapok, Budapest, 30, 1931 (KuMMERLE), p. 150 [středi:i Podunají]. 

Charakterem svého rozšífoní vůči našemu území je H. ramosissima jižním 
prvkem naší květeny (rázu su bmeridionálního) a představuje také austrální 
migrant. Díky své hemerofilii se dosti rozšiřuje podél dopravních cest a v ně
kterých územích je synantropním prvkem květeny. 

RozšHení v ČSSR: Mapky: Fl. Slov. 2, 1966 (FuTÁK), p. 63 [Slovensko]. - Viz též 
KUMMERLE (1931). 

Ekologie: H. ramosissima je rhizomový geofyt xerofytního charakteru, vyskytující se na 
bazických až neutrálních podkladech v oblastech xerothermní květeny, převážně na písčitých 
půdách nebo píscích, na druhotných stanovištích i na hrubších podkladech. Nejvyšší lokalita 
v ČSSR je vo Spišské kotlině - 570 m n. m. (FUTÁK 1966). 

Fytocenologie: H. ramosissima se vyskytuje v primární vegetaci především ve spole
čenstvech vátých písků teplých oblastí reprezentovaných u nás svazy Festucion vaginatae 
(pannonská oblast) a Koelerion glaucae (Čechy) - a dále v jejich náhradních společenstvech 
(např. Eragrostidion). Častý druhotný výskyt na železničních náspech nebyl dosud fytocenologicky 
charakterizován. 

Fylogeneze: HAUKE (1963, viz také výše) podle současného centra variability soudí, že 
H. ramosissima vznikla v jižní Africe, odkud se rozšířila do Evropy a Asie; v jihovýchodní Asii 
dala. pak vznik plemenu subsp. debile. Pro tuto hypotézu nejsou však uvedeny žádné průkaz
nější údaje. 

Literatura: Neclerl. Kruidk. Archief, Amsterdam, 1929: 143 - 144 (JANSEN et WACHTER). 

Hippochaete hyemalis (L.) BRUHIN 

Taxonomie: Okruh H. hyemalis je velmi variabilní v Severní Americe ; 
žádný tamější taxón není však shodný s evropskými rostlinami, představu
jícími typový taxón druhu. Rozdíly se projevují hlavně v charakteru lodyž
ních žeber a ve statnosti rostlin . Ve východní a severní části Severní Ameriky 
se vyskytují rostliny připomínající velikostí i "opadavostí zubů evropské 
rostliny, mají však úzká žebra; obvykle jsou označovány jako Eq'llisetum 
hyemale L. var. affine (ENO:ELM.) EA'l'ON. V jižnější části Severní Ameriky 
rostou rostliny mnohem statnější a s později opadavým zuby stonkových 
pochev, známé jako JJJ. pracaltum RAF. nebo E. robustum ENGELM. PI-i paci
fickém pobřeží jsou naproti tomu zastoupeny rostliny s lodyžními žebry 
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obdobnými evropským rostlinám, od nichž se však liší svou statností. 
Z amerického pobřeží přesahuje tento taxón i do pacifické oblasti východní 
Asie, kde se snad stýká s evropFikým typem H. hyemalis, zasahujícím z IDvropy 
až do východní Sibiře. Pacifický typ je obvykle uváděn pod jménem E. hye
mafo L. var. californic1tm MILDE. Typicky vyvinuté rostliny těchto čtyř
taxónú jsou velmi odlišné; existují vfak mezi nimi mnohé pfochodné typy 
a u některých znaků amerických taxónů i v~uiabilita klinálního charakteru, 
což znemožřmje hodnocení zmíněných taxónů. jako samostatných druhů . 
Vzhledem k dosti jasné morfologické vyhraněnosti typických rostlin zmíně
ných taxónů a geografické diferenciaci v jejich rozšífoní pokládám za nej 
správnější hodnotit je jako subspecie jednoho druhu s následujícími jmény: 
Hippochaete hyemalis (L.) BRUHIN subsp. hyemalis; subsp. affinis (ENGELM. ) ' 
HOLlJB; subsp. praealta (RAF.) HOLUB; subsp. cal,ifornica (MILDE) HOLUB. 

Areál a fytogeografie: AT: septentrio - meridionáiní ; AF: s + m 
( ·+- a --j- t) 0. I 

Mapky: HULT.~JN Circumpolar rbnts J : 185, No 174, 1965 [celkový areál]. - H ULT Í<;N Fl. 
Alask„ 34, 1968 [celkový areál; Aljaška·!. - Beih. Nova l:feclwigia, Weinhcim, H, l!l(rn (HAllKE) , 
t ab. 12 [celkový areál], tab. 18 - 20 [Evropa]. - Magyar Bot. Lapuk, Budapest , :rn, rn:n (K i.iM
MERLE), p. 149 et 150 [Rtfodní Podnnaj í]. 

Il. hycmalis Rcháú ve větší části Španělska, v jifoí Itálii , SfríUi a S<1rdinii. 
Jako novou rostlinu pro Afriku uvedl tento druh ANDR~JÁNSZKY (Borbasia, 
Budapest, 2 : J 29 , L940) z Alžírska; n,aproti tomu lVIAIRE (11'1 . Afr. Nord. 1: 99, 
1952) uvádí odtud jen H . X moore1:. Avšak i HAUKE (19G3) uvádí H. hyemalis 
rovněž z Alžírska. V Americe zasahuje li. hyemalis s. I. až do Mexilrn R Guate
maly. V Evropě je rozšífoní H. hyemalis spíše charakteru septentrionálního. 

Rozšíření v ČSSR: Mapky: Fl. Slov. 2, 1966 (FuTÁK), p. 55 [Slovensko]. -- Preslia, 
Praha, 35, 1963 (l\foRAVEC), p. 26S [jihozáp. Čechy]. - Viz též Kti"MMRRU<; (1931). 

Ekologie: H. hyemalis je sempervirentní hemikryptofyt; z hlediska vlh
kostních nárokú je to u nás xeromezofyt xeromorfního charakteru. Roste na 
půdách písčitých, štěrkovitých (náplavy potoků) až suťovitých i hlinitých, 
,spíše eutrofního charakteru, neutrálních až bazických. Nevyhýbá se oblastem 
vápnitých hornin. Velmi často doprovází vodní toky. V Americe se vyskytuje 
u vodních tokú tq,k těsně, že části jejích fragmentovaných stonků mohou 
splývat po vodní hladině (WAGNER et HAMMI'l"l' 1970). 

Fytocenologie: Podat dostatečnou charakteristiku H. hyemalis z fytocenologického h1o 
diska není zatím možné, protože ani tomutc druhu, ani společenstvům, v nichž so vyskytuje, 
nebyla věnována d osud dostatečná pozornost. V různých zemích západní a stfodní Evropy je 
li. hyemalis uváděna jako druh společenstev svazu Oarpinion betuli a Alno-Padion z řádu Page
talia . U nás je znám spíše z náhradních nebo lemových společenstev těchto svazů. Některá naše 
naleziště v podhůří a horách se svým charakterem přibližují podmínkám společenstev svazů 
Salicion elaeagni, resp. Epilobionfleischeri. 

Florogeneze: HAUKE (1963) předpokládá vznik tohoto druhu v jihozápadní části Severní 
Ameriky, odkud měl migrovat do Evropy, kde vytvořil typové p lemeno, jež migrací na východ 
přes Sibiř narazilo v pacifické oblasti na americké zástupce tohoto okruhu a zdo je i morfologicky 
ovlivnilo (vznik subsp. calijornicum se dvěma řadami okrajových hrbolků na lodyžních žebrech)
Určitým problémem pro tuto hypotézu se zdá být hiát ve východní části Sibiře, zakreslený na 
Haukově mapě; HuLTÉN (1. c.) na svých mapkách však tento hiát neuvádí. Evropské plemeno je 
specializovanější než americké taxóny jednak vyvinutím druhotné rýhy na žebrech, jednak 
i častějším opadáváním zubů stonkových pochev. 
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llippochaete X trachyodon (A. BR.) BORNER (H. hyemali·s x H. variegata) 

Typus: Německo - „Carlsruhe ad Rheinum, Aug. 1837; log. A. BRAUN". -- Uložen v Berlin
Dahlemu; byl studován HAUKEM (1963). 

Nomenklatura: Při popsání nového taxonu užil A. BRAUN (1839: 305) binomické označení; 
v textu článku mluví o druhu nebo o subspecii. V závěru svého článku ve shrnuj ícím taxonomic
kém přehledu uvádí však nový taxón zcela jasně jako subspecii (viz také již A. BRAUN Flora 
21 : 160, 1838). Podle mého názoru bylo A. Braunem v uvedené publikaci platně zveřejněno 
jen jméno subspecie a autor kombinace drnhového jménft v rodu _Eqvisr,tnm musí být hledán 
mezi dal?'.lími autory uživšími toto jmého pro druhový taxón. Podlo znění Kódu (LANJOUW et al. 
HJ66) sotva lzo v obdobných phpadech užít ustanovení o alternativních jménech a ponechat 
autorství druhové kombinace A. Braunovi. 

Ta,xonomic: Il. X trachyorlon stojí svými znaky mezi rodiči. Hozlišování 
od JI. hyemalis je poměrně snadné. Pro H. hyemalis (evropské rostliny) jsou 
zvláště charakteristické dlouhé, mohutné, duté stonky a opadavé zuby lo
dyžních pochev. Obtížnější je někdy rozlišení mezi H. X trachyodon a stat
nějšími rostlinami 11. variegata. Pro H. X trachyodon jsou význačné tyto 
znaky: stonek tlustý, 1,5-4 mm v průměru, se 7 - 15 žebry; pochvy stonkové 
po měrně dlouhé, 4 -- 7 ,5 mm dl.; zuby stonkových pochev d louhé, úzce bla
nitě lemované, mnohdy opadavé, úzce a ostfo zašpičatělé. U I-i. variegata je 
8tonck štíhlý, 0,5 - 3 mm v průměru, se 3 --- 12 žebry; pocJp:y stonkové 
krátké, 1 --- 5,5 mm dl.; zuby lodyfoích pochev kra,tší, široce blanitě lemované, 
zpravidla vytrvávající, s tupější špičkou. Mladé stonky H. x trachyodon při
pomínají velmi H. variegata, sbrší se zase poněkud přibližují k 1.l. hyemalis; 
anatomické znaky jsou dosti proměnlivé. 

K H. X trachyoifon se kladou takó rostliny hybridní kombinace H. hyemalis X H. variegata 
zo Severní Ameriky. Tyto rostliny, i když ino rfologicky velmi blízké evropským rostlinám 
1-l. X trachyodon (viz HAUKE HJ63), je nutno od nich formálně taxonomicky odlišit jako odchylnou 
notomorfu, protože jejich rodičovská, kombinace je rozdílná od evropských hybridních rostlin 
a tím do určité míry také jejich morfologická charakteristika. Zatímco u evropských rostlin 
li. X trachyodon je jedním z rodičú typová subspecio El. hyemalis, u amerických rostlin jo to 
v nojvětším počtu případů subsp. affinis. Pro tyto americké hybridní rostliny navrhuji proto 
jméno I-J.. X trachyodon (A. BR.) BORNER nothomorpha jesupii (EATON) HOLUB. 

Areá l a fytogeografie: Mapky: Beih. Nova Hedwigia, Woinheim, 8, 1963 (HAUKE), 
tab. 20 [Evropa], tab. 21 [Sev. Amerika]. -·· Annal. Bot. Fenn„ H elsinki, 4, 1967 (BoRG), p. 46 
[Fonnoskandinávie J. 

H. X trachyodon je zrnima z Grónska (H . hyemalis tu však nebyla zatím 
7.jištěna), Islandu, Jfennoskandinávie (izolovaně až v Kuusamu), Lotyš8ka, 
německého Porýní, Svýcarska (Vaud), severní Francie, Holandska, B~·itských 
ostrovů (Aberdeen, Belford) , Rakouslrn (Dolní Rakousy; střední Stýrsko) 
a, zu západního Mada.rska (župa Vás). V Severní Americe se H . X trachyodon 
vyskytuje na místech překryvu areálů obou rodičů. 

Rozšíření v ČSSH: HAUKE (196:1: 103) udává tento taxón též z Československa; na joho 
mapce Evropy jo zakreslena 1 lokalita u nás zhruba v oblasti Benešov - Tábor, kde se však tento 
hybrid Rotva může vyskytovat. Vzhledem k tomu, že Haukova studie neobsahuje výčet položek 
studovaného materiálu, nedá se zjistit, jaká položka byla podkladem pro tento údaj (VELE
NOVSKÝ, Polabí? - viz NovÁK 1972). V každém pÍ'Ípadě je však výRkyt tohoto taxónu na území 
(;ssH velmi pravděpodobný, protože oba rodiče se z.do vy::ikytnjí, mnohdy blízko sebe na typu 
stanovišť, charakteristickém pro výskyt H. X trachyodon v okulních zemích. Výskyt H. X tra· 
chyodon je možno u nás nejspíše očekávat v poříčí horských potoků a říček ve slovenských Karpa
tech od Strážovské hornatiny po Pieniny a Branisko. 

Ekologie a fytocenologie: H. X trachyodon se zpravidla vyskytuje 
na pobřeží vod, ve střední Evropě hlavně při podhorských tocích, kde roste 
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na štěrkovitých a písčitých náplavech v trvalých poříčních společenstvech, 
patřících do okruhu svazů Epilobion fleischeri a Salicion elaeagni. 

Literatura: Acta Horti Bot. Latv., Riga, 4: 247-248 (KUPFFER). ~ Acta Bot. Neerland., 
Amsterdam, 9 : 197 - 207, 1960 (OOSTROOM et REICHGELT). 

Hippochaete X moorei (NEWM.) H. P. Fuons (H. hyemalis X H. ramosissima) 

Taxonomie: Někdy může docházet k záměnám mezi H. X moorei 
a H. X trachyodon. Oba taxóny lze rozlišit podle anatomických znaků (sec. 
HAUKE 1963 : tab. 2). H. x moorei má hypodermální sklerenchym pod 
žebrem zasahující až k svazku cévnímu a řady okrajových hrbolků na 
žebrech sblížené; u H. X trachyodon hypodermální sklerenchym pod žebry 
nezasahuje až ke svazku cévnímu a řady okrajových hrbolků na žebrech jsou 
navzájem oddálené. 

Areál: Mapky: Beih. Nova Hedwigia, Weinheim, 8, 1963 (HAUKE), ta.b. 18 [celkový areál]. -
Magyar Bot. Lapok, Budapest, 30, 1931 (KuMMERLE), p. 149 [střední Podunají]. -- Fl. Slov. 2, 
1966 (FuTÁK), p. 81 [Slovensko]. 

Areál tohoto hybridního taxónu není dgsud dostatečně znám. HAUKE ( 1963) 
jej uvádí z Britských ostrovů, :Francie, Svýcarska, severní Itálie, Rakouska, 
Německa, Gotlandu, Litvy, Polska, Československa, Maďarska t~ z území 
severně od Kaspického mofo. Nověji byl nalezen též v jižním Spanělsku 
(MOLLESWOLTH ALLEN, Brit. Fern Gaz. 10/1968 : 34); MAIRE (Fl. Afr. Nord 1: 
99, 1952) jej uvádí z Alžírska ze dvou lokalit (bývalé departmenty Alžír 
a Constantine - viz však text o H. hyemalis ). Podle Hauka (HAUKE 1963) je 
tento taxón udáván též z Japonska; hybridní kombinace odtud by se pravdě
podobně měla odlišovat od evropských rostlin vzhledem k vnitrodruhové 
diferenciaci H. hyemalis . H. X moorei se vyskytuje mimo areály svých rodičů 
na Britských ostrovech, na Gotlandu a severně od Kaspického moře. Tento 
výskyt se vysvětluje dlouhodobým (věkovým) udržováním klonů hybrida na 
lokalitách s dřívějším společným výskytem obou rodičů. 

Ekologie a fy to cen o I o g i e: Ekologické a fytocenologické nároky 
H. X moorei jsou dosud málo známy. Zdá se, že tento taxón dává přednost 
písčinám nebo písčitým náplavům, hlinitým odkryvům, někdy se vyskytuje 
i na druhotných podkladech u cest. Z některých území střední Evropy je 
udáván ze společenstev svazu Alno-Padion; u nás se nachází daleko spíše na 
okrajích či na světlinách těchto společenstev nebo v jejich náhradních spole
čenstvech. 

Hippochaete X meridionalis (MILDE) HOLUB (H . ramosissima x H. variegata) 

Nomenklatura: Protože pro tento hybridní taxón nebylo zatím vytvořeno platné jméno 
v rodu Hippochaete, je toto jméno navrženo v závěru tohoto článku. 

Tax on o mi e: H. X meridionalis stojí svými znaky zřetelně mezi rodiči; 
ke znakům uvedeným v Novákově studii (NovÁK 1072) lze doplnit ještě rozdíl 
ve stonkových pochvách: H. variegata má pochvy široce zvonkovité, 
s černým prstencem, H. ramosissima má pochvy prodloužené, jednobarevné, 
zelené; H. X meridionalis má dolní pochvy jako li. variegata, horní pochvy 
jako H. ramosissima. H. X meridionalis se podobá dalším evropským hybridům 
rodu llippochaete. Od H. X trachyodon se liší hypodermálnírn sklerenchymem 
pod rýhami stejně velkým jako je sk1erenchym pod žebry, alei:;poň horními 
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pochvami zelenými a lodyhou nepřezimující. Některé rostliny H. X moorei 
mohou připomínat H. X meridionalis; odlišují se však znaky v anatomii 
stonku, ve zbarvení pochev a v charakteru zubů stonkových pochev, v nichž 
se projevuje vliv rodičovství H. hyemalis. 

Rozšíření v ČSSR : Mapka: Fl. Slov. 2, 1966 (FUTÁK), p. 81 [Slovensko; výskyt označen 
troj úhelníky]. 

Equisetum L. 

Nomenklatura: Důležitým problémem pro nomenklaturu infrageneric
kých taxónů rodu Equisetum je otázka nomenklatorického typu rodu Equi
setum L. 1753, na jejíž řešení neexistuje dosud jednotný názor. Pokud je 
známo, jako první stanovili tento typ BRITTON et BROWN (1913) výběrem 
druhu E. fluviatile L. Tento výběr dobře odpovídá krátce předtím provedené 
restrikci rodu Equisetum (BORNER 1912), při níž byl tento rod omezen pouze 
na E. fluviatile L. a E . palustre L. Jiní autoři však uvádějí jako typ rodu 
Equisetum druh E. arven8e L. (FARWELL 1916; RoTHMALER 1944; H. P. 
FuoHs 1963) . Tomuto výběru se zdá odpovídat citace jména rodu Equisetum 
v LINNtfovĚ díle Genera Plantarum, ed. 5, 484, 1754: „1033. Equisetum* 
Tourn. 307". Uvedený odkaz se vztahuje k TouRNEFORTOVU obrázku, před
stavujícímu fertilní lodyhu druhu E. arvense. Protože však nelze uvést žádnou 
zásadní námitku proti výběru E. fluviatile L. za typ rodu Eq11,isetum L. 1753, 
je nutno tuto lektotypifikaci přijmout vzhledem k její prioritě za oprávněnou. 

Jména sekcí v rodě Equisetum nejsou nomenklatoricky dostatečně jistá. 
J'e to způsobeno převážně tím, že mnozí autoři v minulém století neuváděli 
u vnitrorodových jednotek přesný stupeň jejich taxonomické hodnoty; ten 
byl jejich taxónům přiřčen až některým z dalších autorů. Vyhledání platného 
jména určité sekce v současnosti, kdy neexistuje žádný seznam jmen infra
generických taxónů, není možné bez speciálního dlouhodobého studia. Dalším 
pramenem nejistoty o správných jménech sekcí je užívání dvouslovných 
pojmenování pro jejich označení, napÍ'. „Equiseta subvernalia", „Equiseta hete
rophyadica", atd. Tato jména jsou ve smyslu naHzení Kotlu (LANJOUW et 
al. 1966) neplatná. Někdy mohla být epiteta z těchto jmen užita samostatně 
(např. sectio Subvernalia), a pak jsou platná. O jejich vyhledávání platí 
zmínka uvedená již výše. Nutno zde ještě zdůraznit, že citace jmen infrage
nerických taxónů v přehledech synonym u pozdějších autorů jsou často 
chybné, jak co do uvádění stupně taxonomické hodnoty, tak i dvou
slovného způsobu pojmenování. 

Speciální případ v této problematice představují ještě jméua, pfisuzovaná pozdějšími autory 
A. Braunovi. A. BRAUN (1839) byl prvním autorem, jenž zveřejnil jména sekcí v rodu Equisetum; 
protože užil dvouslovných označení (např. Equiseta vernalia), jsou jeho jména neplatná. Později 
A. BRAUN (1844) změnil své členění rodu Equisetum i jména subgenerických taxónú. Rod rozdělil 
hlavně na základě rozmístění průduchů do dvou hlavních skupin - Equiseta speiropora a E. sticho . 
pora, tj. Equisetum a Hippochaete. Jména obou jeho skupin jsou neplatná, vzhledem k tomu, že 
jsou dvouslovná; zároveň nebyl určen stupeň jejich taxonomické h odnoty ve shodě s infrage
rickými jednotkami, přijatými v Kódu. Obě jednotky d olí ste.Jhým způsobem podle charakteru 
Htonkú na dvě další skupiny - Homophyadica (plodné a jalové stonky stejnotvaré) a H eterophya
dica (pl odné a jalové stonky různotvaré ) . Nepřímým způsobem označil A. BRAUN tyto taxóny 
jako sekce; přitom však vlastně vytvořil dvakrát úplně shodné jméno Equisetum L. sect. H etero
phyadica, r esp. Equisetum L . sect. Homophyadica. Uvedená jména jsou validní (i když ve skupině 
E. stichopora je existence sekce Heterophyadica A. Braunem jen předpokládána) a je nut n é je vzít 
v úvahu při dalších nomenklatorických operacích. Podle Kódu (LANJOUW et al. 1966) je v těchto 
pNpadcch nutno jedno jméno z obou přijmout a druhé nahradit. V našem případě se jedná o jméno 
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Equisetum L. sect. Heterophyadica, které všemi následujícími autory bylo chápáno vždy jako 
označení skupiny přesliček s dvojtvárnými stonky z okruhu E. arvense L. Pro druhou Braunovu 
skupinu „Heterophyadica" není nutno zavádět jiné jméno, protože vlastně neexistuje. Jméno 
sekce H eterophyadica musí být použito pro pojmenování skupiny d voj tvárných pfosliček v hod
notě sekce vzhledem k jeho prioritě před ostatními jmény této sekce (Heterocaulia NEILR., atd.). 
Přitom je nutno provést určité omezení původního pojetí A. Braunovy sekce, jež vedlo E. arvense 
a E. telmateía zahrnovala také E. pratense a E. sylvaticum, tedy druhy, jež v přijatém systému 
:fadím do samostatných sekcí. Toto zúžené taxonomické pojetí se projevuje též ve jméně sekce -
Equisetum L . subgen. Stichoporium (BORN., ampl. HOLUB ) HOLUB sectio Heterophyarlica A. BR. 
rostr. HOLUB hoc loco (i . e. excl. E. sylvatico ot E. pratensi). 

Hybridi: U r odu Equisetum jsou uváděni. v edle E. X litorale další h ybridní kombinace (nap!· . 
H.oTm1ALER 1944), jež se však ukázaly buď jako chybné nebo vyžadující další revize. Podobně 
i nověj i zve.fojněný hybrid E. fluviatile X E. pal'nstre (PAGE, Brit. Fern Gaz., London, 9: 117 -
119, 1963) vyžaduje revizi. Zrn.íněnó kombinaci neodpovídají totiž některó znaky, jako uložení 
sklerenchymu pod rýhH.mi a délka prvního č l ánku větve vůči pochvě (zde delš í), jež ukazují spíše 
na vliv druhu E. arvense. N ení vyloučeno, že se v uvedeném případě může jednat o nójakou 
n otomorfu polymorfního hybrida E. X litorale . .Je zajímavé, žo HAUKE (1967) uvádí jako opráv
něné h y bridy v jím s t.udovaném materiálu E. arvcnse X E. palustre a E. arvcnse x E. pratensc . 
V každém př'ípadě jsou však hybridi v rodu Equ'ÍSetitm, s výjimkou E. X litorale, velmi vzácn í 
a nenarušují nijak hranice rnozi jednotl ivými druhy . 

Equiselum. fl'tWiatile L. 

Areál: AT: septentrionální; A:B1
: s ( + a + m) 0. 

Mapky: HuLTÉN Circumpolar Plants 1 : 105, No 96, 1962 [celkový areál]. - Hcr,TÍ<~N Fl. 
Alask., 36, 1968 [celkový areál; Aljaška]. - Eost.i NSV Fl. 1 : 62, In53 [SSSH] - FI. Slov. 2, 
1966 (FuTÁK ), p. 67 [Slovensko]. 

BECHERER (Ca ndollea, Genéve, 4 : 56, 1929) udává E. fluviatile též z Alžírska a Króty. O vý
skytu tohoto druhu v Severní Africe MAIRE (Fl. Afr. N ord 1: 99, 1952) pfos znalost zmíněného 
údaje pochybuje. Údaj z Kréty není uveden v díle „Flora Europaoa" . · 

Ekologie: E . fliwiatile je helofyt, vyskytující se na kyselých, silikáto
vých, často i rašelinných podkladech, ve větším množství hlavně v nižších 
polohách (do submontánního stupně) ; na Šumavě dosahuje až do výšky 
1050 m n. m. (Přílba - MORAVEC, Preslia 35 : 264, 1963), v KrkonoHích 
1420 m (9ertova louka - ŠOUREK 1970), ve Vysokých Tatrách 1355 m (Mrtvé 
Pleso u Strbského Plesa - FuTÁK 1966) . 

Fy to cen o 1 o g i e: E. fliwiatile se nejčastěji vyskytuje ve společenstvech 
na okraji stojatých vod, kde je místy dominantním druhem iniciálních spole
čenstev rákosin, hlavně u oligotrofních rybníků nebo při zazemi1ovací fázi 
hydrosérie v mrtvých říčních ramenech. Jeho společenstva předcházejí vlast
ním společenstvům svazů Phragmition com.miinis nebo M agnocaricion elatae, 
do čistých porost-Ci Phragm.ites com.m.unis E. fluviatile nevstupuje; nejčastěji 
roste společně s Glyceria aquatica. Vedle společenstev rákosin se E. fluviatile 
vyskytuje též ve společenstvech řádu M olinietalia, třídy Scheuchzerio-Cari
cetea fuscae a svazu Alnion glutinosae. 

Equisetum. palustre L. 

Taxonomie: Za význačnější ínfraspecifický taxón tohoto druhu se mnoh
dy pokládá var. americanum. VrnT. Tento taxón, podle VIOTOB,INA ( 1927) 
vázaný svým rozšířením na Severní Ameriku, má být charakterizován ostrými, 
čárkovitě kopinatými, zašpičatělými, delšími a úzce blanitě lemovanými zuby 
lodyžních pochev; zuby evropských (tj. typových) rostlin mají pak být 
vejčitě kopinaté, tupé, kratší a široce blanitě lemované; rostliny se znaky 
po do bnýmí severoamerickým rostlinám se však také vyskytují v Evropě 
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a naopak v Severní Americe se opět vyskytují rostliny, odpovídající evrop
skému typu E. palustre. Proto se nezdá, že by se zde mohlo jednat o nějakou 
zásadnější vikarizaci, jež by mohla vést k vyššímu hodnocení zmíněného 
Victorinova taxónu. Dále je zde nutno ještě upozornit, že Victorinem nžité 
jm{mo je neoprávněné, protože v době jeho publikace k němu jeho autor př·i
pojil v hodnotě formy již existující jméno var. m:gridens St. Jmrn 1922, 
jež měl užít jako správné jméno pro svůj taxón. 

E. palu.stre bývá v e st erilním stavu mnohdy zam1Vwváno s jalovými lodyhami E. arvense. 
Pomť'.ir d ólky prvního článku větve vú(~ i pi"ísluŘné stonkové pochvě je Jm;tatečnýrn znakem pro 
jojich ro:lli šování. 

Areál: AT: soptentrionúl nL AF: s ( + a + m) 0. 
Mapky: HuLTÍ<~N C in ~ llmpo]ar P lan h-; l : !-Jfl , No 8D, 19G2 [r<·lkov,Ý areál] . - HULTÉN Fl. 

Alask. , :n, 1968 [colkuvý arcút; Aljaškaj. 

Ekolog i e a fytocenologj e: TE. palustrc je rhizomový geofy t hygro
mezofyt ního charaJderu; snáHí slabě halinní prostfod:í, ě~1sto se vyskytuje na 
slat inných loukách tL vlhkých pa~tvinách, na púdác~h jflovitých i humózních, 
:;;třwlně vlhkých, hlavně v ui~8ích polohách; do vyš8ích _poloh zasahuje jen 
j_9 clnotlivě a zpravidla rn1 izolovaných výskytech. V CSSR <losahnje na. 
Sumavč do ~JOO m n. m. (MORAVEC , Prcslia 35 : 2G5, 1003), v Krkonoších na 
polské straně do 1225 m, na české straně jen do 900 m (ŠOUREK 1970), ve 
Vysokých Tatrách až do 1550 m v Tomanově dolino (FuTÁK l 96G). V Alpách 
dosahu je až do 2450 m n . m., v jižním Norsku do 1:300 m a v Afgani st a,nu do 
2:500 n1 (HULTJ~N J9fj2) . Fytocenologicd{é optimum má ve spol ečenstvech 
N1iclu Jlfolinictalia a sv~.zl'1 Caric1:on fus (',(.U a C. rlavallianae; vyskytuj e se též ve 
společenstvech třídy Phragrnitetea a v jíných, i druhotných společenstvech. 

Equisctum sylvaticurn L . 

T ax onomi e: E. sylvaticum je poměrně málo variabilní druh a u nás 
pravděpodobně sotva s nějakými význačněj šími t axóny. Revize vyžadují 
var. p auciramosum MtLDE a var. multiramos,um (.FERN. ) ' iVHETI,RY ze Severní 
Ameriky, jež mají celé větévky nebo alespoú jej ich první internodium hladké, 
bez k fo mitých ost énkú. Tento znak mú v Americe klinální (graduální) cha
rakt er; v Evropě nebyla zatím t a.to problematika studována. Normální 
rostliny E . sylvatic,um mají kfomité ost énky po celé délce větévek. Severo
nmcrické rostliny var. paiiciramosum jRou i habituálně dosti odlišné svými 
nepHJiš rozvětvenými větévkami a vyžadují další studium. 

Areál a fytogeografic : AT: scptentrionální; AF: s ( + a + m) 0. 

Mapky: MEUSEL, J A.GEH., WEINEH.T Vergl. Chorol. Centralourop. Fl., 1965, 1( 7 [celkový 
areál] . - H u LT.li:N Circumpolar Plants 1 : 95, No 86, 1962 [celkový areál]. - HuLTÉN Fl. Alask., 
37, 1!)68 [celkový areál; Aljaška]. - Fl. Slov. 2, 1966 (FUTÁK}, p. 69 [Slovensko]. 

E. sylvaticum se místy, hlavně ve vyšších polohách , vyskytuje jako apofyt 
na polích a nahrazuje zde E. arvense. Hlavní centrum výskytu E. sylvaticiim 
leží severně od našeho státního území, a proto v květeně ČSSR představuje 
tento druh severní prvek (subboreálního charakteru) a s největší pravdě
podobností je i septentrionálním migrantem. 

Ekologie: E. sylvatiwm je rhizomový geofyt, psychromezofytního až 
hygrofytního charakteru, vyskytující se na vlhkých místech, nejčastěji 
v lesích (prameniště, mokřiny), řidčeji i mimo les (vlhké louky, okraje rašelin); 
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v horách, kde je centrum jeho výskytu, roste i jako plevel. Je to acidofilní typ, 
rostoucí výlučně na silikátových nebo kyselých (rašelinných) podkladech. 
Jeho výskyt poukazuje na existenci glejových horizontů a silně podmáčenou 
půdu . V ~rkonoších dosahuje až do výše 1360 m n. m. v Krakonošově 
zahrádce (SouREK 1970), ve Vysokých Tatrách do 1470 m v Tomanově dolině 
(FUTÁK 1966); ve švýcarských Alpách je znám z výše 1650 m n. m . 

.Fytocenologie: E. sylvaticum roste v ČSSR v nižších polohách převážně 
ve společenstvech olšin (Alno-Padion, Alnion glutinosae) a v jejich náhrad
ních společenstvech, ve vyšších polohách pak ve vlhkomilných společenstvech 
smrčin (Vaccinio -Piceetalia), místy pak ve společenstvech tříd Oxycocco
Sphagnetea a Scheuchzerio-Oaricetea fuscae. Na příhodných místech ve spo
lečenstvech převládá a jako dominanta jim pak svým výrazným habitem 
dává charakteristický ráz. 

Equisetum pratense EHRH. 

Areál a fytogeografie: AT: septentrionální; AF: s (+a + m) 0. 
Mapky: HuLTÉN Circumpolar Plants 1 : 93, No 83, 1962 [celkový areál]. - HULTÉN Fl. 

Alask., 38, 1968 [celkový areál; Aljaška]. - Bull. Soc. Vaud. Sci. Natur., Lausanne, 58, 1934 
(MAILEFFER), p. 148 [stfodní Evropa]. 

Hlavní rozšíření E. pratense leží severněji od našeho území; proto tento 
druh je v naší květeně severním prvkem (subboreálního charakteru). 

Rozšíření v ČSSR: Mapka: Fl. Slov. 2, 1966 (FuTÁK), p. 71 [Slovensko]. - Preslia, 
Praha, 35, 1963 (MORAVEC), p. 266 [jihozáp. Čechy]. 

Ekologie a fytocenologie: E. pratense je rhizomový geofyt mezofyt
ního charakteru, vyskytující se na eutrofních stanovištích, zpravidla v po
říčí vodních toků; vyhýbá se však vápnitým podkladům. Vyžaduje mírně, 
ale trvale vlhké půdy s pomalu průtočnou podzemní vodou. U nás se vysky
tuje hlavně ve stupni pahorkatiny a podhůří, zpravidla jako typická poříční 
rostlina ve vlhčích hájích a v lužních lesích a porostech . Nejníže se yyskytuje 
u Bratislavy, cca 150 m n . m., nejvýše ve Vysokých Tatrách u Strbského 
plesa - 1350 m (FUTÁK 1966). Na Slovensku se všeobecněji vyskytuje ve 
vyšších polohách než v českých zemích. Ve švýcarských Alpách dosahuje 
až do výše 2150 m n. m . Nejčastěji se vyskytuje ve společenstvech svazu 
Alno-Padion a Oarpinion betuli, na Slovensku v Karpatech hlavně v pod
svazu Alnion glutinoso-incanae. 

Equisetum telmateia EHRH. 

Taxonomie: E. telmateia je morfologicky velmi variabilní, napr. Jen ze 
Šlesvicko-Holštýnska bylo uvedeno 33 odrůd tohoto druhu; tato variabilita 
nemá však z největší části žádnou taxonomickou hodnotu, protože se jedná 
o ekomorfózy a teratologické odchylky, jež jsou u tohoto druhu nadměrně 
četné. Taxonomicky významnější se zdají být rostliny E. telrnateia, vyskytu
jící se v pacifické oblasti Severní Ameriky a uváděné obvykle jako var. 
braunii MILDE. Mají se lišit z řeteln ě rýhovanými zelenavými sterilními lody
hami a přítomností průduchů na nich. Viděl jsem materiál z Ameriky z izolo
vaného výskytu ve střední části Severní Ameriky v okolí Clevelandu, úpln ě 
totožný s evropskými rostlinami, a pak rostliny z Kalifornie, velmi odlišné 
od evropských rostlin vzhledem k silně drsnému povrchu internodií jejich 
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sterilních lodyh. Další studium tohoto taxónu je nutné na obsáhlejším 
materiálu. 

Areál: AT: infraseptcntrio-oreo-supraseptentrio-oceanický; AF: is + 

+ srn. oc1_ 3 (disj. As Or, Amer Or). 
o 

Mapky: MEUSEL, JAGER, WEINERT Vergl. Chorol. Centraleurop. Fl., 1965, K 7 (celkový 
areál]. - HuLTÉN Amphiatlantic Plants, p. 277, No 258, 1958 [celkový areál]. - Wi ss. Ze itschr. 
Univ. Halle 3, 1953 (MEUSEL et al.), p. 22 [střední Německo]. - Acta Horti Bot. Univ. Jurjev. 
1902 (Ku rFFER), p. 158 [střední Evropa]. - Ukraj. Bot. Žurn„ Kijiv, 20/6, 1963 (ZERov), p. 76 
[Ukrajina]. 

Fytogeografie: Areál E. telmateia v Evropě a v sousedních oblastech se 
podobá některým areálům „subatlantských" typů, jako např-. Taxus baccata, 
Fagus sylvatica s. 1., Hedera helix . Areál je rozdělen širokou makrodisjunkcí, 
charakteristickou pro mnohé oceanické prvky; zda v dílčích areálech došlo již 
k určité taxonomické diferenciaci a vzniku horizontálních vikariantů, musí 
být j eště předmětem studia. V oblastech svého hojnějšího výskytu roste 
JE . telmateia mnohdy jako apofytní typ na druhotných nalezištích (na vlhkých 
pastvinách, u cest, na železničních náspech). 

R oz š íí·ení v ČSSR: Mapky: I<'l. Slov. 2, 1966 (FuTÁK), p. 77 [Slovensl-.:o]. -- Čs. Bot. 
Listy, Praha, 2, 1950 (FIEDLER), p. 119 [severových. Čechy]. - Natur und Hoimat, Aussig, l, 
1930 (PRINZ), p. 42 [České středohoří]. - Ochrana Přír. , Praha, 1964 (ČEřwvSKÝ), p. 126 
[Labské pískovce, České středohoří]. - Acta Musei Heginaehraden., Sci. Natur., Hradec Králové, 
5, 1963 (SLAVÍK), p. 72 [Český ráj]. - Viz t éž MEUSEL et al. 1953. 

Ekologie: E. telmateia je rhizomový geofyt psychromezofytního až hygro
fytního charakteru, neutrofilní až bazifilní; v přirozených podmínkách svého 
výskytu má poměrně úzkou ekologickou amplitudu. Vyžaduje hlavně pro
vlhčené půdy s průtočnou kyslíkatou podzemní vodou na eutrofních stano
vištích; nejčastěji se tedy vyskytuje na prameništích, buď lesních nebo v blíz
kosti lesa. Dává přednost půdám na slínovitých nebo písčitě jílovitých pod
kladech, majících často charakter sesuvných půd . Proto je rozšíření tohoto 
drl!;hu u nás nejrozsáhlejší ve vnějším flyšovém pásmu karpatského systému. 
V CSSR se E. telmateia vyskytuje hlavně v pahorkatině , odkud zasahuje do 
podhůří; nejvyšších lokalit dosahuje u nás ve flyšových oblastech Karpat ve 
výškách okolo 800 m n. m. V Alpách a v horách severní Afriky dosahuje 
až do výše 1500 m n. m. 

Fytocenologie: Původní společenstva s E. telmateia lze přiřadit ke svazu 
Alno -Padion~ některé výskyty pfi menších vodních tocích do okruhu svazu 
Petasition officinalis. Při prameništích na pastvinách ve flyšových oblastech 
Karpat roste E. telmateia v nízkých formách v kontaktu se společenstvy 
svazu Caricion davallianae nebo v jejich náhradních společenstvech. Na svých 
nalezištích se vyskytuje E. telmateia hojně; jako dominanta dává svou výškou 
<1 habitem společenstvům charakteristický ráz. 

!Equisetum arvense L. 

~axonomie: Mezi četnými popsanými odrůdami tohoto druhu (jen např . 
ze Slesvicko --Holštýnska jich bylo uvedeno 57) jsou vedle většiny taxonomicky 
hezcenných též některé, jež ještě vyžadují taxonomickou revizi. Vedle fyto
cenologicky charakteristických lesních odrůd (var. nemorosum A. BR. ex 
DoLL, var. pseudosylvaticum MrLDE) je to hlavně taxón, uváděný pod jmény 
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E. boreale BoNG., E. arvense subsp. boreale (BONO.) D. LovE nebo E. arvense 
var. boreale (BONO.) LEDEB. vel RuPR. Pro tento taxón (popsaný z Aljašky) 
mají být význačné hladké, trojboké, často nevětvené větévky a pochvy 
větévek se třemi zuby; normální rostliny E. arvense mají větévky drsné, 
čtyforanné, mnohdy větvené a pochvy větévek se čtyi'mi zuby. Někteří 
autoi'i pokládají tento taxón za pfovládající v nejsevernějších částech areálu 
E. arvense, HuLTÉN (1962) se zmiňuje o jeho arkticko-montánním rozšíření. 
Naproti tomu HAUKE (1967) po podrobném rozboru amerického materiálu 
došel k názoru, že existuje jen určitý klinální vztah mezi uvedenými znaky 
a rozšířením, jenž nelze taxonomicky hodnotit a ztotožňuje proto .E. boreale 
plně s E. arvense. Potvrzení tohoto názoru je jistě žádoucí i na evropském 
materiálu. M. VrcTORIN (1927 : 116) zmiňuje se o výskytu méně typických 
rostlin tohoto severského taxónu i ze sti'ední Evropy. 

Areál a fytogeografie: AT: eury- arkto - meridionální; AF : a ~ m 0. 
Mapky: MEUSEL, JA.GER, WEINERT Vergl. Chorol. Centraleurop. Fl., 1965, K 7 [celkový 

areál]. - HULTÉN Circumpolar Plants 1 : 107, No 98, 1962 [celkový areál]. - HuLTÉN Fl. 
Alask., 38, 1968 [celkový areál; Aljaška] . - Eesti NSV Fl. 1 : 52, 1953 [SSSR]. - Abhandl. 
Ber. Naturkund. Mus. Górlitz 41, 1966, 14 (MILITZER), p. 95 [Horrú Lužice]. 

Tento druh s vysokým stupněm hemerofilie je dávným apofytem, dopro
vázejícím člověka již po dlouhou dobu. V některých oblastech jeho apofyti
zace dospěla až do stupně deuterofyta, vázaného v daném území pouze na 
druhotná stanoviště. 

Ekologie a biologie: E. arvense je rhizomový geofyt euryoického cha
rakteru, vyžadující hlubší půdy s nepříliš hluboko položenou hladinou pod
zemní vody. Přeslička rolní se vyskytuje na půdách kyselých i neutrálních; 
snáší i slabě halinní prostředí. Je rozšířena hlavně z nížin do podhůH, výše 
bývá místy ~ahrazena druhem E. sylvaticum. V Krkonoších dosahuje do 
800 m n. m. (SouREK 1970), ve Vysokých Tatrách do 1280 m (FuTÁK 1966), 
v Alpách roste až do 2500 m. V arktické oblasti sterilní nízké lodyhy alespoň 
dole zezelenávají a nepravidelně se rozvětvují. 

Fy to cen o I o g i e : Vzhledem k široké paletě společenstev, ve kterých se E. arvense u nás 
vyskytuje, není možno tento druh označit jako charakteristický pro určité společenstvo nebo ph
rozený okruh společenstev. V ČSSR se E . arvense vyskytuje ve společenstvech tříd Salicetea 
purpureae, Alnetea glutinosae, Querco-Fagetea, Molinio-Arrhenatheretea , Artemisietea, Chenopo
dietea, Secalinetea a svazů Agropyro-Rumicion crispi, Caricion davallianae, atd. 

Equisetum X Worale KůHLEW. ap. RuPR. (E. arvense X E. fluviatile) 

Taxonomie: Tomuto hybridu, jenž je pozoruhodný tím, že je zatím 
jediným zcela jistým hybridem v rodu Equisetum, a to právě mezi fylogene
ticky nejvzdálenějšími druhy tohoto rodu, byla a stále je věnována v litera
tufo velká pozornost. Protože u nás byl tento hybrid sledován jen zřídka 
(poslední údaje a sběry jsou staré několik desetiletí) a zdá se být spíše pře
hlížen, uvádím důležitější rozlišovací znaky pro jeho identifikaci (hlavně 
podle BORGA 1967). E. X litorale je velmi variabilní, připomínající někdy 
E . arvense, jindy E. fluviatile . Borgovo studium ukázalo ekomorfický cha
rakter t éto variability. Nejcennější znaky pro identifikaci E. X litorale jsou 
délka prvního článku větévky vůči příslušné stonkové pochvě (viz Nov ÁK 
1972), obrys rostliny a anatomická stavba oddenku a stonku. Dolní a horní 
část lodyhy u E. X litorale je nevětvená, rozvětvená část rostliny je v obrysu 
spíše sevřená, nahoru jen málo se rozšiřující (u E . arvense jsou větévky delší 
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a rozkladitější, proto obrys rostliny se nahoru rozšiřuje). Oddenek u E. arvense 
je bez centrální dutiny, u E. fluviatile s velkou centrální dutinou a úzkými 
valekulárními dutinkami; E. X litorale má poměrně úzkou centrální dutinu, 
obklopenou dosti velkými valekulárními dutinami. Každý cévní svazek ve 
stonku u E. X litorale, stejně jako u E. fluviatile má vlastní endodermis; 
u E. arvense existuje vnější endodermis společná pro všechny svazky. 

Are ál: Mapky: Anna!. Bot. F enn. , H elsinki, 4, 1967 (BoRG), p. 39 [Fennoskandinávie]. -
Fl. Slov. 2, 1966 (FuTÁK), p . 81 [Slovensko]. 

Ekologie a fytocenologie: E. X litorale roste při okraji stojatých vod; 
charakter těchto stanovišť způsobuje, že se častěji vyskytuje ve společnosti 
s E. fluviatile než s E. arvense. Z hlediska fytocenologického nebyla tomuto 
hybridu zatím věnována téměř žádná pozornost, s výjimkou BORGA (1967). 
Nejčastějšími doprovodnými druhy E. X litorale na lokalitách studovaných 
tímto autorem ve Finsku jsou podle jeho fytocenologických snímků E. pa
lustre, E. fluviatile, Betula pubescens, Empetrum a Vaccinium vitis-idaea. 

Literatura.: Bol. Real Soc. Espan. Hist. Natur., Madrid, 28 : 229 - 235, 1928 (AzuA). -
Bull. Soc. Vaud. Sci. Natur„ Lausanne, 58/234 : 147 - 164, 1934 (MAILLEFER}. 

Equisetacearum taxa nova et combinationes novae 

Equisetum L. subgenus Stichoporium (BoRNER, a.mpl. HOLUB) HOLUB 

comb. n. 

Basionym: Allo.<Jtellites BORNER subgen. Stichoporium BORNER Fl. Deutsch. Volk, 59, Leipzig 
1912, ampl. HOLUB hoc loco, i. e. incl. Allostellites BORNER subgen. Allostellites BORNER 1. c. 

Equisetum L. subgenus Equisetum sectio Limnosetum HOLUB sectio n. 

Diagnosis: Caulibus fertilibus atque sterilibus conformibus; stomatibus phaneroporis, in 
valeculo numerosis, inaequaliter dispositis; vagina tutelari in rhizoroate ac in caule communi 
externa. 

Typus: Equisetum palustre L. 1753. 
Syn.: Equisetum L. subgen. Equisetum sect. I!omophyadica A. BR. subsect. Palustria 

NovÁK Studia.ČSAV 1971/11: 60. 

Equisetum L. subgenus Equisetum sectio Pratisetum HOLUB sectio n . 

Diagnosis: Caulibus heterophyadicis, sterilibus fertilibusque; caulibus fertilibus primum 
simplicibus, pallidis, stomatibus ac sclerenchymate hypodermali destitutis, mox virescentibus, 
atomata ac sclerenchyma hypodermale accipientibus; caulibus sterilibus euru stomatibus in lineas 
remotas ad latera carinarum sitas locatis; vagina tutelari in rhizomate ac in caule communi 
externa. 

Typus: Equisetum praten.<Je EHRH. 1790. 
Syn.: Equisetum L. subgenus Equisetum sect. Heterophyadica A . BR. em. HAYEK subsect. 

Pratensia NovÁK Studia ČSAV 1971/11 : 68. 

Equisetum L. subgenus Stichoporium (BoRNER, ampl. HOLUB) HOLUB sect. 
Allagocaulia (NEILR.) HOLUB comb. n. 

Basionym: Equisetum L. sect. [Rotte] Allagocaulia NEILR. Fl. Nieder-Oesterr., 3, Wien 1859 

Hippochaete MILDE subgenus Incunabula (HAUKE) HOLUB status n. et 
comb. n. 

Basionym: Equisetum L. subgen. Hippochaete (MILDE) BAKER sect. Incunabula H AUKE 
Amer. Fern J. 52 : 29, Baltimore 1962. 
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Hippochaete MILDE subgenus Hippochaete sectio Homocormia (PFITZER) 

HoLUB status n. et comb. n. 

Basionym: HJqu1:seta cryptopora I. Bivaginata b. Homocormia PFITZER Jahrb. Wiss. Bot. 
6: 358, Leipzíg 1867 - 8. ' 

Hippochaete MILDE subgenus Hippochaete sectio Scirpoidea (VrcT.) HOLUB 

comb. n. 

Basionym: Equisetum L. subgen. liippochaete MILDE sect. Scirpoidea M. VICTORIN Contrib. 
Laborat. Bot. Univ. Montréal 9 : 14, Montréal 1927. 

Hippochaete debilis (VAUCH.) H01.uB comb. n. 

Basionym: Equisetum debile Roxn. ex VAUCH. Monogr. Preles, 387, Geneve 1821. 

Hippochaete gigantea (L.) HOLUB comb. n. 

Basionym: Equisetum giganteum L. Sp. PI., ed. 2, 1517, Holmiae 1763. 

Hippochaete myriochaeta (ScHLECHTEND . et CHAM.) HOLUB comb. n . 

Basionym: Equisetum myriochaetum ScHLECHTENDAL et CHAMISSO Linnaea 5: 623, Berlín 
1830. 

Hippochaete hyemalis (L.) BRUHIN subsp. affinis (ENGELM. ) HOLUB status 
n. et comb. n. 

Basionym: Equisetum hyemale L. y affine ENGELMANN Amer. J. Sci. 46 : 88, 1844. 

Hippochaete hyemalis (L.) BRUHIN subsp. californica (MILDE) HOLUB 

status n. et comb. n. 

Basionym: Equisetum hyemale L. var. californicum MILDE Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 
12 : 1264, Wien 1862. 

Hippochaete hyemalis (L.) BRUHIN subsp. praealta (RAF.) HOLUB status n. 
et comb. n. 

Ba s ion y m: Equisetum praealtum RAF. Fl. Ludoviciana, 13, 181 7. 

Hippochaete variegata (SCHLEICHER) BRUHIN subsp. alaskana (EATON) 

HOLUB comb. n. 

Basionym: Equisetum variegatum SCHLEICHER var. alaslcanum A. A. EATON in HARRIMAN 
Alaska Exped. 5 : 390, 1904. 

Syn.: E. variegatum SCHLEICHER subsp. alaslcanum (EATON) HuLT. Fl. Alaska Yukon, 59, 1941. 

Hippochaete X ferrissii (CLUTE) HOLUB comb. n. 

Basionym: Equisetum jerrissii CLUTE Fern Bull. 12 : 22, 1904. 

Hippochaete X meridionalis (MILDE) HOLUB comb. n. 

Bas ionym: Equisetum variegatum SCHLEICHER var. meridionale MILDE Bot. Zeitung 20: 458, 
Leipzig 1862. 

Syn.: Equisetum meridionale (MILDE) CHIOVENDA Fl. Alpi Lepont. Occid. 2: 14, 1929. 

Hippochaete X schaffneri (MILDE) HOLUB comb. n. 

Basionym: Equisetum schajfneri MILDE Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 11 : 345, Wien 1861. 
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Hippochaete X trachyodon (A . Bii. ) BoHNER nothomorpha jesupii (EATON) 
HoLun status n. et comb. n. 

Basionym: Equisctum variegatum SCHLEICHER var. jesupii A. A. EATON m GILBERT List 
North Amer. Pteridophyt„ 27, 1001. 

Z u Ra m rnenfassu ng 

D er tschochische Text ist eine Brganzung zur Studie iiber t schechoslowakische Schachthalme, 
die von Prof. Dr. F. A. NovÁK ausgearbeitot wurde. Es werden Angaben zur Taxonomie, Nomen
klatur, PhyLogoographie (hier Karten sowohl d er Gesamt- und Teilverbreitung, als auch der 
Verbroitung in der ČSSH. oder in ihren T oilgebieten angefiihrt; fiir Areale worden Arealtypen 
und Arealformeln genannt), Okologie (mit Angaben uber rlie altitudinale Verbreitung) und 
Phytozonolog.ie (mit Angabon d os charakteristischen Vorkornrnons der Taxa in den Gosellschaften 
hoherer phytozi:inologischor Einheiten) gegeben. Diese Angaben wurden m eistens dem fiir den 
„Katalog der tschechoslowakischen Flora" vorbereiteten Material entnomrnen. Die Auft.eilung 
von Equisetum in 2 Gattungen ·- Equisetu.m L. restr. MILDE und Hippochaete MILDE - wird vom 
phylogonotischen Gesichtspunkte aus als berechtigt anerkannt. Die Ansicht uber die Evolutions
selbsti\.ndigkeit d er beiden hier behandolten Gruppon wird neben anatomischen und zum T eil auch 
rnorphologischen Merkrnalon noch durch ihre unterschiedl ichen Evolutionstendenzen und ihren 
verschiodenen Variabiliti.itstyp unterstiitzt; diesor steht auch in Verbindung mit cinem verschie
d enen Anteil der Hybridisierungsprozesse innerhalb be ider Gruppen. Die infragenerische Glie
d orung be ider Gattungen wurdo revidiert; die Gattung l·hppochaete wurde in 2 Untergattungen 
geteilt, von d enen nur die Typus-Untergatt.ung in d er Alten Welt vertretr,n ist ; diese Unter
gattung wird weitor in 4 Sektionen gegliedcrt. Equisetum s. str. wird auch in zwt:i Untergatt.ungen 
und woiter in 5 Soktionen goteilt, von denon 2 - die Sektion Dimnosetum (auf E. palv..stre be
gri.indet) und. dio Soktion Pratú;ctum (auf E . pratense bogrtindet) - als neu beschrieben 
weťden. Folgcndo wichtigore Forschungsergcbnisse oder Anregungcn fiir ein weitcres Studium, 
einzelno Taxa botreffend, konnen hier erwiihnt w erden: 

Hippochaete 1;ariegata. --· Als T y pus dieser Art soll die Hallersche Pflanze oder die Hallersche 
B eschreibung dienen, die die Verwendung des Namens Equisetum variegatum durch SCHLEICHER 
giiHig macht. 

Hippochaete ramosissima. - H. debile wird gegenwartig als eine selbstandige Art angesehen. 
J-]?;ppochaete hiemalis. - Das Material dieser Art aus Nordamerika wurde in 3 Unterarten 

geteilt. 
Hippochaete X trachyodon. - Boim Namen diesos Taxons in der Rangstufe d er „Art" kann 

A. BRAUN nicht zitiert werden, weil er diosen Namen nur als oinen Unterartennarnen giiltig v er
offentlichte. Die bisherigen Angaben uber das Vorkornmen dieses Hyb1 iden in der Tschechoslo
wakei sind unsicher oder falsch; das Vorkommen in den slowakischen Karpaten ist aber nicht 
un wahrscheinlich. 

Equisetum s. str. - Alle Hybriden dieser Gattung, mit Ausschluss von E. X litorale, erfordern 
oine eingehende Untersuchung und H.evision. 

EqU'l:setum palustre. - Die taxonomischo Berechtigung von var. americana VrcT. als eines 
Vikarianten ist strittig; der Name von VrcTORIN ist nomenklatorisch ungtiltig. 

Equisetum telmateia. - Der taxonomischo vVert der amerikanischen Pfln.nzen erfordert not
wendigcrweise eine weitere Untorsuchung an Hand eines reicheren Materials. 

Equisetiim arvense: Trotz der von HAUKE dem Taxon E. boreale BoNG. gewidmeten Aufmerk
samkeit scheint diese Problematik noch nicht endgultig gel6st zu sein. 
~- 1 Am Schluss d es Beitragos (s. 127 - 12)) wurdon 2 neue Sektionen der Gattung Equisetum 
beschriebon und 16 neue nomenk latorischo Kombinationen innerhalb beider Gattungen vorge
schlagen, u. zw. 2 for d ie Untergattungen, 3 for die Scktionen, 4 fiir die Arten, 4 for die Unter
arten, 3 for die „Arten"-Hybriden und 1 fiir eine Nothomorphe. 
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