
Preslia, Praha, 44 : 359 - 363, 1972 
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;RIVOLA M. e t l\'l. VoNnHAČBK (1972): Zonaco mechorofi t, ťt na hh•hu ktnčného rybníka 
Nový Ccpský . [Zoni nrung von Moosen am Ufor d~)S g<'Hornm 0 ť1·,pn 'l'e ichcs Nový 
CopRký. J - Prwdia, Praha, 44 : 359 -- 363, 1!)72. - Der T e ich Nový Cepský bei der 
Siedlung Cep (irn_ Gobie to von Wittingau) wurclo im J. 1971 gcsommor t . An seinem 
ós tlichon l fer wurdo e ine boacht.onswerto Zonierung von Muosen b eobachtet. Es 
wunlon insge;-;amt () Zonen untorfichioden. Das Vorkornmnn uncl die Verbreitung 
rl<>r Moose in dnn ninzdnen Zonen ist uborsi chtlich in eine r Tabnllo vn ranschaulicht. 

1 )Súrlb6hmisches M 'useum, České BwNjovice, 'l. 1sch echoslo1raJcei. 2 )Havířslcá 70 , 
Plzeň, 2'schechoslowakei. 

Rybník Nový Cepský u osady Cep na Tfoboňsku byl po celý rok 1971 
letněn. Na jeho východním bř'ehu, kterým navazuje rybník na Svato
barborský les , byla v srpnu uvedeného roku pozorována zajímavá zonace 
vegetace - - především mechorostů. Fyziognomicky zde bylo možné odlišit 
zcela zfotelně 6 pásem. 

Zóna I byla tvofona borovým lesem na minerálním substrátě s velmi 
chudým druhovým složením. J-edná se o kulturní bor , který se blíží spole 
čenst, vům svazu Pino-Quercion M1rnwECKA-KORNAŠ in MEUWECKA-KORNAŠ, 

KORN AŠ et PA WU)WSKI U)fi9. Stromové patro bylo tvořeno pouze borovicí 
lesní (Pinus sylvestris L. ), která byla doprovázena v podrostu druhy Vacci
nium m.yrtalus L. , V. vitis-idaea L. , Calluna v·ulgaris (L.) H u LL , Molinia 
coerulea (L.) l\ioENCH a ojedinělými kefíky Vaccinium, uliginosum. L. Mechové 
patro bylo reprezentováno druhy Dicraniwi poly8eturn Sw., Lwncobryum, 
glauc1tm (HEDW.) ScHIMP. , Plet1:rozium schrehen: (BRrn.) Mrrrr. , Dicranella 
hetermnalla (HEuw.) Sm-ITI\l(P. , Polytrichum commiine HEDW. , Campylopus 
fl e:riwsus (Hmow.) Biu o. a v malé míře Sphagnurnfallax (KLINOGR.) KLINGGR. 

em. IsovHTA. 
Zón a TI byla tvořena rozvolněný ni borovým lesem na raše] i ně. Spole

čenstva této zóny patl·ila, původně s největší pravděpodobností svazu Rhyn
chosporion albaP \!\' . Kocu 192G~ hy la však v důsledku úzkého kontaktu se 
společen stvy výše u vedenými a v důsledku toho , že se vytvořila jen na 
úzkém , plošně velmi omezeném pruhu li mosní fáze rybníka. ovlivněna 
natolik, že v současné podobě vytváfojí přechod ke společenstvúm svazu 
Pino-L edion Tx. 1055. Pokud se týká mechového patra, byla tato zóna 
diferencována od pfodchozí hromadným. velkoplošným výskytem rašeliníku 
Sphagnurn falla:J.; (KLCNGGR.) Kr,rnon1~. eni. Isovrrl'A. který spolu s dalším 
druhem - S. palustre L. - tvořil souvislý koberec v celém porost.u. 

Z dl'uhú pi"O!lchozi zóny s <~ zde opakovaly Le'11col1rynm glaucurn (HJmw.) S CHIMJ>. , Ple.uro -:'ium 
schrebcri (U1uD .) l\lnT .. PolytrÚ'lťt t.m co111rn11n e HBJ>w„ nově pi"i s toupil dl'uh Pohlút nutans 
(HBnw.) ],1N nu. Pml r ozvolnón ý rn m1dros tem [> i nus sylrestris L. t· vo ř-il.v ninnší ;-;kupinky kfoviny 
Rharnnus Jrangu.la, L„ J,edum, pa,lustre L. a nižší e xnrnpláfo .J1111i71erus com,rnu11is .L. Charakteris
tické bylo i složení bylinného pat,ra: Calluna vulga ris (L.) HuLL, Vacciniurn vitis -1;claea L., Molinia 
coerulea (L.) lVfoENCH, Juncns squarrosus L„ Rhynchos7JOra. alba (L.) VAHL, l'w·ó niurn o.cycoccus 
L., A ndrom erla JJOl'ifolia L .. Drosera rotund~folia L.. Eriophorwn vnginalum L., R. ctngustifolium 
HoNCK., Carex nigra (L.) Hmc HAJW, C . 8lellnlata Goon .. Na.rdus stricta L. a .Potentilla erecta (L .) 
HAEU SCHEL. 
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V limosní fázi rybníka se vytvořila zóna III. Byla představována plošně 
rozsáhlými čistými koberci rašeliníku Sphagnum fallax (KLINGGR.) KLINGGR. 
em. IsovnTA (zejména v místech, kde bylo znát dřívější drobnou těžbu 
rašeliny), ve kterém se jen na poněkud vyvýšených místech vyskytoval 
ploník Polytrichum commune HEDW. Z cévnatých rostlin, které byly v ko
berci rašeliníku rovněž jen řídce vtroušeny, bylo možné zaznamenat: Salix 
aurita L., Juncus filiformis L„ J. effusus L., Carex nigra (L.) REICHARD, 
C. rostrata STOKES, Agrostis stolonifera L. , na místech, kde byl obnažen mi
nerální substrát, Juncus bulbosus L.; rovněž sem zabíhaly z další zóny oje
dinělé trsy Carex acuta L . em. REICRARD. 

Porosty rákosin a ostřic jsou vyvinuty atypicky a navíc se mozaikovitě 
prolínají. Podle celkové fyziognomie porostů bylo možno v litorálu rozlišit 
dvě zóny. 

Zón a I V je reprezentována vlastními porosty ostřic, kde dominujícím 
druhem je Carex acuta L. em. REICHARD, doprovázený dalšími druhy C. rost
rata STOKES, C. 'Vesicaria L ., Agrostis stolonifera L., Peucedanum palustre (L.) 
MOENOH, Bidens tripartitus L. , Juncus bulbosus L.; ostrůvkovitě sem vstupují 
porosty Phragmites communis TRIN. Zcela svébytné je mechové společenstvo 
této zóny. Je tvořeno jednak druhy vázanými na mělký litorál - Sphagnurn 
subsecundum NEES, S. auriculatum SOHIMP., dále druhy vázanými na bulty 
ostřic a detritus rákosin - Drepanocladus fluitans {HEDW.) WARNST. , 
D. aduncus (HEDW.) MóNK., D. exannulatus (Br. eur.) WARNST. , Calliergon 
giganteum (SCHIMP.) LINDB. a konečně t erestrickými formami fluitantních 
druhů - Riccia fluitants L. em. LoRB. a R. rhenana, LORB . 

Zóna V představuje vyznívání předchozích porostů , projevující se zejména 
ojedinělými výskyty druhu Carex acuta L. em. REICHARD (z ostatních druhů, 
vyskytnu vších se v předchozí zóně, zde zastihneme znovu J uncus bulbosus L. 
a Bidens tripartitus L.); charakteristické pro tuto zónu jsou ostrůvkovité 
výskyty druhu Typha angustifolia L . v rozsáhlejších porostech Glyceria 
maxima (HARTM.) HoLMBG. a Bolboschoenus rnaritirnw; (L .) PALLA. Celková 
pokryvnost druhů hydrofáze je už poměrně malá, takže se zde při letnění 
vytvářejí podmínky pro průnik e]ementú vlastních společenstev obnažených 
rybničních den (Bidention tripartii NoRDHAG EN 1940, N anocyperion flave
scentis W. KocH 1926) z následující zóny. 

Mechové patro zde nemá vlast,ních význačných druhú a jP tvoi"eno posledními výběžky po
rostů Sphagnttm auriculaturn ScHTMP.: oF:trůvky orobince prová:d Drepanocladus exannula,fu s 
(Br. eur.) W A.RNST.; ncjvět.f';í podíl však phpadá na tercstrickó formy Huitantních druhů, vy
plaven8 sem při opadávání vody _, Ricáa.fluitans L. Am. L01rn. a R. rhenana, LORB. Zajímavé jn, 
že R. fluitans zde nabývá výrazné převahy nad R. rhenana (v předchozí zóně jsou poměry té
měř vyrovnané) a nalezneme jej jošLě i v další zóně, kam už druhý drnh nezasahuje. Snad by bylo 
možné si tut,o skutečnost vysvětlit tím, že R. rhenana je značně skiofilní (nejbohatší porosty 
tohoto druhu nacházíme právě na bázích a mezi hulty pod li sty Car0x acuta L. ern . H.mcHATm) 
a nedaří se mu proto na volných plochách, vystavených silné insolaci. 

Z oRtatních , výše dosud nejmenovaných druhťt cévnatých rostlin, sem zasahují zejména 
některé prvky spo lečem;tev obnažených rybničních den ( Lythrum salicai„ia L„ Rleocharis 
ovata (ROTH.) RoEM. et ScHur:r„ Ali8ma, plantago-aquatica L„ Carex boherm:ca ScrrnEB„ Poly
gonum lapath~folium L. a, Lycopus europaeus L.). 

Poslední - VI. zón u - představují porosty, které postupně osidlují 
pomalu vysýchající bahno, místy polygonálně pukající; jsou to především 
druhy svazů Bidenlion tripartiti NoRDHAGEN 1940 (Bidens tripartitus L., 
Lycopus europaeus L. , Polygonum lapathifolium L ., Bidens cernuus L. , Poly
gonurn hydropiper L. , Rumex maritirnus L., Rorippa islandica (OEDER) BoRB., 
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Ranunculus sceleratus L. , Potentilla supina L.) a Nanocyperion flavescentis 
W. KocH 1926 (Carex bohemica ScHREB., Eleocharis ovata (ROTH) RoEM. et 
ScHULT., Spergularia echinosperma ČELAK., Plantago major L ., Eleocharis 
acicularis (L.) RoEM. et ScHULT., Gnaphalium uliginosum L.), v menší míře 
druhy svazu Litorellion uniflorae \iV. Kocu 1926 (Juncus bulbosus L., Elatine 
gyrosperma DtrBEN, Callitriche sp.) s dalšími průvodními druhy (Bolbo 
schoenus maritimus (L.) PALLA, Alisma plantago-aquatica L., Glyceriafluitans 
(L.) R. BR„ Tripleurospermum maritimum (L.) KocH, Epilobium roseum 
SCHREB., Alopecurus geniculatus L. , Trifolium hybridum L. , T. repens L. , 
Sagittaria sagittifolia L. , Poa annua L. , M atricaria matricarioides (LESS.) 
PORTER, Polygonum aviculare L. , Schoenoplectus lacustris (L .) PALLA). 
Rovněž z mechorostů nalezneme právě v těchto místech typické před

stavitele bryoftóry obnažených rybničních den. Z předchozích zón sem byly 
vyplaveny Drepanocladus exannulatus (Br. eur.) WARNST., Riccia fluitans L. 
em. LoRB., charakteristickými druhy jsou zde Physcomitrium e1trystomum 
(NEES) SENDT., Ph. sphaericum (LUDWIG) BRID. , P seudoephemerum nitidum 
(HEDW.) PODP.; jsou doprovázeny některými dalšími obecnými druhy jako 
Bryum ar~7enteum HEDW. , Atrichum undulatum (HEDW.) PAL. DE B. a Barbula 
unguiculata HEDW. Místy bylo bahno rybničního dna l)Okryto souvislými 
porosty druhu Riccia cavernosa HoFFM. em. RADDI. 

Názorný přehled o rozčlenění bryofyt v popsaných podmínkách podává 
tabulka 1. Současně je možno říci, že bryologické poměry společenstev ob
nažených rybničních den , popsané v této práci, zachycují iniciální stadium 
sukcese mechorostů v těchto biotopech a jsou do určité míry obecně platné. 
Na dnech dvou dalších letněných rybníků v Třebořiské pánvi (Koclířov 
u Lomnice n. L. a Smrk u Petrovic, oba byly též první rok l etněny) byly 
v témže období zjištěny obdobné poměry. Navíc byly nalezeny dva druhy -
Leptobryum pyriforme (HEDW.) SoHXMP. a Climacium dendroides (HEDW.) 
WEB. et Momi (oba na rybníku Koclířov) - kromě blíže neurčitelných 
druhů rodů Bryum a Pohlia. 

V pracích našich autorů n ebyla doF<ucl věnována mechol'Ostúrn těchto spolet~enstov dost.a
tečnú pozornos t, a jejich význam nebyl proto ještě doceněn (c f. NE UHA USL HJ59). Několik druhů 
z v_ývu,iově pnkrot~ilej ších Rt,ádií těchto společenstev uvádí AMBHOŽ (1938, 1!)39) . Zaslouženou 
poznrnnRt věnoval rnechorosti°1m řádn Cyperetalia fusci MiTLLEH.-STOLL et PrnTSC H 1962 a pi"í 
buzných spolofrnstev PHILIPPI (1968). Některé j(~ho závěry so zdají být podporovány i tímto 
drobný m pozorováním. 

Pokud Re t,ýká ekologické charakterir-:;tiky jednotlivých drnhú, nemáme dom1d provo<leno 
pucl obnó hodnocení, jakó vypracoval pro makrofyta HE.TNÝ (1960) . Podle jeho rozdólení (HEJNÝ 
1962) náloží pozorovaný objekt k ekocykln s dl ouho t rvajícím intervalem kritických ekoe tap. 
Analogické hodnocení jednotlivých druhú mechorostú by pak vypadalo nÁ.sledovně: lirnosní 
fáze jo charakterizována hromadným výskytem druhu Sphagnwm Jallax (KLINGGR.) KLlNGGit. 
em. IsovnTA, který t ím, že jo vázán na limoRnÍ fá zi a v hydrofázi č~i terestrické fázi se vyskytuj e 
jen sp oradicky či krátkodobě se n ejvíce blíží ek ologickó skupině tonagofyta; litorálni fáze je 
charakterizována jednak druhy, vegetujícími za vysokého stavu vody na vodní hladině, po opad
nut.í vody vytvářejícími t.ore::;trické formy (hydat,oaerofyta) - Riccia fluitans L. ern. L01:rn., 
R. rhenana Loun„ jednak druhy. vázanými po opadnutí vody na specifické poměry edaAcké 
(sedimenty rostJinného detritu snižují výšku vodního sloupce za vysokého stavu vody a způso
bují pomalejší vysychání půdy po jejím opadnutí ) - Sphagnum subsecundu:m NEES, Drepano
cladus fluitans (H1mw.) WARNS'J'„ Calliergon giganteum (SCHTMr.) LINDB., Sphagnum auriculatum 
ScHTMP., Drepanocladus exannulatus (Br. eur.) WARNST. Tyto druhy jsou váznny svým výskytem 
převážně na li torální fázi. Tím, že nacházejí optimum svého rozvoje právě v t éto fázi, stejně 
,iako vázanos t.í na specífitu substrátu popsanou výše, se velmi blíží ekologické skupině uliginoso
fyta. Význačné druhy obnaženého rybničního dna (Physcornitriurn eurystomum (NEES) SENDT., 
Ph. sphaericum (Lcmwrn) BRID., P8eudoephemerum nitidttm (HEnw.) Ponr„ Riccia caverno.sa 
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Tab. l. - Zonace mechorostů na bl-ehu rybníka Nový Cep. ·ký - Zonierung von M oosen am 
Ufer des gesommerten Teiches Nový Cepský 

Taxon __,.. Zóna I II III IV v VI 

Dicrmrnrn polyseturn Sw. + 
Dicranella heteromalla (HEDW.) flf'HUfť. + 
Campylopus flexuosus (HEnw .) Brno. + 
Leucobryuni glaucum (HEDW.) ScnIMl' . + + 
Pleurozium sch1·eberi (Bn.rn.) MITT. + !--
Polytrichurn commnne HEDW. + + + 
Sphagnum fallax (KUNGOR. ) Kc.LNGU R. firn. 

IsovIITA (+ ) + + 
Sphagnum pal118fre L. + 
Pohlia nutans (H1ww.) LINDB. + 
Sphagnum subsecundum N EES -!-
Drepanocladus fluitaris (HEDW.) 'iV ARNST. + 
Drepanocladus adu.ncus (H1mw.) l\lbNK. + 
Calliergon g·iga11teum (ScmMr.) Lrnnn. + 
Sphagnum anriculatum l)cHIJ\IP. + ( 1- ) 
Riccia rhenana T_,01rn. + I 
Drepm1ocladus exannulatus (Br. eur.) "\íVA rtNST . + + (-1-) 
Biccia jluitans L. em. Lon.B. + + + 
Physcomitrium eurystomum (N1rns ) SENDT. + 
Physcomitrium sphaericum (LPD\>\' IG ) BLnD. + 
Pseudoephemerum nitidum (H1mw.) }lonr. + 
Riccia cavernosa HOFFM. em. H, DDI + 
Barbula unguiculata HEDW. + 
Rryum argenteum HEDW. + 
Atrichum undulatum (H1:mv:. ) PAL. DE B. !--

HoFF!Vr. 0111. R .urn1) jo možno p odle té t o klasifikace hoclnot.it jako pelocht.hnfy kt.. Tot.o zafazcní 
jo v mnoha pÍ'Ípadnc:h je n p1·ihližné . Další npi"<'snf>ní bude vyžadoYat. poclroLn ~"j šího studia okologie 
jednotlivých clruhú. 

Zusamm o nfa i:rnung 

D e r h0i <kr • 'iodlung Cop im G bi ete \ ' On T!·<'hoú ("' iLI i11 gan) ge logenc Tc'ich Nový Cc1mký 
wurdc im .J . 1971 gcsommert. An seincm óst.li c lw n l for \\' Ul'<lo oiuc boaf'hl onsw fl ťtn Zonic nmg 
d or Y ql;dn.ti on, vo r a lle rn vnn l\looscn, b c <>biwhtc:.' I; E'H w11rcl0n in sgl' o;aml () Zorwn unh'r ·schiťd 1' 11 -, 
11. zw.: J.: c in KiL'fPru\\·a ld auf mi 11 e mlisch om Nubs tr-at. (K ulh1rki 0forn\\'n.l<l, d11rc h soim' Art.on
zusammr' ru;e l 'Znng d en GesellschaflcH d os Vedmmlos lJino -Q?tercion rnthcs t.t·hond): f[; <' in Ki<'frr11 -
wal<l anf Torf (e iHe GE'se llschaft, llI'Rpriinglich mit. gróssLe r v\Tahl'sdu~ inlichlrnit cl0rn Vn l'bn.rul0 
Rhyn chosporion r1ll)((.e angeh6rond, rlerze it, jeclo<'h e incn Oborgang zn C Ps<' lhd1aít<:n <ll's Vorlm11-
d OF; Pino-Lerlion bi ld 0n(l); Ilf.: c ine lirnmw Phas <' cl es T oichm\ rni t- d<·m Torf1noos 8]Jhnu11wn 
falla.-c nncl lock.P r c ingPst-rPut.en w citcrcn Art.<•n; IV. : ScggenbPstantl0 mít e ingf\st routc n Schi lf
inse ln (I'hragmiles cormnun ú1): V.: HAstiinde rnit Uoll>o.c;clwenwi ma.'l'ilimus 11ncl Olycerúi rna:rirnn 
mit inse ln,digmn Voťkomrnen von 'l'y7)ha angustifoz.ia: V f.: clc r nnckt.c T Aichhodc n mit s ich 
entwickclmlcn typi sc hen Gesd lschaftcn. 

Das \"orkornrn on und di fl Vcrbroitung d<' r MooRe in don e inze lnen Zo1wn i;,;t úhcrsicht lich 
in e inor Tabolle voranschaulicht. ·-
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34 : ;359 -- 367. 

HoLun ,T., S. HE,JNÝ, J. MoHAVEC ot. R. X tWHAURL (1967): Obers icht d P r hohPnm Vegetations
oinheiten der 'Tschechoslowakei . -- Rozpl'. Č:-; . Akad. Věd, Rn. Mateni. Na.tur·., Praha, 
77/3: 1 -- 75. 

N1rnu i\lrsL H. (1959): Die Pflanzengesellschafton dos ::.i iidostl if'hl'n 1\ >il<'s des " ' ittingauer Bnc 
kens. - l'reslia, Praha, :J l : 11 [) - --14 7. 

I'HTLTPPI O. ( 19fl8): Zur Kcrmtnis der Zw01"gbinseng0snll :-;chaften (Onlnung d e r Cypercta l ia 
fm;ci) d es OberrheingebieLes . - -· Verbff. Lanclesst.elle Natuťsch utz Land:-;chaftspflegc Baden 
Wúrtomborg 36: 65 - -- 1:30 . 

PILOUR Z. e b J. DunA (1H60): Klíč· k nrl-ování rnech orostú Č'Sll. .. Praha. 

YV. Kru tzsch: 

Dof\lo 28. února ] !)72 
Recenzent: Z. Pilou11 

Atlas der mittel- und jungtertHiren dispersen Sporen- und Pollen- sowie der Mikro
planktonformen des nordlichen Mitteleuropas 

Lieferung VI., VEB G . :Fischer Verlag, Jena 1971, 234 str., 13 obr., v bextu 13 t.abnlí, 74 kříd. 
tab. mikrosnímkú, cena 133, - M. (Kniha je v knihovně ČSBS.) 

Nebylo náhodou, že z plánovaných 16 dílů Krutzschova aLlasu, z nichž byly dos ud uvohijnčmy 
dily I., IT., III., IV„ v. a vn„ díl šestý „Conifeťenpollen" vyšel Re zpožděním. Určováni v hor
ninách rozptýlených pylových zrnek fosilních jehličnatých ros t lin jo pro každého palynologa 
v elmi tvrdým oř-íškem. V li teratuře exis tuje již :fod a dílčích studi í, vo ktel'ých so aut.oř-i poknušeji 
stanovit rozlišovací rodovó a dťuhové diagnostické znaky fosi lních pylových zrnek konifer -
dosud vfak s negativním úspěchem. Krutzschův VI. díl atlaim jo dalšim, zdá se, že nejzdahlej
ším pokusem. Krutzsch zachovává dosud vžité děleni pylových zrn~;k gymnosperm na formy 
s lótacími váčky, které zafadil do 5 orgánových rodů [Púynsporites SEWARD, Abiespollenites 
THu., I'iceapollis ,iV. Krt., Cedripites \VoDBHOUSE, Poclocarpirlites CooKs.] a foťmy inaperturát;ní 
se sedmi orgánovýnli rody [Zonala,pollenite8 PF., S ciallopityspolle11ites (.l:{,AA'l'Z resp. THH~ 1tc:A1ťr) 

ex H. PoT., Arancariacites CooKSON, Psophosphaera (NAUM.) e x BoLClJ., Cnpressacites Bm,cu., 
Inaperturopollenites TH. et PF„ 8equoiapolleJ1/iles Tne .]. Skup ina tzv. inaporturátnich pylových 
zrnok však neodpovíclú, (jak sám autor uvádí) v řadě př'ípadů svému morfologickému názvu, 
protožo v e skutoěnosti většina py lových zťnek má apertury. 

Orgánové rody jsou dále rozpracovány d o druhů natolik podrnbně, jak so autorovi podařilo 
stanovit rozlišitelné druhové diag nost.ické '.1,Tiaky. Vedle důkladných rodových a druhových 
diagnóz autor vypracoval roz lišovací <liagnostické tabulky, čímž umožnil rychlejší orienLaci 
každé mu, kdo bude R atlasem pracovi:1t. 

Autor podrnbnč popsal 95 clrnhú tfotihorních pylových zrnek k o ni.for. D iagramy jsou prová
zeny jak m ikrofotografiemi pylových zenek v několika optických fozoch, tak i kťesbami. U každé
ho popisu drnhu jo uvedeno jeho stratigrafické rozšíření v třetihorních u ložoninách stř. Evropy. 
Autor podťobně uvádí synonymiku a diskutuje dosavadní literaturu. H.ospektuje nomenklato
rická pravidla. 

Ve lkým přínosem VI. dílu atlasu je mimo jiné zejménn, ve lmi podrobné propracování rodu 
/,onalapollenites, je ž odpovídá pi'· irozenérnu rodu Tsu<f!a. Auborovi Re jako prvnímu podařilo 
morfologicky ocll.išit 17 tfotihoruích d r uhú tohoto rodu . Na tab. 9 uvá <L[ pak pylový diagram 
kvalitativně-kvan.tit.ativního rozšíření rodu Zonalapollenites v terciéru stř-. Evropy. 

P .fodložon ý VI. díl Krutzschova atlasu nej en podrnbně dokumentuje druhovou rozmanitost 
gymnosporm v tfotihorách, 1nnohonásobně pfosahující makropaloobotanickou dokumentaci, 
alo je též výbornou pomůckou při určování tak obtížnó skupiny p y lových zrnek jehličnatých 
rostlin. N apÍ'Íště se boz této kn ihy neobejde žádný palynolog, zabývající se výzkumem třeti
horní kvčt,eny. 

Přojcmo kolegovi Krutzsch ovi a zejména nám všem, kdož pracujeme v oboru třetihorní 
palynologie, aby mu po vyčerpávajícím zaměstnání zbývalo dost energie a času pro záslužnou 
práci na dalších dílech atlasu a těšíme SA na díl VIII . 

B. Pacltová 
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