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Líčidlo jedlé (Phytolacca esculenta VAN HouTTE), 

nový zplanělý druh květeny ČSSR a NDR a rozšíření druhů 

Phytolacca esculenta VAN HouTTE a P. americana L. v ČSSR 
Speise-Kermesbeere (Phytolacca esculenta VAN HOUTTE), eine neue verwilderte Art 
der Flora der ČSSR und DDR und Verbreitung der Arten Phytolacca esculenta 
VAN HOUTTE und P. americana L. in der ČSSR 

Vladimír Skalický 

SKALICKÝ V. (1!)72): Líčidlo jedlé (Phytolacca esculenta VAN Hou TTE), nový zplanělý 
druh květeny ČSSR a NDR a rozšifoní druhů Phytolacca esculenta VAN HoU'l.'TE 
a P. americana L. v ČSSR. [Spe ise-Kermosbeere (Phytolacca esculenta VAN HouTTE), 
eine nene vorwilderte Art d e r Flora der ČSSR und DDR und Verbre itung der Arten 
Phytolacca esculenta VAN HouTTE und P. americana L. in der ČSSR.] - Preslia, 
Pra ha, 44 : 364 - 369. - Phytolacca esculenta VAN Hou TTE is t die zwe ite tschecho
slowakische Art der Gattung Phytolacca. Sie wurde in den letzten fiinfzehn Jahren, 
aus de r Kultur verwildert, an einigen Orten in Bohmen gefunden . Im Jahro 1971 
habe ich sie auf einer Schuttablagerungsstatte in der Stadt Loban (Obe rlausitz, DDR) 
gesammelt. . Angaben unter der Bczeichnung Phytolacca acinosa HoxB. auch anders
woher aus l~uropa beziehen sich wahrscheinlich auf diese Art. EK is t ein B estimmungs
Rchhissol for b eido t.schflchoslowakischen Arten d e r Gattung Phytofocca. und e ine 
Tabnll e v on diakri t ischen Morkmalen tax onornisch vorwandter Arten aus dem 
B e r0ich e v on T'hytolacca a.cinosa RoxB. sp. aggr. b e igefiigt. - Botanisches Institut der 
Kn:rls- fh?'iversitiit , B enátská 2, Praha 2, Tschechoslo1calcei. 

V posledních dvou desetiletích se začal šířit ve střední Evropě nový druh 
rodu Phytolacca, a to Phytolacca esculenta VAN HouTTE. Jednak byl jako 
blíže neurčený druh založen do herbářů, někdy však byl zaměňován s druhem 
Phytolacca americana L. (zcela výjimečně s P. octandra L_ - viz HEUKELS 

et VAN OosTSTROOM 1962) nebo byl uváděn v literatuře jako P. acinosa RoxB. 

první doložený Rběr zplaněných rostlin P. esculenta VAN Hou TTE z území 
CSSR pochází z roku 1956, první sběr z NDR z r. J 971. 

Děkuj i prom . bi ol. V . . Johlikov i a prom. p od. J. Houdovi za laskavé posk y tnuti herbáfového 
mat<w iá ln a d a lš ích informa cí v č lánku použitých a prom. biol. B. D oylov é za laskavé vyhle
d á ní clodatkú h1~rb ái· ú Národního mttzoa v Průhonicich. Revidoval jse m zatím materiál tří 
československých vefojných herbář·ů (zkratky podle U,TČiK e t Ho u FEK 1!)70), a to: PR, PHC, 
CB . Kromt; nvod on ých s bčrú z ČSSH tam byly jen p oložky zo zahraničí. 

V p osled n ích le tech se můžeme setlmt s kulturou tohoto druhu d osti často. J A pravděpodobné , 

že i j eho zpla1v1ování hude hojnčj š í. Cpozorňuji proto na n oj botanickou ve ř-ojnost, aby jej sle<lo· 
v a la a rozlišovaln. url d r uhu P . amer-icana L. , kte r ý s ji s totou r oste v součar-mé době zplaněle 
v RRR (údaje z Č ~'R n 0jsou doložen y položkami). Proto jsem u vedl klíč k u •·čP ní obou druhů 
i pfohlod lokali t P. am p,r ir;arw. L . v ("'jSSR. 

Klíč k určení československých druhů rodu Phytolacca 

A. Tyčinek 10, plodolisty zcela srostlé , čnělky ± 0,8 mm dl. Plod shora 
smáčknutá bobule. Plodenství někdy mírně nící. Listy podlouhlé až elip
tické, ostře až dlouze špičaté , čepele průměrně 12,5 x 5 cm velké, poměr 
délky k šířce ca 2,5, žilnatina 3. řádu nezřetelná, řapíky v dolní části 
nekřídlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Phytolacca americana L. 

(výstižné fotografie v naší literatuře viz KLAN 1932). 
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B. Tyčinek obvykle 8, plodolisty zcela volné, čnělky L2 mm dl. Souplodí 
složené z 8 peckoviček, shora smáčknuté. Plodenství vždy přímé . Listy 
velké, eliptické až široce eliptické, tupě špičaté, čepele průměrně 15 x 8,6 
~m, velké,, P?m~r dél~y „}I- šíř,ce, c~" l,}5, ~jl~atina 3. řádu zřetelná, 
rap1ky kratke, zretelne kridlate temer az k baz1 ........... . ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Phytolacca esculenta VAN HOU'l'TE 

(výstižné fotografie v naší literatuře viz HotrDA l 970a). 

Přehled rozšíření Phytolacca americana L. v ČSSR 
ČSR: 
kolmn r . 1800 Praha 1, Lobkovi cká zahrada, pěstována (he rb. LOBKOWIC, PHC) 

1854 .l\lnichovn Hradi štč , zplanělo (SmomA 1854) 
1856 Červený Hrádek (A. R.OTH 16. 8. 1856, PR) 
1887 Hm;topeče , pěHtována v zahradách (A. Sc HmHL 7. 1887 , PH.) 

před r . 190 ~~ Nymburk, v zahradě (F. VšETEÓKA, Rine anno , PH) 
1906 Praha 7 -Holešovice (K . DoMIN 1906, PRC) 

1908, 1916 R oudnice, rnmištó u rafinel'ie oleje (F. A . Nov~\K 7. UW8, PRC), u hospodářRké 

SSR: 

školy (F. K NOR 1. 9. l9Hi, PHC) 
l!H2 Hradoc Králové, pěstována (K. P1wKEŠ 7. 1912, PRC) 
1!:130 Olomo uc, hot. zahrada (H. LAUS 10. rnao, PH) 
1937 ČaRtolovicc, zplat\uje ze zámeckého parJrn (leg. A. Souč1<: K; HoHLl~ N.\. 19:17) 
Hl45 Nový B ydžov, zplaněle ze zahrady pí. Šebkové (D1<: YL ll-!45).*) 

1856 - 1906 okolí Brat islavy, pěstována v zahradách a na vinicích n ebo b 0z bli žších údajú 
o stanoviš ti (PA NTocs:r:K 1907, Sc:HNELT,Jn:i, 14inn anno, l'H) 

1905 Volký Horeš u Král. Chl'mce (CHYZE H 1905) 
1909 Rakovoc u Krupiny, v údolí při potoce nad zámkem (8. K1 r PČOK 14. H. 1909, PR) 
1920 J edlové Kostolany u Topolčianek, okraj lesa u staré šachty seve rně od Zlatých 

Moravcú (C. PuRKYN ř: 1920, PRC) 
1937 Malacky , písečný bor „Dúbrava" m ezi Lábe m a Jakubovem; u R arboku [ ""~ Ro

hožníkn] (log. v ALENTA; KJtJST J 937) 
Ul52 Plavecký Štvrtok, „Dúbrava" u Jakubova i jinde u obce (R užH)KA 1952) 
1970 Plavecký Štvrtok, okraj boru as i 400 rn JV n{tdraží (M. Šon RKovA e t L. HHOll DA 

1970, PRC) 
1970 Komárno, v křovinách u pahorku „ Bašov kopec" u obe(' 1\farcelová, ] 30 rn, 

JV exp. (,T. C1rn.Tťl1;K, B . KŘtsA et Z . SLAVÍKOVÁ, 8. 7 . H)70, PRC) 

Přehled sběrů Phytolacca es culPnta VAN HouTTE v ČSSR 
a v NDR 

1956 Praha 2, Horsk á ulice , n a t,rávníku u opravované bullovy chemických ústavú 
přírodovědecké fakulty univ. Karlovy (V. SKALICKÝ 7. 1956, PRC) . Ohniskem 
šířeni byla Genetická zahrada univ. Karlovy u albcrtovRkých schodú. Podle 
informací v odoucího zahradníka p. LEHEÓKY ji vysel v Genetické zahradě b ýv. 
zahradník ,T. Ř uLc; plocly p ocházely ze zahradní kultury z Prahy-P ankráce. 
Lokalita p fod Chemickým ú s tavem UK zanikla, ale v Genetické zahradě roste 
toto líčidlo dodnes při plotu v dolní óás ti. zahrady za vodní nácldí a ob čas vy roste 
i jinde v areálu zahrady z plodů p fon esených ptáky. 

1958 Chomutov (A. HosENDOHFOVA 10. 1968, PH, no. 553797) . Na et iketě n ení uveden 
původ ros t.liny (pěstovaná či zplanělá?); průvodní dopis A. Rosr:N no1wovft 
vednni tloriRt ick é akce, n a nějž je na etiketě odkazováno, n ebyl nalezen. F . MLAnl'.· 
mě upozornil, žo př-i pokusech o r.ekultivaci výsyp ek v PodkrušnohoH bylo 
použito také nějakého druhu rodu Phytolacca; poněvadž jse m. dokladový materiál 
ncvi <lěl , nmnohu tvrdit, že se jedná o t ento druh, i když .i e to pravděpodobné . 

19GO ČeRk0 Budějovi ce, rumiště u nákladov é části n ádraží ji7,ně od vyú~tění. lávky 
p ro pěší (V. SKAUCKÝ et L. KNÍŽF.TOVÁ -ŠTF;r•AN KOVÁ 30 . 6. 1960, CB) . Lokalita, 
kterou j :-;m e objevili pí-ecl zahájením kursu na určování oRtfic poi'·ádaným Jiho -

*) R. 1972 tu líčidlo P. aniericana již n eros tlo; jinde v N. Bydžově a v Prasku na!ťzeno líč i cllo 
P. esculenta . 
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{:eskou pobočkou Čs . bot . společnm;t i a účastníkúrn kursu demonstroval i jako 
Phytolacca sp . indct., zanikla. 

1!)61 Frýdlant v (~echách, několik kusú zp lan ěle· u plotu zahrndy v ul. V. Bělika 
(V. JEHLiK jako J>hytolacca acinosa Hoxn. na přednášce o nových druzích kvě
teny ČSSH 13. 12. 1965 na (·Ionské schúzi (~s. bot. spo lečnosti). Podle informací 
frý dlantsk ých občanů rostlo t u lí č idlo judló v zahradě již asi od r. 1950. 

1962 H ejnice, pěstována na zahrádco u domku č. 4}) v rnmdě Peklo (V. J1rnLÍK, pfod 
náška 13. 12. 1965). 

1960 - 1962? Lázně Libverda (A. HYNKOV.~ . Hine dato, rR, no. 55:3802). Podle data pfodání 
do hf·rbář-ú Národního muzea v n 111nci flori st ickó a k ce pochází sběr a si z lot 
1960 - 19(i2. Z e tiket,y není jnRné, zdali d o kladovan é rnsUiny z Libverdy by ly 
nalezon y zpl aněl é u ebo zdali by ly jen p i'\stován y. 

1962 Rasp e nava, v p i·íkopu s ilnice do Krásnóho L esa n ed a leko odbo{~ky ze i:;ilnice 
Frýdlant - H ejnice , zplaněl e jfl cliná rostlina (V. JEHLÍK 16. 8. 1!)62 , PRC). 

1969 Dobromčhcf> u Loun, na zahrádoe ing . F . Březiny; Lenešice, na n e udržovaném 
dvofo JZD Len ešice (J. P EŠULA e.t .J. HounA, J. HounA in Iit.t. 15. 9. 1969, do
datečně vyžádaný doklad : PRC). Podle informace mís tního občana b y ly plody 
phvezeny ze SSSR a rozhozeny p o zahrádce. J. Hou nov1 jsem nejdfíve podle 
p op isu ro~ t.liny a n á kresu plodú sdělil , že se jedná o druh rodu I'hytolacca a vyžá
dal j sem si od 11ěho herbáfový materiál. Teprve na základě p oslaných položek, 
po Hrovmtní s ostatními s běry a s litoraturon jsem tento i všechny ostatní sběry 
z ČSSR mohl určit jako P. esculenta vAN HoTJ TTE. Tím se r:talo , že m ezitím 
nvefojnil 2 zprávy (HOT.J DA l 970a, h) o domněl ém druhu I'hytola.cca americana. 
Na fotografii v Živě (Ho uDA 1970a) jo úetelně vidět 8 volných peckoviček, 
což je hlavní dia kritický znak vůči skuto(~nó P . a,m en:cana L . Rovněž PILÁTOVA 
fotografie z arboreta Szeleste v Maďarsku, př'ipoj ená k Hcwnovu článku, je n e 
pochybně rovněž P. esculenta VAJ::' Hou'l"l'K 

1971 N DH, Horní Lužice, Liibau, na rumišti poblíž i-:portovního stadionu zplaněle 
a ros tliny (V. SKALICKÝ, 19. 6. 1971, PRC).*) 

V posledních dvou letech jsem osobně viděl nebo revidoval doklady z t óchto lokalit, kde je 
líčidlo jedlé pěstováno Vf)tšinou jako okrasná rostl ina : Praha I-Malá Strana, u vchodu do Vrt
bovskó zahrady: Praha IO-Vršovice, Ruská třída 132, na záhoně pfod vchodem do domu (rm;t
liny napadeny a s i virózní mozaikou): v r. IH71 bylavysetav Praze 9 -Proseku; Erno, Jiráskova 
čtvrť, zahrada p. F. Šírka. Plodů tam používají k výrobě ovocn ého vína (nejen k j eho obarvení) 

Taxonomické a chorologické poznámky k druhu 
Phytolac ca esculenta v AN HouTTE 

Phytolacca esculenta VAN HouTTE je jedním z druhů rodu Phytolacca L. 
majících volný semeník. Patří do jiného podrodu a sekce než P . americana L. , 
totiž do Phytolacca L . subg . Pircunia (MoQ.) H . WALTER sect . Pircunia , 
zatímco P. amer-icana L. se srostlým semeníkem a k sobě přikloněnými 
čnělkami patří do nominátního podrodu a sekce. 

Monograf čeledi Phytolaccaceae R.BROWN NowrcKE (1968) vyšel z kon
cepce široce pojatých druhů. Ve své monografii uvádí sice jediný druh , a to 
Phytolacca acinosa RoxB „ ale v poznámce vysvětluj e, že pod tímto označením 
má na mysli skupinu asijských rnikrospecií hodnocenou jako specics aggrc 
gata: „ This Asian group of very robust herbs with conspicuously free
-carpelled ovaries , is treatcd as an aggregate species". V literatuře bývají 
uváděny buď 2 - 3 druhy tohoto komplexu (WALTER 1909, Onwr 1965 aj.), 
nebo druh jediný s dvěma nebo více varietami anebo konečně druh jediný 
v širokém linnéovském pojetí dále nečleněný. V současné době se zdá být 
i mezi východoasijskými botaniky tendence k hodnocení na úrovni samo
statných druhů. 

NowICKE ( 1968, dodatky 1969) ve své monografii čeledi Phytolaccaceae 
R. BROWN nezachycuj e ani v synonyrnice veškerá jména, která se vztahují 

*) 1972 Nový Bydžov, zplaněle v zahradách pí. Medlíkové (ul. Čs. armády 1444) a souseda p . 
8midrkala ji ž od r. 1952; Prasek ěp. 155 na hnojišt i. 
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k jeho soubornému druhu P. acinosa Roxn. s. 1. ; neuvádí líčidlo, které 0Hwr 
(1965) uznává v hodnotě druhu - Phytolacca japonica MARINO. 0Hwr uvádí 
rozlišovací znaky jen vůči druhu P. esculenta VAN HouTTE a nikoli vůči 
P. acinosa Roxn. , jejíž výskyt v Japonsku přechází mlčením. Druhovou 
odlišnost P. japonica MARINO od P. ac1:nosa Roxn. jsem nestudoval ; neměl 
jsem k tomu potřebný srovnávací materiál. Rozlišovací znaky v současné 
době uznávaných druhů jsem sestavil do přehledné tabulky: 

1-'hytolacca 
I 

esculenta I aci11osa I japonica 

tvar listú I široce elipt.ické I podlouhle e liptické I podlouhle eliptické 

zakončení listl1 tupě špičatt> šp ičaté špičaté 

---

květní stopky n, vřeteno 
hladkó drsné zfotelně 

květenství drsně strupovité 

·-·-----

uprostřed zelené, 
bledč růžové , 

okvětní lístk y bílé, na konci okraj bílý, 
? zaokrouhlené na konci špičaté 

prašníky růžové bílé ? 

čnělky zaki'ivoné poněkud vzpř-ímonó ? 

plody smáčknuté ? kulovité 

I 

Na základě Loesenerovy jnformace (LOESlJNER 1920) , že znaky rostlin 
komplexu kolem druhu P. acinosa Roxn. se mu nezdají být stálé, došlo ke 
koncepci jediného druhu. Monograf NowrcKE byl asi LOESE EREM ovlivněn, 
když pfojal jeho názor na hodnocení některých znakt\. Autoři flór Dálného 
východu však většjnou dnes rozlišují samostatné druhy nebo alespoň rozličné 
vnitrodruhové taxóny téhož druhu . Patrně jejich možnost taxonomického 
posouzení je větší než u LOESENERA a pracovníků , kteří pfojímají jeho názor. 
Mně se nezdá, že by uváděné znaky v listech , květenství, květech a plodech 

byly tak variabHní a nevýznamné. Při hodnocení znaků těchto druhů nikdo 
nenapsal , že by mezi nimi existovaly přechodné typy; v čem spočívá „ne
stálost" znaků , LOESENER ani nikdo další nerozebírá. I když připustíme 
možnost existence přechodných typí1. je nutné znát jejich genetickou pod
statu. V tabulce uváděné rozdíly určitě mají základ v rozdílech genotypu 
a patrně jsou ovládány polygénně ; nejsou to rozdíly rázu ekomorfóz. 

Mezi americkými druhy Phytolacca arnericana L. a P . rigida 8MALL jsou známy p foch odnó 
typy. Antol-i so tu rozcházejí v taxonomickém hodnocen í. N ezavrhují r ozl išení samoRtatných 
mikros pecií , i kclyž RC spíše kloní k zachovii.ní jediného druhu. HAHDJN (1964 : 162) uvádí t.h 
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možnosti speciačniho procesu. P. americana a P. rigida podle něho představují buď primárně 
se diferencujicí dvě ekologické rasy nebo původně dva allopatrické druhy, jejichž ostré hranice 
se v livem p fokonání geografické izolace hybridizaci ztratily a n ebo konečně druh jediný, který 
však by l na okraji areálu introgresí ovlivněn znaky druhu jiného, napi'. P. octandra L., a tento 
nový morfoty p byl popsán pod jménem P . rigida SMALL. 

I kdyby ex istovaly u východoasijských líčidel rovněž přechodné morfotypy, mohlo by být 
druhové hodnocen[ vysvětlitelné obdobným způsobem. Pěstováním P. esculenta VAN Ho uTTE 

mimo oblast svého původu se otevírá cesta k hybridisaci s pHbuznými aJlopatrickými spontán
ními druhy, takže vznik hybridních rojů až introg rose b y p:ř' icházoly v úvahu spiše než primární 
difere ne iace . 

V ČSSR zprvu pěstovaný, později i zplaňující morfotyp P. esculenta VAN HoUTTE jo velmi 
homogenní s minimá lní variabilitou znakú. Dosti značné rozdíly stanovišť., na nichž b y l pěsto
ván, se n eprojevily v uváděných di fe renčních znacích mikrospec ií vúbec; proto n emližeme 
př·i čítat n a vrub fenotypické modifikabilitě popisované rozdíly m ezi rnikrospeciemi tohoto 
okruhu. Zdá se , že veškerý materiál P. escul enta VAN HouTTE a 1'. acinosa auct. europ. je totožný 
a obdobně jako v ČSSH homogenní. Základem taxonomického hodnocení zústanou jistě znaky 
v oblasti primárního areálu druhu, pi'csto i chování v území sekundárního areálu lze vzít v úvahu. 
Až do konečného biosystematického vyjasnění problematiky východoasijského souborného 
druhu P. aánosci Ro xB. s . 1. doporučuji rozlišovat raději jednotlivé mikrospecie. J·e krajně 
poch y bn é, že by v :Evropě zplařwvala j eště jiná mikrospecie z tohoto okruhu. Veškeré údaje 
o tomto a dventivním druhu (efemerofyt nebo opoek ofyt ) v Evropo se týkají prnvrlěpodobrn~ 
líčidla P . esculenta VAN HouTTE. Identifikace podle klíčových znakú je naprosto j ednoznačrn\ . 

Historii adventivního výskytu P. escillenta VAN HouTTB v Evropě probírá 
LUDWIG (1957) pod jménem P . acinosa RoxB . (s . 1.) . Neni však zcela vy
loučeno , že i P . acinosa Ro x n. (s. s. ) nebo i P . japonica MAKINO se mohly 
v Evropě vzácně pěstovat v zahradách a dokonce i zplanět. Kromě jím 
uvedených pramenú zachycuje pěstování P. acinosa Ro XB. s. I. (incl. P. 
esculenta VAN Hou TTE) v Maďarsku J .i\voRKA (1924). Údaj e o zplařwvání 
jsou dosud známy z NSR (Lunwrn J 957), z Holandska (HEUKELS et VAN 
OosTSTROOM 1962), z Velké Británie (zavlečen s vlnou? - LouSLEY 1961) , 
z Maďarska (Soó 1927, Soó 1970) a z Rumunska (BORZA 1947, Gu suLEAC 1952, 
WEBB 1964); k těmt.o zemím při stupuj e ČSSR (zatím jen z Čech) a NDR. 

Podle českých lokalit lze usuzovat , žo t ento druh sice u nás vytváří klíčivá 
semena a může zplařiovat na vhodných místech (přenos ptáky) , ale že vy
mrzá, protože nesnáší naše drsné zimy. Těžiště jeho výskytu je v podmínkách 
o něco tep lejších a zejména oceaničtějších než jsou naše. J·e proto málo 
pravděpodobné , že b y u nás neaklimatisované líčidlo jedlé zcela zdomácnělo. 
(Na proti tomu se zdá, že Phytolacc_a americana L. se v podmínkách jiho
slovenských. nížin trvale usídlila, do CSH, však její sekundární areál zasahovat 
nebude pro pomíjivý charakter zplanělých lokalit.) 

Zusa mm en f ass un g 

Phytolacca esculenta VAN H ouTTE ist die zweite advent ive Art der tschechoslowakischen 
Flora. di o in den letzten fiinfzehn J ahren aus Giirten verwildert. Bis h er wurde sie voriibergeh end 
venvildert an folgendcn Stellen, tmel zwar nur in Bohmen. ger:;arnmelt.: 1956 Praha, 1958 Ch omu
tov (oder angepftanzt ?), 1960 České Budějovice, 1961 Frýdlant in Bóhmen , 1962 Raspenava 
und vi elloicht Lázně Libverda, 1969 LeneŘico be i Louny. Im J. 1971 wunlc s ie in der DDR 
(Stadt Lčiba u, Oborlausitz) verwildert gefund en. 

Phytolacca americana L. wurd0 friiher in der ČSSR angepfianzt und verwilde r to Mtor (eino 
chronnlog isch e Ůbcrsicht von Fundorton in der T sch echi schen und Slowakischen Sozialist ischen 
R epubl ik [ČRR und SSH] ist be igcfiig t). H eute erhalten s ich Bronnpunkte e ines verwilderten 
V orkorn mens in den siidsl owakisch en Tiefebonen. 

Phytolacca e8culenta VAN HouTTE ist cine aus China s ta mmende Art, die verwandte Art 
P. japonica M ARI NO kommt aus Japan und P. acinosa RoxB. vielle icht aus Indien . Alle Angaben 
liber die Art P. acino8a auct. europ. in Europa b etreffen wahrsch e inlich die Art P. esculenta 
VAN HO U'J'TE . P. e8c11lenta VAN HoU TTE is t in tler ČSSR und wahrscheinlich iiberall in Europa 
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ein homogenes, minimal variables Taxon und entspricht voll der Beschreibung in d er Mono
graphie von WALTER (1906). Es schoint, dass man auch im Fernen Osten die in der Tabelle 
verglíchenen clrei nahe verwarn:lten Arten ohne Schwierigkoit.en unterscheiden kann und es ist 
nicht nčitig, fiir P. ese11lenta VAN HoUTTE in Europa die B ezoichnung P. acinosa Roxn. sp. aggreg. 
zu beniitzen. 
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